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auklė-,

suomenės gyvenime

jamosios įtakos turi

spau

nepasiekia

spauda.

labiau

juo

turėtumėm susilaikyti spau
doje. Tačiau šiuo metu, kai
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Gaisruose Paskendę
Namai Ir Ligoninės

lietuviškajai visuomenei su-

LONDONAS, kovo 20 d. — tūkstančiai.

ne

kultūrėti ypač svarbu,

BELGRADAS, kovo 20 d.

maža mūsų periodinės spau
dos nesiskaito su

mais ir

pasaky

visuomenės

mūsų

kultūrinį termometrą spau

laikraščių

pasikoliojimus

ir

jau apsipratom

į,

mes

sakoma,

esą

žinom,

nekultūringas

nas

yra neatskiriamai

karo

su

skambins

gausius
Salonikoj
kai

praneši

Patikimi šaltiniai
jog Vatikano

ir

Sakoma, jog pasaulio ka
talikų

pavesta

galima sudaryti

afišuojasi lietuviais, bet lie platesnių
tuviškąją sielą ir kultūrą tiekia.

Maskvai už skatikus pardavoja,

prisimena

Maironio

pasakyti žodžiai:
“O tu, kurs lietuvio

tik

vardą nešioji,
O dvasią užspaustum tėvynės jaunos...

Tegul ir tave ateities to

limoji
Minėja...

kaip

išgama

mūsų dienos!”
Paskutiniuoju

laiku mū

sų komunistai net perdaug
suvaikėjo.

Štai, pavyzdžiui,

jie rengė Bacevičiui koncer

tą ir išmetinėja
kajai

katalikiš

ji

visuomenei, kam

neatsilankė Boikotas, girdi,

Įdomu kadėl katalikiškoji
visuomenė

lan

įpareigota

kytis į komunistų

parengi

mus, argi katalikiškoji
suomenė kada nors

nistams

primetė

vi

komu

boikotą,

nes jie neatsilankė į katali
kų rengiamus koncertus?
Kažkaip

net

nebesąmo-

ningai nayvu, draugai! Sa

kytum komunistai turi mo-'

nopolizavę

visą

jį veikimą ir jų

lietuvišką
neparėmi

mas būtų nusidėjimas. Tie

sa, geros akys dūmų nebi

jo!

smulkmenų

nepa

plačiosios

ji

būtų

susitarimo

keliu.

* *

U. S. LAIVAI

Žinių Santrauka

ANGLIJAI
WASHINGTONAS,

SABATAŽAS
PRIEŠ NACIUS

kovo

griuvė

tebestovi

kaip stovėję.
Apgriauta 5 ligoninės.

Atakų metu padegamosios
bombos

paskleidė

net 40

mylių

gaisrus

apylinkėje,

bet jau iš ankstesnių atakų
i įpratę

tuojau užgęsino.

Sprogstomosios

bombos

tačiau sugriovė ištisą gyve

namųjų namų bloką.

niai praneša,

šalti

Italijos

jog

karalius Emanuelis ir
piežius Pijus

XII

bombos

pataikė į penkias ligonines,
vieną viešbutį ir krautuvę,
Vienoj ligoninėj

sugriauta

motinų skyrius ir sužeistos

penkios slaugės, bet

žuvu

sių ligonių nėra.

Vokiečiai

Taip pat patikimi

gaisrus

gaisrininkai

Nukentėjo užmiestis

Popiežius ir karalius

pagaliau baigta ir Jugosla

komunistus,

sužinoti

ryšyj su taika, jei

jog

mūsiuosius vijos ir Turkijos klausimai.
šie
pranešimai
kurie nuolatos Tačiau ir

yra

organizacijoms

visuomenės nusistatymą są

Kiti pranešimai iš Vokie

Kalbant apie

griuvė

Sprogstomosios

tybes.

Tačiau šie pranešimai ne

tijos taip pat praneša,

neskanu.

tai

kusi net ir Jungtinės Vals

Graikai užėmė Tepelini

ne da, jog “tik trumpas laikas
kultūringai užveža savo kai beliko, kad šis visiems Bal
mynui, su kuriuo jie būk kanams gresiąs gaisras bū
tų užgęsintas”.
bendrą darbą dirbą.

nejauku

pastangomis

kos kampanija, kuri pasie

nuo karto visai

Tai kažkaip

praneša,

vedama tyli, bet plati

nai kalba, bet savo kišeniu- pasako, kokiu būdu šis klau
je nešiojasi akmenį, kuriuo simas išrištas, bet jie pride

• karts

padegamosio si išvysti Londoną

LONDONAS, kovo 20 d. —

nai išrištas”.

j

londonie-

Tačiau šiandie

daugiausia čiai nustebo, nes jie tikėjo

POPIEŽIAUS
TAIKOS
PASIUNTINIAI

kijos klausimas jau galuti

įvai

nuolati-

reikmenis

smarkiau

10,000).

siais ir pastatai

išsodin

mai iš Berlyno, jog “Grai

riausi progresą ir apie lai
gražiausias

ir

Lon numesta

bombų

gatvės neapverstos

kariuome

Belgradą p asiekė

skelbia

principus,

uostuose

gauta tuo pačiu laiku,

periodinės

kurie

kituose

lų kariuomenę

leksiko

spaudos tarpe yra ir tokiu

laikraščių,

anksčiau

dienų

padegamųjų

mis bombomis. Jų numesta siuose, bet šiandie Londono

Šie pranešimai apie ang

jais sutapęs.

mūsų

keliolika

apylinkės

pasižymėjo

nės.

sitarimai, jų dažnai perne
lyg

lonikoj, nors jau

ta 300,000 anglų

jog visokie “riebesni” jų iš

sves

sią ataką, kuri

Tai,

Graikijos

Mes

nebekreipiam dėmesio.

Deja,

dono

nikoj didelį skaičių kariuo
pirmieji anglų kareiviai Sa-

Tiesa, yra
kurių

banešiai pravedė ant

vakar anglai išlaipino Salomenės.

džia į nulį.

Pereitą naktį vokiečių bom Šimu

— Čia gauta pranešimai, jog

(Berlyno prane

Po

palaiko

daugiausia
Londono

savo

atakas

sukoncentravo

priemiesčiuose

gyvenamose

—

apylinkėse. Ir

šį rytą Londono

priemies

čiuose matėsi namaža
be
SOFIJA,
kovo 20 d. —
nuolatinį kontaktą. Šių pa
ISTANBULIS, kovo 20 d.
jog Bulgarijos policija
namių gyventojų, kurie sa
šiandie
sitarimų pagrindinis
tiks
iš Albanijos
laivynas
rengia praneša suėmusi grupę šni — Šiandie Istanbulį pasiekė
vo išlikusį turtą, susikrovę
las esąs,
kad atitrauktų
jog pagaliau graikai užėmė didelę flotilą sargybinių lai
pranešimai, jog Bulgarijoj
į įvairiausio pobūdžio veži
pų, kurie prisipažinę dirbę
Tepelini, kurį jie atakuoja vų> kurie bus pasiųsti Ang
veikia slaptos
organizaci Italiją iš karo.
mėlius, gabenasi nė
patys
Anglijos slaptajai policijai
Kad Italijos karalius, ku
jau nuo
pereito gruodžio iįjon> kai tuo tarpu svarsto
nežinodami kur.
ir gaudavę mėnesinį atlygi jos, kurios šiuo metu pradė
ris per metų eilę buvo nuo
menesio.
plačius
sabotažo
ma
Anglijos
admiraliteto nimą už praneštas anglų jusios
šiandie vidurdienį Londošaliai nuo viešojo
gyveni
veiks
mus
prieš
vokiečius.
prašymas, kad būtų leista agentams karines paslaptis.
! ne paskleista orlaivių pavo
mo, rengiasi išeiti viešumon
Šie
sabotažai
sutrukdę
vo

Anglijos laivams pasinaudo
jaus signalas, bet vokiečių
Paskolos Bilius
kiečių kariuomenės
judėji rodo ir tai, jog jis pavedė bombanešiai nepasirodė.
ti Amerikos laivų dirbtu
tam tikrą misiją maršalui
vėmis įvairiems
pataisy
SIDNEY, kovo 20 d. — mą ir sunaikinę susisieki
Eadoglio, kurį nesenai Mu 'Atakavo Cologne
mams.
šiandie Sidney uoste susi mą.
atstatė.
Karalius
Bulgarų sabotažninkai su ssolini
Vokiečiams
bebombarLaivyno sekretorius Knox rinkę šimtai tūkstančių au-.
WASHINGTONAS,
kovo
Emanuelis, pasak šių sluoduojant Londoną, anglų la
20 d. — Atstovų rūmams pranešdamas apie šiuos pla straliečių sveikino septynis sprogdinę bent du aliejaus
gsnių, dedąs pastangas iš
kūnai pravedė 62 ataką ant
priėmus paramos
Anglijai nūs, pabrėžė, jog į šį sąra Jungtinių
Valstybių karo traukinius, tiltus ir nukar
traukti Italiją iš karo, kol
Cologne, kur yra Vokietijos
$7,000,000,000
sumą
336 šą neįeina Amerikos naikin laivus, kurie laikinai atvyko pę telegrafo linijas. Per pa
jo krašto dar nepalietė ne
skutiniąsias
dvi
savaites
pie
ginklų dirbtuvės,
aliejaus
balsais prieš 55, šis įstaty tuvai. Sekretorius taip pat į Australiją.
pataisomos nelaimės.
tinėj
Bulgarijoj
pagadintos
sandėliai
ir
plieno
liejyklos.
mo projektas pasiųstas Se pranešė apie anglų prašy
visos telegrafo linijos.
Taip pat anglų lakūnai
Amerikos
Kreipsis į Prezidentą
natui, kuris irgi tikimasi, mą pasinaudoti
ATĖNAI, kovo 20 D. —
Pagal pranešimus, šimtai
apmėtė bombomis įvairaus
ko
skubiai jį priims sekančią laivų dirbtuvėmis, bet
Londono kai kurie šalti
taryba
nubalsavo slaptųjų agentų prieš vokie
susisiekimo centrus. Vokie
kių žygių sąryšyj su
šiuo Miesto
savaitę.
niai pareiškia, jog šiuo lai
vieną
sostinės čius yra gerai apmokami ir
čių sluogsniai pareiškia, jog
Atstovų rūmai
įstatymo prašymu bus imtasi jis ne pavadinti
ku Amerikoje taikos tiks
svarbiausių gatvių Prezi jiems patiekiami visi planai.
atakos padariusios menkus
projektą priėmė be jokių pa pasakė.
lais yra specialus Vatikano
dento
Roose
velto
vardu.
Tai
Vokiečiai suareštavę bu
nuostolius, bet anglai pabrė
Sargybiniai laivai bus ga
taisių. Tikimasi, jog ir Se
pasiuntinys, gal būt Popie
daroma,
kad
atžymėti
Ame

Į
žia,
jog jos buvusios sėk
vusį premjerą
Cheorgievą,
lima panaudoti pajūrio sar
natas panašiai pasielgs.
žiaus Nuncijus.
pasiryžimą
padėti kuris vadovaująs patrioti
mingos.
Jis pareiškė spaudos at gybai, veiksmams prieš sub rikos
Šis pasiuntinys, anot jų,
Graikijai
kovoti
už
“
garbę
nei
Zvenoist
organizacijai,
Prancūzijoj bombarduota.
stovams net nemanąs kelti marinus ir apribotoms lydi
kreipsis į Prezidentą Roose
ir laisvę”.
sudarytai iš atsargos kari
. vokiečių
submarinų
bazė
Senate sumanymo, kad pa mųjų laivų pareigoms.
veltą, kad šis panaudotų sa
j Loriente, kur, anot aviaci-,
ninkų.
siūlytoji septynių biliojonų
vo įtaką Anglijoj, kad ši
100,000 Japonų
( jos
ministerijos,
padegta
suma būtų sumažinta pu
LONDONAS, kovo 20 d. —
duotų Italijai progos patie
. dokai.
siau.
Siamą
Admiralitetas šiandie prane
PREZIDENTO TRAUKI-y kti galutinus taikos pasiū
Nepatvintini

pranešimai 20 d. —
fronto sako, Amerikos

Pranešama,

Senatan

Į

SAIGONAS, Indokinija, ko ša, jog trys Anglijos
sub- NYJ, kovo 20 d. — Prezi
dar būdavo galima patekti vo 20 ds — Plačiai skleidžia marinai, atakuodami Itali dentas Rooseveltas,
pake
per Sibirą ir Japonija. Ta mi, nepatvirtinti gandai sa jos laivų grupę, nuskandino liui į Floridą, šiandie
ap
čiau dabar, gal būt, Maskva: ko, j°ž> japonai planuoja du sunkiai prikrautus reik žiūrėjo laivyno orlaivių ba
prašant, Japonija
atsisakė per sekančias dvi savaites menų laivus, tretį
sunkiai zę Jacksonville ir pareiškė,

lymus atskirai taikai.

Prezidentas gali taip pat

būti prašomas, kad jis pa
sisakytų už karo pertrauką

ORAS
Debesuota. Po pietų

lie

ir paskui sušauktų tarptau tus ar sniegas,
šiaurryčių
Tuo pasiųsti iš Hainan salos per sužalojo lr pataikė į du pil nuostabos dėl padaryto pro tinę
konferenciją, kurioje vėjai.
Iki šiol po rusų okupaci- būdu visi keliai iš Lietuvos, Indokiniją 10,000 kariuome- nus kariuomenės laivus, ku greso. ši bazė perdėta sta būtų aptarta taikos galimu
Saulė teka 5:51 vai., sau
nės
į
Siamą.
rių vienas sunaikintas.
tyti prieš 16 mėnesių.
jos iš Lietuvos Amerikon jau uždari.
mai.
lė leidžias 6:03 vai.

pabėgėlius

praleisti.
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AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS, ŽYGIAI IR DARBAI
IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
EAST SIDE
Šv. Jurgio Parapijos Rė
mėjų Moterų Klubo susirin
kimas įvyks kovo 12 d. Nau
ja narė, Morta Švendrienė,
įsirašė į klubą.

cę Mikelsevičiūtę (14 metų
amžiaus) ir smuikininkę
Margaret Rutkauskaitę (15
m.). Po susirinkimo jaunos
artistės, pasipuošusios tau
tiniais rūbais, palinksmino
sąjungietes savo gabumais.
Pranešta, kad serga narė
Isabelle Gudynienė. Linkim
jai greit pasveikti.
Išrinkta komisija bend
ram piknikui su Susivieni
jimo 171 kp. — J. Shamulienė, M. Stankienė, E. Paurazienė, M. Šaltienė ir O.
Petrauskienė.
Nutarta rengti privatų
parengimą sąjungietėms Mo
tinų Dienoje. Komisijon įeina visa valdyba.

A. Balkienė išdavė rapor
tą Užgavėnių vakarienės.
Pelno parapijai liko $220.83.
Komisija: A. Balkienė ir A.
Baronienė dėkojo visoms
narėms už gražų pasidarba
vimą ir aukas vakarienei.
Pirm. kun. J. Čižauskas
taipgi dėkojo visoms, ypač
šeimininkėms, už tokią gra
žią paramą parapijai.
Rengimui kleb. kun. J. Čižauskui 20 metų jubiliejaus
ir 33 metų parapijos sukak ; Visos pakviestos dalyvau
tuvių iškilmių, pirmininkas ti “Folk Dance Festival” ko
A. Petkus atsilankė į klubo vo 11 d., 8 v. v., Wayne unisusirinkimą, ir prašė išrink versity. Panaši programa
ti šeimininkes gamint vaka ibus išpildyta 3 vai. popiet
rienę tam vakarui. Apsiė Highland Park Junior Colmė R. Stankienė ir D. Ake- lege. Susidomėję lietuviškais
lienė. Joms į pagalbą išrink šokiais, Y. W. C. A. studen
tų grupė Wayne universite
tos darbininkės.
te pakvietė Vytautą F. BeSvarbesnių nutarimų ne
liajų iš Chicago, kad jis
būta, susirinkimas baigtas supažindintų su mūsų tau
malda pirm. kleb. kun. J.
tiškais šokiais. Universite
Čižausko.
to koridoriuose studentai
surengė lietuviškų rankdar
Parapijoj misijos prasi bių ir istoriškų bei geogra
dės Paimu nedėlioj, baigsis fiškų paveikslų parodėlę.
per Velykas. Misijas ves vie Nors mums graudu skaitant
nas Tėvų Marijonų.
apie okupantų žiaurų slopi
nimą tautinės sąmonės Lie
Pereitą sekmadienį klebo tuvoje, bet džiugu darosi ir
nas ragino tėvus, kurie toli viltis aukštai žiba matant,
gyvena, kad atsiųstų savo I kaip Ksvetimtaučių jaunimas
vaikus į katekizmo pamo įvertina lietuvišką kultūrą.
kas, šeštadieniais 11 vai. ry
Toliau kalbėta apie Lie
to. Neužilgo vaikai bus pri
ruošti prie pirmos šv. Ko tuvai Gelbėti Fondą. Nutar, ta paskirti $5.00 iš iždo. Se
munijos.
kančios narės paaukojo po
Parapijos choras ruošiasi $1.00: M. Baikauskienė, E.
pjiė Velykų iškilmių. Kle I Paurazienė, O. Jurgutienė,
bonas kun. J. čižauskas la M. Kasevičienė, O. Banionie
vina gražių naujų giesmių. nė ir O. Kratavičienė.
Kitos žadėjo prisidėti au
Reiškiame užuojautą R. komis sekančiam susirinki
Stankienei didelei parapijos me. Prieš uždarysiant susi
rėmėjai ir darbuotojai, ir rinkimą pirm. E. Paurazie
jos visai šeimai, dėl miru nė vėl ragino visas rimtai
sios jos pusseserės A. Vit padirbėti naujų narių vajuj.
O. Kratavičienė,
kauskienės. Velionė taipgi
54 kp. korespondentė
buvo krikšto motina H. Raubienės (Stankiūtės).

WEST SIDE
Iš SąjungiečiŲ
Veikimo

Tik grupelė tautininkų ir
dar keli apdovanoti ordinais, galvas lenkia. Bet tai,
sako, maža reikšmė..
Girdėjęs

NUO DARBININKŲ STREIKŲ APSIDRAUDIMUI

ZiniŲ-Zinelės
X Ed\ ardas Aksomaitis,

ir Family Beverages prie vo 16 d., kai transliuota oMartin St. Toji sode taip perą “Carmen” iš New York,
pat mėgiama Jasbučio
ir N. Y., Metropolitan Opera
Eckart and Becker alinėse., House. Milton Cross, anaunTose apylinkėse irgi mažai! ceris perstatė O. Kaskas ir
lietuvių gyvena.
' pranešė, kad ji yra gimus
X Kovo 17 d. Detroite bu- Bridgeport, Conn., ir kad
vo šalčiausia diena bėgiu 25 “she is the most gifted or
meįų šalčio buvo 5 aukš- most charming singer in the
».
A
opera”. Jau penki metai,
ciau 0.
kaip mūsų lakštingala OhuX Malonu buvo klausytis
tė yra narys N. Y. Metro
Oną Kaskas-Katkauskaitę,
politan Opera Company. VaMetropolitan Operos daini-

sūnus Onos Aksomaitienės
.
A. L. K. Studentų Sąjungos
Detroito kuopos susirinkime
įgaliotas dalyvauti A. L. K.
Federacijos 4 skyr. susirinkimuose kaipo atstovas pa nink?« kalbant per radio iš^io, Onute, ir Dieve padek
Ona Aksomaitienė
Prez. Rooseveltas paskyrė vadinamą “National Defense sitarimais.
stoties WXYZ (Detroit) ko- tau!
Mediation” boardą iš 11 narių. Boardas darbuosis graX Barney McCoskey, liežiuoju, išvengiant darbininkų streikų, taikinti darbinin. .......
ė. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
kus su fabrikantais kilus nesusipratimams* Šie boardo tuvis detroitietis, pagarse
Tel. CANal 6122
nariai reprezentuos visuomenę: (iš kairės) Clarence Dyks- J?3 Detroit Tigers baseball Kės. 6958 So. Talman Avė,
tra, W illiam Hammatt Davis ir Frank P. Graham. Dyks- losejas jau išvyko } Lake- Office tel HEMlock 4818
tra paskirtas boardo pirmininku.
land, Fla., treniruotis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X Stasenevičius, lenkų
2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
radio vai. programų “span- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
seris” ir vedėjas yra tikras Ketvirtai, ii- Nedėliomis susitarus.
REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.
lietuvis ir mano senas pažį 2423 W. Marquette Road
Telefonas REPublic 7868
stamas. Gyvena Hamtramck,
Ofiso tel. VIRginia 0036
Mich.
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244
X Antano Aksomaičio ir
PHYS/CIAN AND SURGEON
J. šatulaičio alinėj, 3424 La- 4645 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
fayette Blvd. (East) svetim
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
Šie reprezentuos darbininkus. Jie yra darbininkų va taučiai labiausiai mėgsta Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. Ofiso vak: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis pagal sutartį.
dai: (iš kairės) Philip Murray, George M. Harrison, Tho- Ser^ lietuvių dirbtą sodę,
Office tel. YARds 4787
ypač “Nite After, Orange” Namų tel. PROspect 1930
mas Kennedy ir George Meany
Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659
ir “Wow”. Detroito lietuvių Td YARds 5921
•ag
sodės fabriko vardas yra Res.: KENwood 5107
1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Red Arrow Bottling Works.

DR. S. BIEŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL’IS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

Būkite Malonus
SAVO AKIMS

756 West 35th Street

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit Jas, teisdami
įSekzaininuotl Jas moderniškiausia
metodą, kuria regėiimo mokslas
gali sulclktl.

(•‘Draugas”

ACme

teiepuui-Ji

Šie reprezentuos fabrikantus: (iš kairės) Eugene Meyer, Cyrus Ching, Roger D. Lapham ir Walter C. Teagle.

82 METAI PATYRIMO
pririnkime akintų, kurie pabalina
visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smetana
tilpo dien Lietuvoje užifna komu- Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

Per devynis metus
daug įvairiausių žinių, kurios koloniją garsino po visą pasaulį. Didelė dėka priklauso dienraščiui “Draugui” ir visiems korespondentams, kurie rašė žinutes. Detroito lietuviai yra ir pasiliks “Draugui” dėkingi už
talpinimą žinių. Kurie dar
“Draugo” neturite užsipre*
numeravę, tuojau tai atlikite pas pardavėją, ar kores
pondentus.
Koresp.

Lietuvių Išsireiškimai
Apie Buvusį Lietuvos
Prez. A. Smetoną

Šv. Antano bažnyčioj sėk
Pasirodžius spaudoje ži
mingai vyksta misijos. Tė
vas Kidykas, S.J., savo gra nioms apie Lietuvos prez.
Kovo 6 d. įvyko Moterų žiais pamokinimais — pa A. Smetonos atvykimą, lie
Sąjungos 54 kp. susirinki mokslais stiprina žmonių ti tuvių tarpe pasigirdo įvai
mas. Atidarytas malda pir kėjimą. Misijos baigsis ko rių išsireiškimų. Vieni sa
ko, kad A. Smetona su sa
mininkes E. Paurazienės.
vo 23 d., sekmadienį.
vo partija, valdydamas Lie
Perstatytos dvi naujos na
rėš, persikėlusios iš j aunaJuozas Andriuškevičius,: tuvą, buvo kaipo diktato
mečių skyriaus — Lillian Šv. Antano dr-jos pirminin-! rius ir kitoms srovėms ne
Stepanauskaitė ir Geraldine kas, rimtai susirgo. Dr-ja ir davė teisių. Ypač katali
kams. Viskas buvo suvaržy
Gudynaitė.
visi linki greit pasveikti.
Džiaugėsi 54 kp. savo jauMoterų Sąjungos 64 kp. ta. Į valdžios viršūnes ka
nametėmis. Tai mūsų atei yra nutarusi geg. 11 d. (Mo talikams neleista statyti
ties užtikrinimas!
tinų Dienoj) rengti* moti kandidatūras, vien tik tau
Labai įvertiname pasi noms pagerbti vakarienę tininkų -partijos kandidatas
šventimą organizatorės ir Lietuvių viršutinėj svetai- būdavo.
visų tų vedėjų ir globėjų, ! nėj. Veikliosios sąjungietes. Kiti sako, katalikų jauni
kurios jaunametėmis rūpi ' jau galvoja, kaip vakarienę mui buvo daromi visokie
nosi nuo kuopelės įsteigimo prirengus, kad atsilankusie- trukdymai. Sako, A. Smeto
1927 m.
ji būtų pilnai patenkinti.
na, būdamas Lietuvos dik
Pereitą susirinkimą mūsų
tatorium, priauklėjo visokių
nenuilstanti veikėja Ona
šį mėnesį sueina 9 metai laisvamanių. Kai kurie jų,
Jurgutienė prirašė dar dvi kaip “Drauge” įvestas De būdami valdžioje, slapta vei
jaunametes — pianistę Gra- troito lietuvių žinių skyrius. kė Maskvos naudai ir šian-

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero

DR. P. Z. ZALATORIS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
fi iki 9 vai. vakare

DAKTARAI
Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Sekmadieniais 11 iki 12

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
'
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

3147 S. Halsted St., Chicago
nistų-komisarų vietas. To
1801 So. Ashland Avenue
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Kampas 18-tos
nei Smetona, nei tautininkų
ir Šeštadieniais
Telefonas CANAL 0523 — Chicago
Valandos: 3 — 8 popiet,
partija nesugebėjo patirti,
OFISO VALANDOS
ir 6:30—8:30 vakare
9-UO a. m. iki 8.30 p. m.
Kiti sako, kad artėjant Kasdien
Treč. ir SeSt: 9:00 a m. iki
7:30 p. m.
Lietuvos laisvės pražūčiai,
Smetona su savo partija nePHYSICIAN AND SURGEON
sileido sudaryti stiprios vy2158 West Cermak Road
Ofiso tel. CANal 2345
riausybės iš visų partijų. O DR. KARL NURKAT
Ofi-o Vai.: 2—4 ir 7—9
Trečiadieniais pagal sutartj,
(Nurkaitis)
rusams-komunistams
okuRez. Tel.: HEMlock 3150
pavus Lietuvą, prezidentas
Tel. YARds 2246
su savo šeima pabėgo į ūž
sienį ir dabar atvažiavo į
DANTISTAS
Ameriką, kad jam bankie- Atsakančiai ir prieinama kai
4645
So.
Ashland Avenue
tus keltumėm. To, sako, te
na pritaiko akinius.
arti 47th Street
gul nelaukia iš detroitiečių Kiekvieną dieną randasi:
vnl.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Sercdo.į pagal sutartį.
katalikų.
DIDŽIULĖJE BUDRIKO

DB. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius' pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel.

CANal 5969

DR, F. G. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.:
Rezid. TeL:
VIRginia 1886
PROspect 3534

DR. RAČKUS

DR, C. VEZELIS

Socialistai atvirki labai
piktai atsiliepia anie Sme
: toną. Esą, atvažiavo kapi
nių ieškoti.

Telefnfna»: HEMlock 58 19

KRAUTUVĖJE

DR. PETER T. BRAZIS

3409 So. Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Yards 3089

6757 So. Western Avė.
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 Iki 3! Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutarti

PASKOLOS

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS

PAVASARIS ARTftJA — DABAR LAIKAS PIGIAU IR
PATOGIAU STATYBOS DARBUS ATLIKTI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9

Tapkite Finansiniai Nepriklausomi! II

ir pngnl sutartį.

Rcs. telefonas SEEley 0434.
Tel. Cicero 1484

mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpes
tingai globojami ir ligi $5,000 ap
drausti per Federal Ravings and Loan Corporation. Mokame
314%. Pinigai greitai išmokami ant pareikalavimo.

TAUPYKITE

DR. S. R. PALUTSIS
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
ir pngal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue

Keistuto Savings and Loan Association yra žymiausia, seniau
sia ir tvirčiausia lietuvių finansinė įstaiga.

Tel. Cicero 1181

DR. A. JENKINS

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASS'N.
i

Chicago, III.

Jos. M. Moteris, Sec’y.

Trečlad.

8:00

vai.

ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880
Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 va!, ryto.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th Ct.

MUSŲ PASITIKĖJIMO IR IŠTVERMES REKORDAS
45 Metui Sėkmingo Patarnavimo, Nenuskrlaudžiant Nei
Vieno Klijento!

3236 So. Halsted St.

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki

Tel. YARds 0994.

— namams statyti, remontuoti ar
pirkti. Ilgametis Išmokėjimo Planas.

Tel. CALumet 4118

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
'fsipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namų telefonai VIRginia 2421

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994
Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7 8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki J2 vai, dieną

Kautynėse per nepriklau
somybės karą mes parodė
me pasauliui, kad esame lais
lės verta tauta.
Gen. Skorupskis

v

Penktadieniu, kovo 21, 1941

DKKGBSB *

Pereitą sekmadienį po sumos įvyko parapijos pasitarimas labdarybės, o taip pat
kitais klausimais. Sutarta
prašyti Jaunimo Sporto Klū
bą stoti už darbuotojus ir
parapijos komitetą pabūti
viso darbo vadais. Iš vyskupijos yra gauti visiems parapijonams aukų lapeliai su
adresais. Juos teks užpildyti ir pasiųsti atgal.

nant vyskupų komisijos skel
bimu, kitų tautų tarpe bū
sianti sušelpta ir Lietuva.
Tai mus skatina gyvai pri
sidėti prie šios katalikų lab
darybės rinkliavos: turėsi
me nuopelnus pas Dievą už
A. gerą darbą ir susilauksime
mūsų tautai paramos.

Youngstovvn, O., klebonas
pakvietė kun. Matulaitį į
savo 40 valandų atlaidus, ko
vo 31 d. Tad kitą pirmadie
nį ir antradienį kun. Matu
laičio Niagara Falls nebus.
Šv. Jurgio draugija turės
savo mėnesinį susirinkimą
šį sekmadienį tuoj po su
mos. Susirinkimas svarbus,
nes teks smulkiai sutarti ir
darbais pasidalinti, ką kas
draugjjos metinio ba.

Užgriuvo žiema
Mūsų apylinkėse nebuvo
taip šalta per Kalėdas, kaip
dabar, nors turėtų būti pa„
_ , .
vasaris. Sniegas užpustė keliūs. Kaimų mokyklos buvo liaus metu. Balius bus tuoj
nutraukusios mokslą, šaltis
po šv. Jurgio šventei sek
surėmė Niagara Falls. Vė madienį, balandžio 27 d.
jai bandė kaminus išversti,
K. K. M.
žodžiu, — žiema užgriuvo.

KOMUNISTAI
Lietuvos Nepriklausomy-1
bės paskelbimo
sukakties
minėjimai ir gausios aukos
Lietuvos vadavimo reikalams davė “knockout’ą” Stalino—Hitlerio satrapams —
išmušė juos ir iš vėžių ir
iš galvų. Dabar jie nežino
nei kur stovi, nei ką kalba.
Puola ir vienur, ir kitur, bet
visur atsimuša. Visi lietu
viai juos vadina išdavikais
ir maskolberniais.

Nors jie maskoliams tarnauja, tačiau, maskolbernių
vardo kratosi, ir visaip tei
sinasi, bet besiteisindami,
giliau maskolizman grimsta
ir isterijon puola.
Lietuviškos Lietuvos prie- .
.
...
,
sų isteriją ir sumišimą la...... •
.
bai tipingai pavaizduoja se
nelis Rutkauskas. Jis rašo
vienam maskoliškam laik
rašty “straipsnį.” Mėgina
tame straipsnyje ką tai pa
sakyti. Tačiau, tas jo mėgi
nimas išeina taip naiviškas
ir vaikiškas, kad net ir ne
mokšos Stalino davatkos pri
eina išvados, kad senis daug
kalba, bet nežino ką kalba.
Vargšai Stalino satrapai
atsidūrė keblion padėtin, iš
kurios jie nepajėgia išsikrapštyti. Jie norėtų dėl
formos ir propagandos pa-

.i

ĮSIGYKITE ŠIĄ GR1NDININ£ LEMPĄ UŽ 49c.

Bet atrodo, tai paskutinis
žiemos šėlimas. O su pava
sariu mums ateina nauji rū
pesčiai ir darbai. Parapijos
susirinkimas patarė ilgai ne
laukti su naujo stogo dengirnų,
paimti atsakingus
žmones, kurie galėtų garan-'
tuoti savo darbą ir jį tinkarnai atlikti. Kol kas nėra
žinoma, kiek tai kaštuos,
bet aišku, šimtine stogo neuždengsime. Kur gausime
pinigų? Klebonas ketina
prašyti visų parapijonų prisidėti su ekstra auka sto
gui dengti, nes suprantama,
kad svetimieji mums stogo
bažnV{iai neuždengs.

Tame pat susirinkime O.
Jušinskienė įteikė savo auką $1.00 ir už sūnų Alfredą j
50c. K. Jurčikonis davė $1.
Mrs. Petybridge-Keršiūtė
Ši labdarybės rinkliava pra
atsisakė
vargonininkauti,'
sidės visoje vyskupijoj Kan
’ nes jai per toli važinėti; ne-j
čios savaitėje ir baigsis Ver
bų sekmadienyje. Aukų daIeškome nauJ° var
lis eis vyskupijos prieglaudoms, senelių namams ir paMūsų Keturdešimtė bus
našioms įstaigoms, viso per
30, palaikyti; kita aukų da- tu°j po VelykU: antrą, trelis eis bendriesiems katali- i čia ir ketvirtą Velykų diekų Amerikoje labdarybės na' ^k* *"am ^a*kui norima
reikalams, Europos paverg- Pasidabinti bažnytėlę: aptųjų tautų šelpimui etc. Ei-1 va|yU 30s sienas-

SUMIŠO
akėti nazius ir fašistus, bet
negali to daryti, nes jų imperatorius Stalinas yra drau
gas ir vergas Hitlerio
ir
Mussolinio.

LIETUVIAI, PASINAUDOKITE ŠIA NEPAPRASTA PROGA!

IŠSISUKINĖTOJAS PAIMTAS KARIUOMENĖN

NIAGARA FALLS, NEW YORK
Parapijos
Pasitarimas

3

Marks Credit Clothing, sparčiausiai auganti drabužių krautuvė vidur-vakaruose, nori įsigyti 2,000 naujų kostumierių. Kad pritraukus naujų prietelių į savo
krautuves, Marks duoda pasiūlymą lietuviškai visuomenei, kuris savo nepaprastu
mu, tikrai nustebins šio laikraščio skaitytojus.
Marks turi įsigyjęs 2,000 garsios “Streamlite” išdirbystės grindininių lempų.
Šios lempos parsiduoda po visą Ameriką už $9595. Įsigyjimui naujų kostumierių
Marks išparduos šias 2,000 lempas už $3.49!

Ši “Streamlite” Floor Lempa yra viena iš naujausios išdirbystės, patobulinta švie
sos inžinierių, kad duotų kuo dauginusia šviesos su mažiausia aštrumo. Lempa duo
da 7 rūšių netiesioginę šviesą, kuri apsaugoja akis tų, kurie arti prie jos skaito,
rašo, ar atlieka kokį smuiką darbą. Išdir bystė yra daili ir moderniška — pritiks ir
puošniausiam kambariui.
1

CUrautras"

Acnte teiepnoio)

..., KaJt ypatinfai Patog«. kad įsigyti šią lempą reikia įmokėti tiktai 49c. ir tada
tiktai 25c. — vieną kvoterį — kas savaitę!
Iškirpkite žemiau skelbime paduotą kuponą, arba visą apgarsinimą ir atneškite
j, , veną is Marks Krautuvių Chicagoje. Rockforde, Peoria arba South Bend Ind
Pnsiųsdami kuponą paštu nesiųskite pinigų.
’

Frank Moncada, 28 m. amž., “Jehova Witnesses” sek
"Draugo" skaitytojai, nuvykę į Marks Krautuvę pasiimti savo Lempą
tos narys, kurs išsisukinėjo nuo kareiviavimo pasiremdsuiomi
kad nntSmiin
si skelbimą “Drauge
___ ..
a-<einpą,
nias savo sąžine, iš drafto boardo raštinės nešamas į , prašomi nasakvti
pasakyti kad
patėmijo šį
sunkvežimį, kuriuo jis nuvežtas į Upton stovyklą, kai
drafto boardas atmetė jo pasisakymą prieš kareiviavi
mą. Tas įvyko New Yorke.

munistai ir naeis+n bus ati- griežtas kovotojas
prieš
tinkamu laiku sukrauti į “kairiuosius nukrypėlius liv;vus įr išsiųsti pas savo teratūroje.” Rašytojai, esą,
tėvus, Staliną ir Hitlerį.
neturi kurti pagal vieną
Nesinervuokit, vyrai, no- kurpalį, bet tačiau tafai
Los, suvaikėję seniai ir ne- 3iems neturi trukdyti įgypribrendę vaikėzai, juk Sta vendinti vienalytę partijos
linas ir Hitleris jūsų laukia.literatūroje. Liepsnonis sako, kad “toks ideologi
u jums pietus ruošia.
V. Si r ius nis kelias turi būti ir tary
i bų Lietuvos rašytojo.” NeJ tenka stebėtis, kad tokiomis
aplinkybėmis Lietuvos ra
šytojas, turįs kurti “pagal
liniją,” nieko nerašo. Tą pri
Naujai pasireiškęs sovie pažįsta ir A. Liepsnoms.
tiškas “literatas ‘ A. Liep Girdi, lietuvių literatūra ma
snoms “Tarybų Lietuvoj,'” tė eilėraščius apie Staliną,
išdrožė pamoksią apie “ra Leniną, balsavimą, bet nėra
gytojų idėjinį peisiauklčjinė vienos poemos ar apysa
mą.” Girdi, rašytojų kūrinys kos meilės tema. Keistas
savo turiniu turįs būti “so dalykas: juk šimtuose rezo
cialistinis,” o jeigu rašyto liucijų, kurios mitinguose
jas turįs abejojimų, tai štai siunčiamos į Kremlių, reiš
receptas, kas reikia daryti: kiama “meilė” Stalinui, poe
“Komunistų partijos istori mas Stalinui rašo Salomėja
jos, Lenino ir Stalino mok Neris ir Liudas Gira, o čia
slo žinojimas išsklaidys abe- staiga nėra “meilės temų.”
jojimus, padės greičiau idė
jiniai persiauklėti.” Auto-I Straipsnis baigiamas Ilijos
rius cituoja maskolių rašy-j Erenburgo
pasakymu:
toją A. Fadejevą, kuris esąs “Maskva ašarų nežino.”

Stalinas savo inspirato
riais ir pavyzdžiais laiko
Petrą Didįjį ir Adolfą Hit
lerį. Tik jų dviejų fotogra
fijos, auksiniuose rėmuose,
yra ant Stalino stalo. Leni
nas pakartas ant sienos.
Seniau, Stalinas šaudė savo draugus, kurie, neva, buvo šalininkai draugingumo
su Hitleriu, o dabar, kuomet
jis pats tapo Hitlerio drau
gu ir broliu plėšimuose, tai
ruošiasi šaudyti tuos, kurie
buvo prieš Hitlerį, ir kurie
orientavosi
demokratinių
, . ..
valstybių link. Tam pavyzdis yra Litvinovas. Jis iš
pareigų jau išspirtas. O pas
.Staliną, kas išeina iš parei-;
gų, tas turi išeiti ir iš gy
vųjų tarpo.
Šitą procesą sumaskolėję
ponai redaktoriai ir Stalino
satrapai gerai žino, ir todėl
jie 'visaip rangosi ir žmo
nėms aiškinasi, bet išsiaiš
kinti negali, nes tiesos sakjti nedrįsta, o melai ad-Štyn kyla ir visus Staibio
garbintojus komunacius bučin kiša.
Labai gali būti, kad ko-

maloniai
maloniai

Dar Permažai Meilės
Stalinui

Jr

Lempa
61 colių
aukščio Ivory Spal
vos

■Jt

%

PAULINA
Russian and Turkiški Baths

49c DOWN
25c a WEEK

MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
IR ŠVEDŲ MASAŽAS
Pagelbėsime Jūsų Sveikatai) Su Violet Spinduliais

kaip

Wanl 2000
Customers

Išmėginkite mūsų garą nuo akmenų krosnių.
Telefonas: VIRginia 9493
VALANDOS: 9-tą vai. ryto iki 12-tą vai. naktį kasdien.
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TREČIADIENIS — MOTERĮ.' DIENA.
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A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St.
Kampas S. Paulina St.
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BEERS
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gėrisi
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG|
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
'dės produktų.
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas I
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausit,'
sueitą ir teisingą patarnavimų.
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l’ublished Daily, except SuniUya
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DRAUGAS
Išeina kasdien, linky rus sekmadienius.
1‘reutuueiaios Kaina: Jum. Amerikos Vulslybfise:
Melams — 4&.U0; Pusei Metui — >3.bu. Trims Mene*
■tams — l-.uu; Vienam Menesiui — ,7 6c. Kltose~tuls*
tybese prenumerata: Melams — |7.uu; Pusei Metui
— *4.00. Patieuls numeris — 3c.
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kainos
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pureikulavus.
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Bend.-darbiame Ir korespondentams raštų nemažins,
Hi neprašoma tai padaryti ir rteprislunCiaina tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypaC korespoudencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ra
šyti trumpai ir aiškiai t Jei gulima rasomaja musinšisj,
paliekam didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų.
Pasenusios korespoadsasijos
Isukraštin nededamos.

— « —

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 ai
Chieago, Illinois, Cnder the Aet of March 3, 1879.

Unijos Ir Fordas
Fordo automobilių dirbtuvėse dirba ga
na daug lietuvių, iš kurių gyvenimo žinias
savo dienraštyje dedame penktadieniais.
Neabejojame, kad Detroito ir visiems lie
tuviams yra įdomus Fordo dirbtuvių dar
bininkų sąjūdis susiorganizuoti į unijas.
Šis automobilių
pramonės magnatas,
multimilionierius Henry Ford, ir kalbėti
nenori apie darbininkų unijas. Pas jį dir
bantieji esą geriau apmokami, negu bet
kur kitur, užtat ta padėtimi turi pasiten
kinti. Aną dieną H. Ford padarė spaudai
tokį pareiškimą:

“Mes nepasiduosimė jokioms unijoms...
tie, kurie prie jų priklauso, yra apgau
dinėjami...”
&;
Nurodęs unijų silpnumus, p. Ford griež
tai pasakė nepripažinsiąs unijų ir baigta.
Kas nori ar nenori, turi pripažinti, kad
Fordas yra genijus. Jis ir išradėjas, ir
apsukrus milžiniškos pramonės vedėjas,
gabus administratorius ir finansininkas.
Su jo nuomone dažnai tenka skaitytis net
politikams. Tačiau p. Fordas užmiršta vie
ną dalyką, kad jo pramonei išauginti neuž
teko jo ar kitų geniališko proto.

Tam reikėjo dešimčių tūkstančių žmo
nių, kurie per ištisą, metų eilę sunkiai
dirbo, prakaitą liejo, daug jų sveikatos
neteko, kol Fordo automobilių pramonę
išaugino ir jam, Fordui, milijonus su

krauti.
Būtų neteisinga sakyti, kad tie darbi
ninkai jokių teisių prie tos pramonės ne
turi. Pirmoje vietoje
a

jie turi teisę reikalauti geresnių darbo
sąlygų, žmoniško atlyginimo ir užtik
rinimo, kad darbdavys nemčtytų darbi
ninkų iš dirbtuvių be jokio reikalo ir
tuo ardytų jų gyvenimą.
Paskiras žmogus, vienas darbininkas sa
vo teisių neapgins. Reikalinga veikti ko
lektyviai. organizuotai. Teisę organizuo
tis į unijas darbininkai turi ir vaduojan
tis šio krašto konstitucija ir krikščiony
bės dėsniais. Ir Fordas turėtų žinoti, kad
nei jam, nei kitam tokiam ponui, krau
nančiam turtus darbininkų prakaitu, ne
valia tą teisę paneigti.
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Štai, tuoj po to įvykio, Amerikos Darbo
Federacijos pirmininkas suspendavo ke- '■

ĮSPŪDŽIAI keliaujant

lėtą Newark, N. J., unijų pareigūnų, kurie susekta išnaudojant umstus. Tas pats l
pirmininkas jau palinko ir prie to, kad at
šaukti čarterį komunistuojančiai mokyto
jų unijai. Gaunama žinių, kad ir A. F. L.
ir C. I. O. dedama pastangų nusikratyti
darbininkų išnaudotojų, visokių raketerių,
Turėjau išvykti iš Lietu- tiją, tas pirmiausia sutinka
komunistų ir kitokių.
vos gražaus krašto, turėjau švarą, drausmingumą ir tvar

.OFT

Kodėl išvykau iš Lietuvos. K* aš mačiau
vokiečio žemėj? - Keliauju su senu tikėjimu.

Ne kompetentingi, blogos valios ir ne
sąžiningi unijų vadai daug kenkė orga
nizuotam darbininkų judėjimui ir patar
naudavo kapitalistams.

asme- ką. Jie tave ne tik sutiks,

palikti brangiausius

;

>

SS

vi

šauniuosius

kluonus, bet ir palydės. Todėl žmo
banguojančius rugių .laukus, gus jautiesi ramus ir sau
nis,

s

kai kada buvo ir taikos vie

Po Svietą

ta. Vieną dieną gerai apsi-

nes norėjau palikti žmogu- gus.

Pasidairius
Džiugu, kad reiškiasi noro unijas per- mi- Turėjau palikti savo tėVokiečiai kaip tauta, kaip
tvarkyti ir nesąžiningų vadų nusikratyti, ^iškę,
nes nenorėjau būti vaistybė'
kįtų tautų
Vožnus profesoriau!
Ra
pa
Kuo greičiau tai bus atlikta, tuo bus ge-'vergu
diktatoriaus Stalino
vergėjai; atsiminkime kiek šau jums gromatą būdamas
riau. Gyvenant nenormaliais laikais, yra įr jojo komisarų “rojuje”,
jau dabar tautų
vokiečiai giliai po žeme — mainose.
pavojų, jei pačios unijos nesusitvarkys, kurie gali elgtis su žmogų
. , t
....
kad vyriausybė gali į jų reikalus įsikišti'mi taip, kaip jiems patinka. paver&®.; bet pas in žmones Rašau pasidėjęs ant karuir, pra vedus kongrese tam tikrus įstaty^ra sąžiningi ir teisingi (ži- ko, gal, ir bus negerai, ale

kumščiuodavo, o kitą dieną
į tą patį saliūną ėjo taikin

tis.

Tos lietuvių silpnybės

buvo rusų baudžiavinės “ci

Vie

vilizacijos” palaikai.

nas, ir tai labai nemalonus

ir žeminantis mūsų tautą,
profesoriau,
mus, jų veikimą gali suparaližiuoti visai.
Palikau savo tėvų žemę, noma,
gali būti išimčių). misliju, poną
prabočysi už tai, o tavorščiai'įvykis dažnai Pakartodavo
Dėl to, šiandien reikalinga unijoms ne tik . Lietuvos
lakštučių dainą; Mano draugas pametė leidi Į
mainų miesteliuose, būtent
reikalavimus statyti, savo teisių žiūrėti, 1 šiandien esu toli nuo savo mą batams pirkti. • Už trijų
nesupyks
ant biedno
peštynės suvalskinių su kau
bet ir savo pareigas eiti korektiškai. Ta- tėviškės miškų ir ežerų, bet dienų paštu gauna pamestą: mainierio.
niškiais. Iš tikrųjų, visi tie
da ir Fordai ir kiti labiau skaitysis su savo mintinus skrendu la- leidimą. Sykį nuėjau į krau-j
Malonūs tavorščiai! Noriu
žmonės iš Lietuvos, vienos
organizuotais ^darbininkais, kova bus leng- baį labai dažnai į Lietuvą j tuvę pirkti popierio ir pališiandien su jumis pasikalbė tautos, vieno tikėjimo ir ne
vesnė ir darbininko
būvio pagerinimas įr jankau bolševikų kalėj i- kau savo piniginę, kurioje
ti apie praeities
vargingą buvo priežasties peštynėms.
greičiau bus pasiektas.
mus, kur pilni prikimšti ge- į buvo, palyginti, nemaža sū mūsų gyvenimą. Kurie dar
Tačiau visuomet suvalskiriausių
ir išmintingiausių ma pinigų. Nueinu į vieną tebegyvenat, žinote praeitį
nis su kauniškiu gyveno
Lietuvos sūnų ir dukrų. Ten krautuvę, klausiu, ar nepa- taip gerai, kaip ir aš; gal,
kaip šuo su katinu viename
randu .studentą ir studentę, likau čia piniginės, trumpai dar geriau. Bet nepamirški
maiše. Dažnai vienas būrys
Mūsų skaitytojai jau turėjo progos su
kurte norėjo
galvoti taip, atsako: “ne!” Einu į kitą me, kad ne visur gyvenimo
sipažinti su Urugvajaus lietuviais ir jų
su kitu saliūne arba ant
kaip reikalauja sveikas pro- krautuvę, klausiu piniginės, aplinkybės vienodos.
veikimu. Pažymėtinas yra jų rūpestingu
1 stryto mėgindavo ginklus ir
mas gerai susiorganizuoti. Dėl atgavimo tas ir krikščioniška sąžinė, Pardavėja klausia: “Kas ten
Daug metų atgal,
lietu-] jėgas. Ginklai būdavo lazdos
Aš
Lietuvai nepriklausomybės
urugvajiečiai o ne Stalino ir jo komisarų buvo toje piniginėje”.
viai, norėdami
nusikratyti arba ir plytos. Po kiekvienos
tikrai šauniai darbuojasi. Ir kitataučius į įsakymai. Čia randu Lietu-1 pastebiu, kad ten yra mano
rusų ^valdžios, pradėjo
va tokios vainos daug būdavo
I vos gimnazijų pažibas: gim- i pasas ir 200 R.M. Šeiminin
tą darbą jie pajėgia įtraukti.
žiuoti į Ameriką
ir kitas! suronytų ir būtinai reikėjo
Pavyzdžiui, vasario 16 d. minėjimas bu- nazistus ir gimnazistes, ku- kė nusišypso ir paklausia:
šalis. Atvažiavę čionai di- gabenti pas daktarą galvo labai plačiai išgarsintas per radijo ir rie kenčia kalėjimuose tik “Jūs esate čekas”. “Ne”, —
voms susiūti,
šonkauliams
per spaudą. Ta proga plačiai apie Lietuvą todėl,
kad jie sugiedojo: trumpai atsakau, aš esu lie- džiuma apsigyveno didmies
¥•0
F Atn/lnn” , ‘Ei Pais , “Lietuva,
. .
._
_ mūsų,' tu tuvis”. Šeimininkė man grą- čiuose.
Pradžia buvo labai lyginti, arba kitokioms roraše. EI1 Filo
Dia ” , Montevideo
tėvynė
Žinoma, nuo
“Ę1 Kata”, ”La Manana”, “Ei Pueblo”, didvyrių
žemg,.,
Labai j žjna piniginę, pastebėdama: au“ki’ nes; nemokant anglų noms lopyti.

Šauniai Darbuojasi
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daug randu bolševikų kalė-1 “tamsta ir daugiau
sykių kalbos, reikėjo
nuo
kitatau
Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo
galėsi įsitikinti, kad vokie- ,cl« daug v,sokni nemalonujimuose ūkininkų ir darbi
iškilmėse dalyvavo daugelio valstybių at
mų nukentėti. Ypatingai lie
čiai yra teisingi žmonės!”
stovai, kalbėjo žymūs politikai, moksli ninkų, kurie aiškiai pasakė:
tuviai patyrė daug negeru-'
“pirmiau gyvenom kaip žmo
ninkai.
Viešoji tvarka
mų iš lenkų, nes pradžioje
Iš prisiųstų mums kalbų tekstų ir iš ap nės, nes tikėjom, kad Die
Dabar, karo metu, vokie lietuviai ir lenkai mažuose
rašymo Urugvajaus spaudoj, matom, kiek vas yra, bet kai bolševikai
o x_______________ *______________________ įvedė tokią tvarką tarytum čiai smarkiai saugo viešąją miesteliuose išvien orgamzadaug palankumo ten yra rodoma lietuvių
sąjudžiui dėl laisvos
ir nepriklausomos Dievo nėra, tai nebeturime tvarką, viešąją dorovę. 1940v0.parapijas, todėl dvasiniai

daktaro, jei kuris dar ga
lėjo, savo kojomis maršavo
pas poną skvajerį, o šis nevisuomet būdavo
mielašir-

tam “nusidėjėliui.”

dingas

Reikėjo skausmą kentėti ir

bausmę už durną darbą mo
kėti.

Tavorščiai,

panašūs

Bravo, Urugvajaus lietuviai ir jų vadai! nei lašinių, nei duonos, nei m- gruodžio mėnesio vidų-Į reikalaĮ buvo
aprūpinami darbai — tikras vaisius ne
Lietuvos atstatymo.
avalynių”. Ot tau ir sąžinės rY vienas vokietis vyrukas,' vieno ir to paties kunigo. doros puikybės. Matote, jei
Lietuviai visais
atžvilgiais kurioji pusė mūšį pralaimė
laisvė! Tikras “rojus” kur 18 metų amžiaus, kuris budavo, kitą kartą mėgindavo
likdavosi nuskriausti.
žmogus
verčiamas daiktu, vo užsirašęs savanoriu į ka
Atlyginimams
Kuomet pradėjo atidari- atsilyginti.
nes jis neturi teisės laisvai ro laivo jūrininkus ir po1
Praėjusį sekmadienį netoli Pittsburgh, galvoti, mąstyti, juo labiau vienos kitos dienos turėjo nėti anglių kasyklas, lietu- nebūdavo galo, kaip dabar

Žiaurus Elgesys

Pa., įvyko geležinkelio katastrofa. Paša- laisvai veikti jr kurti

ziennis traukinys nusiritęs nuo bėgių, nu, ». .
„
griuvo upėn. Keli žuvo, dešimtys žmonių
sužeista.
Nelaimių visur pasitaiko: lėktuvais, au
tomobiliais, laivais ir t.t. ši nelaimė tuo
yra skaudi, nes, jei tai teisybė, kaip gele
žinkelio vadovybės tvirtinama, ji įvyko
dėl to, kad blogos valios žmonės, sabotažninkai, išardė bėgius. Tai labai nežmoniš
kas ir žiaurus pasielgimas.
Kaltininkai
verti didžiausios bausmės.
Visuomenė turėtų pareikalauti, kad to
ji geležinkelio katastrofa būtų gerai ištir
ta, kad būtų surasti kaltininkai ir pa
traukti atsakomybėn.

Žinoma, posakį — “medalis turi dvi pu
si” — galima ir čia pritaikinti. Aišku, kad
dažnai ir organizuotasis darbininkų judė
jimas unijose nėra be spragų ir blogumų.
Jų pasitaiko gana daug ir dažnai. Bet bū
Pavergtosios Lietuvos komunistų laik
tų nesąmonė dėl to kaltinti visą unijų ju
raščiai jau stato reikalavimus, kad būtų
dėjimą kaipo tokį. Juk ir didžiosios pra
pašalinti seni lietuviai tarnautojai, kurių
monės negalima kaltinti dėl vieno jų at
dar nesuskubo suimti. Esą ne pakeliui su
stovo klaidų ar keisto nusistatymo. Taip,
tais, kurie yra buvę šaulių ar kitų tauti
pat yra ir su darbininkų unijomis. Dėl
nių organizacijų veikėjai. Dėl to “Ameri
vieno, kito vado nusikaltimo
negalima
ka” daro tokią pastabą:
„
smerkti visos organizuotosios darbininki
“Tačiau toje spaudoje nieko nesako
jos. Ir Fordas galėjo turėti nusivylimų
ma apie praeitį dabar turinčių aukštas
santykiuose su unijomis ir jų organiza
vietas asmenų, kaip Ilgovskiai, Alperatoriais, bet tai buvo tik dėl to, kad iš jo
vičiai, Koganai ir jiems panašūs”.
pusės nebuvo padaryta rimtų žygių tiems
Tas pats laikraštis toliau rašo:
nemalonumams išvengti.
„ “Tik keli mėnesiai praėjo, kai Lietu
Ir rašyti, berods, nereikia, kiek daug,
voje vykdoma komunistinė tvarka, o be
gero yra padariusios unijos darbo žmo
“čistkos” neapsieita. Iš vyriausių komi
nėms.
•*
*f
sarų pirmasis krito žemės ūkio komi
•los nusipelnė ilgų metų kovoje prieš
saras Matas Mickis. Jam suversta visa
tokį at lyginimą, už kurį darbininkas ne
kaltė už žemės ūkio netvarką. Jo vieton
gali pragyventi, prieš ilgas darbo va
paskirtas kažkoks negirdėtas dviem pa
landas, prieš nepakenčiamas darbo są
lygas, prieš išnaudojimą Ir tirariiją, ku
vardėm komunistas.
rios palaikytojai likdavo nenubausti.
įdomu, kas bus sekanti “čistkos” au
ka — Pakarklis, Paleckis ar Gedvilą?”
Pagaliau, nėra to blogo, kas į gerą ne
išeitų. Ne visai buvo tuščias ir Fordo ne
Neabejojama, kad ir šie ponai sulauks

Komunisty Čistka

palankus darbininku adresu pareiškimas.

Penktadienis, kovn I**-*

tavo eilės. Ateis ožka grie vežimo.

••

ž

,

gyvenimą. Viską turi daryti
pagal diktatoriaus ir Lietuvos pavergėjo Stalino nurodymą!

Už tat Lietuva pa

plūdo ašaromis ir skaudžiais

teroro veiksmais. Bet aš

įeiti į karą, vieną vakarą, viai iš didmiesčių važiavo į Europoje,
pasinaudodamas gatvės ap- mainas. Kiek vėliau tiesiog;
Dabartiniu laiku
tokios
i temdymu, užpuolė 16 metų į mainas iš Lietuvos daugy ! peštynės beveik jau išnykę.
bė važiavo. Darbas buvo la
mergaitę ir ją išnaudojo...
Pasitaiko kiek atviros nea
bai sunkus ir nedaugiausiai
pykantos, bet jėgos nevarto
Po trijų dienų
vyrukas
uždirbdavo. Bet tais čėsais
I
jamos. Žinoma, daug jau iš
buvo fronte, bet pastatyir pragyvenimas buvo pigas-Į
apleido
tas prie gėdos stulpo ir,
uždarbio pragyve-l senesniųjų
. ,
.
.
.šį vargin

tikiu, kad lietuvio ir lie
tuvės didvyriškumas

ir

skaudi kančia atneš Lie

mirė ne už savo tėvynę,
J
bet už nesuvaldytą ir neJ
švari, aistrą...

.
.
~
mmui užtekdavo ir dar
....
v .
likdavo. Kurie saliunų
saliūnų
U„M
lankė, susitaupė pinigų.

kūne dar gyve.
...
•
1 na» 3a unepajegia vajevotis.
ne

ne- ~ .
...
4. •
x ,
O jaunesnieji neturi už k,
Ži

at-

tuvai laisvę, nepriklauso

, SS svietą;

peštis, nes jų šalis — Ame-

Smarkiai vokiečių valdžia noma, mainose sunku susi
rika.
mybę ir Stalino nežmoniš- baudžia ne tik už tokius da- laikyti nuo saliūnų. Turi bu
kumas ir tamsumas bus lykus, bet ir už spekuliaciją' ti pasižymėjęs didele kan
Tavorščiai, mes, po šven
prašalintas
iš Lietuvos prekių kainas keliant,
trybe dėl to, kad mainome tos teisybės nesame suvalmiestų ir kaimų ir ūžte-;
Vokietijoje
užtektinai darbininkai turėjo liuoso lai skiniai arba kauniškiai, tik

krikščio- maisto yra,.. beveik viskas ko daugiau, negu rdkėjo. tai lietuviai. Visi atvykome
niškas šviesumas ir skaid pagaĮ korteles. Žinoma, jo- Saliūnų ir gi
daug buvo; iš Lietuvos, todėl lietuviais
rumas.
kio pavojaus nėra susirgti kai kur ant kiekvieno kam- ir būkime. Nereikia tų pari-

t kės

lietuviškai

Palikęs savo tėvų žemę, žmo nuo persivalgymo, bet už tat po. Silpnesniam žmogui sun zejiškų Šnairavimų,
gus

pasidarai

keliautojas, i

bastūnas. Keliauji kaip tas
amžinas žydas. Bet kėliau-

yra gera proga pasveikti ku buvo pro šalį praeiti ne seniau darydavo. Tas, žino
tiems, kurie serga vidurių pažvelgus į vidų. Kitas da- ma, buvo rusų tamsybės ir
lykas, senovėj saliūnas buvo priespaudos dovana.

slogomis.

Putinas

didelių peštynių vieta. Bet
damas pamatai įdomių da lykų, kurie daug pasako ke- Vlak’ gaU Vokietijoje gau-

liautojui ir visiems tiems, I t1’ t,k pagal kdrte.le8.ir nu' čių gyventojai jau yra ge
statytą normą. Siek tiek yra rokai
pavargę.
Senesnieji
kurie nori pažinti gyvenimą
ir žmones. Todėl noriu su blogiau
avalynėmis ir dra lauki,, kaip gervė giedros,
šio laikraščio
skaitytojais bužla18’ h* ,r Ui gali gau' |kad tik Srei4iau karas baig-

1. Vokiečių žemėje
teko

su komunizmu paliaubos: iš
knygynų

(parduotuvių)

iš

imtos iš apyvartos knygos,
nepalankios

rusų

bolševi

ti, bet ne visuomet tokios ; tusi. Senesniųjų nežavi Hit- kams, spaudoje nieko neiškokybės, kokios norėtum.
lęrio veiksmai, kuriais jis skaitysi jiems nepalankaus.

pasidalinti mintimis.

Vokietijoje

kaip

Senimo ir jaunimo nuotaika

užima naujus kraštus, kpip Nieko

neveiksi:

sutartis.

Olandiją, Belgiją, Rumuniją Kas ne kas, bet rusų bolše

gyventi

Daugiausia vokiečių

gy

ir t.t., o jaunimas netveria vikai šia sutartimi labai
ventojus nervina ir pabalu savo kailyje iš džiaugsmo daug yra laimėję, nes jie
daug
ko gali pasimokyti.
sius veidus padaro
anglų dėl naujų laimėjimų.
gerokai pakeitė ne vieno vo
Mane Vokietijoje žavėjo vai lėktuvai, kurie atskrenda j
kiečio galvoseną.
Vokiečiai ir komunizmas
dininkų mandagumas, grei įvairius vokiečių
miestus,
Nežiūrint, kad nacionalsotas patarnavimas,
spartus ypač į Berlyną, — ne pra
Vokiečiai anksčiau smar cializmas yra nemaža prisi
žmonių paslaugumas.
mogai, bet nešdami griuvę kiai kovojo su komunizmu. dėjęs prie darbininko gerkeletą mėnesių. Iš vokiečių

Kas atkeliauja į Vokie-, sius ir mirtį. Atrodo, vokie- į 1939 m. rugsėjo 1 d. įvyko ____ ITssiuya 6 gusLJL___

/

U K A (J O A B

Penktadienis, kovo 21, 1941

MES ATEINAM

Mano Sieloj Šiandien
Atei Šventa

Taip, mes ateinam.
nam be trukšmo, be muzi
kos ir būgnų, bet naujojo
gyvenimo šaukiami ir jau
natvės troškimų skatinami.
Koja kojon žengiam j nau
jąjį rytojų ir su savim ne
šam naujas idėjas ir gyve
nimą naują.

Mano sieloj šiandien šventa,
Skambink, sese, dar linksmiau!
Ei, šalin, vilingos mintys! —
Siela džiaugsis dar labiau.

Smuiko mano tamprios stygos,
Jas užgaunu nejučia -r
Ir pakilo gulbių tvanas
Ir plasnoja paslapčia.

MOTINOS, MOKYTOJOS RAGINKITE
SAVO VAIKUČIUS STOTI | "DRAUGO"
TEMOS RAŠYMO KONKURSAI
r\

1 ■

v’l

■

v»

• »v ■

Ii' i 1

1 I

Penki cikagieciai išrinkti teisėjais!

Dvi dovanos po $5.00, $3.00 ir $2.00

rt

PIRMOJI NUOTRAUKA

nesitvėrė iš džiaugsmo. Pra
džioje jojo žingine, paskui
risčia, pagaliau įsidrąsinęs
jis galvoja, kodėl negalėtų
pajoti zovada.
Paleido pavadžius ir sušu
ko:
— Hop, hop!
Arklys kad šoko, tai Mikė už dešimties žingsnių
nusirito.
Nusikratęs raiteliu, ark
lys nulėkė, kiek kojos neša.
Dievas žinojo, kur jis būtų
sustojęs, jei vienas kaimieI tis, kuris vedėsi karvę, ne
būtų jo sulaikęs.

įsigyčiau tokią, kaip tavoji,
karvutę.
— Na, gerai — sako kai
mietis, — kad ji tau taip
patinka, imk. Aš sutinku ją
pakeisti tavo arkliu.
Mikė pradžiugo: jis pasi
ėmė karvę už sieto; kaimie
ti? užsėdo ant arklio ir nujojo.

Šiuo pranešame, jog penki gerai žinomi čikagiečiai pa-1
kviesti konkurso teisėjais. “Draugo” administracija pa
Mikė keliavo toliau, vary
rinko juos iš įvairaus luomo ir profesijos.
damas pirmo savęs karvę ir
Daug kas šiandie jau gro Mano sieloj šiandien šventa,
Tema gana įdomi: “Kas dabar dedasi mūsų tėvų kraš-j
galvodamas apie nuostabų
ja jaunajai lietuvių kartai šiandien deganti aušra,
te, okupuotoje Lietuvoje?!”
mainą, kurį ką tik padarė.
Mokyklos labai entuziastiškai priėmė konkursą ir ti
gedulo maršą, daug kas pa Ir takai skausmuos praminti
1 šviečias vasaros daina.
kimasi atsiras stojančių į konkursą.
Jis atvyko į viešbutį ir
sislėpę ir viešai aimanuoja,
džiaugdamasis valgė, ką bu
nes, jaunieji, girdi, kartu su Ei, sesule, žvelk j dangų
Pirmas konkurso teisėjas yra kun. Bronius Grinius, Vi
vo gavęs iš šeimininko. Tai
sų šventųjų parapijos vikaras ir lietuvių kalbos moky
savim ir tautos mirtį neša } darželio radastas!
Juk tenai jaunystė žvanga,
Mikė
atsikėlė
ir
nusivalęs
buvo geras gabalas duonos
tojas
Mundelein
seminarijoje.
Kun.
Bronius
yra
pareiš

mo Bet laikas bėga neklau
Juk tenai tik gyvata.
kęs
entuziazmo
kontesto
klausimu.
Antras
teisėjas
yra
nubėgo
prie
arklio,
kurį
kaiir sūrio. Paskui, kadangi
sydamas nei skundų,
nei
Sofija Bajorinaitė, mokytoja, daug veikusi lietuvių jau
Balys Sruoga
mietis laikė. Nuliūdęs, kad dar turėjo keletą centų kiaimanų ir keičia žemės vei
nimo tarpe. Trečias teisėjas K. Račkienė, daktaro RačAcme telephoto)
taip
nepasisekė, jis eme šenėje, užsisakė stiklinę
dą. Jei iš kapų atsikeltų se
kaus žmona. Ketvirtas teisėjas adv. Juozas Peters ir penk
Žymusis
lakūnas
kap.
Edskųstis žmogeliui:
alaus.
Užkandęs nusivarė
novės žilagalviai seneliai, Tautinė sąmonė.
tas komp. Antanas Pocius. Abu yra žymūs veikėjai lietu- ^ie Rickenbacker oro lini
—
Dėkui,
drauguži..
Bet,
karvutę gimtojo kaimo link.
nebesuprastų jie šių dienų
Šiandie gal labiau negu vh* tarPejos prezidentas. Ši yra pir kad žinotum, koks bjaurus
pasaulio ir, gal būt, plyštų kada nors pravartu ir būti j 1. Konteste dalyvauja lietuviškųjų mokyklų mokiniai moji nuotrauka nuo jo su
(Bus daugiau.)
jiems iš skausmo širdis, nes na auklėti jaunoje kartoje sudarydami dvi grupes: a. Aukštesnėsės mokyklos — aka- žeidimo nukritus ir sulūžus reikalas tas jojimas, ypač
kai arklys spardosi ir besijų vaikų vaikai eina naujais tautinę sąmonę. Tačiau la- j demijos; b. Pradžios mokyklos.
keleiviniam
lėktuvui.
Jis
yra
spardydamas numeta jojiką.
” Kontesto
x tema:
.
“JKas dabar dedasi tėvų krašte —
... , 2.
keliais, skelbia naujas idė-|bai dažnai daroma pagrindiLietuvoje”.
Atlanta ligoninėje ir sveik Juk gali sprandą nusisukti,
jas. Skiriamės ir rncs, jau nė klaida, kai tautiškumą
3 Pageidaujama, kad būtų rašoma lietuvių kalba.
sta.
žmogau, pasižadu niekuomet
Jūsų Grožis —
nieji Amerikos lietuviai, nuo perartimai jungiama su val4. Rašyti švariai, aiškiai išskaitomai, vienoje lapo pu
nejodinėti. Ach, — liūdnai
savo tėvų ir savo tėvų tė- stybe. šiandie galima prira sėje, kairiame puslapio šone paliekant laukus ir perdaug lipi ir sėdi balne, tartum fo
Mūsų Specialybė
tęsia toliau — aš geriau su
vų. Labai skiriamės.
šyti storiausias knygas apie ncsugrūsti eilučių.
telyje; nereikia nė kelio žiū tikčiau turėti karvę. Ją ra
5. Rašinio didumas: a. Aukštesniosioms mokykloms —
Lietuvą,
laikraščiai
gali
pa

rėti, ir batai neplyšta.
Motina ir pamotė.
miai vediesi, o reikalui esakademijoms apie 700 žodžių.
švęsti ilgiausius straipsnius
Raitelis,
tai
girdėdamas,
ant( turi pieno, sviesto, sūb.
Pradžios
mokykloms
—
apie
300
žodžių.
Mūsų tėvai ar vargo spau apie Lietuvos meilę> bet var
6. Rašiniai turi būti prisiųsti kontesto komisijai iki š. atsiliepė:
l rio. Kaip mane gyvą matai.
narni, ar laisvės ir laimės
laimė gu ar
džiami,
ar jie
jie įstengs bent de. m. gegužės 15 dienos.
— E! Tai ko tu, žmogau,,1
kažin ką duočiau, kad tik
ieškodami atsidūrė plačio šimtajai daliai jaunųjų, jog
7. Po rašiniu pasirašyti slapyvardę, o atskirame užli eini pėsčias?
joj Amerikoj, čia jiems vis- jįe įUrį pamilti savo tėvų pintame vokelyje įdėti paaiškinimą kokia pavardė ata— Ach, negraudink ma
— Modernlšklausi įrengimai —Būsi turtin
kas svetima buvo, viskas £cmę ta.ip paĮ kaip savo tinka tai slapyvardei, taip pat koks autoriaus adresas
nęs,
—
prašo
Mikė,
aš
ir
be
gesnis Ir lai
mingesnis. —
nepažįstama ir nesupranta- gimtąjį kraštą. Jai tai bus ir mokyklos vardas.
— Patyrusio* Grožio Specialistės —
Turėsi
8. Siųsti per savo mokytojus adresu: “Draugas” kon arklio būčiau laimingas, jei
ma. Ir juos traukė atgal pa-1 nesuprantama ir neįmano- testo komisija, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.
kas atimtų tą auksinę laz
liktasis kraštas. Tačiau mes,' ma. Pagaliau, kažin ar kas
— Prieinamos Kainos —
9. Prieš mokslo metų pabaigą kontesto komisija pa- dėlę, kuri tiek įsvyrėjo, kad MUTUAL FEDERAL SAVINGS
_ - - • J _ * TT
1*
T
1 1_ _ 1 _ i :
rtlr F l~. /-«
■«
»-J
_ Y. —
1 _ Y. X _
mūsų tautos laimei ar ne- Xturi
teisės iš jų reikalauti,, skelbs, kas laimėjo dovanas. Geriausiai parašęs aukštos nežinau, kodėl aš jos nenu
and LOAN ASSOChTION
laimei, šiame krašte gimini kad jie pamiltų savo tėvų mokyklos-akad. aukletinis-e gaus dovaną 5 dolerius, ant
— Lietuviška įstaiga —
metu į griovį.
OP CHICAGO
ir augom. Todėl jis mums žemę karščiau už savąją. ra dovana — 3 dol., trečia — 2 dol. ir dar septynios dc
Marty’s Beauty
vanos kitiems — gražios, įdomios knygos.
' — O gal padarytume mai 2202 W. Cermak Rd., Chicago
ir savas ir brangus. Mes jį
Canal 8887
Geriausiai parašęs pradžios mok. auklėtinis — gaus do nus? — klausia raitelis.
Shop
suprantam ir mylim. Myliu; Taip, auklėti tautinę sąmo
Mokame 3i/2% Dividendų
vaną
5
dolerius,
antra
dovana
—
3
dol.,
trečia
dovana
—
—
Kokius?
6321 S. VVESTERN AVE.
Ben. J. Kazanauskaa, Sec.
jį kaip savąją motiną. Lie nę, tautinį ir religinį susi 2 dol., kitos septynios dovanos — įdomios knygos.
—
Aš
tau
duosiu
arklį,
o
jaunojoj kartoj yra'
Tel.: REPnblic 9202
TURTAS
000,000.00
tuvą ir jos žmones mylim pratimą
, . , .
»
.10. Geriausiai parašytieji rašiniai bus išspausdinti tu man — lazdelę.
Marty
Sucllla, Ravinlnk#
VIK4
r
’
’
ir galim mylėti tik kalį kiekvieno šventa pareiga.. „Drauge„ Ant ,aim-tų knygų bus redakcijos įraFšas kad
— Mielu noru, — atsako
vaikaitis myli savo močiu Ir mes tikime, jog tai jau tai dovana kontesto laimėtojui, pažymint jo pavardę. Lai
Mikė, — bet aš jus įspėju:
tę, kaip brolis savo brolius najai kartai suprantama ir mėtojų pavardės bus paskelbtos “Drauge”.
ji velniškai sunki.
“Draugo” redakcija
ir seseris, štai kur ir glūdi jog iš jos galima ir reikia
— Tai nieko, dėl to galim
didžiausias skirtumas tarp reikalauti, kad ji pasiliktų
mainyti — tarė raitelis.
MIKĖ FILOSOFAS
mūsų senosios ir jaunosios lietuviška ir katalikiška.
Jis nulipo nuo arklio, pakartų: mūsų tėvai gerbė ir
Alexandre Durnas Ir ponas jam davė lazdelę, | ėmė auksinę lazdelę, padėjo
Mažoji
Atikos
valstybė
ir
mylėjo šį kraštą tik kaip
(Iš “Histoire d’un Casse- kari buvo auksinė ir galė Mikei užlipti ant arklio ir
gerą savo pamotę, o mes jos sostinė Atėnai, plotu ma
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
Noisette”)
jo sverti kokius tris kilo- padavė pavadį.
žesnė ir už Lietuvos Seinų
kaip tikrąją savo motiną.
gas,
lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
Ištarnavęs septyneris me-1 gramus. Mikė išsitraukė iš
apskritį, yra pareiškusi dilima
gauti
pasirinkimą knygų mūsų kalboje ‘'Drau
— Kai tu norėsi joti lė
Bct ar verti mes dėl to desnės dvasiškos kūrybos ir tus pas vieną poną, Mikė kišenės skepetėlę, įvyniojo
go” knygyne, čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
jon lazdelę ir, užsidėjęs ant tai, — moko raitelis — tai
papeikimo? Ar kalta jauno- yra suteikusi šių laikų kul- jam sako:
— Ponuli, aš atlikau sa- pečių, iškeliavo i tėvų na- patempk pavadžius ir sa
PO £1.00
ji karta, jei iai jau nebe-į turai daugiau dvasius bran
kyk:
“
Oh.
”
Kai
norėsi
grei

ir norėčiau grįžti mus.
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
suprantamas tas karštas Ponybių, negu didžiulė Ro- vo
tai
joti,
paleisk
pavadžius
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
Nuobodžiai zingsniuoda
mos valstybė. — J. Aleksa Pas motiną, atleisk mane
meilč3 jausmas kraštui, ku
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 38(1
mas,
jis
sutiko
raitelį,
kuris
’
r
sa
kyk
:
Hop.
----------{ — Tu man tarnavai išti
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
rio daugelis jų nėra net ma
kalbė- Patcnkintas sėdėjo ant graTaip raitelis liko pės
Tauta be energingų, su kimai ir teisingai,
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
tęs? Jei jau galima ką nors manių, pasiaukojusių vadų jo šeimininkas, —
čias ir nuėjo lazdele neši
todėl aš zaus arklio.
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
kaltinti, tai tik patį gyve- yra pasmerkia žūti.
— O! — sušuko Mikė — nas; Mikė nujojo raitas
prideramai tau ir atlygin
apysaka. Tai antra “All Quiet On The U'estern
Sėdėdamas balne, Mikė
kaip puiku turėti arklį. Užr
nimą.
Pulk. Plechavičius siu.
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
SOCKO THE SEADOG
By Teddy
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
NO T'ANKS.' j AWAKESJ
Kietais apdarais.
THEN WOLD VOO AM N D
autermatickly at
+
CALLING THE PORTE R?
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
CŠFVFM PV'DV MOOUIN
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd
Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

MOTERYS, MERGINOS!

TAUPYK!

m

•22,-,3E’-*22*-*22*-‘22
Lietuviškos Knygos Dabar Reteja
Ir Taipgi Brangeja!!!

į

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė..
Chicago, Illinois
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BRITAI PUOLA NORVEGIJOS SALĄ

PABĖGĖLIO IŠ LIETUVOS

ĮSPŪDŽIAI
KELIAUJANT
(Atkelta ii 4 pusi.)

A.

M AKI JON A IJRBON A IT £

būvio, bet gana didelis nuo-į
šimtis yra nepatenkintų, kad j
negali kada nori pasitrauk
ti iš darbavietės ir kitur ei
ti. Tai viena. Antra, nema
žas darbininkų nuošimtis y i
ra rusų bolševikų simpatikai; jie atvirai sako: “Vo
kietijoje beveik viskas yra
pagal korteles ir negali tin
kamai pavalgyti (reikia at
siminti, kad darbininkai
gauna didesnius davinius, į
negu eiliniai žmonės ar vai-,
dininkai), Rusijoje — visko'
yra: mėsos, sviesto, kiauši-t
nių ir t.t., — ko gi jūs lie- j
tuviai bėgote, mes jūsų tie-1
siog nesuprantame!
, pįrnią kartą viešumon iškeliama britų padaryta nuotrauka, kaip britai puolė NorveKartą nuėjau į kavinę.
sal’4 Lofoten, Narviko pakrantėse. Tuo netikėtu puolimu britai paėmė nelaisjvėn 215 nacių ir iš tenai išvadavo nemažai norvegų. Britai stebi, kaip ten dega gliceUžsisakau kavos. Pardavėja rinos fabrikas.
klausia: “Ar jūs būsite ru-l___________________________________________________ __________________________
sas’’. “Ne”, — atsakau, —1 staiga komunistai neteko sutartis sovietų rusų su voaš esu lietuvis ir dėl rv.sų: prancūzų darbininkų pa- (kiečiais, tai šiandien karo
bolševikų turėjau apleisti
sitikėjimo. Renault auto- nebūtų. Taigi, šio karo kai
mobilių fabrike dirbo 1,200 tininkai yra rusų bolševisavo kraštą”. “Tai jūs esąAr norite prisidėti
prie
komunistų; kai?
te komunistų priešas, — Į darbininkų
Stalinui sudarius su rei-j Vokiečių valdžia svetim- tikro misijonieriško darbo';
šypsodama klausia parda
chu nepuolimo sutartį,1 salius labai lengvai įsilei- Taupykite vartotus pašto
vėja, — tai kaip jūs galėsi
te gyventi Vokietijoje, juk
800 jų išstojo iš partijos, džia (išskyrus lenkus) ir ženklus? Štai lengvas ir vi
Panašių reiškinių užregis- įstaigose didelių kliūčių ne siems prieinamas būdas, ku
mes esame su rusų bolševi
truota ir kituose fabri daro. Tik prie mano vienos ris neša misijoms didelės
kais draugai, o kaip ten Ru
knygos: “Neue Zeit und ai-, naudos, o bendradarbiams
kuose.
sijoje, teko girdėti, kad ten
visko yra ir iš jų mes labai Komuniatų atstovas prancū. ter Glaube” (Naujieji laikai &ausiU nuopelnų,
šioj srity daugiausia gadaug gauname mėsos, svies- zų parlamente> partijoa va. ir senas tikėjimas) vokiečių
kurie
to ir duonos .
Gal būt, dovykeį nusiuntė pareiški- muitinės valdininkas ilgiau li pasidarbuoti tie,
rusų bolševikai jums daug mą apie sav0 iįstojimą is buvo sustojęs ir gerokai pa dirba krautuvėse, bankuose,
ą parduoda, bet turiu at- part,jos ,r
žygį taip vartė. Atvertęs puslapį, kur ofisuose ir panašiose vietovirai pasakyti, kad Rusijos nusaka. „Aš pareikalavau. buvo straipsnis: “Drąsos, se, kur kasdien pereina
gyventojai pusbadžiu gyve- kad_partijos delegacija im.ldrau8e!” n8aiau užtruko daug pašto,
na ir daug dalykų neturi; tugi
sovietų amba3a j bet pagaliau ranka davė
Nuplėšdami pašto ženk
kai užima kitus kraštus doje, reikalaudama paprašy ženklą, kad galiu savo ba
lus, saugumo dėlei, malonė
(pav., Lietuvą, Latviją ir ti Maskvos vyriausybę vie gažą neštis. Taip aš ir išva
kite apie patį ženklą palikti
Estiją), tai beveik visą gežiavau
naujais
laikais,
bet
šai paskelbti, jog tuo atveapie pusę colio (ar mažiau)
nausią apsiredymo medžiąkaj faįlzma3 panaudo_ su senu tikėjimu iš vokiepopiero.
g, išveža ir visus laikro- damas
Danci
įtrauks čių žemės!
K. Aras
MISSION CLUB,
džius bolševikų kariai is-1
vakarų demokratijas į ginkMarian Hills Seminary,
perka, nes be laikrodžių aNėra jokios gėdos, jei žmo
luotą konfliktą, Sovietų SąHinsdale, Illinois.
tejo , — pastebėjau smal-i .
..... .
...
. .
,
.
J
•
junga, ištikima savo pohti- gus per nenumatomas ap
siai pardavėjai. Labai daug . .
.....
. . . .
, .
° kai pnesintis agresoriui (uz linkybes neturtingas pasi
yra taip galvojančių vokie
Svett Marden
puolikui), stos petis į petį daro.
UNIVERSAL
čių darbininkų, kaip ši par....
,
...
,
su šalimis, kovojančiomis
RESTAURANT
davėja.
dėl savo nepriklausomybės.
WOLK STUUIO
Vestuvėm, Krikštynom rr kito
Sutarties pasekmės
Partijos komitetas atsisakė
1945 West 35* Street
k lėni Kankinam Suteikiam Pa■aniaviuia
Prancūzijoje gyvenau, kai
žygį įvykdyti
t inkiMiiar Palaruavimaa Visiem*
M0ST
vokiečiai pasirašė su sovietų
Daug prancūzų darbinin MODERN
"r56 W. 31st Stree*
rusais nepuolimo sutartį
kų, pamatę tikrą rusų bol COMPLETE
ADVANCED PHOTOGRAPHY
/V. A. NORKUS, sav.
(1939 m.). Ši sovietų rusų1 ševikų veidą, nuo komu l.()WEST POSSIBLE PRIC ES
Tel. Victory 9670
pasirašyta nepuolimo sutar
nizmo nusigręžė ir pasi PHONE LAFAYETTE 2813
tis su vokiečiais pritrenkė
rinko krikščioniškąjį ke
ir apglūšino prancūzų ko
lią,
munistus; jie nesitikėjo, kad
Ali MAKIS-NIW... REBUILT
Liiten to
taip galėtų pasielgti rusų o daugelis vokiečių darbi, lx ... T , ...
ninku dabar dar tebėra suTYPEVVRITERS
bolševikai. Juk tokios su- „
AND
PALANOECH’S
..
žavėti rusų bolševikų meA D O I N G MACHINES
tarties pasirasymas, reiškia lagya4ių neJiūrint> kad v0.
YUGOSLAV-AM ERICAH
— SMAll MONTHIT PAYMINTS —
išprovokuoti karą, o rusų kie{ių tauta yra įklampinta
AU MAKU
RAOIO BROABCAST
RENTED
komunistai visur skelbiasi Stalino ir Molotovo. Jei ne SOLD,
AND REPAIRED
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
esą taikos apaštalai. Todėl toji pasirašytoji nepuolimo
i iihuti <<■■» •Nf.vaaa Nvw-MacniNi •■arantii

Gyveno: 29211

.Mirė

lljiii

d.. 1941 III.,
Kuiliukui* 7u

Dominikai ir Kazimiera Aveliai

■lietų UIIIŽIUUH.
OllllUK
Lietuvoje,

kilo
iš
.Šiaulių upakrlėio, Akmenėj pa
rapijos.
Aim.iikoje išgyveno 29 met.
l'ullko di,Įeitume nulludlllle:
brolio (lukteri Ameltjų 1.U.Uzuu.kienę Ir jom vyrų Feliksą;
anūkę Stelių Viilicovorden ir
joh vyrų Harold ir Jų šeimų;
anūkę George Krosu;
brolio
sūnus Tlionius lr 'Krank Urban
ir Jų šeimas, gyvenau. Gary,
Ind.. ir daug
kitų giminių,
draugų ir Į>až|sluinų.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
3319 S. l.ltuanlca Avė.
Iaiidotuvfs Įvyks Sištaillen),
kovo 22 d. Iš koplyčios 9:00
vai. ryto bus atlydėta j šv.
Jurgio parap. bažnyčių, kurio
je (vyks gedulingos pamaldos
iž veliones sielų. Po pamaldų
bus nulydėta ) šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gtmlner. Araugus-ges lr pažįstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę: Brolio Duktė lr
Sūiuiš, Anūkui ir Giminės.

Mirė kovo 19 d., 1941 m.,
a. a. Kazimiera 9:40 vai.
ryte, a. a. Dominikas 10:50 vai. ryte.

Abu buvo sulaukę apie 60 metų amžiaus. Gimę Lie
tuvoje; a. a. Dominikas Telšių apskrityje, Varnių parapi
joje; a. a. Kazimiera (po tėvais Mikutaitė) Raseinių ap
skrityje, Kaltinėnų parapijoje, Pasausės kaime.
Amerikoje išgyveno apie 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: penkis sūnus, Pranciškų,
Joną, Dominiką, Juozapą ir Julijoną; dvi dukteris, Bronislavą ir žentą Adolfą Matulevičius, Oną ir žentą Martin
Van Kampen; anūkus Dorothy, Raymond ir Oną Matulevi
čius ir Martin Van Kampen, Jr.; a. a. Kazimieros brolį Jurgį
ir brolienę Mikučius, ir pusseserę Domicėlę Jonikienę ir jos
šeimą; a. a. Dominiko brolį Joną ir brolienę Oną Avelius,
ir seserį Marijoną ir švogerį Juozapą Viskantus ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnai pašarvoti namuose 942 W. 33rd St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 22 d. Iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėti į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionių sielas. Po pa
maldų bus nulydėti į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis. Tel. YARds 1741.

Nuliūdę: Sūnai, Dukterys, Žentai, Anūkai, Broliai,
Sesuo, Pusseserė ir Giminės.

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

j

kovo 19
vul. ryte,

S.l’llloil Avė.

V $ A
VINCENTAS
TEREIKIS

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Telefonas
YARds 4908.

Mirė kovo 19 d., 1941 m., su
laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Žygaičių parap.,
PreSmantų kaimo.
Amerikoje išgyveno 49 met.
Paliko dideliame nuliūdime;
2 seseųs sūnus. Jonų ir Kaziminrų Paulius ir jų Seimas ir
2 sesers dukteris, Barborą. I.indžienę ir Domicėlę Kunglenę lr
jų Seimas ir gimines Joną Renieikj,
Kazimierą
Zabel] ir
l’ranciSkų Sudrik] ir jų Seimas
ir daug kitų giminių, draugų
lr pažįstamų: o Lietuvoje pa
liko daug giminių.
Kūnus pašarvotas 4fi05 So.
Hermltage Avė. Laidotuvės ]vyks pirniad., kovo 24 d. 18
J. F. Eudelkio koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Sv.
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio siidą. Po pamaldų lutu
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažistamus
da'vvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę — Sesers Sūnūs Ir
Dukterys Ir Jų šeimos ir visi
kiti giminės.
l.aid. direktorius J. F. Eu
deikis, tel. YARds 1741.

•AKY, LND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••riansiM PatamaviniM — Moteris patarnauja

620 W. 15th Avė.

Phone 9000

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

‘■Vk /«

-,,lr

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį
Uekentekit! Žemo per 30
meto gelbėjo žmonėms. Pa
šalins eezema. išbėrimas,
spuogus ir kitokios odos
negalavimus.
Pirk Žemu
šiandien) Visuose aptieko
se. 35c, 60c, 81.00.

FOR

4605-07 SOUTH IIKRMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

SKINJWh.ITAT.IONS'

Rndio Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
iš Stoties WHIP (1480 kil.), su P. šaltlnileru.

r

THINGS THAT NEVER HAPHEM

★STAR TYPEWRITER
?OMPANY
■OMU C. »Ol*«L*n, Mana*..

IM W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN

(vMrtlCH VIOULO NDU
RAlrtEC
KAVC COOlt
’HCPN TO PLAN
BASC.6ALL
, &T HANS Y7A6NER OR
"JONCS'5
P5VCOLO4Y?

P444

ISTIMATIS— FREE — DIMONST* ATION

ST ATION

WHIP

1480 kilocycles
(First Statlon on Your Dial)

Featuring

r

program of

Yugoslav Folk Music

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos

Kainos

“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

Saukite TeL — SEELEY 6103
m

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ii

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6312 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 West 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS
4348 S. Callfornia Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

B B jiPOSS

Penktadienis, kovo 21, 1941

CLASSIFIED

DEGINAMA KONFISKVOTA PROPAGANDOS LITERATOItA

BRIDGEPORT REALTY
COMPANY

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Sll l.o

Kaip visuomet sąjungiečių
parengimuose galima buvo
Už poros savaičių bus Ci- pastebėti labai draugišką
ceros miesto kai kurių vai- nuotaiką. Liks gražaus peldininkų — pareigūnų rinki no parapijai. Klebonas pamai. Iki šiol partijų kam , dėkojo rengėjoms ir visiems
panija varoma gana ramiai, atsilankusiems už teikiamą
Įvairių draugijų parengimuo paramą parap. reikalams.
se dažnai pasirodo kandida-Į
-----------tai ir paieško sau balsų. DaBroliai Motuzai kovo 21
bar jau prasidės karštesnė d., t. y. šį vakarą 8 vai. rokova, kurioje dalyvaus ir dys krutamuosius paveiksvietiniai lietuviai. Žinoma lūs iš Lietuvos. Ciceriečiai
negalima norėti, kad lietu- nepraleiskite šios progos,
viai tik būtų vienoje kurio- nes paveikslai tikrai gražūs
je partijoje, ket užtat ture- ir gyvai vaizduoja mūsų
tų visuose rinkimuose vado- brangiąją tėvynę, kuri dal"L)raugag" Acme telephoio,
vautis r.e asmeniškumais, kar neša sunkų bolševikų
San Francisco pašto autoritetai konfiskavo iš užsienių prisiųstos apie 17 tomų probet bendra lietuvių gerove, jungą. Paveikslai bus paįvai pagandos literatūros. Daugiausia iš raudonosios Rusijos ir Vokietijos. Pašto darbi
Dar toli gražu lietuviai rnico rinti gražiomis lietuviško- ninkai degina visus konfiskuotus laikraščius, lapelius ir brošiūras. Literatūra prisiųto valdyboje ir įvairime pa- mio dainomis.
>
ista minėtų šalių veikiantiems agentams Amerikoje.

Cicero Žinios

į

reigose neužėmė sau pride-

SUOS

BARBENI S;

Bridgeporte

---------------------

MS W. 33*'d St. 2-jų Uotų mitri
nia namas su 3 mieganmis. Karšta
vandenio šiluma ant 1-nio aukšto.
Hungalow .diliaus stogas. 2-jų karų
mūrinis garadžlus. Kaina: $7,0110.

33nd PI. ir l.ltunnlea Avė. fi no
tai po 4 kambarius. Uotas .50X125
pp. Kaina: $5,500.

:'.3rd Kt. ir Litnanica Avė.
tų namas po U kambarius.
vundi'iilo šiluma nnt 1-nio
2-jų karų mūrinis garadžlus.
$fi,ooo.

PAIEŠKOMAS l’l sININK VS-F.
Ktvitoruuo biznis, gerai Išdirbtas.
Pageidautinu vyras su motere. arba
vienu moteris. Dabartini savininkai
vyras ir moteris. Tuojau atsišuuktte:
13041 S. INtli Ct.. Cicero, III.
PARDAVĖM II TA\ ERNAS
Ant kampo. Biznis Išdirbtas per
15 metų. Savininkas šaukiamas į
kariuomenę. K relpkitės:
.los, Mj UI. 22IIII VV. 21-t Place.
Tel. CANaI ll»5

DARDA V IMI! I kis
2 fle
J 20 akrų ūkis, Culver, Indiana.
Karšto Du miniai, daržinė, sodnas, miškai
aukšto. ir ganyklos, Labui pigiai.
Kainu: i
K relpkitės:
1531 VV. «2n.l St.

Aiatt

Kampinis namas. Krautuve ir S
apart numini. Uandon $150. j įnėnesj. Greitam pardavimui $7,750.

S3rtl Ir Halsted St.«. 4 fletų me
dinio namas; Z po 5 karuli., 2 po
4 kamb.
Geroj padėtyj.
Kaina:
$3,400.
3337 So. \Vtillat-e St. 8 apartmentų namas. Vonlo.4. moderniškos Kin
kos. Namas geroj padėtyj. Našlė
turi parduoti už $8,300.

Brighton Parke
4 4lh ir Fairfield Avė. 2 fletų mū
rinis namas, po fi kambarius, botas
37 1-2 X 125 pp. Kaina $8.250.

PVRsIDI <»1*\ BIZMs SU NAMI
Parsiduoda biznis su namu arba
bo namo. Groeery, Delieulessen and
School Supplles. Arba mainysiu ant
mažo namo.
Matykite
savininkų
1439 So. 4 9th Avė., Cicero, arba
šaukite Cicero 2937.

NAMAI, FARMOS EINA
BRANGYN!
•

Paskutini Bargenai — 38 namai
visokiu didumo. Marųuette I'ark
a|i> bukoje.

Cicero

Taipgi statome naujus namus ir tei
sume senos. Apakailiiuviiuas veltui.
2-Jų fletų mūrinis namas, po fi
l'a.-tati nm kainos:
kambarius;
karšto vandens šiluma
ant 1-tno ankšto. Bungaloiv stiliaus 2-jų fletų mūrinis namas, po 4
stogas, holas 5o X 125 pp.'Kaina: kambarius ..................................... $5,950.
5 kambarių inūr. buiig.ilutv. . $ 4,oo0.
$7,850.
4 kambarių mūr. bungaloiv.. $3.950.
Taipgi statome ir didelius namus.
Paslorojani Paskolas ant Lengvų
Išuiokėjmų.
Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.
.1, COSTKLLO
S. SHIMkl R
Kreipkitės
pas:
Ofisas Atdaras Sekmadieniais

BRIDGEPORT REALTY
COMPANY
953 VVest 31 st St.
Tel. YARds 0311

vo pora svečių iš respubli- wer” būti. Bet iki vestuvių ■, — birželio 8 ir rugsėjo 7 d.
konų partijos — kandidatai: tikrai pasveiks ir pati ves šv. Antano parap. — bir
L. W. Kizas į taikos teisė- tvarką, ypatingai valgių ga želio 15 ir rugsėjo 14 d.
Gerb. klebonas su parapiCicero. — Kovo 9 d., Liuo
.. .
.. . •
. ,
. _
, ... -t
ct
Jus ir Jonas Bertašius į minime, nes turi gerą prak- Visų Šventųjų parap. — geCHAS. P. SUROMSKIS CO.
jos .komiteto
nafnais jau tu- sybes svetainėj Namų Savi- ,
,
i
& a
6921 So. VVestern Avė.
A
x •
.i-,
„
konstabelius. Abu geri vy-!tiką.
gūžės 11 ir liepos 13 d.
rejo keletą pasitarimų dėl ninku Klubas “bunco pra-1
TELEFONAIrai, turėtų būt išrinkti.
Offiee KEP. 3113; Vak. PRO. 0176
Ona
Stankiūtė,
1602
So.
Dievo
Apvaizdos
parap.
—
reikalingų pagerinimų para- mogoj turėjo daug svečių ir
49th Avė., irgi rengiasi prie birželio 1 ir rugpiūčio 3 d.
pijos trobesiuose, ypač mo- daug dovanų. Vakare paraLietuvių Liuosybės svetai vestuvių. Jaunikis prisipirŠv. Mykolo parap. — lie
kykloje. Projektuojama pa- pijos svetainėj taipgi buvo .
---- ...
_
,
PARDAVI.Ml I AR IšRANDAV l.Ml I
.. parap. sale ir įrengti T,/
4.- 7-Sv. An-,>nes prižiūrėtojas
S.
šo
didinti
“bunco„” -idraugystes
\
, . Vaisno.
ov išo Chicago
v 5 North Side. pos 20 d.
are sure to be
l»t ONkEI’YlvEA
. .
.
.
, ras atsisakė po dviejų me- ”
-J*---- 1 ™
---------1,5----- Vadinasi,
Ciceros
vaikinams
Aušros
Vartų
purap.
—
just whšt you vvant—
Parduosiu arba išranduosiu Duonos
joje visus patogumus, page- tano. Sulyg dideles draugi,
,
* .....
Kepimo Biznį, su namu arha atski
.\.
, ,,
. .
A
,
. . .tų tarnybos. Jo vietą uzeme nosis. A. Stankiūtė yra rim rugpiūčio 10 ir spalių 5 d.
light,
delicious
and
of
rinti mokyklos patalpas ir tos, tai žmonių buvo mažai.' ,
_
. 7.
rai. Biznis gi rai išdirbtas per 34 me
tus. Esu 72 metų senumo u- noriu po
. x . ..
. ,
.
... | Juozas Balcas. siuvėjas. II- ta mergaitė. Gaila, kad ne ŠŠ. Petro ir Povilo parap.
fine
texture.
pnstatyti naują daų, kurio- Dovanų — daugiausiai ka- .
. .
ilsio. Pardavimo arba randavimo są
lygos prieinamos. Jei kas norės, iš
.
.
■
•
. .
I giausiai pnziuretoju buvo teko kokiam vietos jaunikai — gegužės 4 ir liepos 27 d.
je pasidarytų daugiau vie-1 vos — visi gavo po svarą, i ~
;
mokinsiu duonkepio darnų. Antrašas
oia. Avižienis,
(.avinioko ir biznio vielos:
l.inlvvik
čiui. Vienok linksma, kad Šv. Juozapo parap. — ge
tos draugijų susirinkimams,
__
._ , , .
Gotoutt, 2803 Enieral.l Avė., Chicago,
J
Kovo 13 d. taipgi parapi-j
----------Illinois,
pasirinko lietuvį. Tėvams gužės 23 ir rugsėjo 21 <1.
mažesniems
parengimams
jos svetainėj lošė “bunco”.. Nors buvo užėjus šalčio daugiau džiaugsmo. C. Stan
Šv. Kazimiero parap. —
bei jaunimo sportui. Atei
Usc only one Ictcl tea-1
žmonių
ir
dovanų
buvo
nebanga,
vienok
jau
kvepia
k
U
g
(
taip
ir
Stankienė,
yra-liepos
6
ir
spalių
12
d.
spoonful to a eup of
nantį sekmadienį klebonas
sifted flour for most reęipes.
daug. Protingai vyrai pada- pavasariu ir ta proga daug linksmo būdo, draugiški.
žada sušaukti parap. susi
Dienraštis “Draugas” —
“
Draugo
”
—
rugsėjo
1
d.
rytų sujungę namų savinin-jkas puošia savo namus, Vestuvės jų dukters bus iš
MILLIONS
0F
POUNDS
HAVE
BEEN
rinkimą, kuriame galutinai
L. Vyčių — liepos 4 d.
visiems prieinama mokykla.
kų klubus. Maža saujelė na- krautuves,
kilmingos birželio 14 d. D.
USED
BY
OUR
GOVERNMENT
bus aptarti šie reikalai.
Labdaringos Sųjungos — I
Skaitant “Draugą” galima
mų savininkų turi du klu
Štai Liberty valgyklos sa
gegužės
30
d.
bus. Nieko gero, tik jėgų
daug išmokti, daug sužinoMisijos mūsų bažnyčioje skaldymas. Kovo 16 d. Mo vininkas J. Pilkis atnaujino
Šv. Kazimiero Akad. Bė- Į PLATINKITE ‘DRAUGĄ’ ti.
prasidės pirmadienio rytą, terų Sąjungos 48 kuopa lo vidų. Viskas tik žvilga. Šva
mėjų — rugsėjo 28 d.
kovo 24 d. Atvyksta pas ci- šė “bunco” parapijos svetai rioj vietoj ir valgis skanes
Chicagos Provincijos Para
ceriečius įžymus misionie nėj. Moterų draugija, tai be nis. Nereikia nei sakyti.
pijų Chorų — birželio 28 d
J. Kimbarkas savo krau
rius, tėvas J. Kidykas, S.J., veik vien moterys ir susi
kuris per visą savaitę skelbs rinko. Dar bus kelios “bun tuvę taipgi pertvarkė. Mies
Gubernatorius Green paDievo žodį. Patogiausias lai co” pramogos ir ateis Ve , to asesorius adv. F. J. Chris- skyrė Chicagos lietuvį advo- , Garbė žuvusiems už tėvykas, laukiant Velykų, šios lykos.
tensonas naują vietą pilnai katą Charles P. Kai kon- nę ir Rarbė t6v Vnei’ kad yra
....
.
_
, .
kam už įą žūti!
patenkintas, nes daug erd skripcijos
parap. lietuviams atlikti sa
tarnybos pataria- _________ _______________
vo dvasios reikalus.
mojo boardo nariu 13-jam
Po Velykų bus įšventinti vesnė.
DINING HOOM RETS — PAK
vvarde.
du nauji kunigai, sūnūs seLOK SETS — BEDROOM SETS
Po Velykų čia bus kele
— RŪGS — RADIOS — REAdvokatas Kai yra Chi
Praėjusio sekmadienio są- nų vietos gyventojų Zaka
FIUGERA'I ORS — WASHERS —
v.
o
,
i
t
.
ms
___
tas
vestuvių.
Jau
dabar
ruoMAN GELS — STOVĖS.
Plaukai
Išnaikinami
cagos miesto korporacinio
jungiecių 2 kuopos parengi- rauskų ir Adominų. Tėvams
*
. . _
Nuo Veido It- Ran
AU
Natlonally Advcrtlsvd Itema.
KimKaite su advokato asistentas.
... gražiai
... pavyko,
,
...
...
. šiamos. Štai, Rimkaite
kų Ant Visados.
mas labai
didelis
džiaugsmas
matant 1
Ralph Palubinu jau susita
OREITAI IR
Nepaisant nepaprastai šalto sūnus pasiekusius tikslą.
rė ir praeito antradienio
BE SKAUSMO
oro parap. salė prisipildė
-----------Vytauto
Parke
TREATMENTAI
vakare buvo jiems “showlinksmai žaidusiais kauliuDraugystė Lietuvos Ka
TIKTAI ........... 50c
er”. Dalyvavo daug jauni Piknikai 1941 m.
kais ir kortomis svečiais. I reivių turėjo mėnesinį susiValandos <• v. v. — 8-.30 v. v.
mo ir sunešė nemažai dovaFACTORY REPRESENTATIVE
Šv. Jurgio p«rap. — gegu
žaidimui labai gražiai vado- rinkimą praeitą sekmadienį. I
Aron and Aron
nų. Vestuvės bus balandžio žės 13 ir rugpiūčio 31 d.
vavo pirm. K. Sriubienė. Narių atsilankė nedaug. Bu
6343 So. VVestern Avenue
3962 Flfth Avenue
19 d.
Šv. Kryžiaus parap. — bir
Kanipnn Crnuford and Harrlaon
Telefonas REPUBLIC 6051
Rimkaitės tėvai — seni želio 22 ir rugpiūčio 17 d.
Tel. KEDzie 7810
THINGS THAT NEVER HAPPEN vietos gyventojai. Rimkie Nekalto Prasid. Šv. Panenė yra veikli moterų drau- lės parap. — birželio 29 ir
gijose. Tik bėda dabar, kad rugpiūčio 24 d.
negaluoja ir negalėjo “shoGimimo Šv. Panelėg parap.
THEV -&Y/ THIS
15 n
5of*?eidopy uos
Rez. Tel. VICTORY 2499
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
OEEH KIPP/M’ you.
Goop MOTCL.Cny I
Cft D ffoo/ų
AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!
Thi5 15 The vvorst
Uorei, in Tn’
VARTOTŲ KARŲ
AGENTAI:
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij*
I VVOUgPNT
Jonas Rudinas
SKYRIUS:
Sutaupysite Daug Pinigų.
HEfif IF I PIPNT
806 West 3Įst Street
Jonas Jasinskas
CVYN IT. *
Chieago, III.
Ant. Labanauskas
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, ncs:|
Telefonuokite:
H. Rajewski
1. Sutaupysite 40% kūro;
VlCtory
16 9 6
“
Shorty
”
2. Apsaugo gyventojų sveikatą;]
Fmeoos hmAnno Soavm
3. Padidina namų vertę;
CMWt$R«G»«MnN)(
4. Taupo namų šilumą;
3octW
5. Duoda gerą apsaugą nuo
4Sim m Gmk Fv
gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.|
ramios vietos.

Apie Viską Trumpai

f

a

DoubleTesled-DouMr Action

ADVOKATAS KAL
PASKIRTAS BOARDO
NARIU

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Electrolysis Clinic

aj

ALEX ALESAUSKAS & SONS

FinMm DOCH WpL
Co«R«OAO»

MILDA BUICK SALES

Hravv

Conevrt.

*-

Apskaičiavimas

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Dykai!

Parūpiname F.R.A. Paskoltnlmna
ar Mmokė/lmiia.

Nauja

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šienui
dengimo medžiagų.

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPRESENTATIVE

6343 S. Wcstem Avė.
ftarahooM: 9401 80. Stony Island

Telefonas: LAFayette 2022

Republic 6051|
Ars.,

Vieta:

tai.

X•

n t? x

Penktadienis, kovo 21, 1941

tt r? x s

nui vardus baigusių mokėti,
ar sumokėjusių savo amži
nos narystės mokestį, nes
liūdymai turi būti pagamin
Kovo 16 d. susirinkimas ti iš anksto. Jie yra ranko
Chicago aldermenų tary gatve sustoti. Iš garvežio
buvo skaitlingas, kaip vi mis piešti.
bos geležinkelių terminalų turi išlipti geležinkelietis su
suomet,
ir ypatingai džiaugs
Sesuo M. Aloiza, Motinos
komitetas raportavo tary raudona flaga ir sustabdyti
mingas.
Atstovės
iš
visų
pa

M. Juozapos pagelbininkė,
bai, kad miesto ribose kai automobilius. Tas pakarto
rapijų,
kuriose
įvyko
meti

dalyvavo susirinkime ir nuo
kurių traukinių važinėjimas jama ties kiekviena gatve.
niai
vajai,
raportavo
apie
širdžiai dėkojo už sėkmingą
yra per lėtas, kitų per grei
Kas kita yra ant Illinois
gražias
sėkmės
savo
darbuo
pasidarbavimą vajų proga.
tas. Vienas ir kitas visuo Central geležinkelio paeže
tės. Dėkoja kapelionui kun. Taipgi linkėjo visoms rėmė
menei nepakenčiamas. Nori rių. Tenai kasdien dunda
B. Urbai ir A. Nausėdienei joms linksmų šv. Velykų.
ma rasti priemonių trauki greitieji keleiviniai trauki
už lankymą vajų ir kalbas. Dar keli vajai
nių važinėjimo greitį suvie niai, operuojami Dieselio inKapelionas daug rūpinasi ir
Didžiumoj parapijų vajai
nodinti taip, kad tas visiems žinais. Komitetas randa,
laiko
pašvenčia
rėmėjų
ug

įvyko. Bet tai dar ne visa.
būtų pakenčiama.
kad ten traukinių greitas
dymui.
Jisai
sugebėjo
net
Sekantieji vajai įvyks šiose
važiavimas nepakenčiamas.
Komiteto nariai nurodė
keturius vajus atlankyti tą parapijose:
porą pavyzdžių.
Diesel inžinai smarkiai vir
pačią dieną, įvykusius atski Kovo 30 d. Šv. Mykolo
pa. Traukinio važiavimas
rose parapijose. Dideliai į- parap., kur ARD 3 skyrius
Per lėtai traukiniai važi
taip
žemę
purto,
lyg būtų
vertiname ir dėkojame jam darbuojasi.
nėja Baltimore and Ohio ge
žemės drebėjimas. Kai kur
už pasišventimą mūsų rei
ležinkelio mažai naudojamo
Balandžio 6 d. įvyks va
artimesniuose gyvenamuose
kalams. Vajaus metu svetai jaus vakarienė “Rožių že
je šakoje tarp 83 gat.
ir
namuose sienų tinkas suainės visur buvo pripildytos mėje’’, kur veikia ARD 4
Baltimore avė., ir 71 gat.
i žėja ir paskui trupa. Trau
seserų
prieteliais, kurios iš sk. kun. J. Paškausko para
ir Illinois Central geležin
kiniui
praūžus namuose rei
savo pusės, prirengė mokyk pijoj.
kelio bėgių. Už tą lėtumą
kalinga
taisyti
prie
sienų
los vaikučius gražiai prog Balandžio 20 d. įvyks va
geležinkelių kompanijos ne
prikabintus
ir
į
šalis
nusvi

ramai.
galima kaltinti. Bėgiai iš
jus ARD 10 sk., Aušros Var
rusius
paveikslus.
vesti pro įvairius namų sta
tų parap., kur klebonauja
Rengiamės prie seimo
tybos sandėlius ir mažąsias
Komitetas pasiūlė tarybai
Gegužės 18 d. įvyks ARD kun. Dambrauskas. Tai bus
pramones. Skersai bėgių ei susisiekti su geležinkelio
22 metinis seimas Gimimo apvainikavimas visų vajų.
nančios gatvės neturi jokių kompanija ir pasitarti, gal
Panelės Šv. parap. svetainėj. Tų parapijų gerųjų priete^saugumo priemonių,
kaip būtų galima kas nors pakeis
Klebonas kun. A. Baltutis lių ir rėmėjų katalikiškos
tai elektrinių signalų ir ki ti traukinių greičio tvarkoje.
kasmet užleidžia svetainę apšvietos darbo, prašome iš
tų, kadangi kompanijai tas
Yra sumanymas aną Balmūsų seimams ir pats atlan anksto vajus nuoširdžiai pa
įtaisyti neapsimoka.
Tad timore and Ohio geležinkelio,
ko. Turbūt, nėra apleidęs ir remti ir tuomi prisidėti prie
traukiniui palengva važiuo- šaką visiškai panaikinti, jei
nei vieno parengimo Šv. Ka palaikymo mūsų kultūros
CDraugaa" Acme teleuhoto)
i
jant reikia ties kiekviena ji mažai naudojama.
zimiero akademijai ir nepa- židinio, Šv. Kazimiero vie
Šimtai darbininkų gaisrinėmis kopėčiomis nešdinasi rėmęs. Dieve jam atmokėk nuolyno, kurs be mūsų visų
laukan iš Chicago pašto dvylikos aukštų namų kilus gais
paramos negalėtų išsilaiky
už tai!
rui ten celuloso sandely. Elevatoriai buvo sustabdyti. Dū
Visi ARD skyriai, atsikvė ti, negalėtų prirengti moky
mai apsvaigino du asmenis.
pę po vajaus, vėl rengs pra tojų parapijoms, o parapi
mogas, kad sukėlus dovanų jos, be seserų mokytojų —
Illinois legislatūros žemesAtstovas Vicars pasiūlo,
seimui. Rėmėjų darbštumui be priaugančių jaunų para
niųjų rūmų atstovas Will- kad įvedus dviejų nuošimir pasišventimui nėra ribų. pijonų irgi negalėtų gerai
iam Vicars iš Pontiac, de- ' čių pajamų mokesčius nuo
Jei visos organizacijos taip gyvuoti. Visas mūsų gyva
mokratas, įteikė bilių, ku-j 1943 m. liepos 1 d. turėtų
Neseniai gautomis žiniotikrai vimas, kaipo katalikų ir lieMarąuette, Mich., vakar veiktų, kaip ARD,
riuo siūloma valstybėje įves-1 būt atšaukti pardavimo mo-' mis, šeši lietuviai salezie
augtų nariais ir daug padė , tuvių, daug priklauso, nuo
ti individams ir korporaci- kesčiai, vadinami “sales Č;ai pabėgėliai iš Liete vos. įvyko J. E.w vyskupo F. J.
tų lietuvybei ir katalikybei vieningo veikimo. Centralė
joms pajamų mokesčius. Jo taxes.” Nuo šių metų liepos jų ta?pe ir kun. Augustinas Magner ingresas Šv. Petro
klestėti. Už tai ir Šv. Tėvas
apskaičiavimais iš to šalti 1 d. “sales taxes” nuo 3, Sal a.- dabar gyvena Pei. i- katedroje. Daugiau kaip 100
apdovanojo mūsų organiza Lemon Juice Recipe Checks
nio valstybė per metus pel nuoš. bus sumažinti iki 2, gali joj (Poiares da Rieguj). prelatų, kunigų ir pasaulie
Rheumatic Pain Quickly
ciją visuotinais atlaidais ir
If you
from
rheumatic,
arthrinytų iki 100 milijonų dol.
čių, jei legislatūra 3 nuoš. Jie visi apsigyveno savo čių trečiadienį vyskupą iš
or
neuritis
pain,
try
this
simple
diecezijos arkivyskupas tei tis
inespcnsive
hotne
rcdpe
that
thousands
Chicagos
specialiniu
trauki

are
using.
Get
a
package
of
Ru-Es
Bilium siūloma iš pradžių mokėjimo nepratęstų.
To vienuolijos patalpi .se Jie pa
Compound today. Mis it with a ąuart
kia savo palaiminimą.
of water, add the juice of 4 lemons.
skirti vieno nuošimčio ratą kiam atsitikime, jei legisla tiryžę darbuotis portuga.ų niu išlydėjo į Marąuette. Ly
It’s
easy.
No
trouble
at
all
and
Naujas nutarimas
dinčiųjų
priešakyje
buvo
J.
pleasant.
You
need
only
2
tablenuo šių metų liepos 1 d. iki tūra pravestų Vicars bilių, tarpe, bet pasitarnaus ir Lit
spoonfuls
two
times
a
day.
Often
48
hours
—
sometimes
overAmžinieji nariai — fun within
niyht
—
splendid
. results
are
1943 m. liepos 1 d. O pas žmonės turėtų mokėti dve tuvos pabėgėliams, jei t.k E' Chicagos Arkivyskupas
obtained.
If
the . pains
do
not
datoriai
bus
pagerbti
du
syk
quickly
leave
and
if
you
do
not
S' A' Stritch'
kiau turėtų būti dviejų nuo jas mokestis nuo š. m. l'e- turės tokios progos.
feel
better,
Ru-Ex
will
cost
you
nothing
to
try
as
it
is
sold
by
Vakar tenai Arkivyskupas per metus, t. y. baigus mo your
druggist
under
an
absolute
šimčių rata.
pos 1 d. iki 1943 m. liepos
money-back
.
guarantee.
Ru-Ex
kėti
savo
narystės
kvotas
Chicagos drafto boardab ir visi kiti palydovai dalyva
Compound
is
for
sale
and
recomPajamų mokesčius turėtų j 1 d.
2 nuoš. “sales taxes ’
kovo mėnesio galo į ar- vo vyskupo Magner iškilmin prieš ARD metinį seimą. mcnded by Good DrugStores Every where>
mokėti pavieniai, kurie per ir 1 nuoš. už pajamas. Bet miją turi pasiųsti dar 3,725 goję instaliacijoje,
Jiems bus įteikti narystės
metus turi daugiau kaip 500 pO 1943 m. liepos 1 d. liktų vyrus. Dėl to boardai skubo- šv. Petro katedroje iškil liūdymai per seimo bankie
dol. ir vedusieji — 1,000 tiktai 2 nuoš. už pajamas. 1 tai dirba. Balandžio mėnesį, mių priešakyje buvo Detroi- tą. Gi tie, kurie sumokės
dol. Vadinasi, išimtis būtų
kaip pranešta, siunčiamų vy, to arkivyskupas J. E. Ark- savo kvotas po seimo, prieš
vieniems 500 dol. ir kitiems
rų skaičius beveik bus pa- vyskupas E. Mooney,
nes metinę ARD vakarienę, va
PAS
PLATINKITE “DRAUGĄ” į
1,000 dol.
Marąuette vyskupija
pri sario mėn., jiems bus išda
VILEIŠĮ
klauso Detroito arkivyskupi linti liūdymai per tradicinę
EIK!
Z"
jos provincijai. Be kitų iš vakarienę. Tik iš anksto sky
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Policija suėmė du automo
bilių vagius, Chris Marasolich, 17 m., ir Adolph Pinnchuna. Nukentėjusieji keli
asmenys juos identifikavo.
šie areštuotieji pasirodė
yra anksčiau suimto J. Patnick, 17 m. amž., sėbrai ir
jo vadaujamos automobilių
vagių gaujos nariai.
Miss Mary Urban, 70 m.
amž., 2920 So. Union Avė.,
mirė šv. Kryžiaus ligoninė
je. Praeitą šeštadienį ji bu
vo automobilio sužeista.

Wholesale
4707 So.

Halsted St
TeL Blvd
0014

Co. of America

OK'F'ICE •
175 W. JACKSON BLVD.
ŠIITE A-IS2O
Home Office: Nnrark, N. JT.

RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

IjAFayette

0771

X Serga J. Barkauskienė,

4445 So. Washtenaw Avė.
Ji yra sąjungiečių veikėja.
X Kun. Juozui Prunskiui

pagerbti vardadienio proga
Šv. Jurgio parap. moterų
choras buvo surengęs kuk
lų vakarėlį. Vakarėlį atida
rė komp. A. Pocius.
X M. Petrošienė nuošir

džiai dėkoja Moterų Sąjun
gos 20 kp. (Brighton Par
ke) jubiliejaus komisijai už
suteiktą dovaną.

ir
Juozo Kaupo užeigos West
Sidėj, vakar ūžė kaip bičių
spiečius avily, šimtai drau
gų buvo atlankę pasveikin
ti vardadienio proga.
X Juozo Misevičiaus

X Sunkiai susižeidė Alek

sandra Mikaliūnaitė, savi
ninkė “beauty parlor” Bri
ghton Park (priešais bažny
čią ant Fairfield Avė.).
X Moterų Są-gos 67 kp.,

Marąuette Park, “bunco”
vakaras praeitą trečiadienį
pavyko labiau, negu buvo
tikėtasi. Viešnių dalyvavo
ir iš kitų kuopų.
X Antanas Skirius, “Vy

ties’ red. ir DLK Gedimino
600 metų Mirties Sukakties
Minėjimo Komiteto progra
minės knygos komisijos pir
mininkas jau pradėjo rink
ti sveikinimus biznierių, pro
fesionalų ir DLK Gedimino
ordino kavalierių.
X USA regulerė kariuo
menės 33-ji divizija, laiki
nai stovyklavus kariuomenės
patalpose prie 16 g. ir Mi
chigan Avė., šiandie išvyks
ta į Tennessee vaist. stovyk
las. Ši divizija sudaryta dau
giausia iš čikagiečių. Joj yra daug ir lietuvių, kurių
tarpe ir West Side biznierių
Budaičių sūnus.
X Kun. J. Dambrausko,

MIC., priimtuvių vakarienės,
ateinantį sekmadienį, prog
ramoj be parapijos ir sąjun
giečių chorų, dar dainuos
solo I. Aitutytė ir svečias
K. Sabonis. Be to, dalyvaus
ir mokykla. Programą ren
gia muz. J. Brazaitis.
X Lietuvos konsulas

P.
Daužvardis jau grįžo iš Ry
tų, kur buvo išvykęs tarny
biniai reikalais. Be eilinių
tarnybinių pasitarimų tarpe
konsulų ir ministro P. 2adeikio, P. Daužvardis daly
vavo ir prez. Smetonos priė
mimo bankiete New Yorke.
Ta pačia proga mūsų kon
sulas aplankė savo uošvius
Raukčius Worcester, Mass.,
ir sūnų Petrą-Vytautą Ma
rianapolio kolegijoj.

IHARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

CONRAD

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932

Fotografas

Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.

Studija (rengta pir
mos rilftles su modernlAkoinii užlaido
mis lr Hollytvood
Šviesomis. Darbas
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENOlewood 5888
Res.: - ENGlewood 5840

Tai vienintėlis 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.

W H F C —

(1420 Kilocydes)

/

