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Vokiečiams Nebesiseka
BUS SUNKI KOVA
Diktatoriaus Hitlerio įsa

kymu vokiečių gausinga ka

riuomenė susimetė pulti Ju
goslaviją ir Graikiją. Krik

ščioniškas pasaulis mini Di

džiąją Savaitę. Čia pat se
ka didžiausia šventė — Pri
sikėlimas. Bet Hitleriui tas
negalvoję. Jis jausis laimin

gas kai

šiomis

šiurpiomis

žmonių skerdynėmis jo tik
slas bus atsiektas, jo vyra
vimas

įkūnytas.

Europoje

Bet ar jis tai atsieks, žino

vai daug

abejoja.

Pačiam

Berlyne pareiškiama,
kad
vokiečių visuomenė tenelau-'

kia greito laimėjimo Jugos

lavijoj arba Graikijoj.

Nes

tie kraštai nepaprastai kal

nuoti. Be to, serbai ir grai

kai yra įgudę kovotojai už
laisvę. Sako, ims laiko vie

nus ir kitus palaužti.

Amerikos parama
Jugoslavijai

U. S. S. R.

©

VIENNA^

j

Austria
*
/

davo 7 jugoslavų miestus. Daug žuvo

Valstybės

gtinės

siuntimą

nacių karių

pradėjo

medžiagos

karo

puldama Graikiją iš Bulga žinių agentūra šiandie

nuose yra barbariški ir pa
žadėjo, jog visokeriopa ma

rijos,

bombanešių, padarė progre čių aviacijos atakose skau

teriale parama bus siunčia

so, bet graikai nacių atakas džiai paliesta visos

ma

jugoslavams

ir

bus

amunicija

jog

pasiųsta per

laivai

kurie

išplauks

blijaną, Kumbarą ir Podgo-

vaitės viduryj.

Krūvos vokiečių lavonų

ricą.

Medicinos reikmenys

žmo 18 mylių Jugoslavijoj
Vokiečių pranešimai
sa
gus pareiškė, jog po pirmų
kariuo
jų vokiečių atakų rytinėj ko, jog Vokietijos
Makedonijoj prie graikų po menė šiuo laiku yra 30-40

sa

Vienas vyriausybės

už-i

Orlaiviai nebus siunčiama,

karo reikmenys ir

medika

mentai. Valstybės

sekreto kos

denuncijuoja

n •
Mediterranean

Sea

TT.,,

nusistatymas

...

f “Draugas"

vos vokiečių lavonų.

Acme telephotol

ja Belgradą ir Saloniką. Kalbama, kad bri tų kariuomenė padeda graikams.

PRIEŠ KOMUNISTUS

riai pasielgiąs su

gyvento-

artimoj jais. Anot jo, jei tiems gan-1
ateity su komunistais bus dams nebus padarytas ga
atskaityta už jų vykdomą las, iš tikrųjų jis imsiąsis
J. A. Valstyvėse

propagandą
ir
sabotažus. dar didesnių žiaurybių gy
Kai šalies administracija ir ventojus palaužti būti ištiki
toliau Maskvos
žvilgsniu mais Hitleriui. Pagaliau jis

laikosi lūkuriavimo

Streikai

Karas

WASHINGTONAS, Allis-

BELGRADAS. —

rinki

mų balotų (kandidatų sąra

šų)

komunistų partiją. Sie

kiama

nepripažinti

ir tų

partijų, kurios turi bet ko

kius sąryšius su
tais. Keliose kitose

komunis

valsty

bėse komunistų partija

se

niau ištiesėta.

Jūriniu lėktuvu iš

Euro

pos grįžo Paul C. Smith, lai
kraščio San Francisco Chro-

manadže-

nicle generalinis

ris. Jis pasakoja, kad į Lisa

boną, Portugalijoj,
tų

suvykę

įvairiausių tau

pabėgėlių,

keliauti į J. A.

pasiryžusių

Valstybes.

Sako, jų daugumas turi ati

•

tinkamus

NORVEGŲ IŠDAVIKAS
Vokietijos nacių

kredencijalus

Amerikos vizas, bet

ir

negali

okupuo- įgauti laivų.

toj Norvegijoj Hitlerio var
du

diktatoriauja

tautos ir

krašto

Quisling. Norvegų

užtruko

BERLYNAS. — Vokiečiai
skelbia
žygiuoją
pirmyn sgj'ungininkus
SAN FRANCISCO. — 2,- Graikijoje ir Jugoslavijoje. nekovos
000 AFL paskelbė mašinistų
VICHY, balandžio 7 d.—
streiką dirbtuvėms, kurios
ATĖNAI. — Makedonijo
Valstybės
galva maršalas
susijungę su California Me
je vokiečių machanizuota Petain radio kalboje pareiš
tai Trades Assn.
kariuomenė sulaikyta. Daug kė, jog prancūzų garbė ne

žuvusių vokiečių.
PITTSBURGH. — Praėjo

sako Smith.

pabėgė turėtų daugiau

leidžia ir neleis prancūzams

kovoti prieš buvusius sąjun
gininkus.

Tuo

susirūpinti

, Gaulle, kovojančio angių pu

*

DETROIT. — Federal lai
ir valstybės tarpininkai rei
KAIRO. — Anglai Libijo
škia vilčių, jog bus prieita
susitarimo tarp Fordo kom je vėl buvo priversti pasi
panijos ir CIO unijos nevė traukti, bet sėkmingai kovo
liau šios dienos. Unija pa ja Etiopijoj.
brėžia, jog šios viltys nepa
grįstos.
LONDONAS. — Anglijos
vyriausybė atšaukė savo di
BOSTON. — Valstybės
plomatinę misiją iš Vengri
tarpininkai įtikino CIO uni
jos.
jos darbininkus tęsti darbą,
kol bus prieita susitarimo
su Bethlehem Shipbuilding

Tuos žmones reikia va- i
duoti
ir tai be mažiausioj korporacija,
norvegų

išdavikas delsimo,

pra pasipriešinimas.
Tuo tarpu Vokietijos avi
sako,

Nesitiki stebuklų

Italų bombos

Įtakingi vokiečių

jugoslavų bazėse

sutartį ratifikavo.

•

EUROPOS PABĖGĖLIAI

tūkstančiai

tepažymi,
pozici katai iš fronto
mažos jog karo eiga vyksta pagal

sluogs-

niai pabrėžia, jog tokių pat
vokiečių kariuomenės

grei

ROMA, balandžio 7 d. — tų žygių, kaip Lenkijoj ir
Italijos karo vadovybė pra Prancūzijoj esą negalima ti
ir
tarp kėtis, nes Jugoslavijos
Graikijos
geografinė
sudė

Italijos ir Jugoslavijos pra
džioje, italų lakūnai apmėtė tis įgalina ir daug menkes

neša, jog vakar karo

sulai
bombomis laivų bazes Split nes pajėgas laikinai
ir Cattaro, arsenalą Theodo kyti vokiečių kariuomenę.

ir orlaivių bazę Mostar.

Tačiau tuo

pačiu

laiku

Tuo tarpu, pasak karo ko jie pabrėžia, jog Vokietijos
apskai
munikato, priešo orlaiviai karo vadovybė tai
bombardavo Skutari,

Alba čiavusi ir todėl laikini nepa
sisekimai nesulaikys nuo ga

ROMA. —i Italų kariuo
nijoje.
Savo kalboje
maršalas
Platesnių pranešimų apie lutino laimėjimo.
CIO ir kampanija tebetęsia menė sulaikė graikus Alba kvietė prancūzus vienybėn,
Vokiečiai pareiškia,
jog
nijoje .nuo susisiekimo su . ,
, , , ,
_
italų žygius prieš Jugosla
pasitarimus.
.
.
,
_
,
.1 bet lis nepnsimine gen. De
žuvo
jugoslavais. Žuvę daug g rai „ ,
.
vus nėra, bet taip pat nėra paskutinėse kovose

sius. Antai, Wisconsino, Co cho imperijai.
lorado,
Pennsylvanijos,
•
Ohio, Missuori ir Oklahoma

kti biliai pašalinti iš

komuni

jog graikai pravedė kontra acija padeda vokiečių ka
ae
Patirta, kad Popiežius bu taką “privertė vokiečius pa riuomenei atakuodama
rodromus
ir
kitus
susisieki

sitraukti ir vienoj vietoj net
Jugos vo priėmęs privatinėje au
mo centrus.
diencijoje Ministerį St. Lo atsidūrė Bulgarijoj”.)

pozici sako, kad Norvegija visiems
pavojus, kad būtų sustabdy
jos, atskiros valstybės pa laikams pasiliks
Hitlerio
ta Amerikos plieno gamyba.
kyla veikti prieš raudonuo kontrolėje ir priklausys Rei

valstybių legislatūrose įtei

“labai

nešimas iš Ankaros

Prancūzai prieš

jis pats ir jo rėžimas žiau

praneša, jog graikų

Vokiečių trumpi

grupės Graikijos kariuome iš anksto nustatytus planus,
nors ir sutinkama griežtas
nės”.

Popiežių

užpuoli ti sutikti su Vokietijos bar Chalmers Co. ir CIO vadai,
lavijos sostinė atkirsta nuo
mas. Kaip ši pagalba bus bariškais žygiais ir Ameri pasitarimuose su nacionalės
zoraitį. Audiencija
tiesiogino susisiekimo su pa
siunčiama,
nepaaiškinta. kos žmonės visados pasiren apsaugos tarpininkavimo ko
35 minutes.
šauliu.
Gal J. A. Valstybių uostuo gę padėti kovojantiems už misija, susitarė dėl streiko.
se esamais
jugoslavų ir savo laisvę.
Miiwaukee unijos nariai šią
joje skleidžiami gandai būk

vadovybė

(Vakar naktį radio

kraštų

graikų laivais.

Graikijos karo

jas gina tik

Lozoraitis pas

šį su Vokietijos žygiais Balka

(apie
18 — 25
krū kilometrų
mylias) Jugoslavijos viduje.

zicijų liko milžiniškos

Hitlerio įsakymu vokiečių kariuomenė pradėjo “blitzkriegą” Jugoslavijoje ir Grai
kijoje tikslu išvyti britus iš Europos žemyno. Pranešta, vokiečiai lakūnai bombarduo

sąryšyj

užsimojimą nuošė paskelbta vakar.
Balkanuose. Sako, tas yra
Sekr. Hull pareiškime pa
tikrai barbariškas
ramiai brėžė, jog Amerika negalin

$

Crete

Pirmas oficialusis Ameri

naują Hitlerio

gyvenusių

ir

žuvusiais vokiečiais.

šiandie arba vėliausia,

Graikijai. Bus pasiųsti gin nes Anglijos aviacija jau da
klai, amunicija, įvairiausi bar veikia Balkanuose.

rius Hull

Jugos

transportacijos

komuni kūnai šalia Belgrado, kuris
kar
katas praneša, jog aršiau bombarduota keturis
sios
kovos įvyko Struma tus, apmėtė bombomis Sara
slėnyje, kuris esąs nusėtas jevą, Zagrebą, Mostarą. Liu

šiuo laiku yra Amerikos uo

stuose. šie

lavijos

Karo vadovybės

Atlantą

laivais,

Jugoslavijos

pa

ną fortą ir sunaikino 10 vo susisiekimo sistema.
Pasak nacių, vokiečių la
kiečių tankų.

kams kaip galima greičiau.
Spėjama,

Vokietijos

ir reiškia, jog staigiose vokie

padedama tankų

sulaikė prarasdami tik vie

grai

vyriausybė jau bus įrengta 10 lauko li

ir

kariuomenė, d. — Oficialioji

jog Vokietijos žygiai Balka

virš $1,000,000 vertės medi

Juioslavijai

balandžio 7

— Vokietijos

susimetė ko veikiausia duo goninių.
ti pagalbą

BERLYNAS,

to, kai sekr. Hull pareiškė,

Žiniomis iš Washingtono, cinos reikmenų, kuriais tuo

J. A. Valstybių

d.

ATĖNAI, balandžio 7

Jugoslavijai ir Graikijai po

sakyta pasiųsti Jugoslavijai

AMERIKA IR KARAS

Vokiečiai žygiuoją pirmyn. Bombar

landžio 7 d. — šiandie Jun

Šalia karo medžiagos

•

GERMANY

ba

WASHINGTONAS,

SUNAIKINO DEŠIMS
VOKIETIJOS TANKŲ

Naujas karo frontas

ORAS

•
NEW YORK. —

šiaurės

Dalinai debesuota ir gali

seje.

būtų
jon.

Min. Matsuoka
pas Molotovą
MASKVA, balandžio 7

d.

— Šiandie Japonijos užsie

kariuomenė priešų 104 orlaiviai, kai vo
įsiveržusi Jugoslavi kiečių orlaivių tesunaikinta
tik septyni.

žinių kad italų

Turkų radio prieš

Anglai sveikina

vokiečius

Jugoslaviją

ANKARA, balandžio 7 d.

LONDONAS, balandžio T

kariuomenei d. — Anglų pareiškimas
nio ministeris Matsuoka, at — Vokiečių
jog
Anglija
vykęs iš Berlyno, apsilankė puolant kaimyninę Graikiją, šiandie sako,
“kai
priėmė oficialioji Turkija šiandie sveikina Jugoslavija,
atrodo rami ir nesusirūpinu po ryžtingą ir galingą sąjun
Molotovas.
si, bet Ankaros radio parei !gininkę”. Anglija esanti paMatsuoka priėmė kvieti
škė, jog Vokietijos patiek įsirengusi kovoti
kartu
su
mą pietums su U. S. amba
tosios priežastys, dėl kurių Jugoslavija tol, kol teisin
sadorium Amerikos ambasa
ji tnrėjusi pradėti karo žy gumas bus atstatytas.
doje. Matsuoka ir ambasa
gius “nepatenkina nevieno”.
Tuo
tarpu
Jugoslavijos
dorius Steinhardt yra seni
Apie
Turkijos
poziciją pasiuntinybė pareiškė netu
pažįstami.
nieko nesakoma ir stebėto rinti jokių žinių,
nes
tie
Matsuoka iš Maskvos iš jai mano, jog turkai pasiry sioginis susisiekimas
esąs

Kremliuje,

kur

jį

lių pranešimais, tas išdavi J. A Valstybių vyriausybė. minkštųjų anglių
kasyklų
ma vakare lietaus.
kas yra nepaprastai žiau Ji turi pasiųsti eilę laivų ir savininkai ir CIO unijos dar
Saulė teka 5:20 vai., saulė vyksta ketvirtadienį Japoni žę ir toliau laikytis neutra neįmanomas ir žinios
rus. Per radiją jis norve tas karo aukas atvežti į bininkai paruošė kontraktą
gau
liai.
gams pranešė, kad Norvegi- Ameriką.
leidžias
6:16
vai.
kuris pakeis senąjį.
nama labai pavėluotai.
jon.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DAR
4 ASMENYS ŽUVO HARLAN STREIKE

KALVARIJŲ STATYBA MARIANAPOLYJE

Nemaža yra žmonių, ku- nių pėdų. Kryžiai bus medi
riems rūpi Kalvarijų staty- niai su lietuviškais pamarba Marianapolyje. Daugelis ginimais, imtais iš Lietuvių
norėtų, kad tos stacijos bū- Kryžių Albumo. Ant koplytų pastatytos tuojau ir pa- tėlių viršūnės irgi bus didošvęstos Lietuvių Dieną 4 d. ki geležiniai kryžiai, papuoš
liepos. Toksai pat troškimas ti lietuviško liaudies meno
yra ir Marianapolio Kolegi- drožiniais. Visa tai priduos
jos vadovybės. Bet pakol ne- lietuviško meno išvaizdą,
bus surinkti pinigai šių Kai-i Iki šiol yra penkių asmevarijų statybai, negali būti nų atsiųsti pinigai atskinė kalbos apie stacijų šven- roms stacijoms ir pakankatinimą liepos 4 d.
mų aukų vienai bendrai auTodėl labai nuoširdžiai koto« stacijaL Tie3a' nemaprašome visų, kurie norėtų ža žadėJ°' TaiSi tų’ kurie
savo aukomis prisidėti prie žadėJ°' širdžiai prašome
šios statybos, kad atsiųstų sav0 Pažada iStesSti ir 83
savo aukas iki gegužės 1 d. vo aukas atsiųsti, kad gat “Draugas”
Acine telephoto j
Jei pinigai bus surinkti ba- 18tume PradSti darbi>’ kurs
landžio mėnesyje, tai gali- užtruks aPie treJetą m5neEd Tye, negras, vienas iš keturių žuvusi 4JU angliakasių kovoje su streikininkais
ma statybą tuojau pradėti shF nes vi9?i mes nor8tu' Crummies Creek kasykla, Harlan apskri ties, Ky. Penki kiti sužeisti. Streiką kasyk
ir liepos 4 d. bus suruoštas me Kalvarijas pašventinti lose sukėlė CIO darbininkai.
Kalvarijų
pašventinimas.
d‘ bePos mKitaip stacijų statybą rei- į Esame labai dėkingi vi- g°S kur kas geresnės (bent čia po visą Lietuvos kraštą lių kenčiant. Už tat labai
kės atidėti vasarai ir jų pa- ] siems, kurie iki šiol prisi- tokios buvo Lietuvos nepri- kur skelbiama, kad rusai suprantama kodėl lietuvis
|bolševikai atnešę lietuviams patekęs po rusų bolševikų
šventimą kitam pavasariui. Į dėjo savo aukomis. Labai klausomos metu).
Portugalijos
darbininkų laisvę, išganymą, o žmonės vergijos letena laukia vokieStatybos komisija susisie nuoširdžiai ačiū tiems laik- uždarbis mažas, kad beveik diena iš dienos savo akimis čių ir sovietų rusų nesusiraščiams, kurie malonėjo
kė su septyniomis kompani savaisantrašaisišsiuntinėvos gali pragyventi. Apie pastebi drąsiais žingsniais pratimų, nes tikis, kad šie
jomis, galinčiomis šį darbą ti mūsų prašymus
saviems santaupas ir nekalbėk, to-1 Lietuvos vieškeliais
vaikš- nesusipratimai galės duoti
padaryti. Buvo patiekta įdėl darbininkas negali pa- žiojant ir skurdą ir nedatek- progos atkovoti prarastą
vairių pasiūlymų. Čia būtų skaitytojams. Tai “Drau,
.
...
.- gas”,’ “Garsas”, “Amerika”, rodyti iniciatyvos ir pažan-!-------------------------------------- laisvę ir kurti žmonišką gy
sunku
visus
pasiūlymus
is- b
gos. Bet kai eini Lisabonos Į
vardinti. Pažymėsiu tiktai “Laivas” ir “Studentų ZoLabai nuoširdif.aj didžiosiomis gatvėmis, vi-' DR. KARL NU RKAT
tuos davinius, kurių prieita dis”.
Būkite Malonus
(Nurkaitis)
sur matai prabangą ir iš
derybose. Visu pirma staci- -*iems aciu.
teklių ; tai didikų ir turtuo
SAVO AKIMS
jos bus nedidelės koplytėBendromis lietuviškomis
lių gyvenamieji kvartalai.
Tik viena pora aklu visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami
lės aukurų išvaizdos, 17 pė-' katalikiškomis jėgomis staiSekžAmtn joti Jas moderniškiausia
Portugalai
nepriklauso
metodą, kuria regėjimo mokslas
dų aukščio. Pačios statulos tykime šį pavasarį mūsų
mai gyvena jau keli šimt
galt sutelkti.
32 METAI PATYRIMO
bus arti keturių pėdų aukš- brangią Kristaus Kančios
mečiai, mes nepriklausomy
pririnkime akinių, kurie pasalina
visų akiu Įtempimą.
čio, kryžiai stacijose aštuo- šventovę!
J.N.
bę turėjom 22 metus; kai
Atsakančiai (r prieinama kai Dr. John J. Smetana
palygini Portugalijos žmona pritaiko akinius.
Dr. J. J. Smetana, Jr.
nių gyvenimą ir Lietuvos,
.
Kiekvieną dieną randasi:
OFTOM ETRI ŠTAI
tai aiškiai junti, kad per 22 DIDŽIULĖJE BUDRIKO
1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
nepriklausomo gyvenimo me
KRAUTUVĖJE
Telefonas CAN AE 0523 — Chicago
tus daug didesnę pažangą
OFISO VALANDOS
3409 So. Halsted Street
Kasdien ?:»0 a. m. iki 8.30 p. m.
lietuvis padarė visose srity
Treč. Ir sešt: 9:00 a. m. Iki
Tel. Yards 3089
7:80 p. m.
se: moksle, mene, muzikoj
(juk portugalai neturi savo '
operos), ekonomikoj. Lietu- \ £
— namams statyti, remontuoti ar
va būtų dariusi ir toliau
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.
dar su didesniu tempu pa
PAVASARIS ARTĖJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
žangą, jei ne Stalino ir Mo
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.
lotovo melagystės ir apgau
lės nebūtų išplėšusios lietu
Tapkite Finansiniai Nepriklausomi!!!
viui laisvę.
Portugalijoj Salazaro ran-; te būti. Lankant Lisabonos
1940 metų birželio mėn. 15
TAI IDVI/ITC h™31) įstaigoje. Jūsų indeliai rūpeska jaučiama tvarkant kraš- priemiesčius teko būti liū
dieną prasidėjo atžangos
I 1x1 I C tingai globojami ir ligi $5,000 ap
to reikalus. Nors Portuga- dininku skaudžių darbininlaikotarpis:
drausti per Federal Savings and Loan Corporation. Mokame
lijoj socialinis nelygumas kų scenų, kuriose ryškiai at3tt%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.
daug kur jaučiamas, bet pa- sispindėjo skurdas ir darbi- ekonominis gyvenimas suMŪSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
staruoju laiku darbdavių ir ninko nepakenčiamas gyve- j griautas,per 7 bolševikų
45 Metai Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei
darbininkų santykiai yra nimas: vaikai nuplyšę iš- valdymomėnesius nepasiroVieno Klijento!
pakenčiamesni:
nuopelnas maldos prašo, darbininkai dėnė viena žymesnė litera
Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
ministerio pirmininko Sale- skurdžiai apsirengę šaligat- tūrinė knyga, tik agitacinio
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.
zaro. Turtingesnieji daug viuose sėdi,
gyvenamieji pobūdžio brošiūrėlės už dykur Salezarui kliudo praves- • kambariukai
nešvarūs ir kądalinama žmonėms, vieti socialines reformas, bet skurdu dvelkia. Kaip' paly-! toj didingos kūrybos ir šauTel. CALnmet 4118 /
jo taktas ir išmintis įsten- gini portugalų darbininką nios iniciatyvos tik karto3236 So. Halsted St.
Chicago, III.
gia nugalėti jų užsispyrimą, su Lietuvos darbininku, tai jami žodžiai: mums užtekėŽinoma, toli dar darbininko pamatai, kad Lietuvos dar- jo Stalino saulė — įkyri aJos. M. Mozeris, Sec’y.
gerbuviui, kuris turėtų kraš bininko pragyvenimo sąly- gitacija ir propaganda siau-

Lietuvio pabėgėlio nuotikiai
ir įspūdžiai keliaujant

Stipri Salazaro ranka. - įsimylėjęs portugalas
ir gitara. - Ispanės ir portugalės labai
dažytos. - Kova jūrų vanago su žuvėdra. Mes grįšim į-Lietuvę. - Komunistas
nepataria skaityti savųjų raštų.

PASKOLOS

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.

By Boh Dart

FACTS YOU NEVER KNEW!L
-

venimą. Juk dahar lietuvis
gula ir keliasi netikrume ir
baimėje, nes kiekvieną va
landą už neatsargų žodį ar
nereikšmingą šypsnį gali
būti išvežamas į Rusijos gi
lumą, ar sodinamas tarp ke
turių šaltų sienų. Dabar tik
lietuvis suprato ir įsitiki
no, kokia yra nelaimė vi
sam kraštui bolševikų me-'
lagystės ir apgaulybės.
<Bus daugiau)

žvilgsnis į praeitį turi
mus sustiprinti, turi suža

SINKS A SHIP, IS CAPABtE Of OESfPOYINO ENOUGHHERRIKG i
ANDOTMtRFISH TO F((D THE INtlABlTANlSOf A VIII ACE
FOR MONTHS ACCORDIHG tDOR. ROBEPTMURPHVOf
THE ASSOCIATED AUOUftON SOClETIES.

nės 3958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office tel. HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marguette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office teL YARis 4787
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. YARda 5921.
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—S; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

LIETUVIAI

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare

PHYSICIAN AND SURGEON

2158 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANai 2345
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9

Trečiadieniais pagal sutartj.
Rez. Tet.: HEMIock 8150

Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue

Telefofnas; HEMIock 584»

DR. PETER T. BRAZIS

HftoOKOUfĄ WKrif „

___ -SH-

J

cuna

&1

SoOOENiy

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas REPnbiic 7868
Ofiso tel. VIRginia 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. CANai 0257
Rez. tel.: PROapeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS; 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vaL vakare.

DAKTARAI
TeL YARda 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akini us pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANai 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sntartį.

Ofiso TeL:
Rosid. TeL:
VIRginia 1886
PROspeet 3684

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

6757 So. VVestern Ave.

Telefonas LAFayotte 3650
AntradieniaLs, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

OTiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 lkt 9
Nedėllomls pagal sutartj

Telefonas CANai 7329

4631 S o. Ashland Ave.
TeL YARda 0994.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
žeštadieniają.

DR. PETER J. BARTKUS ' DR. CHARLES SEDAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
Res. telefonas SEEIey 0434,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
(2-troe lubos)
TeL MIDway 2880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ATlON i
f

TeL OANal 6122

4143 South Archer Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue

DR. A. JENKINS
AD ,Jc

you
suffer from rheumatic, arthritis or
neuritis
pain,
try
this simpie
inezpensive
home rectpe
that
thousands
are using.
Get a
package of Ru-Cz
Compound today. Miz it with a quart
of water, add the juice of 4 lemons.
It’s
easy.
No
trouble
at
all
and
pleasant.
You
need
only
2
tablespoonfuls
two
timcs
a
day.
Often
within
48
hours
—
sometimes
overnight
—
splendid
results
are
obtained.
If
the
paine
do
not
ųuickly
leave
and
if
you
do
not
feel
better,
Ru-Ez
will
cost
yotz
nothing
to
try
as
it
it told
by
your
druggist
under
an
ahsolute
money-back
guarantee.
Ru-Ez
Compound
is
fot
sale
and
reconvmeoded by Good Drugstores Every here.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Cicero 1484

NO OHf COUID

Rheumatic Pain Quiekly

If

arti 47th Street
vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Kasdien ano 2:00 iki 8:00 vaL
Seredoj pagal sutartį.
Trečiad. ir 8ekmPd. tik susltarius.

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL

L-.V- -A

—V

Lemtii Juiee Rtcipe Checks

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

DR. S. R. PALUTSIS

t«S PEFREE'S
STL'

Vygandas

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. Cicero 1484

ve«?y MiNE.foapeeooa depthboms,*methercrmotit

dinti ir pakelti mūsų ener
giją, mūsų darbingumą, mū
sų pasiryžimą naujiems dar
bams, naujiems žygiams.

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737

Namų telefonas VIRginU 8481

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR. CHIRUROAS

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARda 0994
Re*. t«L PLAsa 8200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasaulini, kad esame lais
vės verta tauta.

Gen. Skorapskls

7

Antradienis, bal. 8 d., 1941

ŠTAI IR SŪNUS - PALAIDŪNAS...
bolševikai okupavę laiškų
parašė
Lietuvą paskelbė, kad Lie tiek atsakymų
Kada

lietuviškai,

gavo

rusiš

Sopulingasis Kelias yra Jeruzalė
je Kryžiaus Kelias, kuriuo žmonijos
Išganytojas sunkaus kryžiaus pri
slėgtas buvo žydų minios lydimas į
Kalvarijos kalną.
Kryžiaus Kelias yra žinomas mū
sų bažnyčiose Kryžiaus Stotys, ku
rios atvaizduotos taip, kad tikintie
siems stočių reikšmė būtų supran
tama, kaip tas aktualiai įvyko.
Čia “Drauge” dedami paveiks
lai yra kaip šiandien Jeruzalėje at
rodo tos visos vietos. Išganytojo lai
kais buvo kitokios. Kai kurios šios
šventos, istorinės vietos nužymėtos
bažnyčiomis.
Nebuvusiems Jeruzalėje yra ne
paprastai įdomu matyti tas šventas
vietas ir įsigilinti į jų prasmę.

kai. Nekreipdamas į tai dėgistruotųsi bolševikų konsu- rnesio, kad šis interesantas
latuose,
Lietuvos Piliečių; nemoka rusiškai, tuo tarpu

kad

nė paprasčiausia

mandagumo

vienas bolševikų okupacijai taisyklė reikalauja, kad jei
priešingas Lietuvos pilietis jau negali atsakyti ta kal
to nedarytų. Bet vis tik at- ka, kuria interesantas krei-

sirado neišmanėlių, nors ir pjasi, atsakyti bent šio krašlabai nedaug, kurie patikę- to kalba — angliškai. Taijo

lietuvių

bolševikų

laik- gj, bolševikų konsulatas ru-

piršimu

raščiuose pasirodžiusiais ra- sįškos kalbos

ginimais

ap-

ir nuskubėjo

pas lenkia ultra nacionalistinių
bolševistinės Rusijos konsu- kraštų
konsulatus,
kurie,
lūs registruotis. Dabar jau negalėdami atsakyti j juos

daugelis savo žygių gailisi, besikreipiančio

interesanto

bet vieną kartą patekus į kalba, paprastai atsako šio
bolševikų pinkles iš jų

iš- krašto kalba —

angliškai,

ge tau ir bolševikiška tau-

sinarplioti sunku.

L. P. Komiteto informan- tų ir kalbų lygybė...

tas yra pateikęs vieno tokio

Peržiūrėjus atsiųstas an-

į bolševikų pinkles įkliuvu- ketas (aplikacijas) net plau
sio laišką, štai jis:
kai stojasi, kokia ten bega

kitų
“Gerbiamas
Tamsta. lybė klausimų. Tarp
Prašau, kad Tamsta padė- yra ir toks klausimas: “Ar

Kėdainių apskrities pasi

tarime prieita išvados,

gauti man prigulinčius du operacijose

prieš

buvusieji dvarininkai ir buo

žės. Jie turį sėklų ir gyvu
lių pakankamai, todėl rei
«

kią visa tai konfiskuoti. Da
bar gi dvarininkai ir buožės

mt y

naikiną savo turtą. Jie tro

dą

rusų okupuota;
lietuviški

Kadangi

munistų laikraščiai

kad

paverčia malkomis.

Karčių

pipirų teko masko

nių apskrities kooperatyvuo
se nėra geležies, šiuo metu

taip reikalingos inventoriui
B

keliavo daugiau mėnesio lai

Šventojo Grabo Bažnyčia Jeruzalėje. Ji yra

ko:

ant Golgotos, arba ant Kalvarijos kalno. Tai So

ma pasiekė Rygą,

žiavo į tikrąją

Pi t

Lietuva jau

m

1*1

jakuriams. Kai kur ji visai

RHEUMATISM

■la

Pain—Agony Starts To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

fe'"
Soli

krašto

Antroji Stotis. “Jėzus apsunkinamas kryžium”.

Kada aš pasiunčiau tuos konsulatas tokių klausimų
pasus po pavardėm N.N. piliečiams svetimoj šalyj ne
(pavardžių
neskelbiam. stato, nes tai yra begėdiš

Pirmoji Stotis. “Jėzus nuteistas mirti”. Tai

LPK), tai jie man atsiun kas knisimasis į žmogaus są
tė bunčių rusiškų popie žinę.

sakymą rusiškai.

kur Išganytojui ant pečių uždėtas sunkus kry

vo parodytas miniai, kuri Mūsų Viešpatį pikt

žius ir iš ten Jis buvo lydimas į Golgotą, arba

žodžiavo.

Kalvarijos kalną.

Kadangi Lietuvos atsto vienas mokėti...
Malonu konstatuoti,
vybės rusų konsulate nė

Chaimas Alperovičius Žemės Ūkio
"Specialistas"

‘draugai” ( “Tiesoje” praneša “draugas”

nųjų socialistinių respublikų , me kalbėję tokie

Tame susirinkime
val ir “tovariščiai:” Kunčin, Ka- Perskis.
džios įkūrimo.”
“Lengva” cas, Bencikovičius, šorferis, kalbėjo “draugai” ir “drauZingeraitė ir
dabartis būsianti atvaizduo Kulesov, Sorokin ir kt. Tik- ges” Šaras,
tai
vieno
vienintelio
kulbėkt.
ta ružavomis spalvomis.
Į

praeitis ligi tarybinės

parodos rengimo komitetą tojo pavardė yra lietuviškes
Šių metų Maskvos žemės įtrauktas ir toks žemės ūkio nė, būtent,
kažkokio Mu
kuo toliau, tuo daugiau lie ūkio parodoje dalyvausian
ra;
Įdomu
pastebėti,
Kiekvienas kovotojas eispecialistas kaip
Chaimas rausko.
Kadangi jie mano pasų tuvių atsipeikėja iš bolše čios ir maskolių pavergtos Alperavičius.
kad “tovarišč” Sorokin yra damas kautis pirmiausiai tu
Pabaltijo respublikos — Lie
neregistruoja,
o verčia vikiško kvaitulio.
Panevėžio apskrities bolše ri apsiginkluoti tvirta va

mane tapti rusų piliečiu,

ir blankų, kurias

jie man atsiuntė, aš pra

šau Tamstą tarpininkauti,

kad jie man grąžintų tuos

pasus, už kuriuos aš ne
su pasirengęs už išlaiky

mą apmokėti, kadangi aš
buvau

jų

Liet. Piliečių Komitetas tuva,

Gal bus beatifikuota daug ispanų
kentėtojų

suvedžiotas.

Su pagarba, N.N.”

Šio laiško autorius

—

ciškas laikraštis

KataliUniverse

yra gavo žinių iš Romos,

gyvenantis lietuvis

Estija.

ir

teiktas prašymas paruošti

darbininkas, kuris per nesu vykdyti beatifikacijos pro
sipratimą pateko ant bolše cesus daugiau

tališkos

išvaizdos pavilijo-

nas, kurio pusę sienos uži
ma bolševikų ikonos su Jo

sifu Visarionoviču

jau

nuo

skirtas

atskiras

Panevėžyje buvo sušauk

ti parodyta “sunki trijų jau

pristatys

Dobrovolskio dešros tai ne

aukščiausios

Bet

bus jo

Butegeidis,

mės
galiai.
rūšies
mėsos
gaminiai.

Jei dar neragavot.
Tai tuojau skubėkit,
Nei vienos minutės nebeatidSkit.

* * *
JnosM Dobrovolskis kiekvieną
valandą jums pristatys geriasisias. šviežiausias rūkytas dešras.
Vaišinkitės vestuvėse, krikštyno
se, Imu ik irtuose Dobrovolskio deš
romis. Vžtenka pašaukti telefonu
CANaI 1712 Ir dešros bus Jums
pristatytos.
Asmeniškai kreipki
tės

J:

Dobrovolskio
Grocery & Meat Market
2325 S. Oakley Ave.
(Priešais "Draugo” redakcijos)

Žemaičių kunig.

Apie Kretingos komunis

tų

visuotinį

susirinkimą

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR
OF

Kardinolas Segura patsai
jo

komunistų nužudė jaunuolį.

Paskuti

kurie atsipeikės vėliau. Su sis Tėvas Pijus XII asme-

tas iš kapo ir rastas nesu-

niai įpareigojo ispanų kuni gedęs — geriausiam stovy

kas patikėjo bolševikų ple giją rinkti faktus ir liudiji je. Kardinolas turi dokumen
palams, kad Rusijos konsu mus apie nukentėjusiuosius tinių įrodymų, kad jaunuo
latas yra tas pat kas ir Lie už tikėjimą ir tuos visus do lis nužudytas jam neišsiža
tuvos ir kad su juo galima kumentus įteikti kardinolui dant tikėjimą Jis mirė šauk
lietuviškai susirašyti.
Bet Segura y Saenz, Sevilės ar damas: “Tegyvuoja Kristus!
Kardinolas tai Tegyvuoja Ispanija!’

KLAUSYKITE! — PATIKS!

,

Sostui.

niais laikais jo kūnas išim

lietuvis kivyskupui.

dantas.

ir apskrities

Šventąjam

ti, bet kiek dar yra tokių, sukeltą revoliuciją. Šventa

šis vargšas

pusėj.

kampas.”

Šiuose užkampiuose būsian

visa

o paskui jau kalaviju.

ti,

šov — miesto karo komen Tuomet laimėjimas

Ambrosia & Noctar
BEER S

bolševikiško siųjų už tikėjimą per siau arkivyskupijoje. Komunistai

klaidintas lietuvis darbiniu

Jūs motutės plnavljos.
Ir mergytės kaip lelijos,
Jei svetelj mielą norit pavaišytl.
Šaukit DobrovolskĮ dešras prista
tyt.

šių trijų respublikų

vienai

kaip vienam imasi darbuotis reikale vie

kvaitulio pradeda atsipeikė tusią Ispanijoj

kiek

retorius, o “tovarišč” Kulc-

kyje. Kaip pranešama, “kiek bolševikų susirinkimas. Ja-

vikiškos meškerės. Šis, ma šimtui kankinių, nukentėju no 19 metų jaunuolio
tyt,

vikų partijos komiteto sek lia, drąsa ir tikėjimu laimė

Kas Vadovauja Pane
vėžio Komunistams

prieša tas to miesto

kad

paprastas Montrealyje, Ka šiemet Šventąjam Sostui bus
nadoje,

Latvija

Joms skirtas kažkoks orien-

LONDONAS.

DĖMESIO, DĖMESIO,
DĖMESIO!!!

kad

ką Tamsta matysi iš jų
laiškų

Thlnk of lt—how this old vrorld
does make progresą—now comes a
prescriptloti which ta known to pharmaclats as AUenru and vylthin 48
boura after you start to take this
fcfflft actlng formula paln, agony and
Inflammatlon caused by ezcess urlo
acld haa started to depart,
•AUenru does Just what this notlce
says It wlU do—lt ls guaranteed. You
ean get one generous bottle at leadIng drugstores everywhere for 8C
cents and lf lt doesn’t bring the Joy•us results you ezpect—your nsoney
arhole heartedly returned.

Taip šiandien Jeruzalėje atrodo ta gatvės dalis,

aikštė, kur po nuteisimo mirti Išganytojas bu

Iš didelio pundo aplikaci

maskolių kalbą privalo kiek

o kitur nė

nenupiauta.

Nė

ir ką daryti. Kiek kartų jų tik dvi turi angliškus ver
aš jiems rašiau lietuviš timus, o kitos surašytos vien
kai, tiek kartų gavau at tik maskoliškai.
Vadinas,

broliš

džiagos negavimu vad. nau

dar nepaskirta,

Yra ir daugiau bolševi
kad kams rūpimų klausimų, bū
užregistruoti tuos tent, kokiai partijai ir nuo

rių, su kuriais aš nežinau

yra pasivijusi

skųsta taip pat miško me

v

Hgmąr t
Ag

gal būt ir teisybė,

kultūringo

okupuotoji

kas respublikas”.... Nusi

bę, tai aš pamaniau, kad

vienas

paskyrimo

kitas “pažangiąsias

1 v-

kurie atstovaus kokią tai tekant pasiųstas pas Abra
naujos Lietuvos atstovy omą...

džiai...

aplankė

vietą.” Kaip matome, gele
žinkelių srityje

pliekė į Lietuvą besiveržian

ir t.t.

pir

Mintaują ir tik paskui atva

Sovietų

ko savanoris. Jis turėtų pasa
rašė. kyti, kad 1918—1930 metais

naujai vai- kada priklausei

kažkokiu būdu Kėdai

niams skirtas vagonas

pulingojo Kelio galas. Šia bažnyčia yra nužy

1940 metų lapkri jau ant rubežiaus būtų su
čio mėn. privalo užsiregis tiktas būrelio čekistų, išso
truoti rusų konsulatuose, dintas iš traukinio ir saulei

kaip

iš Kauno į

Kėdainius vagonas geležies

tai nuo

pasus

o

I remontuoti,

raudonąsias
čiai, kurie tik kada nors čias maskolių
gaujas.
Už
tokį
darbą jis
norės važiuoti į Lietuvą,

reikia

geležinke

valdomiems

liams. Atsitikę taip: “Kėdai

iM

mėtos paskutinės penkios Kryžiaus Stotys.

buvo vaizduokime, kad į tokį kiau
simą turi atsakyti lietuvis

visi Lietuvos pilie

skal

piaustą,

ir

lių

papuolė pas rusų konsulą da, kuopa, laipsnis, mobili
zuotas ar savanoris?” Įsi
sekančiom aplinkybėm:
Lietuva

ardą,

besius

F®

Lietuvos pasus. Šie pasai Rusiją, kokiame fronte, ka

Kadangi

kad

dėl visų bėdų esą kalti —

at- kada dalyvavai militarinėse

tarpininkauti

tumėt

Buožės kalti net, kad trau
kinys vietoj į Kėdainius,
Nuėjo Rygon.

=^s

tuvos piliečiai užsienyje re

Komitetas įspėjo,

Vis Tie Buožės Kalti

SOPULINGASIS KELIAS - ŠVENČIAUSIA GATVE PASAULY

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gerini
I ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu |
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC|
TAR. Šia Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
pieš produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita.nl
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite|
greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd.

Tel. Monroe 080ž

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ
WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1520 Kiloc.

* Juozas W arpu tas ir jo Kaimiečių Kapelija
*

Kastas Sabonis Ir Flo~utė (Lakštutė) Balsiutė

*

Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas

*
*
*
*
*
*

Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua
Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti.

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Ave.

Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050
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di, nes, kaip sakoma, savi marškiniai arčiau kūno.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2384 South Oakley Avė.
Chlcago, Illinois

. Truputį žinių paduodama iš Lietuvos istorijos, apie
spaudos uždraudimo laikotarpį

(1864 — 1905), kovą

dėl spaudos laisvės etc. Suminimi keli senieji laikraš

Publishcd Daily, cxcept Sundaya
A membcr of the Catholic Press Assoriation
Subseriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Threc
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in ••Draugas" brings best results.

čiai “Aušra” ir kiti . Suminimi dienraščiai, kurie buvo

DRAUGAS

estų) spaudą. Rašinys baigiamas šiais pažymėtinais žo

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse; Me

lams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams
— $7.00; Pusei Metų -- $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

leidžiami prieš Lietuvos okupavimą, paduodama žinių
apie Eltą.
Šį kun. Ciniko straipsnį perskaičius, gaunamas geras

•4
t

vaizdas apie visų trijų Baltijos tautų (lietuvių, latvių,

y

džiais:

“Amžiais Baltijos valstybės

kovojo dėl

spaudos

(Draugas, 8 d. balandžio,
1916 m.).
Prancūzų tvirtumą

Hau-

laisvės. Ir vėl, kaip ir pirmiau, jos yra pavergtos

cour paėmė vokiečiai, kurie

Rusijos militarinės jėgos. Tačiau, tos trys tautos,

didžiausiomis kanuolėmis jį

taip giliai vertindamos spaudos reikšmę, ir vėl kovos

triuškino per ilgoką laiką.

dėl jos laisvės ir dėl valstybės nepriklausomybės”.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomais ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

ta gabendavo tą žodį. Toji kova už spaudos laisvę ir

kovos laimėjimas išlaikė tautos sąmonę gyvą, sukėlė
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos troškimą. Atsiras,
be abejonės, knygnešiai ir šiais laikais.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III,
Under the Act of March 3, 1879.

Labai svarbu, kad visi galintieji naudoti plunksną,

sektų kun. Ciniko pavyzdį ir rašytų apie Lietuvą straips
Liūtinių katalikų illuniuftčio ‘•Draugo" rūničjams ir skaitytojams
siunčiu sveikinimus Lr geriausius linkčjimus!
Jūsų dienraštis ne vien lik patarnuuja, skaitytojams, informuodamas
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet nurodo tikėjimo tie
sas, gina Ir saugo jas nuo amžinojo išganymo priešų.
Daugeriopai tepadaugčja jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skai
čius!
* AMLETO G1OVANNI CICOUNANI,
Ijiodicca Arkivyskupas,

Apaštališkas iR'lcgatas

Karas Balkanuose
Praėjusį šeštadienį viename iš vedamųjų straipsnių,
rašydami apie Vokietijos—Jugoslavijos santykius, pra

našavome, kad Jugoslavija nekapituliuos ir kad karas

Balkanuose neišvengiamas.

Taip ir buvo.
Šeštadienio naktį gautos žinios, kad milžiniškoji Vo
kietijos armija jau puola Jugoslaviją ir Graikiją. Ka

ras Balkanuose eina visais frontais ir visokiomis mo’ derniškomis priemonėmis.
Kariaujančių jėgos, suprantama, labai nelygios.
Jugoslaviją sudaro 16 milijonų gyventojų, Graikiją

— 9 milijonai. Pirmoji turi pusantro milijono vyrų ka

riuomenėj, tačiau, palyginti, yra menkai ginkluota. Ju
goslavija susideda iš kelių tautų, kurios sudarė vie

ningą frontą gintis nuo užpuolikų. Kareiviai narsūs,
ryžtingi. Bet su plika ranka prieš tankus, lėktuvus,
baisias kanuoles negi atlaikys. Tik kalnuose jie galės

ilgiau grumtis su užpuoliku.

nius Amerikos žurnalams ir teiktų žinias laikraščiams.

muojama Amerikos visuomenė.

Gražus leidinys
Išėjo iš spaudos “Šv. K. A. Aidų” Nr. 7-8. ši laida
pavedama D. L. K. Gedimino 600 metų mirties sukak

užimti visus strategiškus punktus, kad pasidaryti sau

plačius kelius prieš Didžiąją Britaniją ir jos santarvi
ninkus, Jugoslavijai, kaip ir Graikijai, bus pristatyta

karo amunicijos tiek, kiek leis šių laikų susisiekimo
galimumai. Net Jungtinių Valstybių vyriausybė savo

paramą Jugoslavijai pažadėjo.

Visiems, dėl to, šiandien yra aišku, kad Jugoslavija
ir Graikija kariauja ne vien dėl savo laisvės ir nepri

klausomybės, bet tuo pačiu kartu jos yra didžiojo karo

tarp Vokietijos ir Anglijos karo lauku. Anglai, aiškiai
žinodami, kad jei Hitleriui pavyktų visai įsiviešpatauti

Balkanuose, jei jis sulamdytų Jugoslaviją ir Graikiją,
daugiau negu pusę karo jisai laimėtų. Anglai'dės di

džiausių pastangų, sulaikyti Hitlerį. Jie mėgins ir Tur

kiją į karą prieš Hitlerį įtraukti. Ar tai pavyks, sun
ku yra pasakyti. Tai daug pareis nuo to, kaip greit

praneša,

išreiškė

pasikalbėjimuose

pasitikėjimo,

jog

Europos

karė baigsis dar prieš rude
nį šių metų.

Vokiečiai

savo tvirtoves

Lietuvoje — Kauną, Gardi

rekomenduojame savo skaitytojams šį žurnalą užsipre

apie

sakyti

reikalingus

mes čia.”

Nei

pridėti,

nei atimti,

y
••

tavorščiai.

Prašau Nesijuokti

minėms parašyti.

Seniau, kapitalistų gady

tono svorio,

skelbimai, nurodantieji, kaip

naujiena, išėmus

reikia elgtis gyventojams.

reikėjo kelių stiprių vyrų ir

nebuvo

jokia

tai,

kad

patyrusio skerdiko. Bet Sta

Iš Bukarešto gauta žinios,

parlamente

didelis nuliūdimas, mat, Bul

reivių ties Dobruža.
•

linas, kaip žinome,

sijos laivus.

didelis

žmonių draugas ir susimy-

lėtojas. Pamatęs, kad su di
deliais meitėliais

tarė jų pasigailėti; didelius
gabenti

į

Maskvą ir ten skersti Krem

liaus stalui, o mažus po 25

svarus,

gaspado-

palikti

Lietuvoje prasidėjo dideli

riams, kurie, norėdami pasi

potvyniai, dėl kurių pasilio

skersti, dar turi gauti lei

vė mūšiai Dūkšto ir Naroče

dimą ir skerdimo vietoj ant

apylinkėje.

lentos prilipdyti,

kad visi

matytų meitėlis

skerdžia

sos Rusijos atstovai lietuvių

organizacijų, kurios rūpina
si šelpimu nuo karės.

mas valyg

naujos

Stalino

konstitucijos.

prasidėjo gat-

vėkarių tarnautojų streikas.

rašty skelbimą, kad vienai
įstaigai reikalingas

geras

reikalų vedėjas, nuėjo gauti

darbo.

Kai ofise paklausė,

kokį tam darbe turi patyri

>

mą, Pašinas taip atsakė:
— Esu

tėvas

aštuonių

vaikų.

— Žinai ką, vakar mano
mergina arkliukais
išlošė
tūkstantį dolerių.
— Dabar, tur būt, apie
tave nenori nei pamąstyti..
— Anaiptol! Ji mąsto.
Bet aš iki šiol vis mąsčiau,
kad ją vesiu iš meilės.

A

Migdolai.
Pinigai ne visada atneša

A

laimę. Tiems, kurie jų netu
ri, pinigai niekuomet neat

Clevelando Lietuvių žinio

neša laimės.

se” Žirnis išfigeriavo tokią
rokundą apie mūsiškius sa

Chicagoje

Jonas Pašinas, radęs laik

gaspado-

riai turi daug mučytis, nu
meitėlius įsakė

Turkai paskandino du Ru

“Dievo Apvaizdos surėdymu ir tautos mylėtojų pas

kaipo jos didžiausia priešininkė pasirodė toji pati ir

“meitėlį 25 svarų”

se ir kaimuose išlipdyti ap

priminęs kai kuriuos dalykus iš Lietuvos istorijos, rašo:

tangomis susikūrė Nepriklausoma Lietuva ir išsyk

skersti

pasi

meitėlį — ne 25 svarų, ale

Į Petrapilį suvažiavo iš vi

Kun. M. Urbonavičius, MIC., “Vyties” 3 numeryje,

Lietuvoj dabar

Visuose Lietuvos miesteliuo

numeruoti ir tuomi paremti kilnų kultūros darbą.

Ta pati amžina kova...

sti.”

tams patepti. O ką jau be

$10,000. Lengva pasakyti: ir

svarų pasisker

nėj, gaspadoriui pasiskersti

mikių gyvenimo ir šiaip visokių įvairumų, gražių ilius

širdžiai sveikiname “S. K. A. Aidų” leidėjas ir mielai

meitėlį 25

žimą, o “skaitlingoji” jų ar

mija nesugeba sumesti ska
tikų nei ant šmaravidlo ra

saulės apšviestos Lietuvos,

ną ir Brestą budriai sergėjo

Toliau randame raštų apie Velykas, žinių iš akade-

Šis leidinys visais atžvilgiais daro gerą įspūdį. Nuo

gazietoj gromatą iš Stalino

nepriklausomybę vaduoti ve

kia net į Ameriką savo gi

garija sutraukė 120,000 ka

tracijų.

balšavikų

yra tokia naujiena, kad rei

davė patrijotišką eilėraštį, kuriame pranašauja:

17 d., dedamas redakcijos ir kun. B. Urbos straipsniai.

Kam

giasi, kad jis “gavo leidimą

Apie Gediminą rašo T. čižauskas, M. Miliutė; apie
Aldoną, Gedimino dukterį, rašo P. Čemiūtė. J. Kmitas

Apie a. a. Motiną Mariją, kuri mirė pernai balandžio

ar prof.

Nežinau,

Lansing privatiškuose

kad Rumunijos

“Nušvies nauja aušrelė mūs Tėvynės plotus,
“Sustiprins Gediminas mūs karių rikiuotę”...

nerolai atsisėdo į Lietuvai

kurioj rašytojas labai džiau

ir valstijų

Seserų vienuolyno steigėjos ir ilgametės viršininkės,

mirties metinėms.

Pasidairius

Mat, ne kas. Vadai kaip ge

sekreto

Wilson

rius

prezidentas

kad

čiai paminėti ir a: a. Motinos Marijos, šv. Kazimiero

Bet, turint galvoj, kad Hitleris triuškina mažąsias
valstybes tuo tikslu, kad sustiprinti savo pozicijas, kad

Telegramos iš Vašingtono

Juk mūsų tauta ir vėl kovoja dėl laisvės ir nepriklau
somybės, tad svarbu, kad apie tai plačiai būtų infor

rengiasi prie konferencijos

pininkas skaitei

Aišku. Seniau, kai buvo lietuviškai spausdintas žodis

uždraustas, atsirado knygnešiai, kurie iš užsienių slap

Po Svietą

ve vadinančius tautininkais:

“Tautininkų vadai ir vėl

iš rytų pusės bestija — Maskolija ir per amžius ei

Kad namuose būtų ramy
bė vyras privalo būt kur
čias, o žmona neregė.

t

nanti kova naujomis liepsnomis užsidegė. Bet įvyko
kita nelaimė: ištautėję Vilniaus krašto, lenkų armi

jos karininkai gen. Želigovskiui vadovaujant, ne tik

pareikalavo, bet net ir smurtu užėmė senąją Lietuvos

VUGOSLAVIA

sostinę Vilnių, ir tai nepaisant sutarties, padarytos

Tautų Sąjungai tarpininkaujant, Suvalkuose. Lietu

>

vai padaryta skaudi žaizda, pasidarė tuom baisesnė,
kad davė progos amžinai Lietuvos priešininkei —

Maskolijai' — viliugingais ir apgaulingais žingsniais,
kaip su kokia kauke ant veido — nuduoti neva drau;

ir kiek amunicijos bus pristatyta jugoslavams ir grai

giškus link Lietuvos sentimentus. Per dvidešimt me

kams ir kiek savo armijos jie, anglai, turi Balkanuose.

tų bolševikija apgaudinėjo Lietuvą ir taip viliugingai elgėsi, kad tik išmintingiausieji ir toliausiai ma

Dar viena veidmainystė
Dieną ar dvi prieš Hitleriui užpulsiant Jugoslaviją,

tantieji iš lietuvių tarpo perspėdavo tautą, kad bol
šas pasinaudojo pirma pasitaikiusia proga ir užgulė'

Maskvos kruvinasis caras Stalinas iškilmingai paskel

pasibaisėtinu savo svoriu vargšę Lietuvą. Ta pati am

bė pasauliui, kad, girdi, Sovietų Rusija sjpdarė nepuo

žina kova vėl užsidegė tik sunkesnėse negu kada nors

limo sutartį su Jugoslavija.

sąlygose. Bet kova eina ir turi eiti ir eis iki pergalės.

Supraskit, kokią didelę “malonę” Stalinas daro pa

saulio taikai: jis nepuls Jugoslavijos!

4

ševikais nepasitikėtų. Ir kas pasidarė? Amžinas prie

Tik dėl laimingesnio ir pasekmingesnio kovojimo rei

kia, kad nors dabar, visi lietuviai įsisąmonintų sau,

Bet Jugoslavijai, vedančiai žūtbūtinę kovą dėl savo

kad ne tik dabartinis Stalino įr Molotovo garbinimas,

gyvybės, ne to šiandien reikia. Reikia pagalbos. Tą pa

bet ir kitą kart pasitikėjimas Joffe, čičerinu ir Litvi-

galbą teikti mažosioms valstybėms Stalinas yra atvejų

novu buvo nieko kito, kaip “išdavystė” Mindaugio,

atvejais pažadėjęs. Bet dar nė kartą jis to savo pri

Gedimino, Vytauto ir šv. Kazimiero idėjos, kurie ve

žado neištęsėjo. Priešingai — jis visame kame talki

dė, kaip mes dabar, tą pačią amžiną kovą su masko

ninkauja savo “draugui” Hitleriui, ir net, kai tas duo

liais”.

t

da sutikimą, pats (Stalinas) užpuola ir pavergia ma
*

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj vajus įsisiū

žesniuosius savo kaimynus.
Stalino nepuolimo sutartis su Jugoslavija yra niekas

buoja. Kituose lietuvių centruose gaunama nemažai nau

daugiau, kaip dar viena jo veidmainystė.

jų narių. O kaip Chicagoj? Ar gausime 350 naujų na
rių šiai stipriai ir garbingai mūsų organizacijai?

Sektinas pavyzdys
straipsnį apie Baltijos tautų spaudą, jos vargus ir pa

Visų lietuvių veikėjų žiniai: 1) Visur rengkite Ge
dimino 690 metų mirties sukaktuvių paminėjimą. 2) Surengkite prakalbas gegužės mėn. 15 d. — Lietuvos Stei
giamojo Seimo susirinkimo dieną. 3) šį mėnesį minėki

žangą. Daugiausia, žinoma, rašoma apie Lietuvos spau

me mūstį Federacijos 35 metjj sukaktį.

“Jonrnalism Qnarterly” kovo mėnesio laidoje įdėjo

kun. Petro Ciniko, MIC., “Draugo” administratoriaus,

>

v

t
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16 IŠVADUOTA IS NUKRITUSIO LftKTUVO

LIETUVIO MALDA PABAIGOJ XIX AMŽIAUS

Studentai, Meilė Ir Čeką

Viešpatie, mūsų Valdove Danguose!
Mes Tavęs meldžiam, paskendę varguose!
Dvasia jau mūsų, bevargstant, nuliūdo, —
Apgink mus nuo gudo!

Romanas iš Rusijos revoliucijos laikų
Išvertė Ant. Pauliukonis

Antai bedieviui kiek turi jie triūso:
Užgina mokslą, ded’ pančius ir tąso —
Viešpatie, regėdama — jų piktą būdą;
Apgink mus nuo gudo!

(Tęsinys)
Po tų žodžių aš nejučiomis dirstelėjau į Lidočkos
Kovalevskajos motiną — ji lengvai paraudo ir nuleido
į žemę akis. O gal man tik taip pasirodė? Po tokių žo
džių Piotr Vasiljevič taip pat įsikarščiavo ir tarė ne
paprastai aštriu tonu:
— Kiek man teko pastebėti, tokiais vakarais kaip
tik ir siuva paprastos moterys, “virėjų dukterys,” o tuo
tarpu aukštesniosios visuomenės damos tik dedasi, kad
tuo rūpinasi, ir liežuvius laido!
Čia vėl visi supuolė į jį, bet jis beregint atgavo pir
mykštį rimtumą ir pastebėjo šypsodamasis:
— Bet, mano ponios! Prašau nusiraminti, aš visai
f’Draugaa skonte
nenoriu kištis į jūsų komiteto reikalus. Aš tik norėjau
Dr Dan Quiring iš Clevelando ir 15 kitų asmenų išvaduota iš anądien į Floridos pa
jums patarti, kad savęs nuo laudies, kurios gerui jūs,
sakotės, tiek daug dirbančios, neatsivertumėte tokiomis krančių pelkes nukritusio keleivinio lėktų vo.
aukštomis mūro sienomis.----------Po vakarienės visi vėl ėmė kalbėti apie politiką, ir
Piotr Vasiljevič labai daug papasakojo apie ministeriją.
Aš pastebėjau, kad jis apie carą kalbėjo tam tikru, pa
sakyčiau, net paniekinančiu tonu. Visi dalyviai, išskyrus
tik Zinaidą Vasiljevną, sutiko, kad sudaryti iš tikrai at
čių
sakingų žmonių vyriausybę būtinai reikia, tiesiog neiš
žiaus karai, bet vis dėl to
vengiama. Paskum kalba užėjo apie Rasputiną. Tai vi
jie neišvengė nelaisvės. Desus nepaprastai sudomino. Lidočkos motina pasipiktinusi
« ww«
■ ■
■
i
i
.
_ vynioliktame
šimtmetyje
aukščio kainus.......... Jugoslavo kariuomene, į prasidėjo jų sukilimai, ko
papasakojo, kad jos draugės dukterys turinčios mokytis
tam pačiam institute drauge su dukterimis to “mužiko
vos dėl laisvės ir tik XIX
ir arkliavagio.” Aš kelis kartus atydžiai pažvelgiau į
šimt. pabaiga atnešė Serbimadame Kovalevskajos veidą, ir man vėl pasirodė, lyg
jai nepriklausomybę. Po Aus
Kai
Vokietija
prisijungė
ciai
plėtė
po
sporto
priedanĮ
trijos sosto jpėdinio Ferdi.
jis būtų netoks, koks iš tikrųjų turėtų būti, ir kad ji
Austriją,
vokiečių
magazi

ga, kurdami sporto, muzikos nando nužudymo Sarajeve
tokį didelį savo pasipiktinimą rodė ne visai iš širdies.
nas
“
Deutsche
Volkswirtsorganizacijas
(“Rapid,” kilęs pasaulinis karas pakei
Tuo momentu Lidočkos tėvas metė savo žmonai aštrų
“Schlaraffia — Marpur- tė tų kraštų padėtį išauginžvilgsnį ir atsistojo. Jis paskambino į savo stiklą ir pa chaft” atvirai pasakė:
— Austrija yra tiltas ir ghia,
Plug ir kitos), prie jamas dabartinę Jugoslaviskelbė, kad turįs pranešti nepaprastai svarbią naujieną.
atramos
punktas,
nuo
kurio
šių
pusiau
karinių organiza- jQS vaĮstybę.
Kai visi nurimo, tarė:
ne
— Šiandien pas mane buvo užėjęs Anatolius Ivano- Vokietija veršis į pietų ry eijų buvo pritraukiami
tik
Jugoslavijos
vokiečiai,
Kas
>ra ta JuK<“lavija:
vičius Volkovas. Jis man padarė atsisveikinimo vizitą, tus.”
Savo plotu Jugoslavija ūž
nes jį — paskyrė į N. ... gubernatorium!
Tas
prasitarimas
jau bet ir nemažai slovėnų kroaTie žodžiai padarė tokį įspūdį, kaip sprogusi bom prieš kelis metus atskleidė tų ir kitų. Paskutiniu metu ima 95.058 kvadr. mylias,
savo taigi beveik dvigubai didesba. Prasidėjo balsų kYegesys, vienas už kitą ėmė garsiau vokiečių pasiryžimą
verž vokiečiai ėmė siųsti
tautiečiams
į
Jugoslaviją
nė už Illinois valstybėlę. Iš
šaukti, ir niekas nenorėjo tikėti, kad tas mažas valdinin tis į Balkanų valstybes, tai
pinigus, kad šie supirktų Didžiojo karo degėsių ir pe
kėlis, kurio mūsų ponios nesutiko priimti į svečius, būtų gi ir į Jugoslaviją.
sau nuosavybėn visas tas
lenų Jugoslavija iškylo la
jau gubernatorium.
Kaip Hitleris ruošėsi žygiui
— Jis man parodė net patį laišką, kuriam Rasputižemes, kur tik yra kokia bai sudėtinga valstybė: čia
į Jugoslaviją.
didesnė tos vietos strate- buvo trys vadovaujančios
nas jam pranešė apie jo paskyrimą. Tas laiškas buvo la
Pramatydamas
grumty

ginė (karinė) reikšmė.
religijos (ortodoxų, katalikų
bai trumpas. Susidėjo tik iš poros eilučių: “Džiaukis, esi
ir
musulmonų),
penkių rūnes
su
anglais
pietų
rytų
.
..
...
gubernatorius. Grigorijus.”
Europoje, — be to — ieško- | F*a£akau net vokiškoji Kruįstatymai, šeši skirtingi
Galų gale visi atsiminė, kad Volkovo žmona, reto
damas rinkų ir žaliavų, bot P° ginklų Pra,n°n8
b“’° įvairiose krašto dalyse gagrožio moteris, sugebėjo prisisukti prie Rasputino ir kad,
norėdamas turėti laisvą ke-i stiprįai *kelus k°ją i Jugo- iįojantieji konkordatai (sumatyti, tik ji bus įprašiusi Rasputiną, kad jos vyrą pa
lią Dunojumi, Hitleris
jauslavijąi
sitarimai su šv. Sostu), apie
darytų gubernatorium. Dėl to akiplėšiško drąsumo ir
Stiprindamiesi iš vidaus tuziną tautų ir rasių, kelios
didybės manijos tada juokėsi visas miestas. Svečiai pri nuo seniau ruošė Vokietijai
vokiečiai
mokėjo daryti spau įvairios kultūros,
siminė Rasputino žodžius, pasakytus ta proga, kad, gir kelią į Jugoslaviją. Anks
Gyvent«j9 turi daugiau
di. (bent taip madame Volkov tvirtino)! “Nė vienas, ku čiau jis naudojo diplomati dimą į regentą Povilą, kurs
nes
ir
politines
priemones.
visada bijojo, kad ir jo ne- ! kaip 16,000,000,
ris ko nors prašo, neišeina iš manęs prašomojo dalyko
Tas
net
nebuvo
sunku,
nes
ištiktų Aleksandro likimas.
negavęs.”
Jugoslavija — sudėta vai- Be to, vokiečiai mokėjo graapie
8er^’I’ aPie
— “Matai, kaip!” — “Vadinas, mes nemokėjom to
stybė iš kelių tautybių, žiai pasinaudoti ir Jugosla- 4
kroatų, daugiau kaip
mužiko įtakos įvertinti!” — “Po tiek laiko!” — akam
svarbiausia — serbų ir kro- Į vų premjero ambicijomis, Pusantro milijono s.ovenų.
bėjo balsai vienas po kito. Visi rodėsi sujaudinti iki šie
atų. Vokiečiai puikiai mokė- taip, kad buvo pasiekta net Tikybiniu atžvilgiu
apie 7
los gelmių ir šitą Rasputiną keikte prakeikė. Zinaida Va
mil.
ortodoksų
(rytų
Bažn.
siljevna vos nepradėjo verkti ir tvirtino, kad jis, matyti, jo panaudoti tų abiejų tau- Jugoslavų prisidėjimo prie
tų varžybas. Imkime. vieną ašies. Tolimesni įvykiai ži- krikščionių), arti 6 mil. kacarą užhipnotizavęs, kitaip to nebūtų galėję įvykti. Kad
pavyzdį. Kroatai bekovoda- nomi - nauji Jugoslavijos taI,k^. dauSiau ka,P Pusan'
Anatolius Ivanovičius, tas tikriausias nulis, tapo guber
tro milijono mahometonų.
natorium ir tai tik dėl to, kad Sofija Lvovna patiko mi dėl didesnės savo kul- > vadai ryžosi ne rašalu dėti Apie 80% gyvena iš žemės
tūrinės ir politinės laisvės savo parašus, patvirtinan
Raspntinui, tai, reikia pripažinti, visiems numušė ūpą.
čius jų krašto pasidavimą ūkio. Jugoslavija daugiausia
Inžinierius Bojaržinovas papasakojo, kad pats ma- ^ureJ°
vokiečių planams, o ryžosi išveža medį, javus, mėsą ir
tęs, kaip Rasputinas per vieną pokylį paėmęs iš lėkštės,
slaptą teroristinę organi
krauju savo žemėje rašyti gyvulius, tabaką, daržoves,
kuria buvo paduoti į stalą erškėtrai su raudonu sosu,
zaciją “Ustachi.”
laisvės ir nepriklausomybės odas. Įsiveža mašinas, med
tiesiog su nagais žuvį, kad net taukai ištiškę ant štai- Kiek Sj organi2acija gauda., deklaracij.
vilnę, geležies, prekes, antiesės, ją pirštais suplėšęs į kelias dalis ir išdėliojęs į v0 paramoa ig Tokiečių> ma.
3 '
_
(Nukelta į 7 pusi.)
lėkštes savo kaimynėms ir kad kunigaikštienės ir gra.-o fakto. kaį tos ^u8oslavV žemė matė jau
fienes tik paprastai “Lizanika” ir “Mašenika” vadinęs. terori8tinėfJ
organizacijos
daUg karv
Mesdames,
pasakė jis,
ir kad būtumėt ma- narįaį nužudė Jugoslavijos
Tas kraštas, kur dabar
čiusios, koki purvini buvo jo nagai! Jis buvo apsivilkęs karajių Aleksandrą,
buvo kraujas liejasi — Jugoslavirubaška, (rusų bliuze), kurią kaip kalba, jam pasiuvus1 susekta, kad žudikai turėjo ja, daug yra pergyvenęs,
pati carienė. Kelines dėvėjo juodas, aksomines pliudres, netikrus dokumentus,
pa- Per jį žygiavę baisieji nu
buvo apsiavęs batais, išteptais derva! Bet, nepaisant to, dirbtu8 Vokietijoje ir kad nai, žiaurūs gotai ir longopavalgius, viena iš kunigaikštienių pabučiavo jam tuos jie naudojosi vokišku revol- bardai, jį teriojo a varai. Pa
bjaurius nagus ir apkabino tuos smirdančius batus!
veriu, pagamintu Mauzerio galiau čia įsikūrė serbai. Jie
Kai jis visa šitai papasakojo, visi pajuto didelį pa- fabrikuo8e įr turinčiu Nr. Kirilo bei Metodijaus įtakosišly k Atėjimą, o Zinaida Vasiljevna sušuko pasipiktinupi:
je pažino krikščionyoę.
— Tai melas, prasimanymas! Visa tai išgalvojo tik
cheese
Bavo laikas, kada M*rbų
tam, kad valdovų rūmus pažemintų žmonių akyse!
Slaptas nacių veikimas.
valstybė buvo viena Iš difooJ that’s digestible
— Ne, ne, tai visai ne melas! — atkirto inžinierius
Ypač naciai buvo išplėtę
džtaaslų Europoje,
qt nUk itsilfl
rimtai ir drauge liūdnai. Aš viską mačiau savo akimis! savo veikimą tarp Jugosla-

Jei mokslas veda prie Tavo Šviesybės,
Delko jie trokšta lietuviams tamsybės?
Sūnus Bažnyčios kam virkdo ir žudo?
Apgink mus nuo gudo!

Mes prašom spaudos ir apsišvietimo,
Mes mylim kalbą — tėvų palikimą, —
O jie už tai mus Siberijon grūda.
Apgink mus nuo gudo!

Teisybė, bočiai gal kuo nusidėjo,
Bet sūnūs, rodos, jau daug prikentėjo.
Matai, kiek verksmo iš dūšios išsprūdo!
Apgink mus nuo gudo!

Didžiosios grumtynės Jugoslavą žemėje

Viešpatie, ar reiks mums amžius taip būti?
Tu Atpirkėjas, ar leisi pražūti?
Tavo švents kraujas už Lietuvą plūdo, —
Apgink mus nuo gudo!
Mikalojus Dagilėlis

Revolverio Nr. 7391 paslaplis. - Slapti vokie-X
pasiruošimai. - Deklaracija, ne rašalu, o
buvo daus pad8ję kry
krauju rašyta. - Vokiečiai atsidauš į 2 mailių

f
Vklumiicsčlo Oflsae Atdaras Sekmadieniai nuo 11 ik) 4 vai. Popiet.

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR
GRAŽIA IŠVAIZDA!

laivynas ir aviacija.

Ir jis tai pasakė tokiu tonu, kad visi* susyk nutilo,

‘B-

j Bus daugiau.)

vijoje
Savo

gyvenusių vokiečių.
nelegalų

bet vėliau šis kraštas pate

veikimą na- ko totorių žinion, kai kurias

■
•v

spkiaosi

sueisi toastsi

MELTS PUFICTLYI

Gaminame Pleltas
dantistų receptų.

tiktai

iš

00 Dienų
Išinėtflnlm-ui.
Jei
nebūsite .pilnai patenkinti, tai
sugiąžtneme
kiekvienų jmokčtiį etai tų.
VH<Vi''1»,'nti*is,*K T***’me
P<Tdtrhanie senas
PI.BITV
pleltas. — Mėnesiniai mokes-

O. F. Johnson,
VALANDOS:
Tolimesni Ofisai:

Kasdie iki 8 vai. ▼

Virinėm. Ofisas:
Kasdien iki 6 vai.
Antrad Ir Ketvirtad.
iki 7-tos vai. vak.

• Pren.

čiai. 1 dienos patarnavimas.

A.A. A. Dental Laboratories
IllfttiaiiKin

Piritu

INCORPORATED
Gaminimo laboratorija

Paxanl>je

1555 Milwaukee Avenue — Tel. ARM.
202 South State Street — Tel. ,VEF$.
4831 Irving Park Boulevard — Tel. PAI,.
So. Side —404 E. 47tli St. — Tel. ATI,.
North Side — 4731 Broadway.

5550
4630
4227
6880

J?

KNYGOS! KNYGOS!

.. Mūsų knygyne dar galima gauti pasirinkimą iietnvtškns
literatūros ir poezijos rinkinių. Dabar komunistų valdžiai
užkirtus kelią lietuviškų knygų spausdinimui, LIETUVIŠKA
KNYGA pasidarys retenybė. Įsigykite savo kopijas, kol
jų dar lieka.

LITERATŪRA
JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė, 1913 m. 150 pusi........ $1.00
ŽEMAITES RASTAI, I t., Vilnius, 1914 m. 390 pusi........ $1.00
LIKTUViSKOS PASAKOS, II t., surinko Dr. J.
Basanavičius, 269 pusi...................................................... $1.00
PRAGIEDRULIAI, III t., Vaižganto, 290 pusi................ $t.0O
VAIŽGANTO RASTAI IV t., (Vilniaus ir Kauno laiko
tarpis — 1918-1921 m.), 240 pusi.................................$1.00
V. KRĖVĖS RASTAI, 1 t., butemose-Pasakos ir Dainos. .$1.00
VARGO MOKYKLA, Literatūros Pasiskaitymai, 175
puslapiai ................................................................................. $1.00
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI — Pr. Zadcikis, I t.,
(1914-1916 m.) .................................................................. 75c
MA21OS1OS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI —

Prabočių Anūkas, Iliustruota, 130 pusi........................

75c

EILERA6CIAI
SU BALTU NUOMETU — J. Augustaitytė-Vaičiūnienė,
22o pusi.................................................................................... $1.00
VAINIKAI, Naujesniosios Poezijos Antologija, Paruošė
K. Binkis, 230 pusi............................................................... $1.00
JAUNOJI LIETUVA, MAIRONIS, 130 pusi................................ 30
PADANGĖSE, Juozas Sakalas irDasaitis,125 pusi................. 50
KRISTIJONO DUONELAIČIO RASIAI, Sutaisė
J. Stapelis, 90 pusi ................................................................. 50 *
TĖVYNĖS KELIAIS, Liūdas Gira, 65 pusi............................. 35
RUDENS AIDAI, A. Jakštas, 100 pusi..................................... 35
GAMTOS PRILYGINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE, pagal
Dr. R. Van der Mculen ....................................................... 35
i MEILE, M. Gustaičio, 1914 m....................................................... 25
BRĖKŠTA, M. Vaitkus, 1915 m................... ............................... 25

.

"DRAUGAS"
2334 S. Oakiey Avė*

Chicago, III.

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
sekimu Jūsų biznyje arba profesijoje.

Antradienis, bal. 8 d., 1941
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IŠ KELIONĖS Į MEKSIKĄ

JUGOSLAVIJOS PASIUNTINYBE VVASHINGTONE

OUINTUPLEIS

Aukso kryžius sulenktas. - Miestas su 365
bažnyčiomis. - Nepaprastas vienuolynas. Mylimųjų kalnai. - Katedra ant sidabro
kasyklos. - Nepamirštamas vaizdas.

ūse MUSTEROLE for

JUOZAPAS
'

Kotrina Simonaitienė

(Užbaiga)
pataisymas
Motinos Guadalupc
katedra
Klaidos
Pirmą kartą įėjus j šią
Vakarykščiam “Draugo”
bažnyčią pasijunti atsidūręs numery, “laužant laikraštį,”
nežinia kur. Viso aukso ver t. y. dedant medžiagą į for
tę negalima iškainuoti. Virš mas, per klaidą šioj vietoj
didžiojo altoriaus yra auk buvo įdėtas tęsinys K. Aro
so karūna, kurios vertė sie “Lietuvio Pabėgėlio Nuotikia pusę milijono dolerių. kiai,” kurį šiandie prade
(“Draujftuf" A.cme tul«l>uu>o)
da taipr pat
yra didelis ,
.
r
J
dame spausdinti. K. o
SimoJugoslavijos pasiuntinybės Washingtone personalas
aukso kryžius, pusiau su
naitienės kelionės įspūdžių
stebi įvykius savo šaly. Iš kairėsės pusės: dr. Vladimir
lenktas katalikų persekioji
pabaigą dedame
šiandie. Rybar, pasiuntinybės patarėjas; Constantin Fototich.
mo metu.
Abiejų autorių redakcija atpasiuntinys, ir pulk. Mirko Burya, karinis atašė.
Vietos tikintieji žmonės į
siprašo už padarytą klaidą.
katedrą neina stati. Dar lau-;
Ugnies kalnai
toj vietoj sidabro dėkinguko pusėj jau suklaupia irį~
7 '5
7
" '
T
Daugelis
kalnų
Meksikoje
mui
Aukščiausiajam pareikkeliais eina per visą bažnysuimt°s ir i kalėčią. Kiti eina rankas iškėlę jimą sumestosjdar 1913 metais buvo ug- šti pastatė bažnyčią. Lauko
į dangų
1 įėjęs i vienuolyną randi nies kalnai. Iš jų verždavo- pusėj ant lentos yra šie žoPrieš 400 metų Panelė viską taip’ kaip vienuoiės jį si dūmai, ugnis ir verdan džiai: “Dievas davė Bordai,
tis molis. Nors ugniakalniai Borda duoda Dievui”. Kaip
Švenčiausia pasirodė vienam Pa^kodievotam berniukui. Toj vieVisi vienuolynai Meksikoj dabar neveikia, tačiau daž iš lauko pusės, taip ir vidu
toj ir pastatyta ši katedra, dabar paversti muziejais. nai jaučiamas žemės drebė je katedra apleista. Bet ir
per visas dulkes matosi, kad
Žmonės šią vietą vadina ste- 1857 metais karalius Benito jimas.
yra
mačiusi geresnių dienų.
buklinga.
Juarez uždraudė vienuoliams Sniego kalnai
veikti. Tada Bažnyčia paCholula
Meksikoje yra keturi snie Siauros gatvės išklotos
liuosavo seseris nuo sudėtų
akmenukais. Mūsų viešbutis
Pavažiavus kiek yra mies įžadų ir jos išėjo į pasaulį. go kalnai. Du jų mes matė buvo ant kalnelio, žvaigž
tas Cholula, žinomas dauge Net kunigams uždrausta pa me. Jų vardai “Popo” ir dės ir dangus atrodė labai
liu bažnyčių. Jų yra 365, t. sirodyti gatvėse kunigiškuo- “Mieganti Panelė”. Apie arti. Iš tolo buvo girdėti daiy. viena kiekvienai dienai įĮ se rūbuose Turi dėvėti ka- juos yra tokia pasaka:
Vieną sykį, labai seniai, nos, kai kada liūdnos, vėl
metus. Tačiau randasi tik klaryšį.
buvo karas. Buvo karalaitė lgreito temP° ir Pilros gy’
vienas kunigas. Seniau ši
Kadangi seserų vienuolių
ir jos mylimasis vardu Po vumo. Ant rytojaus matėvieta buvo tirštai turtingų nėra, nėra nei katalikiškų
me saulę tekant. To vaizdo
indėnų apgyventa. Miestelis mokyklų. Tėvas, motina mo po. Karalaitė prižadėjo Po kalnuose aš niekados neuž
nedidelis ir beveik prie kiek kina savo vaikučius katekiz po, kad lauks jo sugrįžtant miršiu.
vienos gatvės bažnyčia. Ne mo ir Dievo meilės, kuri iš karo. Antrą dieną kara
Tą pačią dieną matėme ir
visose bažnyčiose laikomos taip yra įsunkta į širdis, kad laite gauna žinią, kad jos
mišios. Kitos taip senos, kad nei valdžia negalėjo jos, t. mylimasis žuvo karo lauke. tragediją. Nematėme, kaip
Ši žinia buvo netikra. Popo atsitiko, tik matėme auto
tik mūrai stovi.
y. tikėjimo išrauti.
nežuvo, tačiau ji to nežino mobilį, nukritusį nuo kalno
Puebla
Piramidės
jo. Išgirdus liūdną žinią ka viršūnės. Jame važiavo jau
Už 80 mylių nuo Mexico
Meksikos kalnuose yra ralaitė užlipo ant aukščiau- navedžiai su sargu. Jaunayra miestas Pueblo. Čia yra daug piramidžių. Tai aukšti šio kalno ten mirė iš didelio sis ir jaunoji žuvo ant viekatedra vardu “Miestas A- ir smailūs kalnai žmonių širdies skausmo. Grįžęs Po tos. Sargas išliko gyvas.
niolų”. Sargas aiškino, kad rankomis pastatyti. Apie po namo ir sužinojęs, kas Mes matėme, kaip jį kėlė iš
ši bažnyčia yra trečia gra- tūkstantis metų prieš Kris- atsitiko, užlipo ant antrojo duobės.
žiausia visam pasaulyje. Tu- taus gimimą tos piramidės kalno ir ten taip pat mirė
Išvažiuoti iš namų ir pa
ri 35 altorius! Visas jos vi-1 buvo pradėtos statyti neži- iš sielvarto. Kada dangus likti kasdieninius rūpesčius
dus veik auksu išmuštas.! nomos tautos. Vėliau Azte- aiškus ir be debesų, galima gera. Bet namo parvažiavus
Statyta prieš 400 metų.
kos indėnai pridėjo aukščio tuos kalnus matyti. Ir, iš pasijunti dar geriau.
Šv. Monikos vienuolynas
ir pločio. Jų laiptais galima tikrųjų, atrodo, lyg jo vir
Puebloje yra šv. Monikos užlipti į viršų. Mes aplan šūnėje mergina miega. Esą,
Gera knyga — išmintties
vienuolynas, kuris slapta kėme dvi didžiausias, vieną tai toji pati karalaitė. Ne- šaltinis.
gyvavo. Valdžia tik prieš netoli kitos. Nuo viršaus ga- toli šio kalno Popo kalnas,
šešis metus apie jį sužinojo. Įima visas miestas matyti. | kuris būk savo mylimąją
Vienuolynas stovi vidury Didžioji piramidė paskirta saugo. Bet tai tik sniegas,
daugelio namų ir iš lauko saulės dievaičiui. Mažesnėji
Viršūnėje sniego yra 30 ar
Plaukai Išnaikinami
pusėš nieks negalėtų sakyti, mėnulio dievaitei, šioje vieNuo Vaido Ir Ran
daugiau pėdų gilumo.
kų Ant Visados.
kad to namo viduje yra vie- toje pagonys dėdavo kruviGREITAI IR
nuolynas. Daugelis seserų nas aukas. Aplink vieną pi- Taxco miestelyje
BE SKAUSMO
Čia sustojome nakvynei.
turėjo bėgti. Bet senesnės ramidę sudaro kelio daugiau
TREATMENTAI
ir sergančios, kurios negalė- kai pusę mylios.
Miestelis ant kalno šono. Vi
TIKTAI ........... 50c
duryje miesto yra katedra.
Valandos 6 ▼. v. — 8:30 v. ▼.

ZAVECKAS

JONAS STULGINSKAS
(tfTBELK)

(Z.KUAI.I.)

Mirė Bal. 5, 1941, 3:40 vai.
pu plutų, Hiiluukva 53 mulų
amžių um.
Kil> IA Mariampolėa apakr.,
Gude.tų parap., Klavuntų kai
mo.
Ani'-riku.li' išgyveno 38 m.
Paliko dideliunie nuliūdimu
moterį
Klzbietų
(pu
tčvuis
Vllkuipitu), • 3 dukteris Onų ir
lentų Waltur VVimirr, Julių ir
žentų Alfrud Tocco ir Marlan
Zvwall, sūnų
Juozapų,
hrul)
kun. Vincentų Vilkutuitj (('le
vu. 0.1, 3 seseris Magdalenų
Hwift, Pranciškų S'unz (('le
ve, O.) ir Kazimierų Viikutultę (('levu. O.), Avi gerkų Kotrlnų Petrauskienę Ir giminus.
Priklausė
prie
Suvalkiečių
Draugystės.

Gvv.:

1229 S. ('ullfornla Avi*.,
’l el. I.ar< . veltu (1212

Persiskyrė .Mų šiuo pasaulin
tol G d.. 1941 III.. 5:30 vai.
popiet, Mulnukes 63 m. amž.
Gimęs Lietuvoje,
Ruuelnlų
apskr., VyiluklėH piir.
Numgiilllų kaime. Amerikoje Išgy
veno 41 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Malvina. po tėvais Strunillaltč
ilukterj Benediktų ir
žentų Kdvvard Ačiū: 2 sūnus:
Dr. Vincentų Steele ir marčią
Kthel ir Kazimierų: 3 anūkus:
Jonų, James Ir Jordan; 2 se
seris: Juzefų Plvnrunlertę, broIj Vincentų Ir kitas gimines Amerikoie; o Lietuvoje puliko
brolį Stanislovų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 910 Wust
35th 1*1. Tel. Yards 4907.
Luidotuvės (vyks Treėiadlenj, Bal. 9 ift namų k vai. ryto
bos atlydėtas j Sv. Jurgio par.
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. I*o pumuldų Ims nuly
dėtas Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečlume visus
giminus, draugus ir pažjstamua
dalyvaut šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moterie, Sūnus Du
kterys, Brolis, Seserys ir Gi
minės.

Kūnas pašarvotas koplyčioje
1939 VVest 35th St. I ziidot >| vės
jvvks trečiad.. balandžio 9 d..
8:0u
vai. ryto iš koplyčios į
Nekalto Prasidėjimo
Panelės
švenč. parap. bažnyčią, kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už
velionio siela. Po pamaldų iius
nulydėtus j šv. Kazimiero kap.
Visi a. a. Jono Stulglnsko
rimines, draugai ir pažįstami
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti
jam pnskuttn) patarnavimų ir
atsisveikinimų.

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YARds

Nulūde liekame: — Moteris,
Duktė, Simai ir Giminės.

4908.

CHESICOLDS
Mother-Glve Your CHILD
This Šame Expert Caro!

At the first siga ut the Dionne Quintuplets eatchiug cold—their chesta and
thruats are rubbed with Children’s
Milei Musterole — u product made tu
promptly relieve the DISTRESS of
children’s colds and resulting cuughs.
The Ųuints have always had the
best of care, su mother—you may be
assured of using just about the BEST
product made when you ūse Musterole.
MORE than an ordinary "salve”—
warming, soothing Musterole helpa
hreuk up local congestion. Also madų
in Regular and Extra Strength for
those pruferring a stronger product.

Asthma Mucus

(oughing, Gasping
Thanks to a Doctor's prescription called
manas now pamaie
icrriDie rerė
Mrndaco, thousands
palllate terrlble
ks of choldng,
currlng attacks
choklng gasping, coughAsthma by helplng
lng. wheezlng Bronchlal
:
excess mucus. No dopes.
nature removee thlck
t
no smokes, no lnjections. Just tasteless,
pleasant tablets. The rapld. delightful palliatlre action commonly helps nature bring
weicome sleep—a ''Ood-send.” A prlnted
guarantee wrapped around each package ot
Mendaco lnsures an lmmedlate refund of
the full cost unless you are completely aut
is fled. You have everythlng to galn and
nothlng to lose under this posttive money
back guarantee so get Mendaco irom your
druggfst today for only 60c. *
'

Nėra jokios gėdos, jei žmo
gus per nenumatomas ap
linkybes neturtingas pasi
“DRAUGĄ’ daro.
Svett Mardeu

Laid. direktorius Antanas M.
Phillips, tel. YARds 4 908.

PRANEŠIMAS
Vyčiu Choro Nariams
Chicagos
Vyčių
choro
praktika įvyks šį vakarą,
antradienį, balandžio 8 d., 8
vai., Aušros Vartų parapi
jos salėje iš priežasties Di
džiosios Savaitės švenčių.

PLATINKITE

•ART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••rianiiM PttarnaYinuui — Moteris paternsnją

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

— XX

UNIVERSAL
RESTAURANT

PASKUTINIS

Suteikiam Patarnavimą
Vestuvėms, Krikštynoms ir
kitokiems Bankietams
Linksmas Patarnavimas
Visiems

PAGERBIMAS

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, Sav.
Tel. Victory 9670

r*u7i

JOHN F. EUDEIKIS

TYPEWRITERS

AU MAKli

Laitaviii Direktorius

SOLD, RENTED
AND REPAIRED

AMBULANCE Dieną ir Naktį

ADDING

MACHINES

— SMAU MONTHIY EATMENTS —

•M RIMIMS CAIIT ONI-VIAI NIW-«*CNIM| •VARANTI!

jlCTAD

JIHIV

typevvriter
COMPANY

11* W. MADISON ST.

Phone DEARBORN

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

■OBOIT C. OOIMIATT. Mana***-

P444

ISTIMATIS— FREE — dsmonstbation

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1520), su P. šaltimieru.

Electrolysis Clinic

Alfred Rimkevičius Sveikina

Ją pastatė Jose de la Borda,
prancūzas, 1758 metais. Ka
tedros vietoj buvo sidabro
kasykla. J. Borda atradęs

Aron and Aron
3962 Fifth Avenue
Kaminui

Crawford

and

HarrlAon

Tel. KKDzIe 7810

savo krikštatėvą ALBERT JAKIMOWSKI
jo varduvių proga ir taipgi sveikina
MR.

and

MRS. RIMKEVIČIUS, kurie

užlaiko Mozart Tavem prie 4356 South
Mozart Street ir kurių telefonas yra Lafa
yette 7555.

'Mūsų Atlikti Darbai Kalba už Save"

PAMINKLAI
MENIŠKAS DARBAS
PRIEINAMOS KAINOS

NUOŠIRDUS PATARNAVIMAS

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina

Savo Biznius “Drauge”

Venetian Monument Co.
527 N. Western Avė. Tel. See. 6103

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ii

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAVVICZ IR SČNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

l \

f
t» B Xf 0X8

Antradienis, bal, 8 d., 1941

išvykdamas iš Vokietijos pa
siėmiau su savim porą vie
šai pardavinėjamų vokiškų
leidinių (“Militarisches Wor
terbuch,” Schlag nach iiber
Jugoslawien”), kuriuose
vokiečių kariškiai skelbia
tokius davinius
apie jugoslavų karinę jėgą:
Jugoslavijoje yra privalo
ma karinė tarnyba nuo 20
lki 47 amžiaus metų. Karei-Į
1
vių apmokymas tęsiamas
11-2 metų, bet ir vėliau jie
pašaukiami
pakartojimui.
Karo metu
kariuomenės gali pastaty

FUTBOLO KOMISIONIE RIUS UŽIMA SAVO OFISĄ

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
"Bunco Party"
gražiai pavyko

Sveikas Aušros
Varta parapijos

Marųuette Parft. — Praejtą sekmadienį po pietų
West Side. — Verbų sek- adresu 6624 S. Talman Avė.
madienį Aušros Vartų para- būrelis geraširdžių veikėjų
pijos jaunimas — Vyčiai, So- surengė “bunco party” Nedalicija, Šv. Vardo, parapi- kalto Prasidėjimo £ v. P. Ma
jos choras ir visi kiti, 8 vai. rM°s seserų (Hinsdale, III.)
mišiose bendroj šv. Komuni- naudai. Svečių susirinko la
joj pasirodė taip gražiai ir ^a' daug, vos sutalpino. Viskaitlingai, ko dar niekados s* gražiai linksminosi, žaišioje parapijoj nebuvo. Pasi- dė ir vaišinosi.
rodo, kad klebono kun. J.
to galima spręsti, kad
Dambrausko ir vikaro kun. rengimo komisija daug graM. Jodkos paraginimai prieš, žios širdies parodė besirengkad dalyvautų kuo skaitlin- dama
išplatino daugybę
giausiai nepasiliko balsas ty-1 bilietl*’ surinko Sražh* ir
ruose
[vertingų dovanų — ką įro*----- dė sunkaus ir kruopštaus
Verbų sekmadienį, Aušros pasiaukojimo.
\ artų parapijiečiai, pergyveGarbė jums, brangiosios,
no nepaprastą įspūdį, ypač kurįos nepasigailėjote savo
tie tėvai ir motinos, kurių brangaus laiko ir darbo, už
bernaičiai ir mergaitės daly- Įaį yiršminėtos sesutės nevavo. Iš šalies žiūrintienfs, užmirš savo geradarių ypatiesiog iš džiaugsmo iš akių tingose maldose, kad Aukšašaros riedėjo.
čiausias Dievulis stiprintų
Po mišių visas jaunimas 4r laikytų geriausioje sveisusirinko į parapijos salę, katoje ir Savo malonėje,
kur turėjo bendrus pusryTaigi, sveikiname malonią
čius. Po pusryčių sudėta lin- rengimo komisiją ir visus
kėjimų, kurių tarpe svar- dalyvius ir linkime, kad probiausių, tai klębono kun. J. I S3-* pasitaikius ir ateityje
nepamirštumėte surengti pa
Dambrausko.
našių pramogų.
K-kas
Taigi, sveikiname jus, bra
ngus jaunime, ir linkime,
kad, metų bėgyje įvyktų ne
viena panaši bendra Komu
nija, bet kad jos būtų daž
nesnės.
Par.
West Side. — Lietuvių Pi
liečių Darbininkų Pašalpos
Klūbas rengia pagerbtuves
visiems nariams, kurie ne
Cicero. — Lietuvių Im- šioja Jurgio vardą, balan
provement Klūbo mėnesinis džio 19 d., Neffo salėj, 2435
susirinkimas įvyks antradie So. Leavitt St.
Per užkandį ir programą
nį, balandžio 8 d., 8 vai. va
bus įteikta dovana buvu
kare, Liuosybės svetainėj.
siam klūbo pirm. Jurgiui
Klūbas atgavęs savo tei Puishiui už jo pasidarbavi
ses vėl pradeda veikti po se mą klūbo labui.
novei. šiame susirinkime jis •Visi kiti Jurgiai: Adašūsusijungs su Lietuvų Namų nas, Aleknaitis, Bubinas,
Savininkų ir Politikos klū- ''Brazauska3
Evanauskas,
bais.
Gurnevičius, Gedrikis, Kiš
i
.d
Po susirinkimo bus pasi- kūnas, Kavaliauskas, Levic
vaišinimas, nes Lietuvių Im- kis, Petraitis, Petrauskas,
provement Klūbas minės 30 Petrikėnas, Ruikis, Vaičiu
metų gyvavimą. Į vakarą ga lis ir Zaura bus papuošti
Red Cfierry
li atsilankyti ir nepriklausą gėlėmis.
prie klūbo — vyrai ir mote-------------------laimimai
jauilllllvi

ti pusantro milijono.

CLASSIFIED
PIRKITE PIGIAI PUIKŲ KEISJ
labui pigiu kulnu parsiduoda kelsis
arba prekinis bufetas geroj padėtyje
ir turi būti parduotas greitu laiku.
Tai tikras bargenas.
Kreipkitės j:
2334 So. Oakley Avė., šaukite CANuI
8010.

MAINYSIU N.VM>I
Marquette Parke 2 fietij
muro
namą mainysiu ant pigesnio bile
kur.
GROvelilll l»«5

PARSIDUODA REISAS
(PASE — PREKINIS BI TETAS)
Parduodamas keisas, prekinis Du
turl 96 »nčiu« ilgio. 24 metus
pločio ir 48 inčius aukščio. Kaina
tik 115.00. Kreipkitės i
K. ftATĄ Ar A. SKIRIU,
4358 So. Eairfivld Avė.
Tel. Vlr. #577
BARGENAI MAltQUETTE PARKE
IR APYLINKĖJE
Mūriniai bungalows, kainos nuo
$4500 ir aukščiau, 6 dufiečiai $«5o0
ir aukščiau, 14 keturflečiai $n 500
Ir aukščiau. 7—10 fletų $21.500 ir
aukščiau
12—bizntavų namų
nuo
$4500 Ir aukščiau. 17 medinių ka
ndžių. Kainos nuo $2700 ir aukš.

(Didžiojo Karo metu vien
Serbija turėjo 1,000,000).
,2?
Jugoslavija turi ir šiokį to
t'H'uu‘a)MrANYROMSIUS'
kį karo laivyną: vieną lėk- repu^1 S7S?i: ^vŠis^
Prospect
luvnešį, vieną kreiserį, du °476("Draugas” Acme telephoto)
I naikintUVU (dar trys buvo
Elmer Layden (dešinėje), buvęs Notre Dame universiteto futbolo komandos vadas, baigiami atatvtii’ 4 novan- !taiKos sta o jugoslavams
.. .
r,____ „__ s
v „
S
siatyuj, * povan ,
.
duoda
kalbasi su George Marshall (kairėje) iš Washington Redskin ir Dutch Clark iš Cle deninius laivus, 11 minų dė daug vilčių duoda žvaigždės
veland Rams. Tas įvyko National Pro Foot bąli Lygos mitinge Chicagoj, kai Layden liotojų, 10 motorinių torpe baltai mėlynoje Amerikos vė
liavoje.
K. J. Prunskis
užėmė futbolo komisionieriaus ofisą.
dinių laivų.
Oro laivyną sudaro 3 lėk
DIDŽIOSIOS GRUMTYNES tuvų brigados, po du avia
cijos pulku kiekviena. Drau
JUGOSLAVŲ ŽEMEJ
ge su jūrų aviacija turi apie
(Tęsinys iš 5 pusi.)
1,000 lėktuvų su 11,000 pa
Peoples Furniture Compa glius. Nors ir pačioj Jugo
ruošto personalo oro kauty
ny priešvelykinė programa
Dievo Apvaizdos parap. — įvyks šiandie 7 valandą va slavijoje yra anglių, gele nėms. Priešlėktuviniam ap
Praeitą sekmadienį Labdarių kare iš stoties WGES, 1390 žies, vario, švino — ko vo sigynimui turi 20 batarėjų.
Suprantama, kad palygi
Sąjungos vietinė kuopa bu kilocycles. Programa susi kiečiams labai reikia, ypač
maisto,
šiaurėje
Jugoslavija
nus ąu vokiečių jėgomis,
vo surengus puikią vakarie dės iš dainų, muzikos, dra
lygesnė,
bet
tuojau
praside

Jugoslavijos karinė galia ne
nę su gražia programa para mos, juokų, naudingų pata
da
kalnai,*
kai
kuriose
vie

didelė. Artimoji pergalė, at
pijos salėj. Šeimininkės atsi- rimų ir pranešimų. Visą iš
tose
net
daugiau
kaip
2
rodo, neabejotinai bus vo
laukusius skaitlingus svečius pildys žymūs talentai. Be
kiečių, bet ar neatsiras ne
gražiai pavaišino puikiau to, bus gerų žinių iš Peo mailių aukščio.
Pažymėtina, kad nuo 1939 numatytų komplikacijų
ir
siais valgiais, o po vakarie- ples krautuvės priešvelykiuės Rožių ir Lelijų Klūbas ir nį0 išpardavimo, kuriam y- m. pasisekė serbams ir kro kuo tas viskas galutinai
tboras išpildė tikrai gražią ra pr0gOS visiems papuošti atams sueiti į glaudesnę vie baigsis, tai dar pamatysime.
programą. Susirinkusieji tu- ,narnus Velykoms naujais ra- nybę sudarant sutartį, ku Nereikia užmiršti, kad prie
ria kroatų teisės sulygina- Tugoslavijos laisvės vartų
tejo ganėtinai skanaus juo- bandais už nupigintą kainą.
mos, skelbiama tikybinė lais budi britų liūtas ir kad laisko“
į Prašomi pasiklausyti.
vė, išplečiamos kroatų kul- j vės kovose ir prie būsimos
Turiningas apie labdary
tūrinės ir politinės laisvės.
bę kalbas pasakė vietos kle
Ką vokiečiai sako apie Ju
bonas kun. A. Martinkus ir
M/tlIK vi nto
goslavų karinę jėgą?
1945 West 35"’ St-e-t
kun. J. Dambrauskas, Auš
Mums įdomu su kokia jė
ros Vartų parap. klebonas.
'y' v* ga galės jugoslavai spirtis
Vakarui sumaniai vadovavo
FURNITURE
prieš vokiečių veržimąsi.
vietos kolonijos biznierka ir ADVANCED PUPTfJR/PHY
Pereitų metų pabaigoj prieš
žymi parapijoj veikėja Pran ’ I.OWEST PORSI1T F PRI- ES
BROKER
l’IIONE LAFAYETTE 2MI3
ciška Ivanauskienė. Taip pat
DINlNG ROOM SET8 — PAR
programoj solo išpildė porą
LOR SETS — BEDROOM SETS
Bflsl ti netin
— RŪGS — RADIOS — REdainų S. Petrauskaitė, brigesnis ir lai
FR1GERATORS — WASRERS —
mingesnis. —
STANLEY GAVCUS
MAN G EIJS — STOVĖS.
dgeportietė.
Turėsi
AB NatkmaUy Advertlaed itema.
— Parduoda—
UŽTIKRINTI RYTOJŲ.
Vienu žodžiu vakaras pra
JUODŽEMĘ
leista kuo gražiausiai ir
MUTUAL FEDERAL SAVINBS
sėkmingiausiai, o labdarybei 1 bušelis — 25c; 5 buš. už
and LOAN ASSOCIATION
$1.00; 10 buš. už $1.50
padaryta gražaus pelno.
OP CHICAGO
Malonu yra pasveikinti Perkrausto Baldus, Vežioja Anglis
2202 W. Cermak Rd.. Chicago
Kreipkitės priej
FACTORY REPRESENTATIVE
Canal 8887
geraširdžius rengėjus ir vi
Mokame 3’/2% Dividendų
są komisiją, kad nepamirš
6343 So. VVestern Avenue.
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
SKELBKITĖS “DRAUGE” ta tokio kilnaus darbo, kaip
110 So. Ridgeland Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051
I turtas
000,000.00
Worth, III. Tel. Oak Lawn 193-J-l
labdarybė.
Buvęs
| vm* r ’
’

Gražus ir sėkmingas
Labdarių Sąjungos
Parengimas

Priešvelykinė
programa

Pagerbtuvės
Jurgiams

Susijungs trys klubai

George Poetus

rys.

NEWS FACTS ^GEORGE

• KEY WEST, R-A.

•»

TAUPYK!

ALEX ALESAUSKAS & SONS

Stanley Gavcus

f

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liquor
{staiga Chicagoje

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

•I

Parduodame
TiktaiM Tavemams.
Vai.: nuo 9 iki 5 kasdien.
Užsakymai ISvcžiojami
Sekančią Dieną.

\

> BOSTON,

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

J

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

FRANK VIZGARD, Sav.

Telefonas: LAFayette 2022

SO. CALIFORNIA AVĖ.
Tek REPuMic 1588—9

W *

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31 st Street
Chicago, III.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES

INTERNATIONAL
LIOUOR CO.
6246-48

JOHN SWdPE,AN EXEtUTlVE,
AT A DINNERTEN0ERE9HIM
BY HIS ASSOCIATES SAlD

Rez. Tel. VICTORY 2499

AGENTAI:
Jonas Rodlnas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
ti. Rajewski
“Shorty“

ntdeHs Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
Ir MefnvHkų GFrftnų.

KEN CARPER, A D1VER, LEFT MIS ENTRE
TO A YOUNG HAY/AHAN BOY WH0 ONCE SAVI
HIS UFE BY CUTTINC HIM FREE FROM AN OCl
PUS/ LAWYEAS ARE confident TREY’LL FINO
THE BOY./
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International Harvester
Company, kurios fabrikuose
darbininkai streikavo, iškė
lė darbininkams pasiūlymą
pailginti savaitės darbą iki
48 valandų, tai yra visų še
šių dienų po 8 valandas. Už
8 valandas viršaus kompa
nija siūlo darbininkams pus
antro karto atlyginimą.
Pranešta, kad Harvester
fabrikuose Richmond, Ind.,
darbininkai sutikę dirbti še
šias savaitės dienas už extra atlyginimą.

Pasitraukė iš
darbo, gaus
atlyginimą

Antradienis, bai. 8 d., 1941

NUTRAUKTAS STREIKAS ALLIS-CHALMERS
FABRIKUOSE

Harvester kompanija nori
ilgesnio savaitės darbo

1

JUBILIEJAUS PROGA
10 Savaičių Prenumerata Siūloma
UŽ VIENĄ DOLERĮ

Kompanija tad dabar krei
pėsi į savo darbininkus Chi
cagoj ir West Pullman. Tiki
si, kad darbininkai pripa
žins planą.
Kompanija sako, kad dar
bo valandų didinimas yra
gyvas reikalas. Kompanija
turi didelius šalies saugu
mo užsakymus.
Buvusiu
streiku darbas žymiai su
trukdytas. Tad dabar reika
linga pasistumti pirmyn,
kas streiku buvo sutruk
dyta.

j mu

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
Štai duodame tokį pasiūlymą naujiems skaitytojams:
Užsisakykite dešimčiai savaičių “susipažinimui ‘Draugą*”
už vieną dolerį.
Tik pamanykite, už vieną dolerį naujiems skaityto
jams dienraštis “Draugas” siunčiamas per dešimts savai
čių — tai yra, 60 laikraščio numerių už vieną dolerį!
Šiomis dienomis “Draugas” yra žymiai sumodernizuo
tas, patobulintas ir visais atžvilgiais pagerintas. Tai gi
čia yra puikiausia proga padaryti didelę malonę prieteliams, giminėms ir draugams — užsakykite jiems “susi
pažinimo prenumeratą” už vieną dolerį Pasinaudokite ju
biliejaus proga!
Tai tikras bargenas ir visiems naujiems skaitytojams
puikiausia proga pradėti dienraščio “Draugo” skaitymą.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:

Chicagos serbai turi
vilties

/#!

I//

DRAUGAS

X Prel. M. Krušas, šv.
Jurgio parapijos klebonas,
jau namie. Visa parapija
džiaugiasi, kad po ilgesnio
poilsio klebonas atrodo ge
rokai pasilsėjęs ir sveikatą
pataisęs. Gi prelatas dėkojo
parapijonams už maldas jo
sveikatos intencija.

X Kun. P. Cinikas, “Drau
go” adm. ir Ig. Sakalas,
“Draugo” red. narys, grįžę
iš Detroit praneša, kad De
troit veikėjai, pritariant vie
tos lietuvių parapijų klebo
nams: kun. Čižauskui, kun.
Boreišiui ir kun. Sawage
(Masevičiui) geg. 11 d. rengs
didelį ‘Draugo’ 25 m. jubilie
jaus vakarą.

2334 So. Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Chicagoj gyveną serbai ir i
kiti jugoslavai pareiškia vil
arba šaukite CANaI 8010
ties, kad Hitlerio kariuome
nės įsiveržimas Jugoslavijon
Prie vasaros laiko noriX Kun. P. P. Cinikas, M.
Mrs. Evelyn Laatch Am- neturės pavykimo ir naciai
'
ma
prisegti
dar
ir
spalio
pa
I.C., parašė straipsnį “The
berg penkerius metus dirbo tenai gal bus visiškai
t
A. cine leiepUuio)
mėnesį.
Priešininkai
sako,
Baltic Press” ir šis straips
Montgomery Ward and Co. laužti.
kad jei tas būtų pripažinta,
National Mediation boardo Washingtone pastango
nis tilpo žymiame žurnale,
Prieš vienerius metus jos
Jugoslavijos
generalinis mis nutrauktas darbininkų streikas Allis-Chalmers fa
Plieno fabrikų darbininko tai spalio mėnesį rytme
vyras iš Chicago nusikėlė konsulas Chicagoj Pero I. brikuose, arti Milwaukee, Wis. Padarytos paliaubos. Roland Ward, 32 m. amž., čiais patamsy vaikai turėtų “Journalism Quarterly”, ko
vo mėnesio numeryje. Tame
gyventi į Kokomo, Ind. Jo Cabrie yra nuomonės, kad
Kompanijos prezidentas Max Bobbs (kairėje) padavęs namai Gary, Ind., sudegė. eiti į mokyklas, o darbinin- rašte telpa gana gražus apžmona buvo priversta palik kroatų ir slovėnų vieningu ranką U. Automobile Workers unijos 248 prezidentui
Ward naktį pajuto gaisrą kai į darbą. Tas būtų nepa. rašymas apie Lietuvos spauti savo darbą ir vykti su mas su serbais nacius už
Harold Christoffel (dešinėje). Centre stovi boardo na ir momentaliai jis su žmo prastai neparanku ir nejau- j dos istoriją jr puikiai per.
vyru.
1 * puolikus tikrai palauž
ir rys W. H. Davis, kurs abiem pusėm tarpininkavo.
na išbėgo gatvėn. Per grei ku, o gal dar ir pavojinga, stato laikraščių svarbumą
valstybė
bus
išvaduota.
tumą jie užmiršo pažadinai
Pasitraukusi iš darbo ji
Sumanymo šalininkai tvir- nepriklausomybės atgavime,
ir išnešti savo 6 metų am
pareikalavo atlyginimo
iš
Nepaisant to, jugoslavams
tina, kad vakarais spalio
x Vincas Rėkus, North
žiaus berniuką.
Illinois Unemployment Com- pašalinė parama būtinai rei,
Kadangi dėl dūmų nebu mėnesį būtų daugiau švie- Side veikėjas, gimtadienio
pensation divizijos. Tas rei- kalinga, nes Jugoslavija nėproga susilaukė siurprizo:
vo galima nė pro vienas du sos.
kalavimas jai nepripažintas ra tajp daug įsiginklavusi
skaitlingas būrys draugų at
John Adomitis, 67 metų ris įeiti į namo vidų, Ward
Maj. gen. J. V. Clinnin
tuo pagrindu, kad ji darbą kaip jos priešas.
vyko jį pasveikinti. Siurpri
praneša, kad Illinoiso narni- amž., 2006 Canalport avė., išdaužė miegamojo kamba
paliko savanoriai ir nusikė
zą surengė artimas V. Rė
nė sargyba (gvardija) jau netekęs lygsvaros iš antro- rio lango stiklą, įsilipo į vi
lė gyventi į kitą valstybę.
WHOLESALE
kaus draugas V. Stroga. V.
suorganizuota iš 18-os iki jo aukšto priestato nukrito dų ir pro langą padavė ber
LIQUOR
Moteris kreipės apygardos
Rėkus yra DKK narys.
50 metų amžiaus vyrų. Sar ant šaligatvio.
niuką apačioj
stovintiems
ĮSTAIGA
teisman ir laimėjo. Teisėjas
gyba turi 6,000 narių, iš jų
Paimtas į apskrities ligo kaimynams. Po to patsai iš
X Pas J. ir M. Paukščius,
Fisher išsprendė, kad mote
1,600 yra Chicagoj. Kol kas ninę. Gydytojai iš pradžių šoko sunkiai apsvilęs. Pa
gyv.
Brighton Park, praei
ris buvo priversta pasitrauk
Jacob Baran, 57 m. amž., neturi dar uniformų, kurias
imtas
į
ligoninę
ir,
kaip
pra

Išvežioja me
tą šeštadienį viešėjo Gaiga
ti iš darbo, nes ji turėjo su 842 No. Wolcott avė., taver- gaus už trijų, arba keturių tvirtino, kad Adamitis nesu nešta, esąs pavojuje. Berniu
Ito viso
žeistas. Tik reikėję susiūti
Chieago
lienė iš Brooklyn, N. Y. Vieš
vyru nusikelti kur kitur gy no, 859 No. Wolcott avė., savaičių.
kas
lengvai
apsvilęs.
prakirstą nosį. Bet paskiau
nia grįžo iš Hot Springs,
venti. Vyras turi teisę nu savininkas, pranešė Racine
Ark., kur buvo išvykus svei
Ši sargyba užima pašauk jis mirė.
statyti savo žmonai gyve avė. nuovados policijai, kad
REMKITE
katos pataisyti.
SENĄ
nimo vietą.
sekmadienio rytą vagys pro tos federalinėn tarnybon na
LIETUVIŲ
cionalinės sargybos vietą.
DRAUGĄ
X E. Eudeikienė, žinomo
N. KANTER, Sav.
Jai turi būti atlyginta lan» 19° ' 3° miegamąjį
Dabar naujoji sargyba mank
laidbl?
dirėk. J? Eudeikio
256 doleriai už jos nedarbą. kambari pirmąjam aukšte,
MUTUAL LIQUOR CO.
štoma
ir
supažindinama
su
Daug kas atkakliai prie
savo rezidencijoj
kur stovėjo 500 svarų gele
4707 S. Halsted St. • i žmona,
šautuvais
ir
jų
vartojimu.
Trt.
BOUI.KVARD
0014
šinasi sumanymui vienu mė
Verbų sekmadienį buvo su
Central Screw Company, žinė spinta ir joje buvo
nesiu
ilgiau
pailginti
vasaDrafto boardas No. 109,
ruošus savybės puotą. Da
Naminė sargyba yra gy
3501 Shields avė., 280 darbi 14,000 dol. — viso gyvenimo
1908 Blue Island avė., pri- ( ros laiką Chicagoj.
lyvavo rinktinės moterys.
ninkų trijų mėnesių strei jo sutaupos. Dingo spinta ir vas reikalas valstybei. Nes
pažino
tinkamais
kareiviau________________
Puotą paįvairino dain. O.
gali pasitaikyti riaušių, po
kas atšauktas ir atnaujintas pinigai.
ti
53
vyrus
ir
balandžio
11,
f
Piežienė.
Baran sako, kad spinta tvynių, arba kitokių nelaidarbas darbininkams susi
dieną jie bus pasiųsti induk
X
Mazeliauskienė, ži
CONRAD
taikius su kompanija. Lai išnešta pro priešakines bu- mių. Be jos nenatų galima cijai į 133rd Infantry ArPAS
noma Bridgeport veikėja ir
| apsieiti.
mėta didelesnis atlyginimas. to duris.
Fotografas
VILEIŠĮ
mory, 2653 West Madison Studija
Jrengta pir
! M. S. 49 kp. pirmininkė, iš
mos rūšies su mo
gt.
derniškomis užlaido
EIK!
vyko į Springfield, III., da
mis lr Hollywood
šviesomis. Darbas
Tarp jų yra:
j “THAT LITTLE CAME” Inter-nat’l Cartoon Co., N. I.- ■By B. Link Į
lyvauti savo švogerio laido
Garantuotas.
William G. Markoutsas,
tuvėse, kurios įvyks rytoj.
DR. PETRAS
George John Brazauskas, 420 West 63rd Street
vn,eisis,
GOT A
X Kulikauskienė, pasižy
Atstovas
Ht/OPErtEUS*
/
~
N "BEER OPE MER.
Tel.:
Biznio
ENGleuood
5888
Frank Peter Delkus ir Jo
/ \A/AtTl \ amt> ohe Taokmėjus Brighton Park veikė
Res.: - ENGlewood 5840
AGA1H ’
fl
seph Paul Buracas.
v
ja, šiuo metu sunkiai serga.
I CAH 1
GoSH
Time ano
SuJEETEN
FEuuAS
’
The
Prudential
Ins.
Kulikauskai gyvena adresu
AnENT TriERE
matoma »
"The Pot,
ANY IH/fatS
LET'S
OPEN
4344 So. Fairfield Avė.
AR
DAUG
KŪRO
SUDEGINAT
2IEMOS
METU?
|
Bot ‘kmockecs,
Co. of America
“BoTS»
On Any
■DECK ?
COME ON, “
OFFICE.
\
to SEB
HlCH IN uJiYH
paip. •
X Šv. Kazimiero Karalai
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję]

Išvadavo sūnų, sunkiai
apdegė

Naminė sargyba
SUOTC|dniZUOtd

Tik nosį susižeidęs...
mirė
j'

Išnešė spintą su
14,000 doleriu

Nelengva prisegti
mėnesį daugiau

53 vyrai parinkti
karo tarnybai,

Jei Im Reik,

R-

Three Times

the

'GotN' To BE
A NicE ONE .

sugar

175 W. JACKSON BLVD.

ano

GtMME THE CAROS.
Ano REMEMBER.
You toONT KAFTA
have “FOuriS*
To CRACK vT-

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namas, nes:|
noNns DOCK WOpL
1. Sutaupysite 40% kūro;
2.
Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
Boabm
3.
Padidina namų vertę;
Bmm
4. Taupo namų šilumą;
Gok
5. Duoda gerą apsaugą nuo
tb*»Vfca».45ua nbOmkR
gaisrų;
Rama
m
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|

čio dr-jos, Brighton Park,
vakaras Verbų sekmadienį
RESTDENCTJA:
i gerai pavyko. Visi dalyviai
4432 So. California Avenue )
Tel. LšAFajette 0771
buvo patenkinti.
SUITE A-1820
Home Office: Newark, N. J.

Fi wout bmAvme
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Apskaičiavimas
tw.

>. Gmt.MU.

Dykai!

Parflplname F.H.A. Paakollnimi
ar

Išmok AJImua.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šiem
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Warehouse: 9401 80. Stony lalanti Ava., Ul

IHARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 9-ti METAI
APTARNAUJA CHICAGOS ir APYLINKES LIETUVIJĄ
Vienintėlis
Vakarinis
Lietuvių
Programas Amerikoje —
Leidžiamas 9 Sykius į Savaitę
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.

