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TRUMPAI
Juozas Prunskis

Manifestas lietuvio
netekusio tėvynės
Norėčiau kelti balsą var
du tų Lietuvos trijų milijo
nų gyventojų, kurių lūpos
užčiauptos, kurie neturi nė
vieno laisvo laikraščio.
Norėčiau kalbėti už .tuos
žurnalistus, kurie šiandien
Lietuvoj sėdi ne už redakci
jos stalų, o kalėjimų .kame
rose, — kurie negali parašy
ti ne tik straipsnio bet net
nė .laiško .savo .žmonoms,
vaikams.
Jungtinėmis jėgomis skel
bkime evangeliją naujosios
Lietuvos, kurią mes atkursime, kurioj bus visiems lie
tuviams šilta ir sotu, — lai
svos Lietuvos, kuriojt bus
laisvas, lietuvis.
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AMERIKA KARE Į PUSE METŲ: REP. FISH
ATSTOVAI
SVARSTO
PARAMOS
ĮSTATYMĄ

WASHINGTONAS, vasa
rio 3 d. — Šiandie U. S.
Kongreso atstovų rūmuose
prasidėjo paramos Anglijai
įstatymo svarstymas.
Pir
miausia pasisakė rep. Fish
(resp.), kuris pareiškė, jog
įstatymą priėmus Jungtinės
Valstybės įsiveltų į karą Eu
ropoję ir Azijoje į šešis mė
nesius.
Jis taip pat pareiškė, jog
tada vyriausybė
perimtų
svarbiąsias dirbtuves, būtų
suvaržytos pilietinės teisės
Mes nesame kapitalizmo
ir Amerikoje įsigalėtų dik
gynėjai, bet mes reikalauja
tatūra panaši nacių ir komu
me, kad kiekvienas darbo
nistų
diktatūrai.
žmogus turėtų reikiamą pa
jamų kiekį, kapitalą, kurs Pinigų ir vyrų
jam garantuotų, kad jis nė
Kiek anksčiau, buvęs Wisra vergu nei pavienių kapi consino gubernatorius Philip
talistų, nei valstybinio kapi F. LaFollette pareiškė sena
talizmo.
to santykiams su užsieniu
Mes nesame buržuazijos komisijai, jog 1939 metų ko
gynėjai, bet mes reikalauja vo mėnesį Prancūzijos permme, kad kiekvienas darbo jeras Daladier jam pareiš
žmogus turėtų pakankamą kęs, kad Prancūzija tikisi
nuosavybę, kuri jam bus ga gauti paramos iš Jungtinių
rantija, jog jis yra sau žmo Valstybių “pinigais, medžią
gus ir ant savo sprando ne ga ir vyrais”.
turi nei pavienių, nei kolek-1 Tuo tarpu atstovų rūmuo
tyvinių-partinių viešpačių.
se prasidėjo arši kova už ir

Mes kovojame už pagrin
dinę, bet teisingą pasaulio
reorganizaciją, kad nebūtų
išalkusią bedarbių, nebūtų
išblyškusių priemiesčio vai
kų, kad nebūtų pietų negau
nančio studento, kad mer
gaitei dėl duonos kąsnio ne
reikėtų savęs pardavinėti,
kai tuotarpu tūkstančiai
žmonių slaugomi gydyklose
ir sanitorijose vien dėl to,
kad jų gyvenimas buvo per
daug sotus.
Nevalia ant taukuotų ran
kų žibėti brilijantams, jei
yra žmonių per kurių suvy
tusius veidus ritasi vargo ir
bado išspaustos ašaros.

LITHUANIAN

prieš įstatymo projektą. Opo
zicija nusistačiusi sumažinti
teikiamos Anglijai paramos
sumą iki $2,000,000,000 ir
apriboti įstatymą vieneriems
metams.

tus apie 20 šimtmečio bar
barus.
Surakintų lietuvių atodū
sius girdės ne tik kalėjimo
sienos, bet ir visi kontinen
tai.
Išlietas tėvynėje raudonas
kraujas gedulingų juodų rai
džių takais šauks į pasaulį

Tegul žino diktatoriai,
kad kiekvieną kartą, kai ku
rioj nors tėvų žemės bažny
Sutelktomis patrijotų pa čioj bus nutildytas varpų
stangomis atverkime akis tų skambesys, čia šitoj okeano
užsienio lietuvių, kurie bu pusėj suskambės linotipai
čiuoja svetimą batą, trypian ir popierio liežuviai išsirantį tą mūsų žemę, iš kurios gę per mašinų volus išeis pa
tebegaruoja tėvų prakaitas šauliui skelbti, kad aziatas
ir brolių savanorių kraujas. nori savo purviną koją įkel
Skelbkime, tegu visi žino, ti į laisvą lietuvio sąžinę
Tėvų žemėje norima bro
kad ateis laikas, kada prieš
istoriją ir tautą turės atsa lių savanorių atmint: paver
kyti visi tie, kurių rankos sti į dulkes, bet atminkite
bus suteptos lietuvių krauju. tą teisingą posakį, kad dau
Tegu žino diktatoriai, kad gelio mirusiųjų dulkės gar
vietoje vieno kalėjiman už siau prakalba už gyvuosius
daryto žurnalisto rasis čia grabus.
dešimts kitų, kurie skelbs ne
Tikėkime visi į tiesos ir
tik laisvės šūkį, bet ir žmo laisvės laimėjimą, į Lietu
nijos smegenyse bei tautų vos prisikėlimą. Nors trečio
atmintyje neišdildomai iš jo internacijonalo piautuvas
graviruos tuos baisius fak- ir nori nugramdyti skaisčias

KAUNE SOVIETAI NUSAVINO
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Riaušes Prieš
Žinių Santrauka Anglai
Anglus Afrikoje
Bombardavo
JOHANNESBURGAS, Pie
tų Afrika, vasario 3 d. —
Pereitos savaitės pabaigoje
čia buvo kilusios riaušės,
kuriose dalyvavo kariuome
nė ir civiliai gyventojai.
Riaušes sukėlę prieš anglus
nusitatę gyventojų sluogs
niai. Johannesburge yra
apie 140 sužeistų, šiandie
mieste grąžinta tvarka.
Oficialieji sluogsniai pra
neša. jog kituose šios pro
vincijos miestuose sukilimų
neįvykę.

Danijos Laivais
Naudosis Anglą

SPLIT, Jugoslaviją, vasa
rio 3 d. — Čia gauti prane
šimai, jog Adrijos jūroje
nuskandinta septyni Italijos
transportinai laivai. Iš to
galima esą suprasti, jog
jungtinės anglų ir graikų
laivyno pajėgos stengiasi at
kirsti italų susisiekimą
su
Albanija.

VICHY, vasario 3 d.
—
Šiandie
Paryžiun atvyko
Prancūzijos laivyno ministeris adm. Darlan, kuris dė
siąs pastangas, kad surastų
būdus
Prancūzijos-Vokietijos bendradarbiavimui.
LONDONAS, vasario 3 d.
— Vienas Vokietijos bombanešis, nežiūrėdamas sniego
pūgų, šiandie Londono prie
miestyje numetė
keturias
bombas, kurios užmušė vie
ną vaiką ir apgriovė keletą
namų.

Sardiniją
LONDONAS, vasario 3 d
— Prieš pat aušrą šiandie
anglų lakūnai pravedė ata
kas šiaurvakarinėj vokiečių
okupuotoj Prancūzijos daly
je.
Aviacijos ministerijos pra
nešimas sako, jog šias ata
kas pravedė maža bombanesių grupė.
Admiralitetas praneša, jog
Anglijos laivyno orlaiviai
vakar sėkmingai atakavo
“vieną svarbiausiųjų elek
tros stočių” Sardinijoj.
(Italų šaltiniai sako, jog
bombanešiai apmėtę bombo
mis ir torpedomis Tirso upės
tvenkinį Sardinijoj, bet nuo
stolių nepadarę).

NEW YORKAS, vasario
3 d. — New Yorko laikraštis
The World Telegram šian
Britai Artėja Į
die rašo, jog 38 Danijos laivaai, viso 250,000 tonų, ku
Raudonąją Jūrą
rie šiuo metu yra Amerikos
KAIRO, vasario 3 d. —
uostuose, netrukus bus pa
Anglų
generalinis
štabi:
ATĖNAI, vasario 3 d. —
leisti gabenti krovinius AnGraikų rinktinė kariuomenė, praneša, jog vakar anglai
glijon.
kovodama su naujai prisiųs užėmė Barentu miestą Itali
Laikraštis toliau rašo, jog ta italų kariuomene .užėmė jos Eritrėjoj.
šalia tų laivų manoma, kad svarbias aukštumas į šiaurę
Šiauriniam Eritrėjos fron
dar 20 kitų laivų, viso 200,- nuo Klisuros.
te anglai skubiai žygiuoja
000 tonų, esą Pietų Ameri
Raudonosios jūros linkui.
kos uostuose, bus panaudo
Pietiniam Afrikos fronte
WASHINGTONAS, vasario
ta panašiems tikslams.
3 d. — Atstovų rūmai priė anglai iš Kenjos kolonijos
mė įstatymą, kuriuo valsty įsiveržę apie 10 mylių Etio
lietuviškas trispalves, nors bės paskolos riba pakeliama pijos gilumon ir užėmę du
italų postus Dukana apylin
komunistiškas kūjis ruošiasi iki $05,000,0004,000.
kėje. Kitos anglų kariuome
nukalti
visiems
retėžius,
nės dalys tebesiveržia Itali
ateis tačiau laikas kada kru
ORAS
jos Somalijon.
vina raudonoji žvaigždė už
Tuo tarpu Libijos fronte
Giedra ir pastovi tempe
tems nuo sukrekėjusio krau
anglai rengiasi tolimesniems
jo ir vietoje jos ant kryžių ratūra. šiaurryčių vėjai.
Saulė teka 7:00 vai., saulė žygiams j vakarus nuo už
Lietuvos iškils vyties balta
imtosios Demos.
leidžias 5:07 vai.
sis raitelis!

BERNAS, Šveicarija. —
Sovietų Lietuvos sostinės
persikėlimui iš Kauno į Vil
nių susidūrus su bolševikiš
kos dezorganizacijos kliūti
mis, dabar suadryta speciali„asija, kuriai pavesta
t ..ruošti vyriausybės organų
perkėlimą į Vilnių. Likimo
ironija privedė lietuvių tau
tą iki to, kad tos komisijos
pirmininku paskirtas maskolis Nikitin. Lietuvių tauta,
20 metų kovojusi dėl savo
sostinės, dabar yra privers
ta žiūrėti, kaip kažkoks maskolis Nikitin ruošia sosti
nės perkėlimą į Gedimino ir
Vytauto miestą! Šalia Niki
tino, į šią komisiją dar įei
na S. Brašiškis, V. Knyva,
P. Baltruška ir J. Vitas.
Komisijai suteikti nepapras
ti įgaliojimai — imtis visų
priemonių susietų su vyriau-

sybės organų perkėlimu į
Vilnių. Tiems organams Vil
niuje sutalpinti galima rek
vizuoti bet kurias patalpas.
Kaip žinoma, raudonoji val
džia nori persikelti į Vilnių
iki gegužės 1 d.
Šiomis dienomis į Vilnių
išsikėlė socialinio aprūpini
mo komisariatas.

Supirkinėja seną medžiagą

Okupuotoje Lietuvoje stei
giama sovietų Rusijos pa
vyzdžiu vad. “Sojuzutil” or
ganizacija, kurios tikslas
yra supirkinėti seną medžia
gą ir ją pardavinėti fabri
kams. Bus superkami kau
lai, sena geležis, popierius,
skudurai ir t. t. Vilniuje ir
Kaune įrengiamos centrinės
kontoros, o kituose miestuo
se — punktai.
Kaune ligšiol jau nusa
vinta 1,000 žemės sklypų su
1,500 namų. šiuo metu ve
dami paruošiamieji darbai
Donovan .
tolesnei namų nacionalizaci
jai. Visi pasisavintieji na-«
Pareiškimai
mai būsią padalinti į kvar
Turldj.iai
talus po 8-10 namų. Kiek
vienas kvartalas turėsiąs po
ISTANBULIS, vasario 3 d.
valdytoją, kuris būsiąs atsa
— Šiandie Col William J.
kingas už namų išlaikymą,
Donovan patiekė Turkijos
kuro parūpinimą ir kt.
vadams Prezidento Roosevelto nusistatymą sąryšyj su Keistai tvarkomi teismai
dabartine pasaulio situacija.
Kaip jau buvo rašyta, so
Šiandie po pietų Donova- vietų Lietuvoje prie teismų
nas konferavo su užsienio sudaroma vad. liaudies ta
ministeriu Sudru Saracoglu rėjų institucija; šie tarėjai
ir lankėsi pas premjerą Re- bus tikrieji teisėjai, nes tei
fik Saydam. Šią naktį jis iš smuose jų bus dauguma.
vyksta Palestinon ir Siri- Kaune tokiu tarėju išrinktas
jon.
A. Klabinąs, 18 metų vaiki
Nors oficialiai neskelbia nas, tarnaująs manufaktū
ma, bet užsienio stebėtojai ros krautuvėje. Tai esąs jau
įsitikinę, jog Donovanas pa niausias tarėjas sovietų Lie
reiškęs Roosevelto padrąsi tuvoje. Šis vaikinukas buvo
nimą Turkijai jos nusistaty specialiai
apklausinėtas,
me prieš Romą-Berlyną ir kaip jis supranta savo nau
užtikrino, jog Jungtinės Val jąsias pareigas.
“Tarybų
stybės dės visas pastangas, Lietuvos” atstovui jis parei
kad Anglija laimėtų.
škė, kad jis visuomet laiky

Anglams 1,000
bombanešių
Į Mėnesį
LONDONAS, vasario 3 d.

— Patikimi šaltiniai šiandie
pareiškė, jog anglai tikisi,
kad nuo gegužės mėnesio
kas mėnesį iš Amerikos Anglijon bus gabenama po 1,000 bombanešių.
Amerika
galėsianti
trukumas
mas žiemą
laiviais.

tiek orlaivių ne
pagaminti,
bet
būsiąs
papildo
pagamintais or

šiuo laiku Anglija perkan
ti Amerikos keleivinius trau
sporto orlaivius.

sis” laisviausios pasaulyje
konstitucijos-Stalino konsti
tucijos dėsnių. Apsišarvavęs
mūsų didžiosios komunistų
(bolševikų) partijos šūkiais
ir kupinas meilės didžiajam
vadui ir mokytojui draugui
Stalinui”, jis eisiąs teismo
tarėjo pareigas. Kaip mato
me, vaikinukas, priklausąs
komunistinio jaunimo orga
nizacijai, jau yra pakanka
mai išdresiruotas: čia ir
“demokratiškiausia pasauly
je” konstitucija (lyg jis pa
žintų ir kitų valstybių kons
titucijas), čia ir bolševikų
partijos šūkiai ir meilė Sta
linui. Bet vaikinui niekas
ligšiol nepasakė, kad teis
muose pirmoje eilėje turėtų
viešpatauti teisingumas.

)
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Licituoja Mokyklą
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KAIP MŪSŲ BOČIAI SENOVEJE
SKAIČIAVO LAIKĄ

Uždrausta pardavinė
ti 13 žurnalų

Lietuvių bočiai
netaip tarpų pavadinimai tėra už- CLEVELAND. O. — Cleve
Brazilijoj einantis laikraš skaičiavo laiką, kaip dabar silikę ir iki mūsų dienų. Ne lando vyskupijos prelato
“Raudonosios Gurguoles” Vežimai Po
Sunki Bausme Už
mes skaičiuojame ir skai- kurie jų ir po šiai dienai kun. F. L. Begin pastango
tis “Šviesa” rašo:
Pasipriešinimą
54 Kilogramus
Mūsų kolonijai pažįstamas čiuoja kitos kultūringos tau- vartojami teisiama prasme mis šiame mieste uždrausta
tos.
mūsų kalboje ir gyvenime. pardavinėti trylika nešvarių
mok. V. Nalivaika skelbia
Komunistams
Lietuvoje suga.votas nau- ninkams reikalinga),
H. (PAŽ.) ir nepadorų žurnalų.
Pas senovės lietuvius sa
Kas tas gurguoles orga- Argentinos ispanų laikraš
Vilniuje neseniai pasodin jas agitacinis triukUs. Tai
čiuose, kaip rašo “Balsas”, vaitė turėjo 9 dienas, nors
ti j kalėjimą Jonas Ruscc- vadinamos raudonosios gur nizuoja, sužinome iš “Ta- kad parduodamas mokyklos me*ai
tada buvo dalina- AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI
kas,
Vladas
Falijevskis, guolės. Komunistų partija rybų Lietuvos.” Pav., žiežTai OANal 8122
inventorius, knygos ir kit. mi į 12 mėnesių. Mėnesiai Rea «59 Sa Talman Ava
Aleksas Rusaitis ir Stasys I varu suvaro kurio nors manuose gurguoles suorgaRea Tek GROvehilI 0817
turėjo
tokius
vardus:
sau

Reiškia, lietuvių jauno
Offto. tok HEMIock 4840
Komas, kurie Jašiūnuose valsčiaus ūkininkus ir lie njzavimas eSąS “draUgų gisios kartos auklėjimas Ar sis, kovas, balandis arba
per rusų bolševikų revoliu- Pia Jiems raudonomis gur.g.
Ilionskio Co#XDkTOJAS LR CHIRURGĄ*
gentinoje priėjo liūdną ga karvelis, gegužis, birželis
guolėmis
”
vykti
į
artimiaumanaviCiaus
’
“
Jonaičio,
co
ZZUi vv. Cermak Road
cijos sukaktuvių minėjimą,
šią kooperatyvą neva par- dikovo, Bičkausko, Reich- lą. Vis dėlto keista, kad Ar arba kirmešius, liepa, rug GYDYTOJAS IH CHIRURGĄ*
V ..•i..!.* i -o pupiet u 1 —• ▼,
kaip pranešime
sakoma,
Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
mano ir kitų vietos akty gentinos lietuviai, kurie ne pjūtis, šilas, spalis, lapkri
RRZUUENCUA.
Ketvirtad. ir Nedėliomis sositana
“chuliganizmo ir lenkiško duoti ūkiškųjų gėrybių. To- vistų agitacijos rezultatai.”
palyginamai geriau gyvena tis, gruodis ir siekis.
S Califnmfei Avė.
šovinizmo vedami,” sukėlė kių gurguolių
priešakyje
Iš mėnesių vardų mes ma 2423 W. Marųuette Road 1
Ką bendrą Iljonskiai, Codi- už mus, neįstengia savo jė
triukšmą bei muštynes
ir komunistų agitatoriai veža
kovai, Richmanai ir kiti tu gomis išlaikyti bent vieno tome, kad niekurie mėnesiai
Ofiao tek VIRginia 0030
pasipriešino milicijai. Taip raudonas komunistines vė ri su Lietuvos ūkininkais,
Residencijos taL: BEVerly 8244
tada
buvo
kitaip
vadinami.
lietuvybės židinėlio!
PHYSICIAN AND SURGEON
pat neseniai pasodinti į ka- liavas ir Kremlio valdovų netenka aiškinti. Jų ranko
Argentinos lietuviai kiek Rugsėjis vadinta šilu, o va-; 4645 So. Ashland Avenue
Įėjimą Pajūrio miestelio gy- ik°nas- Tokiomis gurguolėGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
se sovietų Lietuvoje yra viena proga papeša Nepri- sario visiškai nebuvo. Vie- l
ventojas Pranas Daugalas ir mis> kaip sako oficiozas
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
toj
vasario
buvo
siekis.
Tik
Mvo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai va»
valstie valdžia, tad jie šią valdžią klausomą Lietuvą ir buv.
Ofiso
vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. 14
šliūžių kaimo, Kaltinėnų Tarybų Lietuva
Nedėliomis pagal sutarti
naudoja raudonosioms gur- DULR-ą, girdami dabartinę jis užėmė ne vasario vietą,
Nedėliomis pagal sutarti.
čiai
“
suduoda
smūgį
tarybivalšč., gyventojai Stasys,
'tftca tel YARda 4787
guolėmis suorganizuoti. Bol Lietuvos santvarką, bet nė bet buvo nustumtas į pas Naua
Tel OANal 0257
««1 PROsaect 1930
it*
v.nlnrifimines
santvarkos
pnesams
Pianas
Z.gmas
,evlkų apiplaįu
Lietuvos žodelio neužsimena apie tai, kutinio mėnesio vietą,, o
Rea. tek: PROepeet
Tek YARda 692L
partijai ir vyriausybei.” ūkininkai neturi ko į koope- kiek dabartiniems* Lietuvos gruodis, kuris dabar yra ’ea • KENwood 6107.
“Tarybų Lietuva” rašo, Prie kooperatyvo gurguolių ratYvus vežti, bet tai ne žydpalaikiams rūpi užsienių paskutiniu, tada buvo 11-tu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mėnesiu.
i
iH2i So. Halsted Street
kad dabar chuliganai tuo dalyvius pasitinka kiti ko- svarbu :
reikia pademons- lietuvių reikalai.
GYDYTOJAS EB CHIRURGA8
FUaidenHia
jau sodinami į kalėjimą lr munistų agitatoriai, kurie truoti “dėkingumą1 komuPardavinėjami mokyklos
Atkreipiant atydą į lap3 ''ifiso vai- nuo 1-3: dup 0:30-*-’* v*r ivnn«- n ,.
iki 8 aovial
756
West
35th
Street
*
*
v*L
««*»».
“socialistiniame teisme
pasako kalbas, nusiveda į nistv* Parti3ai ir raudonajai suolai, vadovėliai, lentos, kričio mėnesį, kaip jisai mū
laukia iki pertkerių metų
jr j. t. Kad dar la vyriausybei. Štai Merkinėje rai yra traginga lietuvybės sų bočių buvo nustatytas,
LIETUVIAI DAKTARAI
s vės atėmimo busmė.” biau patraukus ūkininkus, tokioje gurguolėje dalyvavę j licitacija, varoma po dvigal- tai savo pavadinimu geriau
Laikraštis šią drakonišką tokių gurguolių atvykimo 200 vežimų. Buvę važiuota, j vio rusų erelio ženklu, pa- atitiko gamtos atmainų at
bausmę mini su pasigerėji dienomis miestelio krautu kaip sako “Tarybų Lietu- , slėpto po kūjo ir piautuvo žvilgiu, negu šių dienų lap Ofiso Tel.:
TeL YARda 3146
Rezid. TeL:
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
VIRginia 1886
PROspect 3534
mu. Tuo tarpu nepriklauso vėse niekam kitam nepar va,” su plakatais ir vėliavo- emblemomis, kad neišmanė- kritis atitinka. Dabartiniam
2 iki 4 ir 7 iki 9
Hrnmdieniaia: 2 iki 4 ir 7 iki •
mos Lietuvos laikais, kaip duodama, kaip tik gurguo mis, o atvežta tik 10,800 liūs suviliotų.
lapkričio mėnesyje visuomet
šeštadieniais: 11 iki 12
rašo “Tarybų Lietuva,” kiek lių dalyviams. Bet ūkinin kilogramų javų. Tad vienam
Argentinos
lietuviams būna visi medžių lapai se
vienas chuliganas
mažai kai ir iš to nedaug tesi vežimui išeina po. . 54 ki garbės šioki reiškiniai ne niai nukritę. Juk tiesa, kad GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
185? VVest 35th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
skaitėsi su visuomene, nes džiaugia,
nes vis vien logramus javų. Galima įsi suteiks. Tai yra gyvas jų lapai ima kristi spalių mė LIGONIUS PRIIMA:
Taipgi akinius pritaikau.
žinojo,' kad už savo chuliga jiems reikiamų prekių ne vaizduoti, kokių prievartų surusėjimo ir tautinės am nesyje. O senuose laikuose Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
3343 S. HalsLu Street
niškus veiksmus buržuazi gauna. Todėl “Tarybų Lie naudoja Iljonskiai, Codiko- bicijos stokos ženklas. Bra lapai imdavo kristi lapkri Trečiad. ir Sekmad. tik susi tarias
TeL OANai 6969
nio teismo jis bus nubaustas tuva” siūlo, kad kooperaty vai ir Reichmanai, kad pri zilijos lietuviai nepalygina čio mėnesy.
keliolikos litų pinigine bau vai turi iš anksto būti pa- vertus Lietuvos ūkininką mai skurdžiau gyvena, ta
Senovės lietuviai nežino
da arba keliomis dienomis informuoti apie gurguolių su maišeliu javų vykti po čiau mokyklos suolų jie ne jo nė valandų, kaip jų ilgai Telefonas: Hemlock 5849
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 VVest Cermak Road
areito ir, vesdamas bylą per^^.^ jr 3UŽymSti tas 10 ir daugiau kilometrų į pardavinėja ir-nemano par- nežinojo jokia kita tauta.
OFISO VALANDOS
/
vjsas teismo instancijas, »-f-fekcs, kurias akini„kai pa kooperatyvą ir dalyvauti j davinėti. Ir tai yra mūsų Lietuviai tada skirstė dieną
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
IR CHIRURGAS
ir pagal autam.
vengs bausmės metus ar , geidauja
vals4ių koop_ su Stalino ikonomis raudo-1 pasididžiavimas!
ir naktį šitokiais pavadini GYDYTOJAS
6757 So. VVestern Avė.
mais: aušra, prošvita, vo- Otiso Valandos:
net ir daugiau laiko.”
eratyvai nežinotų, kas gy. nosiose gurguolėse.
Ta] YARds 2246
Po
piet
—
1
iki
3;
Vakarais
7
iki
k
kesnis,
saulėtekis,
pusrytėVilią Carasa lietuvių tar
Tenka tikrai pripažinti,
Sekmadieniais šului sutarties
pe
žymią vietą užima ponų lis, pusrytis, priešpietis, pie
kad buvo didelis skirtumas
DANTISTAS
Gendvylų šeima, kuri turi tus, popakaitė, pavakarė, pa relefonas CANaJ 7329
4645 So» Ashland Avė.
tafp dabartinio “socialisti
gerai įrengtą “Levadero” vakarėlė, saulėleidis, brėkš
arti 47th Street
nio
“buržuazi♦. . ” . ir ’ buvusio
■ ' 'i
dirbtuvę, nuosavus namus, ta, sutema, vakaras, išva- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nįo” teismo: kelios dienos
TeL TAROS 0994.
tyKANE
karoe
nakvovydis,
įmigis,
Pirmadieniais,
Trečiadieniais ir
kelis
sklypus
ir
kit.
2202
West
Cermak
Road
arešto už triukšmavimą ank
pirmieji
gaidžiai,
antrieji
sčiau ir penkeri metai sun
OFISO VALANDOS,: 2-4 ir 7-9
gaidžiai,
keliamasis
laikas
ir pagal sutartį.
Plačiai
žinomas
Berisso
kiųjų darbų kalėjimo dabar.
Sekmadiesiais
taipgi pagal sutartį.
(Beinaranskae)
lietuvių visuomenės veikė ir priešaušris.
Res. telefonas SEEIey 0434.
Tai irgi priklauso prie “so
GYDYTOJAS
IR CHIRURGĄ’
Iš to aiškiai matom, kad
jas p. Jurgis Sišlauskas, šio
cialistinių” laimėjimų....
0900 So. Halsted Stree<
mis dienomis baigė mokslą vietoje 24 valandų, para bu Tek Cicero 1484
TELEFONAI:
Dfiao - WBNtworth 1612.
ir įsigijo radioteehniko dip vo dalinta į 22 tarpus. Tų
Bea. — YARda S9M
lomą.
GYDYTOJAM IR CHTRURGAP
OFISO VALANDOfi»

.t

ŪR. BIEŽIS

OR. J. J. SIMONAITIS

ŪR. STRIKOL’IS

OR. T. DUNDULIS

DR. P. ž. ZALATORIS

OR. A. J. BERTASH

Se kriMeian 4-

DR. RAČKUS

OR. V. A. ŠIMKUS

DR. WALTER PHILLIPS

DR. PETER T. BRAZIS

OR. C. VEZELIS

OR. PETER J. BARTKUS

LIFE IN THE ROAR

OR. P. J. BEINAR

ŪR. S. R. PALUTSIS

DR. KARL NURKAT
are sure to be
just what you vvant—
light, delicious and of
fine texture.

(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.
Kiekvieną dieną randasi:

DoubleTested'Dauble Acbtm

KC BAKING

DIDŽIULĖJE BUDRIKO

Ūse only onc level teaspoonful to a cup of
sifted flour for most recipes.

KRAUTUVĖJE

3409 So. Halsted Street

MILLIONS 0F POUNDS H AVI BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

■■T**',

Tel. Yards 3089

11 I’M QLHTTiNčr,BO£S-T
DOND' BEUEVt IN SK»N V "

Būkite Malonus
SAVO AKIMS
Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, leisdami
iftekuunilniiotl Jaa moderniškiausia
metodą, kurta regėjimo mokslas
gali sutelkti.
S2 METAI PATYRIMO
pririnkime akinio, kurie pasalina
tlsg aklų I»empim».

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

1801 So- Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL OMS — Cltfcaan
OFISO VALANDOS
Kasdien F.00 a. m. Iki 1.30 p. aa
Treč. Ir ?eftt: 9:00 a. m. iki
7:10 p. na

By Bob Dari

FACTS YOU NEVER KNEW!H
LOCAL neW5P/W>ER KI A SMALL TOWN IN GREEHLAND PVJOLISHfD

THE FOLtOWlMG PLEA:*THOSE Of OUR SuBSCRlCEftS WKO
L HAVE AGREED TO PAV US IN FlRE WOOO ARE REOUESTEP 50 S^lNG,

If AlONG SOON.FOttlF THEY OO NOT, ANO THE COLD
ATME? SMOUL9 CONTINU6, W£ZLL FttEEZE TO OtATH.'

OFISO VALANDOS:
'inn 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vai
ir pagal sntartj

f į\ STREET Of WATERAOAO|S.Č...... NE LOOKED AROUNO
kcrrvof RESTAURANTS' ANO mrbauer owns its
LARCEST CAFE.

UR. Y. E. SIEDLINSKI

TaL Cicero 1484

DANTISTAS

DR. A. JENKINS

U 4d South Archer Aveniu
Telefonai LAFayette 3060
katradieniais. Ketvirtad taniai* n
Penktadieniais.
4631 So. Ashland Avė.
••L: no 9 vai rvtn iki R vai. *ak

iljintnvisi
rtVDVTOJAS TR CHIRURGĄ?

Re red oi parai «nrtarti

VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
1—4 ir auo 7—9 vakar*
Tninav pagal ’iitnrti
Ofiao telefonas FROspect 67.V
W«mn telefonas VIRginia 449'

OR. F. G. WINSKUNAS
TaL OANal 2346
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
Res.: 7004 So. FairfTeld
Tel HEMIock S1H0

t^ST .

7 (b 4 popiet.
7 iki 9 vakar*
TroAiadieniaia ir Rakmadi»niai»
naen.1

Rea. 1625 So. 50th Avenm

FHYS1CIAN — RURGSOR
Ofiso: 2158 W. Cermak

<RTrtUR BAUER'S CAR ONC E SfALlfO IN TMF AMtN

FOR A RES1AURAN7 BlJT THERE WAS NONE .
^OOOtV ENOUGH,WATER80tt0lSTODAY KNOWNAft‘fX j

Vamp. 15tos Gat. ir 49th C1

DR. CHARIFS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros tnhnal
Tel MIDway 2880
Chicago, UI
OFISO VALANDOSNuo 10 iki 12 ryto. 2 iki 4
»al. popiet ir nuo 7 iki H:3O vai. vak.
Sekmad. nuo IH iki 12 vai. rvto.

OR. MAURICt KAHN
GYDYTOJAS Dt CHIRDROAS

1631 So. Ashland Aveoo*
Tel

FINE PHINTiNC PP-ESS.

> (MAPM Į TALK A BOL) f G,
, FROZEN

Asstfs!

hn ' »

Res

Phone Cicero 4270

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1 1446 S. 49th Ct, Cicero, IU.

Lr.CERARO erismann , a SWISŠ f NOINEer.mao
l MENCONSTANfLV BttEAKING U/ATCMES.... IN
^D£$PERAT(ON,HE INVENfED A WAfCH THAT YYILL
NOT BRf AK.. HE TESIS IT Bv DROPPINC tf CM A,
k.\ST0WE FiocR ioo kates iNSuccessiON
ANO FttOM A PLANE AT 1,000 F Y.
...rr SYK L WORKS

Antradieninie. Ketvirtadieniais

A1

ir Penktadieninis

Valandoe: 10-12 ryta. 2-6. 7-B P. M

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniai*. Trečiadieniais
ir Šoltadieniaie
Valandos: 3 —

B

pooieA.

\ARda 0904

teL PLAsa S2nn

VALANDO8?
N«o 10-12 v rvto; 2-3

ir 7-N ». vak.
Nedėliomis nuo 10 «ki 17 vaL dien«
Tai

YARda RW17

OR. FRANK C. KWINN
4Hvi*rine>aa)
GYDYTOJAS IR CHISUROA8

1651

VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
9—4 tr 7—8:30 v. vakare

ir pagal eatarų.

7

DRATOAS

Antradienis, vasario 4, 10-il

3
HAL1FAX TEIRAUJAS APIE 1776 KILIU

-Zr
Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

— Vertė —

Antanas P. Sandys, M. I. C.

kilęs iš Genionių km

Tra

kų apskr. Paskutiniu laiku

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

gyveno Chicago.

BINGELIENE - čiuoderytė, gyveno New Yorko apy
linkėj. Ieško brolis Albinas
Ciuoderis.

kurias pakviestas kalbėti
dr. A. Račkus, taip pat ra
gavęs komunistinio rojaus
Westville, III. — Seniau Lietuvoj. Iš anksto galima
buvęs gyvas lietuviška dva sakyti, kad jo prakalba bus
sia miestelis šiandie gero labai įdomi.
kai apmiręs. Priežastis —
Darbai
senieji užgrabiniam gyveni
Darbai anglių kasyklose
me, o kurie dar gyvena, jau
eina taip: vienos kompani
pavargę, gi jaunieji, kaip ir
jos šaptas dirba po penkias
visur, atitolę nuo lietuviš dienas, o kitos po tris ketu
kos dvasios.
rias.

Kas Naujo Mūsų
Padangėj

JANKAUSKAS, Jonas, se
niau

mokęsis

Quincy Col

ti, kad toks stovis viešpa
lege, Quincy, III.
Gyveno
tauja ir miestų algpclniuoSterling, III. Jam yra laiš
Yra ir tolimesnis patvar
se. Miesto algpelnis jau
kas iš Lietuvos.
kymas, kuris pagelbėtų pa
taip ilgai išgyveno algų sis
laikyti smulkiąjį savastį, t.
KUBEKAITE, vardas ne
temoj, kad jis nei nežino ir
žinomas. Kilusi iš Jurgionių
y., alienacijos, savasties per
nenori kokių kitų gyvenimo
km., Trakų apskr.
davimo galios apribavimas
sąlygų. Duok jam pragyve
išskyrus tuos atvejus, kada
KULIKAUSKAS, Jonas,
nimui patenkinančia
algą
toji savastis priklauso tam,
,
, _
» ,
kilęs iš Mažučių km., Žeime
žiema nešalta.
... .
, . .
. , J arba suteik valstybes pasal- Viešnios pranešimas
tikrai aptartai grupei, bet
.
...
liu (anksčiau Načiūnų) val
Girdėjęs prakalbas svečias
pą, kuri aprūpintų jo pra
Sausio 26 d., parapijos
aš apie tai vėliau pakalbė
se. Vienaturtis sūnus. Nu
gyvenimą, ir jis daugiau nie salėj buvo suruošta prakal
siu, kada paliesiu gildijos
kirsti dešinės rankos
du
ko nebenorės. Jis nėra ir ne bos viešniai iš Chicago, A- 500 RACINIEČIŲ
klausimą. Reikia atsiminti,
pirštai.
trokšta tapti ekonominiai delei Gabaliauskienei, kuri
kad bet kokioje atitinkamai
OBALSIS
laisvu piliečiu.
MIKALAUSKAS, Dr. An
vieši pas Valeriją Vilkans-'
aptartos savasties patvarVasario 16 d. Paminėji
("Draugas
”
Acme
telepnuiuj
tanas,
gyvenęs Klaipėdoje,
Tiesa, Anglija yra kraštu- kaitę, po vyru Sungailienę.
koj reikia turėti ne tiktai
mui Dirbama Pi bu
Lordas Halifax (dešinėje), britų ambasadorius J. A. Berlyne, Kaune. Nesenai at
metodai tos savasties palai tiniško padėjimo pavyzdys Susirinkusiemp viešnia laTempu.
Valstybėms,
tariasi su kongreso atstovu Sol Bloom (dem. vykęs Amerikon.
kymui, bet jie reikalingi ir pačiame jos prieaugyje bai vaizdžiai papasakojo
iš N. Y.), žemesniųjų rūmų užs. reikalų komiteto pirmi
RACINE. — Prie vasario ninku 1776 biliaus pravedimo klausimu.
airis veikia visai prieš ngu trijų mėnesių gyvenimą ko
taip pat ir jos pradžiai.
PAGAITE (Page), Mirta.
Stengdamiesi atgaivinti būdu. Airis nusistatė turėti munistų “rojuje” Lietuvoj. 16 dienos paminėjimo drau
- ' čikagietė, kuri 1930-33 me
visiems buvo gijų komitetas visu įtempi- dės, draug toliau varys.”
pavienią savastį, kaip bend- žemės ir jis tai atsiekė mil- Ypatingai
įvairių asmenų Lietuvoje ir tų laikotarpry buvo Lietu
rą įstaigą, kuri normaliai žinišku pasiaukojimu. Jo pa- skaudu, kad žydai, kuriems mu darbuojasi. F. Petkienė
Iškeltas obalsis sukelti iš Lietuvos pabėgėlių,
gy- voje, Klaipėdoj.
atitiktų šeimai ir priduotų siryžimas tapti ekonominiai Lietuvoj ir prie senosios val ir O. Sakelienė lanko biznie $500.00 Lietuvai atgauti ne- venančių užsienyje, surasti
RADŽIŪNAS,
Kostas
visai valstybei toną,
mes laisvu žmogumi buvo toks džios buvo rojus, kaip tik rius rinkdamos skelbimus priklausomybę. Racino lie- jų sekančius gimines arba
(Gust Rogers). Gyvena Chi
privalome atsiminti vieną tvirtas, kad kovojo visą užėjo Sov. Rusijos kariuo programai ir, kiek teko pa- tuviai, jei sutaria ką bend- pažįstamus Amerikoje:
cago. Jam yra laiškas iš
labai svarbią sąlygą, bū šimtmetį prieš neįmanomai menė, tai būriais šaukdami tirti, turi gero pasisekimo. rai dirbti, visada turi geras
ADOMONIS, Kostantas.
tent: pati užduotis bus ne neprielankiausias sąlygas; “ura!” maršavo iškėlę rau Programos išpildymui J. pasekmes. Esu tikras, kad Ieško pusbrolis Antanas gy- Vokietijos.
įmanoma, nebent plačioje ir kovojo tol, kol pasiekė donas vėliavas, pasirišę rau Kailiukaitis lavina parapi ir šį sykį duotą garbės žo- venantis Argentinoje
ŠILKAUSKAS,
Juozas.
donus
kaklaraiščius,
o
kiti
jos
chorą.
Kiti
komiteto
na

tikslą,
priversdamas
net
ir
žmonių masėje bus dar už
dį — sukelti $500.00 ištesės.
Gyveno ir neva miręs Cleve
BABILIUS, Juozas, kilęs
ir
raudonomis
popieromis
riai
atlieka
paskirtus
jiems
Anglijos
Banką,
kuri
valdo
silikę ganėtinas ekonominio
Kur vienybė, ten galybė!
land, Ohio.
iš Stirbaičių km., Gaurės
savistovumo troškimas. Ga- i visą mūsų kredito sistemą, apsikarstę. Visi žydų namai darbus, o sekretorius rašo
Visi vietos lietuviai ruoš- j
Ieškomieji asmenys, arba
valsč. Ieško Antanas Ga
li suteikti politinį savisto finansuoti jo žemės atpirki taip pat buvo papuošti rau korespondencijas apie būsi kitės dalyvauti vasario 16
apie juos žinantieji, prašo
vumą vienu plunksnos pa mą nuo tų, kurie buvo tą že donom vėliavom. Krautuvių mą parengimą į laikraaš- d., 2 vai. po pietų, parapi jauskas.
mi skubiai atsiliepti. ReikaBAGDONAS, Antanas, gy
braukimu, gali vergus iš mę sukonfiskavę iš priežas languose visur matėsi Stali- čius. Net plunksna braška! jos svetainėj, 815 Park avė.
* las labai svarbus,
venęs 6400 S. Sacramento
laisvinti, gali suteikti bal ties jo tikėjimo. Airių že no paveikslai. Po to, sako,1 Iš vien visoms patriotinio
M. Kasparaitis
Avė., Chicago, III. Jam yra LIETUVOS KONSULATAS,
savimo teisę tiems,
kurie mių atpirkimaas iš stambių prasidėjo visokie įsakymai,, nusistatymo draugijoms vei
rekvizicijos
ir
taip
toliau,
kiant,
tikimąsi
gerų
sek
laiškas iš Lietuvos.
30 North LaSalle St.,
niekados ja nesidžiaugė, bet jų savininkų, kurie didžiuBALKUS,
Andrius
Jonas,)
Chicago, Illinois.
nesuteiksi žmonėms, arba 1 moj buvo Airių žemės sve- Sykiu prasidėjo ir areštai mių. Anot poeto Jakšto:
šeimoms, savasties, nebent timų apteikėjų ainiai, įvy veikliųjų tautiečių. Buvo ir “Vienas žodis ne Šneka, vie
Sąrašas Nr. 117.
patys žmonės norės tos eko ko Wyndham Akto dėka. tokių, kurie naktį iš miego nas vyras ne talka, kaip du
nominės laisvės Liek. kiek Bonai, nešą nuošimtį, buvo buvo prikelti ir išvežti ne stos, visados daugiau pada
Lietuvos Konsulatas Či
jie bus pasiryžę pakelti tos jiems išleisti ir angliškasis žinia kur. Net su saviškiais rys. Viens pradės, kits pa- kagoje gavo prašymus
iš
laisvės sunkenybes.
kreditas, kitais žodžiais An-Į negalėjo atsisveikinti,
DISTRIBUTOR
glijos Bankas, tuos bonus
Šis apsvarstymas ypatin
A. Gabaliauskienė su sa
užstatė.
OF
gai paveikė mūsų politines
vo vyru Lietuvoje turėjo
Šios schemos politiškoji krautuvėlę. Komunistams oproblemas Anglijoje Dauge
lis visuomenininkų, norėda laimė yra įdomi, bet ji vi kupavus Lietuvą, du žyde
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
LIETUVIU IŠTAIGOJE!
mi išskirstyti savastį tarp sai mažai liečia mūsų klau liai atėjo į krautuvę ir vis
simą.
Žemės
sumokėjimai
BEERS
daugelio asmenų, surado,
Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu
ką surašė, be to pareikala
įrodyti
Faktai!
buvo
deriami
stambiųjų
žem
kad svarbiausia kliūtis viso
vo atiduoti raktus. Kai tą
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gerit>|
šio klausimo glūdi tame, valdžių per anglų valdžios padariau, tada, pasakę tar
Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
;r mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
jog patys algpelniai nenori angentūras. Atėjo gi laikas, naitei išsirinkti perdėtinę.
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC|
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
pasiimti tos savasties sun kada airiai atsisakė perduo Taigi, ant rytojaus tarnaitė
TAR. šita Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
sies produktų.
kenybių.
Jie kapitalizme ti pinigus Anglijai. Kilo gin jau buvo krautuvės “savi
sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
Urmo (wliolesnle) kainomis pristato į alines ir kitaiI
taip ilgai jau išgyveno, kad čas, kuris iki šiai dienai nė ninkė”, o aš tarnaitė. Sako,
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausiti
drovėje neliesdami gaunamų 3'^ nuošimčių.
jaučia, jog saugi ir pragy ra likviduotas. Svarbu atsi ateis žmogus ko nusipirkti,
greitą ir teisingą patarnavimą.
venimui ganėtina alga yra minti štai kas: kadangi Ai tai turi užrašyti jo pavardę
1‘liilgnl ku- !
2259 W. Cermak Rd.
Tel. Monroe 08081
JŪSŲ DABARTINIS AMŽIUS
rijoje gyvavo tvirtas iš kai ir ką perka. Sako, turėję
1+1104 gillitC į
jiems ekonominis idealas.
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65 m. amž.
Šis nenoras prisiimti sa- miečių pusės reikalavimas skolos ant savo krautuvės
$ 5,000 $ 6.091$ 6.73 rnr $ 8.37 $ 9.3O|» 10.45! * 14 41 $ 27.14
vininkystės atsakomingumą savininkystės, toji savinin- iš banko, tai skolą priver
42.28
10,000 12.19| 13.47 14 94 76.63 18 60| 20.901 28.82
63.42
15,000 18.281 20.21 22.41 24.95 27.901 31 36| 43.23
pasireiškia net ir paprasta- kystė buvo įgyta, ir, kadan- tę atmokėti, o kas buvo
84.57
20,000 24.88) 26.95 29.89 33.27 37.20Į 4I.81| 51.65
25,000 30.47| 33.69 37.36 41 59 46.51| 52.27| 72.06 105.71
me naminiame gyvenime ir, gi Anglijoje tokio troškimo krautuvėj, nieko neskaitė.
30,000 36.571 40.42 44.83 49.91 55.811 62.72| 86.47 126.85
40,000 48.76 53.90 59.78 66.55 74.411 83 631 115.30 169.14
jis randamas ne tiktai alg nėra, savininkystės troški Papasakojo ir daugiau be
50,000 60.951 67.38 74.72 83 19 Į 93.021 104.541 144.13 211.42
pelnių eilėse, bet net ir tarp mas nėra atsiektas ir net galo įdomių dalykų iš ko
Įsigykite nuosavus nanuis pagal mūsų ilgamečio Išslmokėjimo p'.anę
žmonių, kurie užsiima žeme- nėra siekimo procese.
I Think
goin
munistinės tvarkos, kokios
Žinoma, tuojau po Didžio nerastum visam pasauly.
dirbyste. Gali nuolat atras
CRūzy, HowS The
you K 05
ti, kad anglas ūkininkas — jo Karo anglai nuomuotojai Minėsim Lietuvos
cnaNceb For a
vvHLccne
Room------------nuomininkas geriau pasi supirko ganėtiną žemės plo
as
THE.
3236 South Halsted Street
nepriklausomybės sukaktį
tą,
bet
pirkimas
buvo
dirb

—r
rinks būti kito viešpaties
FLOVVCRS
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
in M A V
Malonu girdėt, kad per
pavaldinys, negu kad pats tinas ir nieko iš to neišėjo.
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
Štai kas atsitiko. Ūkiško kelioliką pastarųjų metų
vestų reikalus. Ir tai nėra
Kiekvieno taupytojo indėliai Ilgi *5,000 apdrausti Federallnčj ptalgoj.
4
dėl to, kad čia stoka kapi sios kainos buvo išimtinai praleidus be jokio paminė
CouNTY
talo. Anglijoje rasim žmo aukštos iš priežasties sto jimo Lietuvos nepriklauso
INbdNE
Jr
nių, kurie turi sutaupę pi- kos, kurį europietiškas per- mybės paskelbimo aktą, Va
ASYLUPI
nigų, išskoliu-. savo kaimy-' versmas atsinešė. Pelnąs, sario 16, šiemet bus mini
TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
Al'KSO AI.TORII'KAH — Maldaknygė ............................................................ 50e
nams arba va’«tybei, ir iš plaukiąs iš žemdirbystės, ma. Ruošiama prakalbos, į
Ta pati maldaknyge, su gražiais celulotdo apdarais .............. *1.65
VAINIKAI .18,
JaJ.muomenės knygutė
....................................................35e
to sau semia nuošimtį, bet | buvo gana platus. ValdantyMinkštais, gražiais viršeliais .................................................................. *1.35
KANTIŠKOS. a ištaryta g*esmhi knyga .................................................. *1.75
nei vienas jų skatikas nėra i sis luomas, panaudodamas siūlė savo žemę nuomuotoŠVENTŲJŲ GYVENIMAS, skaitymaikiekvienai dienai ................... *7.50
MARIJOS GYVENIMAS ............................................................................................ »5e
panaudojama;; ūkio kūrybai, Parlamentą, kuris yra jo jams. Pastarieji, neturėda
IŠGANINGI APMASTYMAI APIE SOPULIUS .................................. Uc
MARIJOS SAPNAS ANT ALYVŲ KAI.NO ............................................ Ifte
ūkiškiems pagerinimams ar įrankis, davė dviprasmiškus mi kapitalo, kuriuo tą žemę
SV. ISTORIJA Senoio Ir Naujojo Tintamento ....................................... 2»c
prižadus teigdamas, kad šis būtų galėję nupirkti, skoli
MIKAI. DON PRANAŠAVIMAI ............................................................................
25e
ba ūkio palaikymui.
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai ................................................................... 25e
LENGVAS BŪRAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ............................................
Sfte
Jei panašus dalukas yra dalykų stovis turėtų būti nosi iš bankų. Ir viskas išė
SVEIKATA LIGONIAMS Surašąs SOO vaistų-amgalų ........................ *fte
TRAJANKOS — Vaistines žolės. šaknys... geriausios rūšim...
su gana dideliu mažų ūki paremtas. Tuo tarpu svar jo taip, kad bankinė mono
ui I naka — 60e... 3 rakos .................................................................. *1.50
ninkų skaičiumi, ir dar la besnieji to valdančio luomo polija, žinoma, išvien su An
M. ŽUKAITIS
biau didesniame laipsnyje žemvaldžiai ir tie, kuriems glijos Banku, įsistojo į žem
333 Dean Road
Spencerport, N. Y.
su mūsų žemdirbiais, tai buvo pranešta, jog toji dirb valdžių batus.
(Bus daugiau.)
dar teisingiau galima teig- tinoji būklė negalės tesėti,

(Tęsinys)
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LEO NORKUS, Jr.
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tiškiausia pasaulyje konstitucija su Stalino “saule” ir “laisve” su visokiomis ga-,
rantijomis, ir taip toliau, ir dar toliau...
su gėrybėmis iki pat dangaus su pilimais
ir palociais ore...

Baltijos Aukos tetartai Karai
Kazys Pakštas

Mes sakėm ir dabar sakom, kad bol
ševikų konstitucija ir {statymai yra ne
dažnai į palaidumą. Stoka
(Tęsinys)
verti ir tos popieros, ant kurios jie su
O tokios kalbos veikia gero išauklėjimo ir nekultū
rašyti. Jie gali būti gražūs ant popie
ringa Rytų įtaka * sukūrė
ros, bet žiaurūs ir kruvini vykdyme. Ru- užmušamai tą režimą, kurs

sai, juk nuo senovės turi priežodį: “za-i visai kitaip supranta lais- gana šiurkščią politinę at
kon durakam pysan” (įstatymai dur- yes, komfortą ir pažangą, mosferą, labai palankią par
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negauna,
tijų rietenomis. Visi kalbė
niams rašyti). Atseit, ir Stalino kom-1
ucii.oauiua uu pauaryu n uepnsiunėlanuA tam tiks
kanti vadovauti ir tai fil
titucija tik durniams rašyta.
Gana nuostabus kontrastas jo apie savo įvairias teises, PO SVIETĄ
.ui pusiu ženklų, tteuaaoita pasilaiko sau teisę taisyt)
harmonijai, daugelis pradė
tr trumpinti visus prisiųBtua raštus ir ypač korvspon
Rusijos advokatai sakydavo, kad Rusi- matyti tokį faktą, kad Bal- bet mažai buvo kalbančių
dencijas sulig savo nuožiūfoa. Korespondentu piaio rajo vienaip ir kitaip šnekėti.
arti trumpai lr aiškiai t Jei galima rašomąją uiaSiBliti
ja turi 16 tomų teisyną (kodeksą), bet j Ujo® kraštų įvairios ūkio ir apie pareigas. Tačiau nerei PASIDAIRIUS
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant poi«
I
Vieni net buvo bepradedą
laikos ar asmemAk urnų.
Pasenusios korespoadeaeljoe
advokatai naudojasi 17-tu (nesančiu) to-j kultūros organizacijos vi- kia perdėti: Latvijos ir Es
lalkraiUn nededamos.
i
“
Dievaž,
sziadien
svietas
šnekėti, kad, gal, galėtų jai
— s —
mu. Reiškia, rusiška teorija yra viena, o suomet ragindavo savo pi- tijos parlamentarizmas ne
Entered as Second-Class Matter Maicb 31, 1016 ai
praktika — kita. Teorijoje gražu, o prak liečius pamatyti kuodaugiau buvo blogesnis ar labiau su Į yra perimtas veidmainysta, pavadovauti ir lietuvis. Bet
Chicago, Illinois, L'nder the Aet of March 3, 1370.
I neapykanta, pasisziauszimu, visos šnekos baigėsi tuo:
tikoje žiauru. Lietuvai duota Stalino kons kultūringų kraštų. Jos pa
siskaldęs už Prancūzijos; o
titucija (tikriau — ukazai), kur pripa čios kas vasarą organizuo
j ir kvailybe ir žmones rugo- kadangi Paleckis, Gedvilas
Lietuva
pasižymėjo
dar
di

sakota visokių gerybių ir durnybių, bet davo daugelį ekskursijų ūja patys nežinodami ant ko ir kiti grajina pagal Mask
desniu vieningumu, turėda
faktiškai
viskas
palikta
17
tomui:
komi

Demokratija
kininkams, mokytojams, stu ma tiktai tris žymias par — viskas jiems negerai. Gy- vos dūdą, tai būtų negražu,
sarui, šnipui, čekistui ir budeliui.
dentams ir visokiems pro tijas : krikščionių demokra i venk su žmonimis, kalbėk kad valstybinė filharmonija
Lietuvos Taryba paskelbė tautai ir pa
Komisaras ir galvažudys yra didžiau fesionalams
į aukštesnės tų, liaudininkų ir socialde su jais, draugauk ir bukie grotų pagal lietuvišką dūdą.
sauliui 1918 m. vasario 16 d., kad Lietu
si vyrai ir aukščiausi įstatymai sovie kultūros ksaštus, kaip Skan
tikrai “geru feliu,” tai ant Dėl to ir ji turi groti pagal
va bus nepriklausoma, demokratiniais pa
mokratų. Kyšių ir piktų rie
tinėje pekloje (Sąjungoje). Aukščiau
’
dinavija, Vokietija, Belgija, tenų Lietuvos sistemoje ir tavęs sznairuos ir pavadys Maskvos dūdą.
grindais sutvarkyta valstybė.
sias Lietuvos komisaras pradžioje (po 7 7 J7’
7,
J_~’..
,
..
.. „
f
y , . 1
Šveicarija, Prancūzija ir ki- gi buvo labai nežymu. Ben kvailiu. Bet nekalbekie su
Nepriklausomybės paskelbimo deklara
okupacijos — birz. 15) buvo čekistas
Lietuvos mokykla. Susirtur. Valdžia masinėms eks drai, visų trijų Baltijos de jais, lupkie kiek gali,' eikie
cija einant, buvo išrinktas Steigiamasai į
Dekanazovas, o jam išvykus Berlynan,
su
užriesta
nosia
augsztyn,
gus
“liaudies,” Stalino kurStalino ambasadorium, jo vietą užėmė kursijoms duodavo labai pa mokratijų parlamentarizmas
Seimas, kuris patvirtino deklaraciją ir pri
paniekink juos, tai tave pa-! sus išėjusiam mokytojui, jį
Pozdniakovas, buvęs Lietuvoje SSSR at pigintas vizas ir kitų ke nebuvo menkesniame lygy,
ėmė Lietuvos Respublikos demokratinę
vadys “mandralium” ir sa pavaduoja atleistas mokyto
stovas, kuris girdė-penėjo Paleckį, Pa lionės lengvatų. Betgi Rusi kaip kai kurių kitų Euro
konstituciją, kuri laidavo visiems pilie
ja savo žmonių į užsienį ne pos kontinento (Vokietijos, kys kad nenori draugauti jas. Gavęs progą jis pasa
karki} ir kitus penktakojus.
čiams laisvę ir lygias teises.
su “biednu žmogum.”
koja vaikams apie Dievą,
Į antrąjį ir trečiąjį Lietuvos Seimus
Šitas Rusijos šnipas, komisaras Poz leisdavo. Ir ji turėjo raci Prancūzijos) parlamentariz
sutvėrimą.
rinkimai buvo pilnai demokratiški. Juose dniakovas, niekuomet Lietuvos piliečiu ne ją: jeigu iš įvairių kolcho mai. Bet šios mažos valsty
“Tokis tai sziadieninis gy apie pasaulio
dalyvavo virš dešimts partijų ir mažumų buvęs, pasiskyrė lietuvių tautos deputatu zų būtų išleista koks šim bės buvo suspaustos tarp venimas tarp žmonių, dingo Staiga vienas iš vaikų pa
grupių.
tas ekskursijų į Baltijos didesnių valstybių kaip mo draugiszkumas, dingo pa- kelia ranką ir sako:
Maskvoje.
Tautininkai susiaurino konstituciją ir
— Pilieti mokytojau, juk
Kaipgi toks žmogus gali būti Lietuvos kraštus (ogi iki 1918 m. jie liniai puodai tarp varinių. guodone dėl to, kuris guoaodemokratinių rinkimų įstatymą ir uždarė
mes esame kilę iš bezdžio
dar buvo tos pačios atsili
visas partijas, išskiriant Tautininkų Są teritorijos atstovu, kuris šnipinėjo prieš kusios Rusijos dalimi), tai Jų pasieny Rytuose siautė ja kitus, o už tai aplaiko nes.
pati smarkiausia Europos szpiga. Ne! Sziadien manda
jungą. Tas labai suerzino žmones ir pri Lietuvą, kuris buvo Lietuvos pavergimo
kelių tūkstančių žmonių pa diktatūra su Jono Žiaurio gumo nesiranda tarp savo
įrankiu,
kuris
išsiuntė
tūkstančius
geriau

— Kas jums tai pasako
vedė prie indiferentizmo.
sių
ir
nieku
nekaltų
Lietuvos
sūnų
į
Sibi

sakos
apie
niekur
negarsi

jo tradicijomis. Šita Rytų artimo, kuris tave paskan- jo?
Komunistai tautininkų išleistus įsta
rą
ir
į
amžinastį,
palikdamas
našles
ir
namą
rojų
visiškai
užmuštų
diktatūra labai veikia radi- dytu szaukszte vandens.
tymus susiriesdami keikdavo ir fašis
— Mūsų mokytojas.
našlaičius komisarų žiauriai rankai?!
labai meistrišką Rusijos pro kalinę biednuomenės dalį
tiškais vadindavo, bet kuomet Rusijos
“Nori idant tave paguodo- • — Ar jūs turit, savo tė
pagandą apie sovietišką ro kiekvienoje Baltijos respub
kariuomenė Lietuvą užėmė ir kuomet
o vus?
jų. Todėl šiem dviem rojam likoje, nes čia ir rusų kalba tu, paguodokie ir kitus,
bolševikiški komisarai tautininkų išleis Ašies Bėdos
— Taip, — choru atsakė
nes
tus įsakymus pagriežtino, tai tie įstaty
ir nebuvo leidžiama susitik labai . daugeliui dar buvo nosi augsztyn neriesk
Atpasakojus italų fašistų nepasisekimus ti. Ir Stalinas rado šiuo me
gali kur in stulpą pataikint vaikai.
mai virto “demokratiškiausiais įstaty
lengvai
suprantama
ir
pa— O mokytojas?
ir susimuszt.”
mais” pasaulyje. Tai ironija ir komu jų pačių pradėto karo frontuose, “Dar tu pačią praktiškiausią iš
pročiai
žinomi.
Kiek
galima
bininkas” daro tokią pastabą:
— Nežinom.. .
nistiškas vaikiškumas.
eitį : Baltijos kraštų “rojų” spręsti iš buvusių kelių vi
(Saulė)
“
Padarydamas
Romą
savo
ašies
ga

— Taigi, vaikučiai,
jūs
Tautininkai neleisdavo kitoms parti
lu, Hitleris vien bėdos susilaukė. Dabar Į VIsai Panaikinti, kad nebe- sai laisvų rinkimų, tai ko
čia renkatės mokintis ir dėl
joms kandidatų statyti, bet ir neversda
jam
tenka
gerokai
laužyt
galvą,
kaip
,
būtų
jį
troškinančios
konmunizmo
šalininkų
(tadgi
ir
Lietuvoj
steigiama
val

vo kitų partijų arba nusistatymų žmonių
to jūsų mokytojo kilmė
tą silpnąjį ašies galą sustiprinus, kad kurencijos.
diktatūros šalininkų) buvo stybinė filharmonija. Mask jums mažiausiai turėtų rū
už jų kandidatus balsuoti; komunistai taip
jis turėtų geležinį vokišką atsparumą. 8. Baltijos respublikų
Lietuvoje apie 5 nuoš., Lat vai pranešus, kad ji sutin- pėti.
pat neleidžia kitoms partijoms (jos visos
Kitos
išeities nėra, kaip užimti visą Ita politika ir kultūrinės
uždarytos) kandidatų statyti, bet verčia
vijoje apie 10 nuoš. ir Esti
liją, paimti savo žinion jos kariuomenę
visus žmones už jų (komunistų) kandida
tendencijos
joje apie 7 nuoš. Jie
štai Lenkija: neskai- nei pasenusi, nei išsigimusi,
ir įdiegti jon vokiškos drausmės ir ryžttus balsuoti, neduodami jokio pasirinki
gingai dirbo diktatūros nau-. tant jvarįnįnkų> jį yra ga-ICia tarsi koks fatalizmas
tingumo. Bet kiek čia klausimų reikia
1918 m. susiorganizavę
mo. Kiek reikia žmonių išrinkti, tik tiek
išrišti! Maitinti 42 milijonų italų tau Baltijos respublikų valdžios dai. Iš kito šono mažos kraš- J na demokratiškų tendenci- ! dirbo diktatūros naudai, kai
yra ir kandidatų. Taip, kad nedaro skir
tą; tvarkyti bei malšinti neramią jos paėmė plačiai demokratinę tutinių konservatorių gru jų šalis. Betgi ji, turėdama dvi didžiosios demokratinės
tumo, ar balsuosi, ar nebalsuosi, vistiek
nuotaiką; nuraminti Mussolinio puiky kryptį. Vyravo parlamenti pės (jie čia ne visuomet na apie 40 nuoš. tautinių ma partijos nebepajėgė susitar
pastatytieji kandidatai bus išrinkti, arba
bę ir prirengti jį vaidinti nužemintą nės demokratijos su pla cionalistai ) irgi smalsiai žumų ir norėdama jas asi ti. Latvija ir Estija praeity
tikriau sakant, jie yra išrinkti Maskvos
žiūrėjo į Rytus. Lietuvoje miliuoti, jokiu būdu nebega ilgą laiką buvo valdomos
vergo rolę; subalansuoti bei išlyginti
komisarų — balsavimas yra tik komedija
čiausiomis laisvėmis žodžio,
ir Latvijoj autoriui tekdavo lėjo valdytis demokratiškai vokiečių ir gavo savo kultū
sukiršintus tarp fašistų ir nefašistų
ir žmonių laiko bei turto eikvojimas ir
spaudos, susirinkimų, drau
santykius
ir
pagaliau
pavergti
'italų
ka

*girdėti konservatorius kai- -r jgįyg^g pusiau-diktatūrą, rai vokiškų bruožų, tad čia
pasaulio mulkinimas.
gijų ir mokyklų. Ir tai ne
riuomenę
pilnai
vokiečių
vadovybei.
bant: Rusijoj yra tik 4 mi- gana gvejnįą saviesiems (t. Lenkijos pavyzdis nebega
Štai kaip Lietuvos okupantai ir jų agen
Kiek čia riaušių ir maištų teks numal vien tik trims valdančioms lijonai suaugusių komunis- y ,enkams) lr žiaurią ma.
tai pravedė pavergtoje Lietuvoje “rinki
šinti! Tiesa, geležinė vokiečių ranka tautoms, bet ir visoms tau tų ir tie nepilnai trys pro- žumoma Tai buv0 1926 m. lėjo patraukti. Čia demokra
mus” į Sovietų Sąjungos vyriausį sovietą,
tija galutinai susvyravo, kai
gali tą viską atlikti, neatsižvelgdama į tinėms bei religinėms mažu centai lengvai suvaldo vi
į Stalino vergų kongresą. Į šį kongresą
gegužės mėn. Po pusmečio Vokietijoje įsigalėjo Tauti
diplomatines priemones, bet tada italai moms. Visa tai buvo labai
ir okupuotos Lietuvos priklauso 35 “at
są milžinišką šalį; tai ko- Lietuva, kartais instinkty nio Socializmo įtaka. Trys
iš talkininkų virstų neprieteliais ir jiems gražu, bet ne visuomet pa
stovai”, robotai. Juos turėjo rinkti Lie
numalšinti prireiktų poros milijonų vo togu. šių kraštų — nuo 120 dėlgi mums nepabandyti, viai sekanti kai kuriuos mažos Baltijos respublikos
tuvos žmonės. Faktinai gi jie buvo išrink
kiečių armijos. Hitleris būtų priverstas iki 200 metų Rusijos valdy mūs čia dar didesnis pro Lenkijos pavyzdžius, irgi ne- vargiai ar būt galėję labai
ti Maskvos komisarų. 35 “atstovai” išrin
dar plačiau išsižioti ir praryti dar vie tų — valdymosi patyrimas centas?
besusilaikė ir 1926 m. gruo- palaidą demokratiją išlaikykimui reikalingi, tai tik 35 kandidatai
ną
nesuvirškinamą
kąsnį
”
.
žmonėms buvo pristatyti. Žmonės jokio
Kartais gi diktatūra įsi džio mėn. sudarė sąlygų dik ti, kai jų visi didieji kaimy
buvo labai menkas. Dar ne
Ir
ištikro
čia
gerai
pritinka
lietuvių
pa

pasirinkimo neturėjo. Už visus Maskvos
buvo išanksto pramatyta gali visai ne dėl pribrendu tatūrai įsisteigti, nors ji čia nai jau turėjo diktatūras.
paskirtus kandidatus žmonės turėjo bal saka: neturėjo boba bėdos, nusipirko par kaip mažoms valstybėms y- sių sąlygų, bet pasinaudo dar nebuvo reikalinga ir, Šioms mažoms tautoms de
suoti. Ot tai ir demokratija, ot tai ir lais šiuką.
ra pavojinga politinė dema dama laikinomis progomis mažiausia, perankstyva, nes mokratiškai gyventi būt rei
vė!
gogija ir laisvė pereinanti ir svetimos įtakos sustip-, demokratija čia dar nebuvo kėję didelės moralinės dis
Atvežė iš Maskvos rusus Pozdniako- Bolševizmo Pasekmės
ciplinos, mokėjimo sukurti
vus ir kitus, lietuvių tautos interesams
ir pripažinti savų pačių ko
Matote, kas pinigus žeria.
žus”, numarindamas milionus žmonių
Socialistų dienraštis, rašydamas apie
visai svetimus, ir paskyrė juos lietu
Iki šiol, rodos, tik vienas dr. J. Va- lektyvinį, tarppartinį auto
badu”.
bolševikų utopijas, tarp kitų dalykų, pa
viškosios provincijos atstovais, atsto
lukas pareiškė savo protestą. Pradedant ritetą. Šitų didžiųjų pilieti
Dar baisesnėje padėtyje atsidurs tie
vauti lietuvių tautos reikalus. Ar bega stebi:
šiais
metais, jo skelbimo jau nematyti nių dorybių Baltijos tautos
“Pačioje Rusijoje bolševikų diktatū kraštai, kuriuos paskutiniais metais bol
li būti didesnės lietuvių tautos kr pačių
komunistų Laisvėje.
tuo metu (t. y. 1926-34 m.)
ra, turėdama prieš save milžinišką dau ševikai užgrobė, jei, žinoma, jie ten tu
lietuvių komunistų išjuokimas lr paže
rės
progos
ilgesnį
laiką
viešpatauti.
gumą žmonių, buvo priversta vis nuož
minimas?
Šiaip jau mūsų verslo žmonės, rodos, dar neturėjo, kaip jų netu
mesniu
ir
nuožmesniu
teroru
slopinti
Nėra abejonės, kad lietuviai dėl to pro
miega, ausis pasidėję. Atrodo, lyg jiems rėjo nei daugumas kitų Eu
savo oponentus. Pradžioje buvo šaudo Geras Pavyzdys
testuoja ir į kalėjimus eina.
Lietuvos likimas niekados nebūtų rūpė ropos tautų. Tokios dorybės
mi “baltagvardiečiai” ir “buržujai”, to
Maskolberniai, aišku, tam nesipriešins,
gimsta ne iš teorinių galvo
ję®”.
liau — socialistai, dar toliau — įmonių
nes jie lietuvių tautos jausmo ir savo va
“V-bė”, paminėjusi pasakėčią — kur ka
Dr. Valukas rodo pavyzdį, kurį visi lie jimų, bet iš didelio ir kar
vedėjai ir inžinieriai, po to — “neišti reiviai lošia, o velnias pinigus žeria... ra
lios neturi. Jie kalba ir daro viską ir tik
tuviai profesionalai ir biznieriai turėtų tais žiauriai skaudaus pa
kimieji” komunistai, ir galų gale — vy šo:
tą, ką maskoliški komisarai jiems palie
tyrimo. Šito patyrimo yra
riausieji bolševizmo vadai!
pia.
“Amerikos lietuvių verslininkų bro pasekti.
daugiau turėję anglo-saksai
Kartu su šituo teroru politikoje vis
Kai yra aiškinama žmonėms, kad Hit
lius Lietuvoje bolševikai kankina kalė
labiau aštrėjo ekonominė priespauda.
lerio draugas Stalinas Lietuvą jėga už
jimuose. Toks, pavyzdžiui', komunistų
Skaitytojau, tuoj dėkis prie tų mūsų tau savo ilgoje istorijoje, bet
Leninas, po pilietinio karo, buvo bepra
grobė ir čeką (terorizmo būdu) valdo, tai
vadas Bimba džiaugiasi, kad jie ten tinių skaičiaus, kurie šviesiomis viltimis mažiau daugumas Europos
dedąs likviduoti “komunizmą”, bet Sta
komunistų redaktoriai mus visaip pravar
kalinami. Tuo tarpu tas pats Bimba a- žiūri j savo ateitį ir nte žodžiai' , liet darbais kontinentinių tautų. Balti
linas jį vėl atsteigė ir ėmė “gilinti”: dė
džiuoja ir smetonininkais vadina, tvirtin
teina pas verslininką, kurio brolis bol remiu didįjį sąjūdį dėl atgavimo Lietuvai jos kraštuos# (ypač Lietu
jo visas krašto sutaupąs į milžiniškas
dami, kad okupuotą Lietuvą valdo lietu
ševikų kalėjime, ir savo laikraščiui pra laisvės ir nepriklausomybės, aukodami į Lie voje ir Estijoj) kolektyvipramones, suvarė ūkininkus į “kolchoviai, ir, kad lietuviams duota dehaokrašo skelbimo...
tuvai Gelbėti Fondą.
(Tęsinys 5 psl.)
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Baltijos Aukos
Dabartiniam Karui
Lietuviškoji Mekka. - Apie lietuvių sat?ję ir jaunąja kartų. - Pabėgėlių nis įritėtas, 'partijy sulaiškuose daug širdies skausmo. - Lietuvių laikraštis anglų kalba.
siklausymas ir net progra
mų suartėjimas smarkiu
tempu vyko tiktai nuo 1938
m. spalių mėn. Tuomet ne
gailestingai buvo apkarpyCeko-Slovakija, stipriaušioji Europos Centro demokratija tame kriminakda

Pasikalbėjimas su Kun. Dr. J. Navicku

Išvertė Ant. Pauliukonis
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BUDRIKI

Besigėrėdami
kiekviena, teitį — kraujas vis pasiliks Tai skaudi mūsų žaizda,
mūsų tautybės tvirtove, su krauju.
Kad išlaikius bent vieną lie
(Tęsinys)
džiaugsmu galime pasakyti,
Panašus likimas lietuvių
kolegiją -^merilcoje,
Lenda į akin su tais pasenusiais dalykais: gir kad Marianapolis yra pasi- ir kitose valstybėse. Apsf1 ei.s^’^ sve*'\m’
di, vaikus dirbti tai galite, o rūpintis jais tai ne, tavo daręs kaip ir, sakytumei, j
‘“čius. Bet čia ir yra visa
širdis akmeninė, ir taip toliau. Sako, “dėl tavęs turėjau lietuviškoji Mekka, iš kur atiprins kolonija8> turės nau nelaimė — mišri, lietuviš- ly vauj ant ir D. Britanijai
išeiti į gatvę, kad vaikas nemirtų badu. Tu esi ne pro plaukia religinio ir patrijo- dos. Jei ne.atžala, neturin. kai-angliška, mokykla pil- su Prancūzija. Ceko-Slova
letaras, bet niekšas.” O aš jai sakau, kad šeimos reika- tinio atgimimo bangos. Bu- u
a kamieno, džiūsta nai nepajėgs išauklėti gry- j kjjo3 tragedija
atideng5
lai į mano proletariškus įsitikinimus negali turėti jokios vo malonu pasidalinti min-,
nos lietuviškos sviesuome- daugeliui akis ir arod6 se
- Ka‘P “ tais, kurie dėl nės. Džiugu, kad randasi
. demokrati • silpnybes
įtakos ir neturi, nes mums viskas leista. Be to, lyg ne timis su viso to sąjūdžio
vis tiek, ar čia bus taip, ar kitaip. Bet ji mane tikinę siela — kun. dr. J. Navicku, bolševikų okupacijos turėjo žmonių, kurie tuos visus įr visišką stok„ idealizmo
— Ką Tamsta manote a-|aPlristi tėvų žemę - girdė- reikalus supranta. Jei kada Baltijos krašt„ ypač Lietuja, kad ji taip pat esanti proletarė ir kad būtų tikra
gėda, jei aš visiškai pražudyčiau jos proletarišką krau pie lietuvybės ateitį Ameri- ‘ J’°me, kad ls IU nemažai laiš- ateis laikas, kad iš kiekvie- VQS demokratai nei nemają, ir kad aš, iš viso, neturiu sąžinės. Kadangi sąžinės k°ie?
ky gtU"at®’ ,
.
nos lietuviy Parapijos Ame- pg susirgusio3 demokratijos
_ . ,,
.
,
— Teisybe, laiškais uzpy- rikoje nors po du jaunuoliu „x_„xž.i. -iio
d,,,
nėra, tai ir neturiu, atsikertu aš, bet ji ant manęs vis
— Tai klausimas, kuris
n -- . .
x
n
užmušti, jie rimtai ir sku
. - le- Rase’ kune‘ tik pajėgė, eis į lietuvišką kolegiją, da
™
i
tiek šaukia visa gerkle: girdi, tu šiokis, tu tokis. Esą, man per visą gyvenimą prieš
ordi«b.„ksc, i , •
,
biai bandė ją gydyti, jves
L, , a
, nors nevisiems aplinkybes
qvqJ „.jsv.k,, ... v,,
nėra išleista tokio įsakymo, kuriuo būtų sąžinė buvusi akis sukosi.. Faktas,
kad , -j
___ y lykai cpakryps visiškai įt ki- darni• 1labai
radikalių ir Eu
leido.
Darėme,
ką
galėjome,
tą
pusę.
.
panaikinta. Taip mes žodis po žodžio susibarėme,’ o 4į 5ga- senesnioji karta gula į ka- To„ t
ą H v
ropoję taikos metu beveik
o t ° Jf
lą ir išsiplūdome. Bet dabar aš norėčiau iš tikro sužino- •
ionnean' •• &
Jau K e 1 e 1 a s aiva— Tėvai marijonai rūpi- negirdėtų moralinės discipti, kaip ten su ta sąžine yra: yra ji, ar nėra, o jei yra, .
’................. oji i augu žiavo, atvažiuos ir daugiau
si nelietuviškoje aplinkumo- iT
naši ir spauda, visuomenė linos priemonių: priešingų
tai ką su ja daryti?
klausimai amerikie{iais' tokiais ir
daug širdies skausmo apra- tU° laba‘ dz,augiaslakub.a.
Atrodė, pirmieji ledai buvo pralaužti, nes klausimai 1(.a. Sav0 gimtąja kalba jie
»
„ra5„ ižtic>..; — Ką galime, darome, išlygino buvusius senus ne_ šoma, daugelis prašo išties
pasipylė vienas po kito kaip iš gausybės rago: vos aP«- lalko angl“ kal'b'ą. Tačiau 1S
Nemažas mūsų dėmesys susipratimus, padarė vieni
ti pagalbos ranką.
jo vienas atsisėsti, tuoj kilo kitas.
kitos pusės gražu, kad jie
_ Kaip Tamstai atrodo kreiptemas į vienintelį lie- j kitiems gana žymių nuolai— Drauge, mes vis kalbame apie savo rojų, kuris nesigėdina lietuviškos kil- LįetUVOs atstatymo viltys? tuvių
katalikų dienraštį
ir visai priešingų ideobus ateityje, bet tais, kurie drauge su mumis gyvena, mės, net progai pasitaikius
_ šiandien tarptautinė j “Draugą”. Norėtumeį jį su- j l°gijų žmonės pradėjo dažnesirūpiname, nors jie turėtų dvėsti badu. Mūsų vaikai j pabrėžia esą lietuviais. Mas padžtia taip aUsikomplikavu traukti Pačias geriausias ”ai "e tik !»»««»»«. tarir vaikų vaikai,kurių mes visai nepažįstame irkuriems ! ir negalim norėt, kad jie bū- gį kaj neį patyg gudriausiI J^Sas- ^as dienraštis per 25 *is, bet pasikeisti vedamaiviskąaukojame, net savo tėvus sujaunąja karta,
ir tų tokiais patrijotais, ko- poiįtįkog genijai nežino kuo Į suv*rš metų stovi
tautos siais straipsniais ir viešuotie kada nors, greičiausiai, pasakys, kad mes esame ....
■
’ ’ ~
Paskutiniu metu ' se mitinguose vieni bu,..
kitus
kiais buvo tos
kartos žmo viskas baigsis. Jei, tačiau, sargyboje.
idijotai: jiems mūsų visai nereikėjo. Taigi, kodėl mes nės, kurie gimė ir augo Lie Lietuva gaKj*o "pakilti "kar-1 kur‘am‘ nauji planai, kaip l-agerbti ir pripažinti jiems
tiek maža rūpinamės tais, kurie dabar gyvena, bet vis tuvoje. Svarbu, kad ir mū ro peleną neturėdama jokią
di“raa‘i dar P^nti.
r „ idėjoms tinkamą vietą
r
J
K.
J.
Pr.
tautos
gyvenime. Seniau ne
sukamės sau galvas dėl tų, kurie kada nors bus? Bus, sų jaunieji myli Lietuvą; o jėgų ir galimybių, tai da
silaikančių nei mandagumo,
gal ir nebus, o jie vis statomi visuomet pirmoj vietoj. apie tą mes turėjome progų bar josios padėtis yra žy
nei gerų papročių lyderių
Verčiau pasirūpinti dabartimi, bet ne tuo, kas bus i patirti — štai kada Lenki- miai geresnė. Prisimindami
(iš priešingų partijų) susiateity.
3a buvo pastačiusi ultima istorijos mums teikiamą pa
broliavimas darė masėms
Ir aš noriu šio to paklausti, — metė žodį kitas vai tumą Lietuvai, kai buvo ta mokymą aiškiai matome,
labai
gražaus ir imponuo
kinas. — Mes visuomet kalbame tik apie proletarus, va da Amerikoje šaukiami su kad šių dienų grobuoniškų
jančio įspūdžio, ogi suta
dinasi, proletaras yra pats pirmasis ir svarbiausias žmo- sirinkimai juk visur labai galiūnų laukia toks pats Iiriančiųjų demokratinių gru
gus iš visų žemėje. Na, bet pasakysiu tiesą: kai nueinu &austei rinkosi ir jaunimas. kjmag> kokio sulaukė įvaipių dienraščių tiražas (XX
Girdime jaunųjų priekaiš- rių šimtmečių imperialistai.
į kino teatrą, savo proletariška kilme visai nesidžiau
Amžius) pašoka net 500
giu. Visai neįdomu proletaru būti. Ir ką ten matai? Žiū tą, kad senimas nesirūpina Ant jų griuvėsių kyla nau
procentų. Tai buvo ženklas
rėk, stovi fabrikas, dūzgia mašinos, visur, kur tik mesi jaunimu, o rūpinasi tik Lie- jos tautos, naujos valstykad plačiosios liaudies ma
akį, purvas, nešvara; žmogus nieko giedresnio nematai, i tu va. Šiame priekaište yra bės; lietuvių gi tauta yra
sės supranta kas yra džen
pasidarai dvasinis paliegėlis, nes ir taip nieko džiūges- • nemažai tiesos. Senimas ne gaji, sveika, talentinga, jai
telmenai politikoje ir paro
nio negali tikėtis. O jei tik pasirenki kitą profesiją, be- j turi užmiršti, kad yra Ame- joks vargas nėra nepakedė didelį prisirišimą prie
regint tave apipuola iš visų pusių visoki galai: čia, žiū rikos Lietuva, kurios vai liamas ir joks pasiaukoji
disciplinuotos demokratijos.
rėk, tas negerai, čia vėl anas. Pavyzdžiui, mano brolis kai turi savo reikalus, savo mas nėra perdidelis. Mūsų
Betgi pasauliniai įvykiai jau
yra mokytojas, ir jis turi visuomet drebėti, kad, kaip rūpesčius. Gera neužmiršti tauta išėjusi tokią vargo
taip greit bėgo, kad šioms
sakoma, “nepamestų kontakto su masėmis.” Ir taip to brolio, bet nereikia apleisti mokyklą. Ji nepalūžo bai
atgimstančioms demokrati
liau, žodžiu, daina be galo. Na, žmogus kartais imi ir nei savo, nei vaikų reikalų. sesnėse sąlygose, nepaluš nė
joms jau nebeužteko laiko
neiškenti taip nepagalvojęs; žiūrėkite, drauge, jūs visuo Todėl mums reikia pridera dabar, ji išeis nusikračiusi
gelbėti savo kraštus.
met sakote, kad mes, proletarai, esame centrinė ašis, mai rūpintis ir savo įstai dvasios ligų perais — stip
t'ViaUKfcfi’ Adlių leiepiiutoj
(Bus daugiau)
apie kurią sukasi visas gyvenimas, viskas, kas yra gera, gomis, organizacijomis, švie; ri ir garbinga. Bolševizmas
Raymond W. Combs, pa
toks vėžys, kurio negali iš
yra mumyse, tat mūsų rankų padaras, bet aš kartais timu.
šalintas iš valstybinės ber Lietuva moka nugalėti, bei
sigydyti jo nepersirgęs.
imu ir pamanau, kad jei kino teatre būtų tik proletarai,
naičių pramoninės mokyk- ne keršyti.
Didžiojo karo metu Amebūtų visai neįdomu žiūrėti, kas ten — tik nusispjauti,
rikos lietuviai sudėjo šimt ^ak^aras
lietu- j įqs Qoi(jen eolo., viršininKęstutis, Did. Kunigaikštis
man visai neįdomu, kaip proletarai gyvena. Na, ir aš no
vių kolegijos priešaky. Ką | ko vieto8 Susekta, kad jia
tus
tūkstančių
nepriklauso

rėčiau žinoti: ar jūs ir ateityje kino ir kituose teatruo
galėtumėte pasakyti apie I
mušęs, uždarinėTeisės ir pareigų pajautise visuomet terodysite vienus proletarus? Jeigu taip, aš mybės ir paties krašto at mokslus einantį jaunimą?
jęs į tamsius požemius ir mų harmonija — tai pilietistatymui. Deja, negalima
visai tuo nesidžiaugčiau....
*
—
Lietuviai
nėra
labai
kartais juos dar grandiniais nės žmogaus laisvės pamatas.
kad vėliau mū— 0 mano klausimas, — pranešė apie save naujas . pasidžiaugti,
__ .
..
n t i __ i turtingi, daugelis težiūri tik prirakinėjęs.
St. Čiurlionis.
klausėjas, — tinka ne prie pastarojo, bet daugiau prie sl*
Amenuos lietuvių
rankof} . burną įr džįau_
pirmojo. Aš, drauge, prašyčiau paaiškinti, kaip reikia J'eikaIai bu ų buvę pa angenatyei sukūrę ka(k
prisiversti nuo ko nors susilaikyti, — pavyzdžiui, jeigu karnai a jaus i. S ai as ymažutę gūžtelę _ įsigįję
aš manau, kad būtų geriau, jeigu aš ko nors nedary- ra priežastimi, jei sian įe
..
Nevisi turi Dakan- M
'
čiau. Seniau davatkos sakydavo: nevok, nes nubaus Dic- nematome . senybinio entu- J ka j į-. iejstį vaikus i & Gavėnia-» MALDOS LAIKAS — Artinasi!
naciam save ziazmo kai vėl ^tuva pa- aukštesnį mokslą. Daugu 0
.
vas, arba panašiai. Bet kuo reikia dabar pačiam
teko
į
nelaimę.
atgrasinti? Juk po šio gyvenimo nieko nėra, viską, ką
ĮSIGYKITE
mas yra linkę pasinaudoti ĮJJ
turime, turime čia, žemėje, todėl, rodos,. reikia stengtis,
Dėl lietuvybės reikalų A- į tomis pačiomis mokyklomis
menkoje
turime vilčių ir kurios yra jų mieste. Vai- (•)
kad viską kaip galėdami išnaudotume, bet iš tikro tik
MALDAKNYGIŲ
pamėgink išnaudoti, — pamatysi, kur pipirai auga: darome naujų pastangų. Be kus į Marianapolį tesiunčia M
tuoj įsižeidžia ir pasijunta nuskausti!
kitko Katalikų Federacija tik giliai tautiniu ir peligiDABAR!
šiam kalbėtojui baigus, daugiau niekas nebeprašė yra sumaniusi leisti žarna- niu atžvilgiu susipratę lie- mj
balso. Stojo vėl ilgoka tyla. Paskum pakilo draugas VIa-1
lietuviams kalbantiems tuviai, kurie turi tam kiek
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
dimirovas ir tarė:
į angliškai. Žurnalas pasitar- lėšų ir kurie be to vaikus
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
— Draugai, jūš man tiek pristatėte įvairių klausi nautų Lietuvos reikalui, ga- daugiau brangina, kaip tuGražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
mų ir tiek iškėlėte problemų, jog aš negalėsiu į juos vi lėtų pasiekti plačiąją visuo- rimą dolerį. Kiek tenka pa
250 puslapių ....................................................... 9 E ®
sus vienu kartu atsakyti.Todėl šiandien baigsime; jau manę, galėtų pasiekti Ame- tirti, lietuviai jaunuoliai eiSu persiuntimu $1.00.
ir taip vėlu, o iš eilės kitą vakarą aš visą skirsiu at rikos valdžios sferas. Su- nantieji aukštuosius moksTa pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda5 rais, tik ...............................................................
sakyti į jūsų klausimus. O dabar jus dar kartą prašau prantama, mes remsime ir lūs kolegijose ir universiterS
Su persiuntimu 50c.
užeiti po visko į mano biurą ir man pranešti, ką jūs savo
lietuvišką spaudą,; tuose daugiausia naudojasi
apie rastąją ikoną žinote. Prašau neužmiršti, kad mūsų juk dar didžiuma mūsų tau- ( sporto stipendijomis. Gal
šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai
kreipdamiesi ar rašydami į:
revoliucija yra proletarų rankų padaras! Dar kartą krei tiečių yra lietuvių kalbos; net rečiau tuos mokslua ei‘
piu jūsų akis į tai, kad kiekvienas iš jūsų turi būti sa
x
na tėvų pinigais, šios ap( t DRAUGAS*
j.. ...
. .
..
vanoris Čekistas! Vargas tam, kuris žinodamas ką nors zmones. Galiu net pasakyti,
r
1 linkybes nedave galimybes
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.
nuslėps: ne tik išlėks iš fabriko, bet nusipelnys ir pride- kad ne^ su geromis viltimis lietuvių kolegijai išaugti į
. žiūriu J išeivių lietuvių a- j vieną didelį mokslo židini.,
ramą bausmę!
Bni

;Į

Naujos 1941 Radijos
Naujos Radio-Kombinadijos.

Naujos Elektrikinės
Ledaunės
.liauji Rakandui d Va
i-erkant Vasario
išpardavime aaug
sutaupoma.

Naujai įdainuoti Lietuvi.,
Kl KeKOl'UUi
w

LlcS, 24.11x13,
pH.u.&rj Lct,

LIK

psJ

Elektrikiniai ' recoiu
yers”, groja reKoruus
jūsų radiją, tia ?6.

Lietuviški Rekordai
16322 Kur Bakužš Samanota —
Majio Rožė, -fd. Anna Kaskas.
16323 Dukružėlė — Mergų Bė
dos, {dain. Anna Kaskas.
16193 Marytės ir Jonuko Daina
Žemaičių Polka.
Mahanojaus
Orkestrą.
1 6206 Stoviu Prieš Tave — Oi
Mergele. Mahanojaus Orkestrą
su daina.
16209 Liudvinavo Polka—Paukš
čių I’oika. Mahanojaus Orkes.

16227 Ūkininkų Polka — Jurgio
I’oika. Pensylvanijos Anglekasei Orkestrą.
16242 Močiutė Valcas — Lietu
vaitė I’oika. Armonikų Duetas.
16254 Aukšti Kalneliai — Ak
orėčiau. Mainerių Orkestrą su
daina.

16256 Čionai — Ar Aš Tau Sesė,
Vanagaitis ir štogis.
16259 Toks Vaikinas Polka—Pli
kių Polka. Mainerių Orkestrą
su daina.
16280 Storo Jono Polka — Veskie Mane šokti Polka. Shenadorio Orkestrą.

16281 Tarpe Kutų Polka — Kuo
met šoksi Polka. Mahanojaus
Orkest ra.
16284 Kam
Turėjau.
16299 Erei
ka. Lyra

šėri Žirgelį — Kai Aš
Vanagaitis ir Olšauskas.
I’oika — Našlys Pol
Orkestrą.

16300 Lakštutės Polka.
Lithuanian Orkestrą.

16302 Gegužinė
ir Orkestrą.

Polka.

Klaipėda

W. Gula

16303 Polka Dėl Numylėtos —
Virbalio Polka. W. Guios Ork.
16304 Kanapių
Polka — Ona
Polka. W. Guios Orkestrą, dai
nuoja Vasiliauskas.
į

16305 Beržų Polka — Daratytė
Polka. W. Guios Orkestrą, dai
nuoja Vasiliauskas.
16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango
— Ar Atsiminsi? Anglų Vaicas.
Įdainavo A. Sabaniauskas.

16307 Marš, Marš, Kareivėli —
Geležinio Vilko Maršas. Karo
Mokyklos Choras.
16308 Drūlia — Tu Lietuva, Tu
Mano. įdainavo Akiras Biržys,
Pupų Dėdė ir Dėdienė.
16309 Būk Vyras Polka — Ka.
Aš Turėjau Kaime Mergelę. ,
dainavo A. Dvarionas.

16310 Septintame Rojuje, aiiB,
Valcas — Jaunystės ikiei.e, iai.
go. įdainavo A. babaniuuoi.Ud

iu311 Mano Gitara, Tango
Bau i .tas Rytas, Angų . (uainavo A. samaniau i....,

iobxž L.etuviškos Liaaa.eivS — rstiilb i Ii a. r.
auskas.
IUoi 3 N
•>

si. ue u

w.no

b

l ivll<3
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Ui UU Vj
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....t

Į..

Ullšayi*
FtUZUtlv Lllllų
sadutės Polka — Pupų Dėdienė.

lu3i<

16318 Marijampolės
i'oika
Gardus Alutis, Vaicas. |dain...
Pupų Dėdienė.
lt>3!9 Obelių i'o.ka — »ekmu..
Valcas. (grojo Akiras Biržys.

16320 Merkinės
tingos Poįvi.

Poika — K. t
Jgr. kirus bti.y.

16321 Pasakykite Mergelės, ...i.
go — Kai Smuiku Groji , ..
Tango. Jdain. A. Sabaniau. kas
Išsukant rekordus i kitus mh-n
tus, ar vl,«i4 ar ieila rekonhis.
reikia pridėti 25c už prislunttmo lėšas.

Jos. F.Budrik, Ine.
Fumiture House
3409 SO. HALSTED ST.,

Chicago, Illinois
žymūs radijo programai II sto
ties WCFL, 970 kll., nedėlios va
karais nuo 6:30 P. M.

DRStTGAS
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RINKLIAVA DIDIESIEMS TAUTOS

Iš Katalikų Pasaulio

REIKALAMS

1

Abėjose
vietose kalbėjo
gerb. kun. J. Prunskis.
Kadangi didelė pinigų su
ma yra išsiunčiama
Lievos pabėgėliams šelpti, Fe
deracijos ir Lietuvai Gelbė
ti Fondo skyriai, taip pat
visi įgaliotieji rinkti aukas
prašomi pinigus siųsti tuoj
į centrą (išrašant čekį A.L.R.K. Federacijos iždininko
gerb. kun. Pr. Juro vardu
ir siunčiant sekretoriui —
2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, III.)

Lietuvai Gelbėti Fondo gerb.
kun.
P. Juraitį,
—, vajus nedaug, bet vis dėl $170.00. Laiške, tarp kitko,
• ..don't cough! Get pleaiant relief from a
Kas
menesį
vidunaktį
73,887 misionierius
to pasivarė pirmyn. Trečią rašoma: “šie pinigai sukel
cough due to a cold with Smith Brothers
k
Cough Drops—Black or Menthol-5f.
dalį užsibrėžtos sumos jau ti parengimu
ir aukomis
bus laikomos mišios
reikalinga remti
Smith Bros. Cough Drops are the
surinkome. Fonde turime kai kurių draugijų
(kaip
MINNEAPOLIS.
—
St.
only drops containing VITAMIN A
VATIKANAS. — Išleis
pavyzdžiui
Tretininkų
netoli
pusketvirto
tūkstan

Vitamin
A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
tam 1941 metų Pontifikali- Paul arkivyskupo J. G. Mur- čio dolerių. Dar trūksta su- $5.00) ir pavienių asmenų.
cold infections, when lack of resistTRAOt
MARK
anee is due to Vitainiu A deficiency.
niam Metrašty (Annuario ray nuosprendžiu čia Šv. RoAtholiečiai
neatsiliks
užpai Jžančiaus bažnyčioje vieną v’r® šešių ir pusės tūkstanPontificio) pažymima,
Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus
kartą per mėnesį — kas pa-!
Bet neužmirškime kad kalyje kitų ir ateityje, kaip
šiandien visam pasauly yra
skutinį šeštadienį, vidunaktį ^ar tik vienas Philadelphi- neatsiliko ir praeityje.” Ma
matote “Drauge”.
73,887 misionieriai, kuriuos
jos
rajonas
savo
kvotą
tetot,
kokie
ryžtingi
atholie

Tikėjimo Propagandos Kon bus laikomos mišios.
išpildė. Kai kiti devyni ra čiai ir kokia graži, patrio
gregacija turi remti medžiaPirmosios mišios bus lan jonai jiems paskirtą
dalį tiška jų dvasia.
Leonardas šimutis,
giniai. Šie visi misionieriai komos vasario 22 d. Prieš nfiįi,ų
tikimi^ HpNow IT'S EASY lo makt
ALRK. Federacijos sekr.
Matyt, tokio nusistatymo
priklauso 159 vyrų ir 776 mišias įvyks šventoji
va- šimtį ’ tūkstančių su viršum
oeaūttjShep
laikosi ir šv. Jurgio para
moterų religiniams misijų landa. Bažnyčia pamaldoms surįnksime
pijos lietuviai, Philadelphia,
ordinams ir
kongregaci- bus atidaryta 11:30 naktį, o
Skaitytojams, be abejo- Pa., iš kurios gerb. kun. Ig.
joms. Misionierių tarpe yra kaip 11:40 bus uždaryta,
20,578 kunigai, 8,514 brolių kad pavėluotai atėjusieji ne^us i^omu žinoti, kaip Zimblys prisiuntė Lietuvai
Gelbėti Fondui $20.00. Šią
ir 44,894 seserys.
kenktų susirinkusiems tikin- šią_savaitę rajonai stovi:
sumą sudėjusios tos paraPhiladelphia,
Pa.,
kvota
Anot Annuario, Bažnyčia tiesiems melstis.
$425.00; jau surinko $525.17 pijos draugijos: šv. Mariwitt» thi
turi 1,730 paskirų bažnyti
Arkivyskupas šių mišių
Chicago, Illinois, kvota jos Magdalenos $10.00, šv.
nių jurisdikcijų. Šiame skai įvedimą apibudina — įnešti $2200.00; surinko $694.84. Onos $5.00. Kitos penkios
čiuje yra 1,218 rezidentinių į žmonių širdis Kristaus
Massachusetts
kvota draugijos aukojusios po vie
vyskupijų, 54 abatijos ir meilės ir ramybės žemėje $1200.00;
jau
surinko j ną dolerį.
nullius prelatūros ir 458 vi- geros valios žmonėms
ge $1182.89.
Shenandoah, Pa.,
gerb.
karijatai, apaštališkos pre resnį įsisąmoninimą.
TAT NO. I.IM.2JI
TIAOI MAS!
New Yorko kvota $1500.; kun. J. Karaliui vadovaufektūros ir nepriklausomos
jau surinko $120.00.
Į jant, “slow būt sure” varo- Likę wet feet and fatigue, drafts weaken
misijos. Kardinolų kolegijo Reikia šaliai grąžinti
body resistance so that germs associated
Pitsburgh, Pa.,
kvota, si į priekį. Dr. Marijona with colds may get the upper hand. Help
je yra 55 nariai. TituliariNature to overcome such germs on throat
gerovę
$720.00; jau surinko 176.82. Remeikiūtė ir Katrė Sar- surfaces
by gargling with Listerine AntiAway with your curleri . . . away
nių vyskupų — 783.
septic at the first symptom of an irritated
Schuylkill
Klonis
kvota
palienė
aukojo
po
$5.00.
Šventasis Sostas savo at CLEVELAND, O. — Cleve
throat or an oncoming cold. This pleasant
with your curling gadgetsl Here'*
precaution, caken promptly and frequently,
$850.00;
jau
surinko
166.00.
šia
proga
atitaisome
prai
lando
gerovės
federacijos
stovus turi 60 šalių.
may spare you a long, unpleasant siege.
the lašt word in easy curling methWyoming Klonos kvota ėjusią savaitę , spaudoje pa- Lambert Pharmacal Co., SI. Louis, Mo.
susirinkime kalbėjo St. Jo
ods. lt’s the new "Automatic" RoloKilis germs
seph vyskupas C. H. Le- $850.00; jau surinko $14.00. skelbtą klaidą: praleista
Nenumatomas kardi
Connecticut
kvota
$600.;
Tretininkų
kuopos
$5.00
au

Blond. Jo Ekscelencija pa
associated with colds
curl, with o regular comb at one end
nolo atvykimas
jau
surinko
$270.00.
ka
ir
LRKSA
40
kuopos
reiškė, kad taikos metu ka
and a magic disappearing comb at
Detroit kvota $400.00; auka — $5.00.
VATIKANAS. — Anks- rinė vyrų konskripcija su
the other. You simply curl as you
čiau pranešta, kad į Vati kėlė naujas rimtas proble- dar nieko nesurinko.
Cicero, III.,
šv. Antano
Cleveland kvota $450.00; par. salėj Federacijos 12
comb . . . with one end you comb,
kaną žada atvykti iš Vokie- mas moralų, sveikumo ir retijos Jo Emin. Kardinolas kreacijos srityse ir tą pat dar nieko negauta.
skyriaus pasidarbavimu su
with the other you curl easily, quickReikia manyti, kad kitą rengtos prakalbos, per ku
Faulhaber, Miuncheno (Ba laiką J. A. Valstybės
vis
ly and with beaury shop perfection.
Only
varijoj ) arkivyskupas.
dar turi daug negerumų, ki- savaitę iš visų rajonų ateis rias surinkta Lietuvai GelThanks to a Doctor's prescription called
Mendaco. thousands now palliate terrible ręK
lūšių iš ekonominės depre- . žinių apie vajų ir, žinoma,
Fonjuį $113 45.
currlng attaeks of choking, gasping, cough
for all Typo» of Curli, P.lnglott, IH.
ing, svheezing Bronchial Asthma by helplng
Paskutinėmis
dienomis
nature remove thlck excess mucus. No dopes,
aukų. Ir raganti, berods, .. Chicago, Ilk, Dievo Ap
no smokes, no Injectlons. Just tasteless,
gauta žinių, kad vargiai kar sijo8' NePaisant vyriausypleasant tablets. The rapid, delightful palFOR SAU AT YOUR L0CA1 f. W. WOOIWORTH C0. STORI
—
visiems
ge

llatlve
action commonly helps nature bring
bės duosnumo, vargšų šelpi- nera reikalo
vaizdos par. gerb. kun. A.
yvelcome sleep—a “God-send." A printed
dinolas gaus tinkamos pro
guarantee wrapped around each package of
rai žinoma, kaip reikalin- Martinkaus ir Federacijos
Mendaro Insures an lmmediate refund of
gos čia atvykti. Jo Eminen mo standartas toli žemiau
the full cost unless you are completely satlsfled. You have everythlng to galn and
gos
yra
aukos
Lietuvos
palg
skyriaus
surengtose
pra
nusmukęs
už
amerikonišką
nothlng to lose under this positive money
cija vis sirguliuoja. Yra 72
back
guarantee so get Mendaco from your
bėgėlių šelpimui ir kitiems kalbose surinkta $30.00. druggist
today for only 60c.
*
gyvenimo
standartą.
metų amžiaus.
tautos reikalams. Dėl to uo
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
Vyskupas pareiškė, kad liau ir nuoširdžiau pasidarjei Amerika panaikintų ne-, buokime ir duosniau aukoVyskupas pas inter
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
OASY, IND. LAIDOTUVIŲ DUtEKTOKIAI
darbą
ir
grąžintų
šaliai
gejęi
me
nuotus žydus
KELNER - PRUZIN
rovę, jai nereikėtų bijoti
Praėjusią savaitę aukos
OerlaoaiM PaUnutvisiM — Moterim patarnauja
LONDONAS. — Žydų laik išorinių, arba naminiij prie gauta: iš Athol, Mass., per
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
rastis Jewish Chronicle pra- šų.
neša, kad Campagna (Itali-------------------specialus
suorganizuotas
joje) vyskupas aplankė ten 10,000 vaikų giedos
choras.
internuotus žydus. Vysku- r i v
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
pas žydams pareiškė,
kad Euch- Kongrese
Kongresas bus atidarytas
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
visi žmonės yra broliai, gari ST. PAUL, Minn. — Bir-1 sekmadienį, birželio 22 d.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
biną vieną Dievą. Jis reiš- želio mėnesį čia įvyks de- Rytojaus dieną, birž. 23 d.,
kė vilties, kad netolimoj vintasis nacionalinis Eucha- • bus iškilmingaai pasitiktas
AMD III A M P C patarnavimas
ateity žydai bus išlaisvinti, rištinis kongresas. Vaikams atvykęs popiežiaus skirtas
dieną ir naktį
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Vyskupas internuotiems pa- skirtą kongreso dieną per legatas,
KOPLYČIOS VISOSE
dalino dar ir pinigų.
I pontifikalines Mišias giedos
AMBULANCE
MIESTO DALYSE

dJRLS

/

MEW "AUTOMATIC”

"""‘"•DRAFT?
gargie Listerine

SIMPLY...Curl AsYou Comb

Asthma Mucus

Coughing, Gasping

Skaitykite Katalikišką Spaudą

DIREKTORIAI

John F. Eudeikis

HmDULHnbL

DYKAI

DIENĄ IR NAKTJ

THINGS THAT NEVER HAPPEN
)

PIPHT

HE YVflS YYtfRYrt O
CENY. i Port Y KNovN
WHEYHER TO ACCErT
IT OR
NoY

Listen to

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

PALANDECH’S
YUGOSLAV-AM ERIGAN
RADIO BRŪADCAST

4605-07 So. Hermitage Avė.

Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION

4447 South Fairfield Avenue

DYKAI

koplyčios visose.
Chicagos dalyse

Altanas M. Mik
fletkony B. Petkos

WHIP

1480 kilocycles
*

TeL LAFAYETTE 0727

(First Station on Your Dial)

rytais 10:0* ralaad*, H WHtF

Featuring a program of

RIBUILT

TYPEVVRITERS
A D 0 Iii G

MACHINES

— IMAll MONTHLV RAYMINTS—

im.rui Nnr.aamm

iCTAD TYR1WRITER

company

Prieinamos Kainos

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

■OSIBI c. aOlMlAn.

IM W. MAOISON ST.

Phone DFAR3ORN

TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE”

SOLD, RENTED
AND REPAIRED
M. iimhh

PAMINKLAI

P444

IITIMATIS- PREE — OIMOMITIATION

Chicago, III.

šaukite Tel. — SEELEY 6103

Phone YARda 4908

6812 So. Westem Are.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109
3354 So. Halsted St

P. J. Ridi

Telefonas YARda 1419

Latkaiici ir Sanai

2314 West 23rd Place
Phone CANai 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

Yugoslav Folk P/Iuaic

All

3307 Lituanica. Ava.

Albert V. Petkus

1.1. Zolp
S. P. Mažeika
I. Literinis

4704 S. Westem Avenue

Phone LAFayette 8024
1646 West 46th Street

Phone YARda 0781-0782
3319 Lituanica Avenue

Phone YARda 1138-1139
1348

8«.

CaRfomia

LAFayerte

įkve.

3871

1
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Antradienis, vasario 4, 1941

DRAUGAS
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KARO LAIVAS JLEIDŽIAMAS Į ERIE EŽERĄ

CHICflGOJE IR APYLINKĖSE
Metine ARD
Vakarienė

Virš Floridos ir
Cubos Debesy

Sekmadienį prieš užgavė
nes įgyvendinta tradicija —
metinė ARD centro vaka
rienė. Šiemet toji laukiamo
ji puota įvyks vasario 16 d.
akademijos auditorijoj.

Žinomi ciceriečiai, Geno
vaitė ir Antanas Miliauskai,
išvykę žiemos atostogų į
Floridą, dvi savaites pralei
do Miami Beach maudynė
se kėpindamies šiltoje sau
sio mėnesio saulėje. Sausio
29 d. jiems kilo mintis nu
vykti ir į šiltąjį Cuba kraš
tą, į gražųjį Havana mies
tą. Sumanyta — padaryta.
Prie kompanijos dar prisi
dėjo Wm. Grigaliūnas, taip
pat cicerietis, ilgus metus
buvęs Šv. Antano parapijos
komiteto narys. Kelionę su
tarta atlikti Pan American
kliperiu. Neėmė daug laiko
jiems iškilti 8000 pėdų aukš
čio, virš debesų ir taip pat
neėmė ilgai skristi į Cuba.
Už pusantros valandos, pa
darius 226 mylias, pasirodė
Cubos žemė,

Susirinkę seserų prieteliai,
geradariai bus pavaišinti
vakariene, kokia tik seserys
moka pagaminti. Patarnaus
akademikės. Po vakarienės
bus išpildyta graži progra
ma.

Rėmėjos, sukaupusios
gas, dirba įsijuosusios
sus seselių prietelius, ir
rą tikslą atjaučiančius
rūpindamos bilietais.

t

jė
vi
ge
ap-

Vytauto Parke
Piknikai 1941 m.

Šv. Juozapo parap. — ge
gužės 25 ir rugsėjo 21 d.

Šv. Jurgio parap. — gegu Šv. Kazimiero parap. —
liepos 6 ir spalių 12 d.
žės 18 ir rugpiūčio 31 d.
Šv. Kryžiaus parap. — bir “Draugo” — rugsėjo 1 d.
želio 22 ir rugpjūčio 17 d.
L. Vyčių — liepos 4 d.
Nekulto Prasid. Šv. Pane
labdaringos Sąjungos —
lės įpiarap. — birželio 29 ir
, gegužės 30 d.
rugpiūčio 24 d.
Šv. Kazimiero Akad. Rė
Gimimo Šv. Panelės parap. mėjų — rugsėjo 28 d.
— birželio 8 ir rugsėjo 7 d.
Chicagos Provincijos Para
Šv. Antano parap. — bir pijų Chorų — birželio 28 d.
želio 15 ir rugsėjo 14 d.
Visų Šventųjų parap. — ge
gužės 11 ir liepos 13 d.

Dievo Apvaizdos parap. —
('•Draugas” Acme teleuhoto)
birželio 1 ir rugpiūčio ,3 d.
American Ship Building kompanija Clevelande, O., į vandenį įleidžia pirmąjį pasta
Šv. Mykolo parap. — lie
tytą karo laivynui laivą, vadinamą “submarine net tender”. Jų visa eilė bus statoma. pos 20 d.

North Side Žinelės

PADIDĖJO LABDARIŲ SĄJUNGOS ŪKIO
ŠEIMA IR INVENTORIUS

Aušros Varių parap. —
rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.

CLASSIFiED
PARDAVIMO NAMAS

Mūrinis namas. 2 fletal po 5 kam
barius. Steam šiluma. Randasi 2
blokus nuo viei.uolyno Ir 2 blokai
nuo Marųuette parko. Kaina I8.S09.
Kreipkitės j: Emest Goisslor Co.,
274# Wost 03nl Street. arba šaukite:
J. BUTKUS. tel. HEMloek 3100.

CHARLES

P.

SUROMSKIS

&

CO.

Labai mažai žinelių tesi- Parduodam - Mainom
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. Perkam
mato iš mūsų kolonijoj. Atir Statom Visokius Namus
Pastarame Labdarių Są- veikimui daug pasišvenčia
rodytų, kad jau mes nieko jungos centro susirinkime, i M. Sudeikienė yra Labdarių — gegužės 4 ir liepos 27 d.
Centro valdyba, su gabia
Bargenai Marųaette Pk. ir Apylinkėj
I
2
fletų mūrinis namas, po 6 kamb..
nebeveikiame.
Priešingai,
pirm. A. Nausėdiene, kaipo
įvykusiam praėjusį trečia Sąjungos 1 kuopos pirmi
gara džius. Kaina 16.89#.
Mažas Jdarbuojamės, bruzdame ne dienį, išklausius kuopų at- ninkė. Ji pridavė vardus
tikra vadove, su visomis rė
mokėjimas.
UNIVERSAL
mažiau už kitas kolonijas. stovų pranešimus, susirin- naujų garbės narių. Ačiū už
2-jų aukštų medinis namas. Karštu
mėjomis įdėjusios daug šir
RESTAURANT
vandeniu
apšildomas. Kaina >2.500.
Tik, tur būt, mūsų kores kusius domino vienas pra pasidarbavimą.
dies į šią kilnią draugiją,
F. P.
Įmokėti $500. Likusių skolų mokėti
Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kaip randę.nori, ir trokšta, kad ši puo
Havana miestas skaito pondentai apsnūdo, kad ne nešimas, būtent, kad ūki
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimu.
6921 S. VVESTERN AVĖ.
rašo.
ta viršytų praeitų metų. Gir mas Amerikos Paryžium.
ninkas Jurevičius visą savo
Unksinas Patarnavimai Visiem*
Tel. Office Kep. 3713. Vak. Pro. «»7»
Na, tai nors kiek žinelių. gyvąjį ir negyvąjį invento Schlitz Alus.
Visoki Gėrimą
dėt, jog daug geraširdžių Gyventojų turi 700,000.
Šv. Vardo draugijos va rių perveda Labdarių Są
756 W. 3 lst Street
žmonių nepasiduos rėmėjų
PETE
YOUNG
Havana
viena
įdomybių
A. A. NORKUS, sav.
karas pasisekė. Žmonių bu jungai. Komisija buvo nu
kuopoms, kuomet jų pirmi
— Gailestingosios Dievo vo prigūžėjus pilna didelė
Smagi Užeiga
J IEŠKĄ U DRAUGO KELIONEI
ninkės sveikins ir teiks do
Tel. Victory 9670
vykus į jo ūkį, viską ap
Į KALIFORNIJĄ
Motinos
bažnyčia,
statyta
j
Wickers
Park
sve
tainė.
Jei
AUTOMOBILIU važiuoju į Kalifor
vanas. Juo daugiau duosnių
žiūrėjo ir susitarė dėl sąly
niją. ir reikia kompanijos. Kelionę
17-tam šimtmety, ir pasižy žmonių daug, tai ir pasise
83rd ir KEANE AVENUE
manau pradėti Vasario 9 d., 1941
žmonių atsiras, tuo aiškiau
gų. Vasario pabaigoj visas
m. Smulkesnius žinias apie kelionę
Willow
Springs,
Illinois
minti nepaprastu artistiškušaukdami telefonu:
• kimas buvo geras.
parodysime, jog atjaučiame
Jurevičiaus ūkio inventorius
CANAL 8010
Remkite Lietuvišką galite sužinoti
(Priešais Tautiškų Kapinių
mu. Visi altoriai gryno mar O, štai, sidabrinis vedybų
seserų pasiaukojimą, pasi
bus atgabentas į Labdarių
Vartų)
muro. Bažnyčioj ir koply jubiliejus, kurį turėjo lai
Žyduką
šventimą. Savo atsilankymu
Sąjungos ūkį. Patys Jure
čioj yra senų ir labai ver mės minėti biznieriai, geri
NARYS:
pagreitinsim
Akademijos
vičiai ir jų darbininkai taip
NATHAN
tingų paveikslų.
Dariaus-Girėno Posto 271 ii
parapijonai,
geri
rėmėjai
KANTER
Statybos Fondą augti, kad
pat persikels čia gyventi ir
Chicagos
Lietuvių
Dr-jos.
CONRAD
Kitas įdomus dalykas —'visų naudingų darbų. P. P. dirbti ūkyje. Taigi, greitu
MUTUAL
iš jo išdygtų viena gražiau
Fotografas
LIQUOR
sių lietuvių tautos papuo-1 Trocadero Rum varykla, Kupčiūnai. Giminės ir prie iaįku Labd. Sąjungos ūkis
Studija jrengta pir
CO.
mos rūšies su mo
salų — nauja Šv.^ Ką^piie- garsi visam krašte, kurią teliai ,, linkėjo jubiliatams bus paverstas pavyzdingu
derniškomis užlaido
lanko viso pasaulio turistai sveikatos, laimės
it dar ūkiu
—
•• " tikėtis is
mis ir Hollyvvood
ro akademija.
ir galimą,
Kišeninis
VVholesale
šviesomis. D a r b a s
Garantuotas.
Koresp. S. J. ir vaišinami visokios rūšies daug, daug metų darbuotis jo daug naudos.
4707 So
Lietuviškai—Angliškas
romu.
kaip iki šiol darbavosi.
ir
420 West 63rd Street
Atsisakius dr. J. Poškai
Halsted St
Reikia
pažymėti,
kad
J.
Svarbus Draugijų ir
Visi turistai turi teisę nu
Angliškai
—
Lietuviškas
Tel.
Blvd
Tel.: Biznio - ENGlettood 5883
Kupčiūnas yra, parapijos ko toliau vesti “Drauge” Lab
Res.: - ENGletvood 5840
0014
sipirkti
be
nustatyto
mokes

darių
Kampelį,
padėkota
Klubų Valdybų
miteto narys ir trustisas,
čio vieną galioną bet kokio jau per daug metų. Siunčia-j iam už pasidarbavimą pra- ŽODYNĖLIS
Susirinkimas
gėrimo, pareiškiant, kad jie
Cicero. — Kadangi laikas bus Havanoj ne mažiau kai mi ypatingi sveikinimai ir
Jame yru, 18,000 reikalin
linkėjimas Kupčiūnams ii
Šiame susirinkime gauta
trumpas ir ne visos drau 48 valandas.
giausių žodžių. Dabar ge
nuo visų parap. komiteto nauji garbės nariai iš Town
WHOLESALE
gijos bei klūbai suspės gau
Kitas įdomus dalykas: narių. Gyvuokit sveiki ir of Lake žinomi biznieriai riausia proga pirkti, nes
ti laiškus ir išrinkti atsto
parduodamas nupiginta kai
svetimšaliai į Cubą įleidžia darbuokitės su mumis. »
FURNITURE
Jonas ir Emilija Eudeikiai
vus, kviečiami visų draugi
na,
Galima
gauti
‘
Draugo
’
mi nerodant savo pilietybės.
O, štai, gera proga mėgs ir Mečys Šveikauskas. Abe
jų bei klūbų valdybų nariai
BROKER
Amerikiečiams vykstant į tantiems skaniai pasijuokti. ji įmokėjo po $100. Bronė knygyne dabar; kaina —
susirinkti į parapijos mo
Cubą ir grįžtant atgal ne Sekmadienį, vasario 9 d., Pivariūnienė yra plačiai ži
DINING ROOM SETS — PAK
tik £1.00
kyklos kambarį, lygiai 7:30
LOK SETS — BEDROOM SETS
reikia įrodyti savo piliety Šv. Cecilijos draugija ren noma labdarė ir labdarių
— RŪGS — KABIOS — 11Evalandą vakare šį vakarą,
FRIGEKATORS — tVASHERS —
bę, kaip kad, pavyzdžiui gia nariams pagerbti vaka 1
“D R A U G A S”
MAN GELS — STOVĖS.
*• "■11
'■
vasario 4 d., kad pasitarus,
AU Natlonally Advertiscd Itemo.
vykstant į Kanadą ir grįž rą parap. svetainėje. Bus ir jie balsuotų už respubli
2334 South Oakley Ave„
kaip ir kokiu būdu prisi
tant atgal.
atvaidinta komedija, dar konus.
’
Chicago, Illinois
rengti prie mūsų naujo kle
Kiekvienas turistas gali pirmą kartą, “Moterų triūSenas respublikonas
bono kun. Ig. Albavičiaus
be nustatymo mokesčio pir sas”. Vėliau bus šokiai.
priimtuvių bei susipažinimo
kti bet kokių prekių už $100.
Vasario 16 d. bus metinė
vakaro.
TtilNGS THAT NEVtR HAPPEH
FACTORY
REPRESENTATIVE
Visoks
gembliariavimas parapijos vakarienė ir šo-|
By GENE BYRNES
Sausio 16 d. buvo šauktas Cuboj yra valdžios kontro kiai. Kadangi tą dieną pri
6343 So. Western Avenue
ekstra susirinkimas. Daly liuojamas.
puola Lietuvos nepriklauso
Telefonas REPUBLIC 6051
vavo šešiolikos draugijų at
Naktinis gyvenimas Ha mybės diena, tai ir mes tu
stovai. Vienbalsiai nutarta vanoj labai gyvas. Kavinės, rėsime tai dienai tinkamą
Z JUST after
rengti bankietą vasario mė gatvinės kavinės, pilnos žmo- programą. Prašome įsįdėdAVlN6 MY SHOES
AR DAUG
KURO
SUDEGINAT
2IEMOS
METU?
nesį. Taigi belieka tiktai ke nių. Skamba muzika, visur mėti.
Pr.
MALF SOLED AND
KEEVED
AND
DCUtVE
lios savaitės prisirengimui. “rumba” ir kitokie šokiai.
NE THEY FEEL
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją]
Lauksime visų draugijų val Miestą labai puošia aukš
COMFORTABLC
dybų ir kitų kolonijų vei tos tiesios palmės, nusodin
Sutaupysite Daug Pinigų.
kėjų.
Komisija tos šalygatviais, ir tropišLaikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namas, nes:]
kos gėlės, kurių margumas
Cicero. — Cicero, kaip ir
rown DOCK WOpU
1. Sutaupysite 40% kuro;
ConvnoAne
traukia
kiekvieno
turisto
avisur
prieš
rinkimus,
prade

2. Apsaugo gyventojų sveikatą;]
Atidaryta geležinkelio
Frenus Issaatimo Bomm
3. Padidina namų vertę;
da bruzdėt, kad pravedus
Csmmri RsCMNsnna Bsmm
kirn
patiltė
4. Taupo namų šilumą;
3orrVfcsa-30i»
m
Cu«c
F
t
Patekus į Cubą pasijunti savo kandidatus prie valsty
5. Duoda gerą apsaugą nuo
Vakar rytą atitinkamo lyg žemiškam rojuj. E. M. bės vairo.
HaveMbsa 4Sim Cm* h
gaisrų;
mis iškilmėmis trafikui ati
Apie tai susidomėjo re
6. Greitai ir lengvai įtaisoma ]
darytas viaduktas (patiltė)
Žmonėms jėgų netrūksta, guliari respublikonų parti
Apskaičiavimas
Dykai I
Mt*rv
ties 79 gatve ir Kedzie avė., — jiems trūksta tik valios. ja. Nes ši partija tik gali
M
ammby. GftMOMVCtn.
Parūpi name F.H.A. Paskolinimu*
.“L_kur susikryžiuoja be minė
ar Išmokėjimu*.
I*rancūzų rašyt. Hugo palengvint piliečių būvį, kas
tų gatvių dar ir Southwest
jis nebūtų:
respublikonas,
Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų]
plentas ir Wabash geležin
ar demokratas.
dengimo medžiagų.
kelis. šis geležinkelis iškel
Taigi, mūsų
uždavinys:
ALEX ALESAUSKAS
Fnrqaick rcKet irom ifchuij of ccirnn, pospiea.
tas ir apačia įtaisyta auto flthletr
padėt kryžiuką už visą res
’s foo», M-abin, mahn and cthfr exCHICAGO REPRE8ENTATIVE
trmally c.iuard .km iroubica, n* worW farrou«,
cnniins. anliMptic. Mqu:rl 1> D D Flrv.ription.
mobilių trafikai.
*
publikonų sąrašą. Ne tik pa6343 S. Westem Avė. .
Republic 6051]
CrraseleM, afninlma. Sootkes ifritatson and
/
»top» intrnse Itchinf. 35c trini botilr
Šis visas pagerinimas at quickly
tys- balsuokim, bet kalbinVVarehouss: 9401 Bo. Stony Iiland atl ta.
prove. it, or your money b.c k Ask your
liktas 470,000 dol. lėšomis. druoM today (or B. O. •. PasscaimaN. kim ir savo draugus, kad
toiunmmntnM Camtoor co N y.

ALEX ALESAU5KAS & SONS

Laisvąjį Tribūna

^ScratchinLsB

Z

DRAUGAS
MŪSŲ SŪKIS - NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA!

Vasario 16

tą

BUV£S BOKSININKAS KARO TARNYBOJE

Antradienis, vasario 4, 1941

LIETUVIAI BAIGf VIEŠĄSIAS
VIDURINES MOKYKLAS
Pietvakarinės
Chicago
miesto dalies devynias vie
šąsias vidurines mokyklas
(High School) praeitą sa
vaitę baigė 2,462 mokiniai
ir mokinės. Baigusiųjų pa
vardės paduotos angliškoj
spaudoj. Išrinkome lietuviš
komis pavardėmis, ši atran
ka vargiai bus teisinga.
Daug lietuvių turi iškraipę
savo pavarde;’ taip, kad
galima jų pažint*.

šūkį paleisime visu stiprumu

banditai, atėmė viską, net
ir laisvę. Bet vieno dalyko,
kurio ir caro žandarai ne
galėjo atimti, nepajėgs nuo
lietuvio nei dabar atimti —
tai vilties lietuviui vėl atsteigti Laisvą ir Nepriklau
Nekaip sutiko tą žinią ga somą Lietuvą.
lingi Lietuvos kaimynai. Bet
Ir, štai, mes, Chicagos
sulaikyti lietuvių žygio ne lietuviai, nemirtinos vilties
pajėgė, nes jų galybė buvo žadinami, renkamės į di
karo parblokšta. O lietuvių džiulę vidurmiesčio audito
pasiryžimas tapti laisvais riją, adresu 32 W. Randolph
buvo labai didelis.
St., vasario 16 d.! Vėl benSusikūrė Lietuva, susida drinam savo lietuviškas jė
rė jos valdžia, kuri tuojau gas sunkų, bet malonų, lieir ėmėsi sunkaus kūrybinio tuvišką-tautišką darbą dirb
darbo. Jai į pagalbą ėjo vi ti, neturėdami jokios abejo
so pasaulio lietuviai. Ėjome nės vėl džiaugtis Lietuvos
nepriklausomybe.
ir mes, čikagiečiai.

Buvo tai Vasario 16 d.,
1918 m. Laisvę mylį Lietu
vos sūnūs, prie labai sun
kių aplinkybių, paskelbė pa
sauliui atsteigią Laisvą ir
Nepriklausomą
Lietuvos
Valstybę.

APLINK MUS

res C. Klimas, Bernadette
D. Lukas, Leonard O. MoX Adelė Patrick ir Steser, Dorothy C. Paulauskas,1 ponui Deringiui gegužės mėLillian B. Šimulis, Estelle nesį suskambės vestuvių
M. Skaminas, Richard J- varpai. Adelė yra žymi Bri
Surwillo, Albina A. Yakai ghton Park veikėja, ypač
tis ir Emma E. Yurkus.
jaunimo ir sąjungiečių tar
pe.

Morgan Park

X Moterų Sąjungos 20 kp.
Robert G. Lucius, Frank
J. Micus ir Virginia R. Ra- jaunamečių skyrius, Brigh
ton Park, vasario mėnesį
dius.
rengia “bunco” vakarą, pa
Parker
rapijos salėj.
Thomas P. Kavoras.
Žemiau pažymimos moky
X Naujo vyrų choro pir
klos ir lietuviai mokiniai ir Tilden
moji repeticija įvyks šį va
mokinės:
Pete W. Balskus, Edward karą Aušros Vartų parapi
P. Baranski, William Ges- jos salėj, 8 vai. Gavę kvie
Calumet mokykla
Aleąander V. Galinski, A.1-,taut' Edward S. Grigutis, timus visi prašomi atsilan
gerd J. Janulio Dolores A Theodore Mizinaki, Albert kyti. Choro vedėju yra muz.
Lutkus, Helen M. Migdą ir Pavelonis, Matthevv R. Ra- J. Sauris.
I
domski ir Albert Witkus.
John M. Satkas.
X Ciceriečiai Genovaitė
Didesniam
malonumui,
at

Wilson Junior College ir Ant. Miliauskai, taipgi
Susiorganizavo Lietuvos
Englewood
silankiusiems
lietuviams
į
Wm. Grigaliūnas visiems
kariuomenė
ne silpnesnių
("Draugas” Acme telephoto)
Stella P. Adinamis, Mil
Theodore
J.
Bouras,
Mildraugams ir pažįstamiems
Leit. kom. J. J. Tunney, buvęs sunkaus svorio pasau
plėšti, bet sargyboje būti tą Tautos Šventę, rengiama
dred
L.
Algaaskis,
Anthony
ton
Stancik,
Jack
P.
Szatusiunčia sveikinimus iš Ha
to, kas Lietuvos. Pristeigus labai graži programa, kurią linis bokso čempijonas, o dabar atletinis direktorius ka Alinovic, Charles S. Dūlys,
nas
ir
Lyman
E.
Veitkus.
ro
laivyne,
boksuojasi
su
aviacijos
kadetu
apmokymo
sto

vana, Cuba, kur nuvyko po
mokyklų po visą kraštą, išpildys net amerikiečių ger ty, Pensacola, Fla.
Bernice
M.
Gaikus,
Merry
dviejų savaičių maudymosi
prašvito visi Lietuvos kam biami talentingi lietuviai.
E.
Kalivakis,
James
G.
KocDėl
kišimosi
į
Miami Beach, Fla.
peliai, sužydo šviesūs žiedai. Kalbėtojais pakviesti žymūs
lanis, Helen M. Paukštys,
Harvester
Co.
Apskrities
ligoninėje
amerikiečiai,
k.
a.
Norem,
Laukė lietuvis iš tų šviesio
X LRKSA Chicago aps
Virginia C. Rantis, Matilda Amerikos reikalus
nėra vietos
je Lietuvos žemėje augan Amerikos atstovas Lietuvai; pasitarimai
Salcunas, Charles Siskus,
Anądien naujas britų am krities metinis susirinkimas
čių ir bręstančių žiedų, gra E. J. Kelly, Chicagos mies
International
Harvester
Praeitą savaitę — per vi Josephine S. Sekas
Irene basadorius lordas Halifax įvyko praeitą sekmadienį.
žių vaisių, kurių Lietuvos to majoras, kitų Lietuvai Co. streikuojančių darbinin sas šešias dienas, į Cooko
Tarka, Albert VVainavich ir atlankė senatorių W. F. Plačiai svarstyta vajaus rei
žemė ir jos žmonės buvo prielankių tautų atstovai, kų vadai atnaujino pasita apskrities ligoninę priimta
Mary E. Zermitas.
George (dem. iš Ga.), sena kalai, nutarta vasarą su
mūsų pačių žymūs kalbėto
labai pasiilgę.
rimus su kompanija.
1,307 nauji pacijentai ir tą
to užsienių reikalų komiteto rengti pikniką Labd. Są-gos
Gražiai kūrėsi Lietuva. jai, dabartinės padėties Lie
Fengei
Pranešta, kad jei nebus pat laiką 1,961 sergančių
pirmininką ir jį ragino, kad ūky, išrinkta valdyba 1941
Noriai Lietuvos sūnūs dir tuvoje žinovai, mūsų vadai. susitaikinta, streikas bus asmenų nepriimta.
Ann L. Butkus, Gilbert E. senatas skubiau pravestų m., skautų komisija ir t.t.
bo sunkųjį kūrybinį darbą,
Todėl, Chicagos ir apy sukeltas ir kituose šios kom
Ligoninės viršininkai tvir Cabinskas, William R. Da- šalies administracijos žino
X Chicagos rajone, Fede
o pavargęs sėmėsi stipry linkės lietuviai, visi prašo panijos fabrikuose.
cus, Albert Dzimidas, Al mą diktatorinį bilių padėti
tina,
kad
tarpe
nepriimtųjų
racijos
centro paskirtas ko
bės iš atsiminimų Vytauto mi rengtis skaitlingai daly
bert Jocius, George L. Ka- Anglijai šiame kare.
nebuvę
sunkiai
sergančiųjų.
tik
Dabar streikuojama
lonijoms kvotas Lietuvai
Didžiojo laikų. Deja, tuo vauti Lietuvos nepriklauso
zantzas, Patricia C. Mickus,
Anot
jų,
sunkiai
sergantie

Šis
nepaprastas
įvykis
suLietuvos kūrimosi tarpu, mybės paskelbimo dienoje, traktorių fabrike.
Gregory S. J. Petrone, Sarn keldino “America First” ko Gelbėti Fondui, Aušros Var
ji
asmenys
niekados
neatplėšrus Lietuvos kaimynas- Vasario 16 d., adresu 32 W.
P. Vlasis, Virginia E. Wien- mitetą ir kitas organizaci tų parapija pirmoji išpildė.
stumiami.
Sakoma,
kuriems
maskolius, rengėsi tai savo
Kuri kolonija bus sekanti?
chus ir Helen J. Zurba.
Randolph St.
Ašara Krautuvininkas per
būtina
pagalba
reikalinga,
jas,
kurios
griežtai
priešina

mažai kaimynei baisų smū
šovė plėšikę
X K. Rasimas, šv. My
tie visi yra' priimami ir
si to biliaus pravedimui.
gį. Ir tik dėl to, kad toji no
Harper
“America First” komiteto kolo parap., North Side, vei
rėjo būti laisva, nepriklau Nėra pinigų vėliavoms . Plėšikas užpuolė įėjusį į jiems randama vieta.
Katherine P. Belskis, Jo
Ligoninėje tiek daug pačiChicagos skyriaus vadai pa kėjas sunkiai sužeistas pra
soma.
Will
apskrities
rūmai savo buto koridorių Joseph
seph Bukauski, Helen A.
automobilio.
Gudriai
apsimaskavęs, (courthouse) Joliete kelinta B. Perlman, svaigųjų gėri jentų, kad net koridoriuose Gust, Leanora Juraška, Ju- siuntė į VVashingtoną pro važiuojančio
•
savininką, sustatytos lovos.
testus. Jie pažymėjo, kad Nugabentas į Alexian Bro
praslenka Lietuvos sieną; savaitė neturi iškeltos ame mų krautuvės
lia Katkus ir Anne M. Lu
ambasadoriaus lordo Hali- thers ligoninę.
šaltu plienu, nežmoniškumu rikoniškos vėliavos, kas yra 922 Eas‘ 55 gt.
kas.
Perlman turėjo 200 loi. ir Įteikiami mokslo
faxo elgimąsis neturi sau
ir melu apsišarvavęs, jt plėX Šv. Mykolo parapijos
panašaus.
Reikalauja,
’ kad metinis susirinkimas įvyko
ievolverį. -Jis pastebėjokad
šikų gauja, ant Šyk įkalina
ai
visą Lietuvą. Ir ^iflesnian,Ji,7eiraujantienlsz.
plėšiko revolveris nėra tik
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J. Bardauskis, Beraięe Bra tuo re ik ąlu pratusi griežtųjų džiaugta kleb. kun. J. Šauboardas neskiria vėliavas
universitete
įvyksta
viduPiktadaris lenktiniu pei
kalėjimo — viso Lietuvos
zas, Elizabeth B. Bushlus, žygių. Sako, niekas negir linsko sumaniu reikalų ve
įsigyti
pinigų.
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mečio
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baigusiems
liuku perpiovė Perlmano
krašto — sargyboje pasta
Elizabeth E. Dagis, Lucile dėjo, kad svetimos šalies at dimu, užsibrėžta naujų dar
ekonomikos
sumetimu.
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to išdavikus — lietuvius ko
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snių
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Iškilmės
misarus ir dabar* bando vi
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įvyks De Paul auditorijoje, A. Jankuski, Raymond Ku- daus reikalus.
sam pasauliui meluoti, būk kai kurį laiką jis savo lėšo užpuoliką peršovė.
X Šv. Jurgio parapijos
Lietuva to “pati norėjo”.
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Apiplėšė Lietuvą dvide toliau jis atsisakąs tai da Henry Dressierski, 21 metų
boje diplomus tarp kitų gaus Martinonis, Raymond Mila George ir kongreso žemes rengia šokius parapijos sa
šimtojo amžiaus maskoliai- ryti.
amž.
Walter Domkus ir Zigmund šius, Stanley Mizones, Cle- niųjų rūmų užs. reikalų lėj.
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Stanley Semetuskis, Ber
nice Ragianis, 29—24.
John Ro88, South Bend,
Ind. Joan Sluzas, 31—25.
Raymond Lucas, Stephany Gaižauskas, 22—20.
Adolph Radavičius, Theresa Kapeg, 23—23.
Joseph Gražulis,
Irene
Stompor, 28—26.
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RADIO LAIKRAŠČIO 941 METAI

Atstovas

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932

The Prudential Ins.
Co. of America
OFEICF •

175 W. JACKSON BLVD.
SPITE A-1820
Rome Ofrtee: New*rk, N. J.

RESIDENCIJA:

4432 So. Callfornia Avenue
Tel.

IjAFayette

0771

Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.

Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.
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