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VOLL XXV

SOV. RUSIJA KONCENTRUOJA KARIUOMENE

Nenuostabu, jei Rusijos
bolševikai pučiasi. Jie gauna
grąžos progos taip elgtis.
Antai aną dieną J. A. Vals
tybių paštų departamentas
paskelbė, kad paštas sulaikė
Rusai Negalį Remti Bulgarijos
Gali Sulaikyti Visų Valstybių
iš užsienių siunčiamų tonus
siuntų. Daugiausia propa
Romunija Mobilizuojasi
Atsargas. Paliesta Vienuolika
gandos raštai.
Daugumas
yra iš Sov. Rusijos ir adre
SOFIJA, kovo 4 d. — PaŠie pranešimai gauti po
Be Bulgarijos užšaldyta
suoti bolševikų ambasadai WASHINGT0NAS, kovo 4
gal
pranešimus
šiandie
is
to,
kai paskelbta Rusijos noWashingtone
ir konsula d — Paskelbus, jog ir Bu)- šių Vokietijos ir Rusijos oku
Bukarešto, Rusija didina pa- ta Bulgarijai, kurioje Rusitams. Bolševikų ambasado garijos ištekliai Amerikoje puotų valstybių: Prancūzijėgas Besarabijoj, vokiečių ja pabrėžia, jog Vokietijos
iškilotos, Olandijos, Belgijos, Darius iškėlė protestą. Ir ką gi užšaldyti, sostinėj
okupuotosios Romunijos pa kariuomenės
pasirodymas
jūs manote? Valstybės de klausimas, kad Prezidentas nijos, Norvegijos, Luksemsienyje.
Bulgarijoj dar labiau prappartamentas atsiprašė sovie Rooseveltas gali paskelbti burgo, Romunijos, Lietuvos,
j lės karą.
tus. Pažymėjo, kad paštas i«akynią, kuriuo būtų užšal- Latvijos ir Estijos.
Notoje Sov. Rufeija pareineteisingai pasielgė. Sulaiky, dY^a ištekliai ir visų kitų
Į škia karaliui Borisui, jog ji
tos siuntos tuojau pasiųstos' svetimųjų valstybių,
negalinti palaikytiVjo vyriau
bolševikams. Jokios diplomą
Autoritetingi
sluogsniai
sybės “dabartinėje\ politiko
tinės siuntos negali būti su- Pareiškia, jog šioks įsakyje”.
laikomos. Bolševikai
e'ali i mas patiektas Prezidentui
gali
Nesutinka nuomonės
sveiki vykdyti savo raudoną pasirašyti vakar, kai jis pa
sirašė
įsakymą
Bulgarijos
LONDONAS, kovo 4 d.—
ją propagandą.
Sovietų ministeriui Sofi
klausimu.
Patikimi šaltiniai praneša, joj buvę pranešta, jog Bul
I WASHINGTONAS, kovo 4
Daugelis iždo pareigūnų i d. — Pareikšdamas savo nu
jog
Anglijos
vadovybė
Prieš kurį laiką Anglijos
garija sutikusi įsileisti voKremliaus notos Bulgarijai , .
, ..
... „
vyriausybė pranešė J. A. pataria pravesti visuotiną sistatymą prieš administra
& J
kiečius, kad jie padėtų paneįma už tikrą pinigą, nes
Valstybių vyriausybei, kad "užšaldymą”, kad Amerikoj cijos paramos Anglijai įsta
laikyti taiką Balkanuose”,
tai esą tik žaidimas žmonių , . n
_
Sov. Rusijos dideliais kie esamų piniginių išteklių ne tymo projektą, senatorius
bet Rusijos vyriausybe nega
būtų
galima
panaudoti
ašies
akims.
(“Draugas" Acme telepnoto)
kiais Amerikoje perkami va
Wiley, pabrėžė, jog “jei mes
linti sutikti su Bulgarijos
Šiuo
žemėlapiu
vaizduojami
vėliausieji
Balkanuose
Įvy

propagandai
ir
špionažui.
Vienas asmuo, gerai žinąs
ris, medvilnė ir kitokios
perkelsim savo laivyną į At kiai. Nacių karinė mašina sparčiai stumiasi per Bulgari
vyriausybės nuomone.
Balkanų situaciją, pareiškė,
prekės ir reikmenys patenka Nepaliestų Anglijos
lantą Anglijai padėti, Hitle ją į Turkijos ir Graikijos pasienius.
Šis Bulgarijos žygis “ne
g
Stalino
režimas
turėjęs
j
Vokietijai. Tad J. A. V. vy
veda prie taikos sustiprini
Valstybės iždo žmonės pa ris gali sugundyti Japoniją”
ką
nors
daryti,
kad
pateisin

riausybė ėmėsi priemonių žy
mo, bet praplečia karo sfebrėžia, jog pravedus visuoti pulti Jungtines Valstybes.
tų vokiečių okupaciją.
miai sumažinti tų prekių ir
Toliau
jis
tvirtino,
jog
. rą, kurion ir Bulgarija įveną svetimų išteklių užšaldy
Anot jo, Kremliaus vyrai jį*
reikmenų išvežimą. Sovietų
Kongresas neturįs teisės sumą nebūtų paliesta Anglija.
negalį daleisti, kad Rusijos
ambasadorius tuo reikalu iš Būtų galima skubiai išduoti! versti Sakingumą už užRusijos pareiškimas Bul
SOFIJA,
kovo
4
d.
Vic-|
BARCELONA,
kovo
4
d.,
žmonės
manytų, jog Rusija
leido pareiškimą. Jis nurodo, leidimus, kad Anglija galėtų sienio Politlką ant
nas neutralus diplomatas'— Louis Nicolali d’Ohver, atidavė Bulgariją Vokietijai. garijoj nepadarė įspūdžio ir
kad jokie Amerikoje perka
to.
Jis
esąs
įsitikinęs,
jog
savo išteklius ištraukti.
šiandie praneša, jog ga'ima, buvęs finansų ministeris ,r Bulgarai yra slavai. Koks Sofijos oficialieji sluogsniai
mi daiktai netenka Vokieti
nieko nesako apie rusų no
su tarptauti
tarpiam.- yra rimtų 6alimybių’ kad.
Palyginus su
jai. Vyriausybė tai priima niais finansais Bulgarijos iŠ *> ProJekta padarius įstaty- kad Graikijos vyriausybė ir Ispanijos banko direktorius Ilors protestas turėjo būti] tą. Tačiau neutralieji stebė
karalius persikelti Kretos sa civilio karo metu, šiandie ne padarytas, kad patenkintų
kaip gryniausią pinigą. Ki ......
įt karą.»
tojai pažymi, jog šis Rusi
tekilai Amerikoje buvo nedi mu, Amerika įsiveltų
*
lon ir palaikytų santykius su teko visų savo turtų ir vi- rusus
tas sovietų laimėjimas.
,
tz .
,
.
.
_
.
Tuo
tarpu
šen.
Schvvartz
deli. Kai kurie pareigūnai
r
Anglija, kai tuo tarpu G rai* sam gyvenimui ištremtas iši Tuo tarpu kalbama, jog jos pareiškimas turėsiąs di
pareiškia, jog Bulgarijos iš- Pareiškž sav0 Pasipiktinimą kijoj būtų sudaryta nauja Ispanijos.
vienas aukštųjų Anglijos pa delės įtakos į Bulgarijos kai
delsimu
pabrėždamas,
jog
Daug kas peikia, daug kas tekliai siekę $500,000.
vyriausybe, kuri sutartų su
-------------------reigūnų, gal būt net Edenas, miečius.
“
mes
dabar
eikvojame
laiką,
įvertina National Labor Revokiečiais.
, MADRIDAS, kovo 4 d. — galįs vykti Maskvon pasita- Į Rusijos pasienį
Bulgarija vienuoliktoji
kai vokiečiai žudo Anglijos
lations Boardą (NLRB). Šio
Italijos ambasada šiandie rimams.
Romunijoj visu įtempimu
boardo paskelbtas metinis
Nuo karo pradžios Prezi- moteris ir vaikus, senius
LONDONAS, kovo 4 d.— pranešė, jog atmesta kai kutebevedama mobilizacija ir
raportas (už 1939-40 metus) fdentas, užšaldydamas Bulga- ir ligonis”.
Vokietljos žygis Bulgarijon rių ispanų savanorių pasisiii Vokiečiu Bombos
iki kovo 15 d. Romunijos ka
rodo, kad daug ką yra atli- rijos išteklius, pasirašė jau
sudaro pavojų “mūsų impe-, lymas stoti Italijos kariuoriuomenė sieksianti 1,000,kęs organizuotų darbininkų 11 įsakymą, kuriuo sulaiko Jugoslavijos Galvai rijos gyvybinėms vietoms menėn. Iki šiol kariuomenėn Kardifo Uosto
000 kareivių, šiuo metu dau
gerovei. Pirmiausia, jo pasi mas Europos valstybių tur
Rytuose”, įspėjo “šiandie Iki šiol kariuomenėn tepriiKARDIFAS,
Valija,
kovo
giausia buvusių atsarginių
Pas Hitlerį
darbavimais žymiai sustip tas Amerikoje.
anglus Indijos sekretorius L. mama tik Italijos piliečiai.
4 d. — Pereitą naktį vokie siunčiama Rusijos pasienin.
rinta CIO darbininkų organi
S. Amery.
!
_ ______________ _
čių bombanešiai šiam svar Tuo tarpu Rusija įsakė užgę
BELGRADAS, kovo 4 d.
zacija, sumažintas streikų
--------------------- 1 NAIROBI, Kenja, kovo 4
biam pietvakarių uoste nu sinti šviesas Juodosios jūros
— Diplomatiniai sluogsniai
skaičius ir apie 31,000 darbi Galutinas Laikas
LONDONAS, kovo 4 d.— d. — šiandie oficialiai pra
praneša, jog
Jugoslavijos Admira'iteto pranešimu, per nešama, jog anglų kariuome metė daug padegamųjų bom uoste Odesoj ir Chisinau ii
ninku grąžintas darbas. Jei
Cernauti, Besarabijoj.
princas Povilas ketvirtadienį paskutiniąją savaitę, kuri nė, bežygiuodama į šiaurę bų.
ne boardas, tie tūkstančiai Taikai Sudaryti
Pačiam
atakos
įkarštyje
vyksiąs Vokietijon pasitari- baigėsi vasario 24 d., vokie Etiopijos linkui, Italijos So
atstatytų darbininkų būtų
mieste siautė milžiniški gai Vokiečiai atmeta
bedarbiavę. Darbininkų iš-1 TOKIJO, kovo 4 d. — Ja- mimams su Hitleriu.
mai
i
joje
užėmė
dar
dvi
tvir

čiai nuskandino 14 laivų, vi
srai, kurie tačiau netrukus
BERLYNAS, kovo 4 d.—
Jei princas Povilas susi so 60,868 tonas.
naudojimas taip pat žymiai ponijos žinių agentūra šiantumas.
buvo sulaikyti.
Vokiečiai atmesdami Rusi
sumažintas.
die duoda suprasti, jog Ja- tartų su Hitleriu, tada, jų
žuvusiųjų skaičius nesus jos pareiškimą dėl Bulgari
manymu, esą galima laukti,
----------i ponija jau antrą kartą nuspėta apskaičiuoti.
jos okupacijos pareiškė, jog
kad ir Jugoslavija prisidėtų ITALIJOS - GRAIKIJOS TAIKOS
Čekų katalikiški laikraš-i
prancūzams laiką, iki
Vokiečių bombanešiai taip Vokietija negali prileisti jo
prie Romos-Berlyno-Tokijo GANDAS ŠVEICARIJOJE
čiai yra paskutinės nacių kurio Jie turėtU duoti atsa- sąjungos.
pat atakavo ir kitas Angli kių suvaržymų, kai daromi
persekiojimų aukos. Sekmadėl pasiūlymų Indokijos dalis, įimant Londoną ir žygiai būtini Anglijos nuga
BERNAS, kovo 4 d. — Vokiečiai šaltai nusistatę
Berlyno šaltiniai šiuos pra
dieniams skiriamas savai- nU0S Siamo taikos sudarvBERLYNAS, kovo 4 d - Škotiją, bet šios atakos ne lėjimui.
Šveicarijos telegrafo agennešimus užginčija.
t rastis “Nedela” šešiems mė metūra praneša iš Belgrado,! Tuo tarpu Vokietijos nusis- buvusios
Autoritetingi vokiečiai pa
* smarkios ir nuosto
nesiams uždarytas už vienos
Sakoma, jog užsienio mi- Vokiečiai Vėl
sistatymą, bet tai esą neiš
Jugoslavijos, jog šiuo metu; tatymas Graikijos atžvilgiu lio padaryta maža.
Evangelijos aiškinimą. Na-] n's^er*s Matsuoka pareiškęs
"vyksta pirmieji pasitarimai darosi vis šaltesnis. Autorivengiama.
Laimėję
Libijoj
ciai pasijuto, kad jie tuo bū-j Prancūzijos ambasadoriui,
BERLYNAS, kovo 4 d.“Po Bulgarijos okupaci
dėl taikos tarp Italijos ir zuotieji žmonės pabrėžia,,
du įžeidžiami. Laikrašty bu- J°g galutinas prancūzų atsa ROMA, kovo 4 d.
Ita.i- Graikijos”.
jog niekas negalįs dviem po- šiandie maža Anglijos laivy jos”, pareiškia jie, “yra tekvo pareikšta:
kymas turįs būti įteikiąs iki jos karo vadovybė praneša
I nams tarnauti.
no grupė išsėdo nenurodytoj | niškai nebegalima, kad BulRoma užginčija
“Per paskutinį Teismą pa- trečiadienio
Vokietijos ir Graikijos san saloj prie šiaurinės Norvegi- į garija taptų karo teatru”.
šiandie, jog Vokietijos ka
sireikš tikroji prigimties di
ROMA, kovo 4 d. — Ge tykiai niekados nebuvę ge- jos ir suėmė skaičių vokie-_________________________
riuomenė vėl susirėmusi su
dybė ir mes būsime nustAūn
Tai visas to laikraščio nu anglais Libijoje.
rai informuotieji sluogsniai, ri Tik normalūs diplomati- i čių ir norvegų Netrukus jie
R A J
ti, kiek daug mažųjų bus iš sikaltimas. Paskiau uždary Susirėmime, anot italų pra sąryšy su pranešimais apie niai ryšiai pasiliko nepasi- pasitraukė.
Platesnių žinių vokiečių
aukštintų ir kiek daug di tas Pilsene leidžiamas dien nešimo. vokiečiai laimėję. Italijos-Graikijos taiką, pa keitę.
Giedra ir šalta, šiaurės vėDiplomatiniai
sluogsniai žinių agentūra D.N.B. nepa
džiųjų nužemintų... Tu gali raštis “The Young Catho- Anglų daliniai buvo privers reiškia, jog jie yra negalimi,
dažnai bausti tuojau ir tai lic”; Moravijoj bažnytinis ti trauktis ir vokiečiai suė- nes Italija pasiryžus suves- įsitikinę, jog Graikijai nebus duoda. Tačiau prideda, jog ^ai‘
Saulė teka 6:19 vai., sausunkiai, bet Dievas už tave laikraštis “Collegium Ange- mę belaisvių ir karo reikme-1 ti su Graikija sąskaitas gin- įmanoma kovoti prieš Vo- šis žygis karinės reikšmės
> kio pagalba.
kietiją ir Italiją
neturėjęs.
lė leidžias 5:45 vai.
licum" taip pat sulaikytas. nų.
yra gailestingesnis...”

VOKIETIJA NEPAISO
RUSIJOS PAREIŠKIMO

PREZIDENTAS "UŽŠALDĖ"
BULGARIJOS IŠTEKLIUS

Londonas
Netiki
Maskvai

Japonija
Gali Pulti
Ameriką
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Naujas Lietuviu
Laikraštis Kanadoje

Iš Jurgiečių Bankieto

t’O

5 d., 1941

and its people of liberty RESOLVED THAT:
vvhere prevails the Governand civil rights and the
We do protest the unlaw- ' ment of His Majesty King
proper exercise of their lul aggression against Li- George VI, and that when
Christian religion, and has thuania by vvhich the lanu victory is won by Canada
stolen their possessions, in- of our fathers has been vio- ?nd the British Empire, the
cluding the properties
of lated, its government usurp-; restoration of the indepenmany Canadian citizens and ed, its freedom taken,
its dence of Lithuania will not
of their families, and has demoeratie and Christian 1 be overlooked, we do pledge
imposed upon Lithuania te- culture destroyed, its people Į ourselves in vvhole hearted
nets and practices of Com- with violence subjected to loyalty to do all in our powmunism wholly repugnant harsh tyranny;
er for the victory of Canato the consciences and bewe do respectfully da and the British Empire,
And, we
liefs of Lithuanians
and petition that His Majesty’s of Christianity and of Deof Canadians, and has im- Governmcnt wįU „ot con- mocracy.
posed in Lithuania inhuman done 3Ueh preJatory aggre8.
and unmerited pumshments sįon or recognize a3 ,awfu, (Signed) Victor J. Barron,
Secretary.
and indignities, including įtg resultg.
the foreed diaruption of1 And belicving that jus.
(Signed) A. P. Nevada,
tamilies, and has destroyed ,ice and right wiu prevai|
Chairman.
all those things and the wa>---------of life most dear to Lithua
LIETUVIAI DAKTARAI
rians, a demoeratie and —i.Tlf
Tel. YARds 3116
Christian people, peaceful
ūili Ii AIKUClUNAS
I
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
,
,
,
, ,
2 iki 4 ir 7 iki 9
and pastoral, who have oc i
dantistas
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
1
,
,
I
Šeštadieniais: 11 iki 12
cuP^ed their Baltic lana 1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais. Ketvirtadieniais
from time immemorial;
ir Penktadieniais

Philadelphia, Pa. — “Lie
tuvių Muzikalio Namo” sve
Toronto, Ca rada. — Siv
tainėse Užgavėnių - vakare įvvko taip vadinamas penk- metų vasario mėnesį pasi
metinis bankietas jurgiečių rodė naujas mėnesinis, lie
suruoštas (vadovaujant E tuvių kalboje, Kanadoje, lei
lenai Kazakauskienei) Sv. darnas laikraštis, pavadi.,
Jurgio parapijos moterų vei tas: “Nepriklausoma Lietu
Laikraščio leidėjų o
kėjų, angliškai vadinamų va
Laa.eo of St. George’s balsis: už iš,a svinimą Lie
Church. Joms daug prigel- tuvos, už ištikimybę Kana
bėjo vietos vikaras, kun. J. dai; už santa-vės pergalę
Bagdonas ir Klemensas Ste- ^a* ^ia daug ir viskas pa
ponavičius, ‘vvholesale’ krau sa^yta.
tuvininkas, aukodamas daug
Įžangos žodyje laikrascit
t iJi'Hugay" Aeme teleplioio)
valgomųjų daiktų. Žmonių leidėjai paaišk na tokio la»i
Sudaužytas Chicagos viršutinio geležinkelio vagonas,
momentui stabteleięs ant kito geležinkelio bėprisirinko gana daug. Buvo raiščio būtiną re.kalą ir te: aurs . buvo
...
.....
...
.
,tų,
kai
kitas
vagonas, važiuojantis priešingon pusėn sunet iš kitų parapijų. Iš an- Pat nurodo, kad tokio laik
ažinėjo 14 m. amž. berniuką. Į sustojusį ant bėgių vagodriejiečių teko matyti varg. raščio pasirodymas netur
ną smogė keleivinis traukinys. Apie 30 asmenų sužeista.
I etrą Staniškj ;r laidotuvių tikslo ir negali atstoti ameValandos: 10-12 rvte, 2-6, 7-9 P. M.
AND V/HEREAS variuos 3147 S. Halsted St., Chicago GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ekrektorių Kazį Ramoną, lai- rikieči4 lietuvių ,spaudą, ku
Taipgi akinius pritaikau.
Communist agencies in Ca
Pirmadieniais, Trečiadieniais
kantį puikų laidojimo ofisą Į n Hglšiol taip gražiai pasi3343
So. Halsted Street
ir Šeštaxįvąi,O|U, .
nada are npw directing
adresu 1113 Mt. Vernon St. tarnavusi kanadiečiams lie
Valandos: 3 — 8 popiet,
Tel. CANaI 5969
against
such
residents
of
1—4 »ir 6:30—8:30 v akai e
tuviams.
“
Nepriklausoma
Buvo ir jų klebonas, kun.
\Ve, the undersigned, on thereby severed the trade Canada as are of LithuaJuozas Cepukaitis, kazimie- Lietuva reiškia viltį, kad
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
propaganda,
riečių klebonas kun. Ignas amerikiečių lietuvių spauda behalf of our fellow eiti- of Lithuania with Great Bri n’an origin
PHYSICIAN AND SURGEON
2155
West Cermak Road
Valančiūnas ir kiti kunigai. ir ateityje būsianti skaito- zens of Canada of Lithua- tain and the access to the Printed and spoken, to sub
2158 West Cermak Road
OFISO VALANDOS
u
and citizens of sea vvhich made possible xer^ them from their propei
Ofiso tel. CANaI 2346
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
Suprantama bankiete daly„ ma lietuvių Kanadoje, nes man origin
Oli-k» Vai.: 2—4 ir 7—9
ir pagal sutartį.
jurgiečių
klebonas!
naujagimis
būsiąs
redaguoLithuania
domiciled
in
Cathat
trade,
vvhich,
consistabe
gi
ances
Canada
and
v avo ir
Trečiadieniais pagal autartj
lies. Tel.: UKMltak 3150
Ofiso Tel.:
Reeid. TeL:
kun. Ignas Zimblys.
ujamas “srovinio pakantų- nada
aL the Town of ing of the export of food-1 Lithuania to. the disadvan'
VIRginia 1886
PROspeet 3584
Programos vedėju buvo mo dvasioje. Tai labai gra- J3rOoks, įn the province of stuffs to and the import of | ta^e
^'S
Majesty s Tel. YARda 2246
kun. J. Bagdonas. Per varekomendacija.
Nepri- Alberta, Canada, in meeting articles from Great Britain, įGovernment in Canada,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
karienę vietos vaikų orkes- klausoma Lietuva
būsiąs psseinbled on the sixteenth had formed a largepart ofi AND VVHEREAS we wish
DANTISTAS
1853 West 35th Street
tras puikia muzika linksmi- v’s4 kanadiečių laikraštis, day of February, 1941, be- Lithuania's foreign traffic; to affirm to His Majesty
LIGONIUS
PRIIMA:
no svečius, o šokiams viršu-Į ^skyrus komunistus.
jng Įpe Anniversary Day of
avd utni?Dtvtc
in.m and the Government of Can- 4645 So. Ashland Avenue Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
arti 47th Street
.
•
• -•
.....
T qikrnčtia fiirnoln fr.k'mu
1
AiNU VVilrjKHiAfe m 15140
tinę,e svetainėje grieže lieJ, 5 n ' Lithuanias
Independence,: the Uoion of Soviet Socia. ada our loyal devotion to vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
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2423 W. Marguette Road

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
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OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėlinmis pngnl sutartį.
Office tel. YARds 4787
Namų tcL PROapect 1980
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*3409 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 —-4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

Tel. Yards 3089

Tel. YARds 5921.
Res.: KENvrood 5107
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HK'.
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ir pagal a u tartį.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
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DR. T. DUNDULIS
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Nedėlinmis pagal sutartį.
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Juozas IVarputas ir jo Kaimiečių Kapdija
Kastas Sabonis ir Flo-utė (Lakstutė) Balsiutė
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitę ir Jonas Paredna
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkua
Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku,
Vanda Zabella ir kiti.
t
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Ree. tol.: PROipect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS Ii
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VISA DABAR LIETUVOS LITERATŪRA
VERČIAMA IŠ RUSU KALBOS
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Sibiras Už Medžiaga
“Tiesa” kelia

triukšmą,

kodėl Pikelių parapijos kic
Kažkoks R. Šarmaitis ap- tojas papildęs mirtiną nuo-i bonuj parduota stalybįnės
rašinėja, kokius veikalus lei dėmę: vietoj "marksistinio" medHagos si medžiaga bu.
džia naujoji valstybinė kny- termino “darbininkų klasė vuai |(,.gta pava9arjninkų
gų leidykla. Savo laiku bu-į pavartojęs “Lietuvos sočiai- namų 3tatybai o dabar bQ
vome rašę, kad ši leidykla demokratų paleistą apyvar-įRiantj sunaudota parapijoa
per 7 bolševikiškos okupaei-j ton rntimarksistinį terminą
statybai. Skundais esą
•-<r. *•* >*.
jos mėnesius išleido kelis “darbo klasė!" Kai kur beiekta> kad ktebonui nc.
.i.
Lietuvos bolševikų parti- niuose, Šiauliuose, Panevė“dailiomos" literatūros vei-, aiškinant vertimą es, “taip, buvę leista nupirktoji 9taly.
<v.
* .J.V'-s'jos centro komitetas ir ko- šyje, Ukmergėje ir Marijam
kalus, kurių tarpe pirmą vie’ nuaiškinta. kad vietoj aiški- bog medžlaga iš mj4ko is.
inisarų taryba išleido bend- polėjc. Tik reikia tikėtis,
; tą užima S. Neries malda ! nimo išeina klaidinimas.”. vežtj tik da|j jįs ..spėję3-.
rą nutarimą apie planus kad Stalino “saulė” pakanStalinui, paskum Liudo Gi Pagaliau autorius nusiskun-j atslgabenti. Smarki pHa už
•b
• daržų, sodų ir kitų spe- kainai tų daržovių priauros “oda” Stalino konstitu džia korektūros klaidomis. , |aj tenka pjke,ių girinjnkui
Lietuvos
mokykla.
Tokių
moderniškų
mokyklų
nepri

cialiųjų kultūrų gamybai gins! Grybų būsią pririnkta
cijai ir dar du ar tris pa Spaustuvių darbininkai esą Į h. Mažeikių ur8dui
išplėsti ir padidinti.” Iš šioj net 200,000 kg., t. y. septy- klausoma Lietuva pristatė ne tik apskričių ir kituose di našios rūšies veikalus. Da tyčia palikę “įtartinas” klai
nutarimo sužinome, kokius nis kartus daugiau, negu desniuose miestuose, miesteliuose, bet ir kaimuose. Jose bar iš R. Šarmaičio patiria das. Todėl, esą, reikia kelti uj „ redagauojamas p Cvir
jaunoji karta sėmėsi šviesos ir meilės savam kraštui. Sov.
grandiozinius planus
turi pernai. Panašūs, galvą svai Rusijai pavergus Lietuvą, dabar tose mokyklose eina ru me, kad valstybinė leidyk “spaudos darbuotojų politi- j kos Antro
numerio, kažkošios dvi įstaigos. Pernai bu ginantieji planai numatomi sinimo lietuviškos jaunuomenės darbas. Lietuvai vėl grį- la, aprūpinusi skaitančiąją m budrumą ir demaskuoti .j., jau nebžra ,ygiai kaip
vę supirkta 10,107,876 kg. dėl uogų, tabako, bitininky-! įo tamsūs laikai. Prieš karą lietuvių vaikai buvo verčia- visuomenę “dailiąja litera įtartinus spaudos
klaidų j nieko nebegird5ti apie patį
įvairių daržovių, o šiais me stės, vaistažolių, vaistažo- į mi saliutuoti carui, o dabar Leninui, Stalinui,
tūra, uoliai leidusi “politi
i Cvirką,
nors pradžioje jo
tais jų būsią supirkta (ne- stės, vaistažolių, vaisių sul
nę literatūrą.” Iš viso buvę specus.
Tarp
paminėtų
26
brošiū

gelis mokytojų, kaipo nepa-|
26 k,.ygelaa (ne kny
straipsnių apie Staliną mir
sistebėkit!) 249,260,000 kg. čių ir t. t. ir t. t.
rų
Lietuvos
visuomenei
iš

tikimi bolševikų valdžiai, gos’). Kaip ir galima buvo
gėte mirgėjo.
Toliau sakoma, kad valstie
Oficiozas “Tarybų Lietu
leista
net*
5
brošiūros
rusų
buvo
iš
vietų
paleisti
čių ūkiuose būsią šiemet pa va” tiems grandioziniems
laukti, iš jų 7 yra parašy
kalba, tarp jų, suprantama, Ar Jaučiatės Nuvargę
gaminta 40,000,000 kg.,
o planams pavedė net veda
tos Stalino.
Toliau seka 3
Pagyvenę
Lietuvoj “Su-!
i ir Stalino parašytų.
sovchozuose — 16,000,000 mąjį straipsnį. Esą, reika
—Be Vikrumo?
buržuazėja” Ir Palieka
Maskolių okupantai kon- Kalinino brošiūrėlės. Keletą
kg. įvairių daržovių. Maty linga pavieškeles ir paplen
Tenka
atsiminti,
kad
val

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Stalinui Neištikimi.
fiskavo VIS:| m^žiagą, ku- brošiūrų išleista rinkimams.
trumas, užkietėjimas, Imkite FEENti, trūkstamus 193,260,000 tes apsodinti vaismedžiais,
stybinė
knygų
leidykla
yra
rią “Pavasario” sąjunga tu- Vienas raštpalaikis esą3 an
A-MINT. Ta malonaus skonio liuosuojanti, kramtoma guma švelniai
kg. daržovių užaugins kožmonės
spėja,
kad
anksĮ
rėjo
atsargoj
savo
narių
vienintelė
įstaiga,
leidžianti
kaip tai, sakysime,
yra
bet tikrai
liuosuoia vidurius. Im
ltyte
jausi
misarų tarybos Poniukas; Ceko3lovakjjoje„ (bet JuĮ[ čiau buvusieji karininkai ir uniformoms. Dabar iš šios tireliginio turinio. Tai N. ) okupuotoje Lietuvoje kny kite einant gu't.
te tikrą palengvinimą ir atgausite
Rumiancevo “Tiesa apie ka
vikrumą.
Jauni, ir senu milional
Gedvilą ir bolševikų parti«kur£uazjnis” kraštas kareiviai bolševikams atro- lietuviškos medžiagos okugas. Iš jau žinomų “dailio naudojasi
nebrangiu PEEN-A-MINT.
lėdų šventę.” Visos šios bro
tinka ir jūsų šeimai. Nusipirkit
jos sekretorius Icikas Mes- ' įkvėpimo reikia semtis toli!nebe Pakankamai Patiki‘ pantai pasiūdino uniformas
sios” literatūros kurinių ir Jis
PEEN-A-M INT šiandien.
šiūros
yra
verstos
iš
mas

IzlirtI
.
I mi
noc rwr
ciibnr.
, per Halio
daug4 “
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1 socializme
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įsidėmė

nės” literatūros sužinome,
Toliau
sužinome
dar kraštuose, kaip pav., sovie- j zuazeJ£- Iš tikrųjų, matyti, kad nei viena išleistoji kokia “kultūra” Lietuvos vi
grandioziškesnius
planus, tų Rusijoje!)
Rašydama
v*s dar geresnį gyve
Gauta
žinių,
kad
Kaune
brošiūra nėra parašyta lie suomenė maitinama. Perei
Daržovių šiemet būsią per- apie planus, oficiozas sako: nimą okupuotoje Lietuvo- suimti du lietuviai studen
ilO<
visai
neblogas, | >• ne»u *au seniau nualin‘ tai, išėję iš kino. Vienas jų tuvių. Pasak autoriaus, ver- tais metais buvo pasirodęs
dirbta tris kartus daugiau, ‘Planas
I
negu pernai. Tačiau bėda su svarbu, kad jis būtų įgyven tose kitose bolševikijos vie- išsireiškė, kad matyta fil timai esą blogi. Kažkoks ver literatūros žurnalas “RasTenka priminti,
smarkiai
statinėmis. Nutarime sako- i dintas.
ralizavosi.
Ypač
pakriko mą esanti menka. O filmos
Okupantai suėmė pulk. gy
ma: “Yra vilties, kad me- kad sovietų Rusijoje “visai
tie kariai, kurie okupacijos 5'ra tik "^“o^kos. Šią pa- dytoją B. Matulionį, Biršto
džio trestas tikrai dės visas I neblogų planų” prigaminastabą nugirdo GPU agentas
pastangas aprūpinti statinė-I ma kasmet ir kas mėnesį, pradžioje savo akimis ga ir tuojau pat studentus su no kurorto direktorių. Pulk.
Matulionį pažįsta
nemaža
mis.” Kažin, kaip ta “vii- tik, deja, su įgyvendimu iš lėjo palyginti, kaip gyveni ėmė.
mas
atrodė
“
buržuazinėje
”
užsienio lietuvių, lankiusių
ĮSIGYKITE
\ >
tiš” atrodys po pusės me eina kažkaip atvirkščiai..
Lietuvoje
ir
“
galingoje
”
soBirštoną, kurio patobulinitų? Daržovių būsią tiek Palinkėsime, kad Gedvilą su
Panevėžyje suimtas dar
Meskupu
Stalino į
Rusijoje.
mui ir sumoderninimui J1S X
daug prisiauginta, kad va Iciku
MALDAKNYGIŲ
bininkas, kuris, ilgą laiką iš- (
saros metu “numatoma” pa- “saulės” pagalba tuos “viSpecialistai spėja,
kad stovėjęs prie krautuvės ei- turi didelių nuopelnų.
imti sandėliavimui namų ru į sai neblogus planus” tikrai I okupuotoje Lietuvoje sovie- igje ir negaVęS sviesto, garDABAR!
sius Vilniuje, Kaune, Kėdai-1 įgyvendintų!
tų kariuomenės yra apie , gįaj išsitarė, kad Stalino Anglai Atakavo
pusę milijono.
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
i “saulė” ištirpdė lietuvišką
Vienybės
išleistos “MALDAKNYGES”:
Vokiečių
Bazes
sviestą.
Sovietų Lietuvos laikrašGražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
LONDONAS, vasario 25 d.
į čiuose rašoma, kad esanti
250 puslapių ......................................................
ant
Kaune GPU valdininkai — Po naktinių atakų
Su persiuntimu $1.00.
jaučiama mokytojų stoka.
Ūkininkai Prašo Leidinio '
“
■ elgiasi taip.^ Jeigu gatvėje Bresto šiandie būriai anglų
Iš Rusijos “Tarybų Mar
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
: Todėl šiemet būsią ant grei- 1 kalbasi du žmonės, prieina bombanešių, lydimi kovos or
kės” Negauna Nei V ieno i Gyvulius Likviduoti.
rais, tik ..............................................................
gj
laivių pasileido vokiečių oku i
tųjų
pagaminta
apie
1,000
GPU
agentai
ir
nusiveda
Su persiuntimu 50c.
Traktoriaus.
Panevėžio apskrities agro naujų mokytojų,
kuriems abu kalbėjusius į priešingas puotojon Prancūzijon.
šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
Buvome rašę, kad prakti nomas P. Petryla sk; ’bia rengiami trumpalaikiai kur- puses. Po to ima apklausiPereitos nakties atakose
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:
koje okupantai ruošia trak liūdnus davinius apie t re. ap sai. Kaip žinoma, paskuti- nėti, apie ką kalbėjosi. Jei- ant Bresto, aviacijos ministorininkus. Būtent, iš sovie skrities sovehozus. Nežiū niais metais ir nepriklauso- gu kalbėjusių parodymai ne terijos pranešimu, numesta i |
“DRAUGAS”
tų laikraščių buvo paduota rint tiesiog aptiekoriškomis moję
Lietuvoje, plečiant sutinka, tai seka areštas ir daugiausia bombų ant uosto.
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.
žinia, kad Dotnuvos Žemės svarstyklėmis nusvarstytą Syjetimą buvo pastebimas Kankinimai.
Ūkio Akademijoje susirin duoklių, gyvuliams nesą pa- mokytojų trūkumas. Tačiau 'Todėl dabar susitikę paTT. Marijonų Misijos
kę kandidatai ėmė skirsty šarų. Agronomai buvę ap dabar šis klausimas dar la- žįstami iš anksto susitaria
Gavėnios Metu
tis, nes praėjus dviems sa gulti prašymais leisti likvi biau suaktualėjo, nes dau- Į “apie ką kalbėjosi.”
Kovo 3 — 16 dd. šv. Ka
vaitėms niekas tų kursų ne duoti gyvulius. Dar blogiau
zimiero parapijoje, Worcespradėjo. Dabar iš Maskoli- esą su tais buv. dvarais, ku- Į
U. S. AMBASADORIUS SU KARALIUM
ter,
Mass. — kun. dr. Ka
jos atgrūstas “draugas” I. rių likimas dar neišspręstas
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!
zimieras Rėklaitis.
Žitkov,
kuris
paskirtas Ten nesurašyti nei pašarai I
Kovo 9-16 dd. šv. Jurgio
“laisvosios” Lietuvos
že- rei gyvuliai, ir “dėl to jų,
Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu
parapijoje,
Chicago,
III.
—
įrodyti Faktai!
mės ūkio komisaro pava- Į priežiūra yra labai kebli.”
kun. Juozas Dambrauskas.
duotoju,
“Tiesoj” aiškina,------------------------------------Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
Kovo 10 — 30 dd. Watersių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
kaip su tais kursais įvyko.
Toliau maskoliškas “tabury, Conn. — kun. Mikas
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Maskolių komisaras atvirai vorščius” aprašinėja, kaip
Urbonavičius, kun. Jonas
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
sako, kad kursų pradžioje eina pamokos. Kursuose esą
sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
Jančius ir kun. dr. Juozas
amerikoniški
iš tikrųjų “ir iki paskutinės 2 vikšriniai
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
Vaškas.
drovėje neliesdami gaunamų 3% nuošimčių.
dienos buvo daug trūkumų, traktoriai, bet esą “laukia
Kovo 16 — 18 dd. Pittsypatingai
aprūpinimo po ma” atvykstant 3 traktorių
ton. Pa. — kun. dr. J. Vaš
Pinigai ku
JŪSŲ DABARTINIS AMŽIUS
būdžio. Ten esančioj krau tarybinių markių. Iš to se
rtuos galite
kas.
40 |
30
38 |
45 |
tuvėj negalima buvo gauti ka, kad okupuotoje Lietuvo32
50
fl." m. amž.
34 1 36
Kovo 16 — 19 dd. Lowell
$ 5,000 $ 6.09!$ 6.73 $ 7 47h 8 37 '$ 9.30]$ 10.4 5* » 14 41'$ 27.14
duonos (!), nes iš Kėdainių je surasti traktoriai paimti
1 0.000 12 19 1 3 47 1 4.94| 76.63 18 60| 20.90
28.821 42.28
Mass. — kun. Petras Mali
15.000 18.28 20.21 22.4 1Į 24.95 27.901
31 36
43.23| 63 42
niekas neorganizavo duonos į kursus, o sovietiškų traknauskas.
20.000 24.38 26.95 2 9 8 91 33.27 37.2O| 41 81
51 651
84.57
25.000 30.47 33.69 37.36| 41 59 | 46.511
52.27
72.06! 105.71
pristatymo, todėl kursan- torių dar tik “laukiama.’
Kovo 24 — balandžio 6
30.000 36.57 40.42 44.83| 49 91 55.8 1| 62.72
86.47| 126.85
40,000 48.76 53.90 59.781 66.55 74 4 1| 83 63 1 1 5.30 169.14
tams reikėdavo duonos ieš- enka dar pastebėti,
kad
dd. — Šv. Jurgio parapijo
50.000 60.95 67.38 74.72) 83 19 | 93.021 104.54 144 13) 21142
je. Philadelphia. Pa. — kun.
koti pas vietinius miestelio hitam Tiesos
numeryje
įsigykite nuosavus namus (Migai mūsų Ilgamečio Išslmokčjlmo planą
dr. K. Rėklaitis ir kun. An
gyventojus III. Visiškai tei atvaizduota kita kursantų
tanas Ignotas.
, ,
grupė, kuri stovinėja apsingai buvo nurodyta, jog ” /
.
Balandžio 7 — 9 dd. —
link traktorių. Ant sios makursantams nebuvo išduoto slnoa ajškiai matytj vokjs.
Marianapolio Kolegija —
("Draugna" Acme telephotoi
3236 South Halsted Street
stipendija ir nebuvo
kos fįrTnoa “Deutz” pavadikun. Adomas Morkūnas.
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
Anglijos karpius Jurgis VI (dešinėje) pasitinka ir švel
sklandumų pamokas dės- nįma3 Sovietiškų traktorių nina naują U. S. ambasndorių John G. Winantą geležin-j Balandžio 7 — 13 dd., Šv.
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
tant.” šitaip rašo pats Žit- matomai, irgi dar tik “lau- kelio priestotyje tarp Londono ir Bristolio. Karalius pa-1 «^urS10 parapijoje, Detroit,
Kiekvieno taupytojo Indeliai Ilgi >5,000 apdrausti Federat^Aj įstaigoj.
neigia visokį diplomatinį formališkumą.
Mich. — kun. K. Rėklaitis.
kov.
■ kiama!”
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Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Junt. Amerikos Valstybėse:
Metams — $6.00; i’usri Metui — $3.50. Trims Mėne
siams — $2.60; Vienam Mėnesiui — .75c. Kitose vulstybtae prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui
— $4.00 Pavienis numeris — Sc.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
— o —
Bend..darbiame Ir korespondentams raštų negalina,
tei neprašoma tai padaryti Ir neprlslum'lama tam tiks
•ui pašto ženklų. Kedakclla pasilaiko sau teisę taisyti
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač korespou
denetj.Ls sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ratytl trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėlei,
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu.
Pasenusios korespondentu|»s
•alkraėtln nededamos

j

Entered as Second-Class Maiter Muiib 31, 1816
Chlcago, Illinois. Under the Act of March 3. 1871).

*•

Pilietybės Reikalu
Netoli penki milijonai ateivių Ameriko
je dar nėra apsirūpinę pilietybės doku
mentais. Atsižvelgiant j tai, kad įvažiavi
mas į Jungtines Valstybes jau seniai yra
suvaržytas, ši skaitlinė tikrai yra nepa
prastai didelė. Ateivių dalis, be abejonės,
nesirūpina pilietybe, nes vis dar mano
grįžti atgal į savo kraštą. Bet didelė jų
dauguma
nesistengia patapti šio krašto piliečiais
iš paprasčiausio apsileidimo, dėl kurio,
ar anksčiau ar vėliau, gali turėti ne
smagumų.
Pagaliau, jei kas ateityje ir manytų grį
žti į savo tėvų kraštą, pilietybės įsigiji
mas to nesutrukdys.
Šia proga pakartojame žinią apię nau
ją natūralizacijos aktą, kuris pradėjo
veikti nuo šių metų sausio 13 dienos. Se
nosios natūralizacijos blankų formos da
bar jau nebetinka. Yra išleistos visai nau
jos.
Laikantis naujuoju Įstatymu, pada
vus pilietybės popierų prašymą, aplikanto išklausinėjimas bus daromas po
30 dienų, vietoj 90 dienų, kaip ligšiol
būdavo.
Tuo būdu pilietybės dokumentų įsigiji
mo procedūra yra pagreitinama. Tais pa
lengvinimais reiktų pasinaudoti.
Reikia pripažinti, kad lietuvių nepiliečių nuošimtis yra didelis. Tikrai perdidelis. Kiek galėdami jį mažinkime. Mes ne
kartą esame nurodę didelį reikalą mūsų
tautiečiams tapti šio krašto piliečiais. Pir
moje vietoje tai svarbu patiems žmonėms,
nes
šiais laikais ne visai yra saugu atidė
lioti apsirūpinimą pilietybe.
Jau tai galėjome patirti praėjusiais me
tais, kuomet visiems nepiliečiams reikėjo
užsiregistruoti. Ne vienam buvo sunku
mų įrodyti įvažiavimo datas į Ameriką,
ne vienas sukėlė apie save įtarinėjimų imi
gracijos departamente. Ir neužmirškime —
nepiliečių padėtis šiame krašte ateityje
nelengvės, bet sunkės.
Ypač žymiai pasunkėtų toji podėtis, jei
Jungtinės Amerikos Valstybės būtų įtrauk
tos į dabar einantį karą. Tokių galimumų,
kaip patys gerai nusimanome, yra nema
žai.
Tad, tautiečiai, neatidėliokime piliety
bės dokumentų įsigijimo. Tai svarbu ir rei
kalinga.

Paminėkime Ir Jį
Šiais laikais karaliai “ne madoj”. Jie,
bent taip daugelio manoma, “atgyveno”
savo dienas. Kai vertė nuo sostų karalius,
daug kas džiūgavom, nes manėm, kad pa
saulis įžengia į naują erą, kad visur demo
kratija užviešpataus, k?d žmonės patys
savo ir savo valstybių likimu,rūpinsis, pa
tys savo reikalus tvarkys. Bet...
karalių vietoje ne demokratija praplito,
bet kraugeringi, žiaurūs diktatoriai Įsi
galėjo.
Tad, šiandien ne karaliai, bet diktato
riai yra “madoje”. Dėl tos tai priežasties
ir buvusiojo Ispanijos karaliaus Alfonso
mirtis tiek maža susidomėjimo visuomenėj
BUkėlė, o mūsų, lietuvių, spauda beveik vi
sai to įvykio nepaminėjo.
Karaliaus Alfonso viešpatavimas buvo
labai audringas. Ir, reikia pasakyti, jis pa
rodė daug drąsos ir, pagaliau, gabumų.
Ir karalium ir jau ištrėmime esant, daug
kartų buvo kėsintųsi jį nužudyti. Tačiau
išliko gyvas. Karalium išbuvo 29 metus.
Abdikavo 1931 m., kai pamatė, jog jau
nebeturi tautoje pasitikėjimo. Mirė prieš

Trečiadienis, kovę 5 d., 1941

porą savaičių Romoje sulaukęs 54 m amž. DD A VflSI AVI LA IR BOLŠEVIZMAS
Velioniui karaliui Alfonsui atiduodam’s rHHf VJLHTIJH IH UVLJLTU.I IK J
kreditas, kad 1914 -1918 m. Pasaulinio j žinant bolševikų materia- centras
šituo pagrindu
Karo metu Ispanija išlaikė neutralitetą ir ijstįnę pasaulėžiūrą, religi- Kremliaus valdovai užsimeišsaugojo krašto turtą bei milijonams žmo- jQg perklojimą įr jų varo- tė “kapitalizmo pavergtų4 ” tautų globėjais. Tačiau
nių gyvybę. Tačiau
mą bedievybės propagandą, I jų
skaudus likimas ištiko Ispaniją po karo,
atrodytų, kad tarp pravos- esmėje bolševizmas tetar
kai kraštą palietė nedarbas, įsistiprino
socialistų, komunistų ir anarchistų te lavijoa ir bolševizmo nega nauja tam pačiam rusiškalėtų būti nieko bendro. Ta- jam imperializmui, kuris
roras, sukėlęs baisų naminį karą.
Kas tokią krašte būklę iššaukė? Gal čiau giliau įžvelgus į Mask- Į buvo pakinkęs savo reikabūt ne visai teisinga kaltinti vien tik bu- vos politiką, pastebime, kadrams pravoslaviją. Kremlius
vusįjį karalių. Kaltos buvo karališkosios pravoslavija ir bolševizmas vėl yra atsistojęs “rusiškųvos, Lietuvos himno ir visų
tradicijos, skyrusios didele siena valdžios tarnauja tiems patiems mas- jų žemių rankiotojo” vaidlietuviškų dainų, kurių se
sferas nuo visuomenės, nuo liaudies. Tie-kolių imperializmo tikslams, menyje, kaip tai buvo dar
niau lietuviai buvo tikri ver
sa, karalius Alfonsas buvo vienas iš tų, vieną carą pakeitė kitas ca-j Ivano Kalitos laikais. Kotgai: — sueis kur nors du,
kuris mėgino pravesti krašte socialines rag beĮ politikos esmė pa- ryna II, pasiekusi Lietuvos
Balšavikų gazietos dabar trys ir dainuoja. Arba, atė
reformas, tačiau tai darė be tinkamo pla- 8i|jko u
Lenkijos padalinimo, išleido daug rašo apie Lietuvos
jus kokiai tautinei šventei,
no ir, be to, neapsiziūrejo, kad perdaug
I
, ..
» , ...... _
liaudies
išvalnijimą.
Kadan

kiekvienas turėdavo iškelti
amzių buvusi siena tarp valdžios ir liau- j Senojoje Rusijoje buvo:
*
(i
gi
daugis
ir
pačių
lietuviškų
dies pasidarė sunkiai pereinanąa. Kad ir sukurta tam tikra pravos- naja vozvratlc
(atplėšta
trispalvę vėliavą. Juk tai
geriausiems karaliaus norams
laviško mesijanizmo teorija. sugr^žo^ ‘.1939 m' spallų 11 balšavikų nežino, iš ko Lie buvo vergija. Dabar visai ki
visuomenė nepasitikėjo, nes perdaug ji jos pradžia siekia net 15-į d Pasirašydamas su Lietu- tuva ir jos žmonės išvalnyti, taip. Lietuviai laisvi nuo vė
buvo apleista, didžiūnų skriaudžiama.
jtojo šimtmečio (1453 metų), vos dele&acija tarpusavio taigi čia, ant delno pašena- liavos iškėlimo, himno, dai
Ta padėtimi pasiniudojo Maskvos a p- kada turkai užėmė Konstan Pa8albos sutartį,Stalinas I voto prof. Kampininko, aš
nų. Jie tik galvas nuleidę
mokami agitatoriai ir kaip gerai
įd
, dar tada rodė į Molotovą, nors trumpai patlumočysiu. Į vaikšto, o už juos dainuoja
kraštą paplukdė kraujuose.^
bažnyčįog centras Tuo'zdanovą bei kitus ir išsita-1 Pirmiausiai balšavikų ca- j žydai ir ne lietuviškas daiSiandien daug kas pripažįsta, kad ka-,
Rusijoje kilo mintis !rė: “Turime ir mes tokius ras Stalinas Lietuvą išvaino
išvalni- nas apie Lietuvą, apie Neraliai buvo zmomskesni uz jų vietas uz-*ll° ^'^'didžiarusius
(vėlikorosus), jo
nuo
jos
laisvės
ir
nepri- muna anie rflta-meta ale
imančius diktatorius. Prie jų ir laisvės,kad Maskva esanti Bizanti- .
.
.
. Jjo nuo J jos laisvės ir nepri
p
muną, apie rutą-metą, ale
žmonės šiek tiek daugiau turėjo. Bet jei j°s paveldėtoja, o kadangi: une , ncre U susigrą in i klausomybės. Sekamai išval- rusiškas apie Staliną ir jo
Konstantinopolis buvo lai- visus kraštus, kadaise pri nijo nuo jos kariuomenės, saulę ir kaip puikiai jis vai
karaliai savo laiku
būtų supratę padėtį, jei būtų atsižvel-1 komas antrąja Roma, tai klaususius Rusijai”. Kaip šaulių, policijos. Paskui iš- rij a žmones.
gę į liaudies vargus ir vykdę socialines Maskva pasidariusi trečiąja matome, vėlikorosiška poli valnijo nuo bankų ir juose
Lietuviai taip gi išvalny
reformas, paremtas teisingumu ir žmo Roma ir tokiu būdu — pa tika Kremliuje paėmė vir sudėtų litų. Visi juk žinome,
šų.
kad
pinigai — triubeliai. ti nuo stokos poperos. Se
niškumu, diktatūros pasauliui šiandien saulio centru.
niau ne visiems reikalams
nebūt žinomos.
Dabar
Tam laikotarpyje prasidėKalininas, kalbėdamas pe- Kai žmogus turi banke pa- poperos užtekdavo.
Well... karaliai išėjo iš mados, tikėkim, jo rusiškojo imperializmo re^ą rudenį Maskvoje per sidėjęs pinigų, tai vis rūpi, nėra jokio poperos bado.
— išeis iš mados ir diktatoriai. Jų vieton užuomazga. Jis buvo dangs- į rusU bolševikų revoliucijos kad bankas nesubostintų ir Visos tvoros nulipdytos Leturės atsistoti demokratija, bet demokra
ir
tomas pravoslavijos protek- sukakU> apie Pabaltijo val pinigai nežūtų. O kai netu- pino, Stalino, Paleckio
tija ne vien tik iš vardo, bet pilna ta žo
stybes
išsitarė
lyg
apie
“
se

ri banke nei cento, tai esi visokių Mickių, lekiu pikčedžio prasme: teisinga, atsižvelgianti į Die cijos skraiste. Neva rūpin
nas
sovietų
teritorijas
”
.
Jei

visiškai laisvas ir apie ban- riais> Prireikę poperos, pri“persekiojamais”
vo Įsakymus, artimo meilę ii visokeriopą damiesi
gu
dar
neišleistas
Kotrynos
kus nei sapnuose nesapnuo ėjai prie tvoros — drikst
pravoslavais, rusų carai dar
visų žmonių gerovę.
lapą ir turi. Kur rasi dides
anksti ėmė kištis į istori vertas medalis, tai masko- ji. Ar ne taip?
Paskui
Stalinas
išvalnijo
nės Lietuvos bei Lenkijos Lai su įniršimu naikina vi
nį patogumą kaip Stalino
gyvenimą. Taip pat jau nuoĮsa
kad primena 22 me- žmones iš jų nuosavybės — rojuj ?
Stalinas taip pat išvalnijo
Kunigų Vienybės centras viename iš sa seno ėmė reikštis rusų im-ltli Lietuvos Nepriklausomy- žemės, namų. Aišku, būnant
vo susirinkimų nutarė išleisti metraštį, perializmas Balkanuose, kur b§- Nikalojaus samdiniai iš- be kokios nuosavybės neva vyrus iš moterų nevalios.
kuriame bus apžvalginiai, istoriniai, teo- slaviškųjų tautų didžiumos kaP°j° nuo L>r. V. Kudirkos lioj žmogui vis rūpi, kad ry
Seniau, būdavo, su kokia
loginiai straipsniai, biografijos, kolonijų pravoslaviškumas tarnavo antkapio Lietuvos himno žo- toj būtų geriau, kad vaikus
Kunigunda apsiženiji, tokią
aprašymai, parapijų ir kunigų antrašai, priekabe užsimesti globėją. džius> ° Josifo Visarianovi- aprūpinus dalimis ir t. t. Gi
atvaizdai etc. Ypatingo dėmesio būsią i
čo bernai liepė net nuimti neturint jokios nuosavybės, ir turi iki smertės lentos.
kreipiama į tas parapijas, kurios jai* mi- ! Prisiminkime pagaliau, kad|Kūno Kultūros Rūmuose jokie rūpesčiai nebaderiuo- Dabar gi kas kita. Kasdie
nėjo ar greit minės 50 metų gyvavimo su Lietuvos-Lenkijos padalini Kaune prkaltą lentą, kurio-; ja. Laisvas esi nuo visokių na gali moteris mainyti. Kakaktį.
j j' dangi pats Stalinas paeina
mas 18-tojo šimtmečio pa- je buvo pažymėta, kad Lie- j testamentų, palikimų.
Tikrai džiugu, kad Kunigų Vienybė už- Į baigoje žymia dalimi prasi- įUva 1937 m laimėjo — Eu- Įnori dirbi, o jei nenori, že- iš čigonų, tai jam labai pa
su
simojo tokį metraštį išleisti, šiais laikais, įdėjo nuo to, kad anų laikų ropos krepšinio pirmenybes! j mę dirbti užleidi kitam Ir tinka čigoniškas biznis
kai Lietuvoje lietuviškų knygų leidimas caristinė Rusija sakėsi, eiviskas. Ko daugiau reikia? kumelėmis. Dėl to tokį pat
Carinėje
Rusijoje
tik
pra

yra sustabdytas, mums, Amerikos lietu- nanti gelbėti pravoslavijos,
Kas gali nesidžiaugti balša- biznį užvedė ir savo rojuj
voslavas
buvo
patikimas.
ant visų žmonių.
viams, reikia daugiau susirūpinti knygų inors gudiškose ir ukrainišvikiška laisve?
leidimu ir, apskritai, lietuviškosios spau koše srityse jau nuo 1596 Bolševikiškoje tik tam vi.
Girdėjau taip pat įdomų
Stalinas taip pat Lietuvos
dos stiprinimu.
yra atviros, kas .. , ...
, ,
m. (Brastos sinodo) buvo sos durys
.. .
,
.
išvalnijimą kelių amerikonų žmones išvalnijo iš švenčių.
įėjimo parodo komuišsižadėta pravoslavijos (ry prie
K
1 J
F
iš “Drobes” fabrikes. Ame Šventė, nieko nedirbti, pa
tų arba graikų tikybos) ir tistų partijos nario bilietą. rike jie vergavo kapitalis silsėti — juk tai didžiausia
paskelbta bažnytinė unija Visi kiti yra “inovercai” — tams, susidėjo pinigo, par žmogui vergija. Jis turi
su
Roma.
“Garsas” ragina:
kitatikiai, liaudies priešais važiavo į Lietuvą ir ten už dirbti ir dar stachanoviškai
“Į Lietuvos gelbėjimo akciją turime
Vyresniosios kartos lietu- pravardžiuojami. Muravjo dėjo “Drobės” fabrikę. Užė — didžiausiu spydu, kad už
įtraukti kiekvieną gyvą lietuvį. Jei kuvas Korikas bruko lietuvių mę Lietuvą Stalino komisą- sidirbtų Lenino medalį. Ar
ris neišgali tos akcijos paremti auka, I
valdžio^ rankose pra- tautai rusiškąsias raides, . rai, pamatę tuos žmones estai nėra graži laisvė? Arba,
dTžJdklimu kitų prieadarbo.voslavija buvo virtusi poli- tuo siekdamas priartinti lie-, ant fabrikės nevalioj, tarė: vėl, seniau žmogus galėjo
Didelėse ir mažose kolonijose suorga-tiniu įrankiu rusų imperia- tuvių tautą prie pravosla-j vyrai, jūs čia labai sunkiai išvažiuoti kur tik kas no
nizuokime Lietuvai Gelbėti Fondo sky- lizmo tikslams siekti. Pra-jvU°s- ®ių dienų okupuotoje dirbat, reikia jus išlaisvinti rėjo. Dabar turi gyventi ro
rius, kurie turėtų bent tol veikti Iki Lie- j voslavijavisomis priemonė- i Lietuvoje spauda, knyga, įr duoti poilsio — kalėjime, juj ir valgyti arbūzus. Ar
tuva vėl atgaus savo laisvę ir nepri- mįs buvoremiama ir skati- į radijas tik tam tenaudoja- paga^a padaryta. Dabar tai ne laisvė?
klausomybę.
narna. Taip buvo kitose ca- mi, kad išrovus iš lietuvių tie žmonės laisvi — kalėjiTai, ot, tavorščiai, trum
Vasario 16-tos minėjimai parodė, kad rjzmo pavergtose nerusiško- tautos sielos laisvės troški-11 me akmenis Maskvos strypai, iš ko Stalinas lietuvius
Amerikos lietuviai jau gerokai įjudinti. se šalyse, taip elgtasi ir Lie mą ir pavertus lietuvius be
tams brukavoti skaldo.
išvalnijo. Tokios valnasties
Tai geras ženklas. Eikime dar toliau.
tuvoje, Visiško ištikimumo dvasiais automatais, kurių
Toliau Stalinas lietuvius, juk niekur ant svieto nėra!
Mėginkime į tą lietuviško susipratimo
žemėje galėtų nekliudomai
rodyklis
buvo
pravoslavijos
išvalnijo iš Lietuvos vėliaA. P.
ir patriotizmo sąjūdį įtraukti mūsų ža
priėmimas.
Kas nueidavo į! šeimininkauti raudonieji valiąsias atžalas — jaunimą, kurio turi
■■ I
——————————— fcl
F. ,1 ,
me tūkstančiais. Iš to bus didelė nauda, pravoslaviją, tas tiktai pa-Į r*agai.
rusų” imperializmo pranaTikėkime visi į tiesos ir
nes kartą jaunimas persiėmęs lietuviška atdarydavo pilnateisiu RusiGalima būtų suminėti dar šas. Tad ta aplinkybė, kad laisvės laimėjimą, į Lietu
dvasia jos nepames iki savo mirties.
jos piliečiu. Visi kiti buvo šimtus pavyzdžių, kurie pirš, raudonasis caras pats nėra vos prisikėlimą. Nors trečio
Šios šalies vyriausybė ir visuomenė j vadinami “inovercais” (ki- tu prikišamai įrodo, kad per| rusas, neturi nieko klaidin- jo internacijonalo pjautuvas
labai palankiai žiūri į mūsų akciją — ] tatikiais),' atsieit skaitėsi pravoslaviją ir bolševizmą j ti. Kotryna irgi nebuvo ru- ir nori nugramdyti skais
padėti atkovoti diktatorių nuteriotų ša antros rūšies piliečiais.
veikia tie patys rusų impe-^ė, o vis dėlto ji didžiai pa- čias
lių laisvę ir nepriklausomybę. Kaip anais
Pažvelgę į bolševizmą, rialistai. Stalinas keleris sitarnavo rusų imperializcarų režimo laikais mes čia turėdavome
daug daugiau laisvių lietuviškai veik matome nuostabiai panašų metus išbuvęs pravoslavų mui.
Jei nori pasitarnauti sa
lai, negu pačioje tėvynėje, taip ir dabar vaizdą. Kaip carinė Maskva seminarijoje ir iš jos pasiKoranas mar.omctonama vo tėvynei ir apsaugoti žmo
Dėdės Šamo žemė patikrina mums lais buvo laikoma “trečiąja Ro- ^bnęs, pasinėrė į rusų rė liepia kaipo pirmą ir svar nes nuo bedieviškos vergi
vę veikti prieš senosios tėvynės smau- mą”, pravoslaviško mesiją- voliucionierių gyvenimą ir biausią pareigą vesti karą
jos, pats skaityk dienraštį
gikus”.
nizmo, “tikrosios” — pravo virto naujojo rusų imperia su netikėliais ir juos prie “Draugą” ir kitus ragink
slaviškosios tikybos centru, lizmo — bolševizmo valdy varta versti į islamą, fiį fa skaityti.
„
7° "kailttOj’T I?" taip dabartinė raudonoji toju. Gruzinų tauta, iš ku
natizmą savo dogma yra pa
ko: “Nesidėk su Lietuvos ir Kanados iš- .. .
. .... . .
rios jis yra kilęs, jau seniai
Eik, tinginy, pas skruzdę
davikais - rusiško kraujo lietuviais Ne- į
Tomunia”inio"me i° kitaiP "'vadina, kaip re siėmę maskolių bolševikai,
versdami visus kitus į nau ir mokykis išminties: šią
lankyk jų parengimų. Neduok išgamoms1 lwclonAio’ Komuni8tlni° me I
nė cento”... Stiprus, bet teisingas primi-' ^jantzmo ir “tikrojo” mark-1 negatu. Gruzinų patriotų a jąjį islamą — komunizmą. vasarą prirengia sau mais
nimas.
’ ; sizmo (leniniškai-staliniško) kyse Stalinas tėra “vėliko-i
Sv. Rašto p. k. 6 sk.
Dr. A. Goštautas to.
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Pas Streikuojančius McCormick’o Darbininkus
Kodėl ir kaip kilo streikas. - Kaip lietuviai sugyvena su negrais! - Prie fabriko, j streikininkų būdeles. - Kų lietuviai
darbininkai dirba laisvu laiku.

Kiek kartų teko sutikti
Amerikos lietuvius darbinin
(Tęsinys.)
kus, tiek kartų patyriau jų
Tuo metu atsivėrė durys, ir įėjo Povilas Ivanovičius. nuoširdumą ir džiaugiausi
Atsisukęs į Andrių Ivanovičių, pastebėjo:
juos pamatęs.
— Buvo astuoni vežimai, ne šeši! Aš apie tai pra
Šiuo metu daugelis Čika
nešiau darbininkų fakulteto studentei.
gos darbininkų pergyvena
Agrafena Aleksiejevna jau buvo daugiau kaip įpu- Į nepaprastą laikotarpį: didsėjusi: galėjo kaisti puodą. Dvi poros vyriškų akių atsi-' žiuliame fabrike — Internadėjusios sekė, kaip vikriai ji sukasi apie nedidutes kros- tional Harvester Company
neles dureles, ir netrukus po visą būstą pasklido malonus Tractor Works — streikas,
kvapas. Išblyškę “beteisių” veidai paraudo, nuo įsivaiz- Pasitraukė iš darbo apie 6,duojamų skanumynų sublizgo akys.
500 žmonių. Prie jų prisi
Tuo tarpu kažkas smarkiai pasibeldė į duris. Vyrai dėjo ir kitas fabrikas — Mcnespėjo nė atsikelti, kaip į vidų įsiveržė du milicininkai. Cormick Works, kur irgi
— Kuris yra Povilas Ivanovičius Tarasovas? — pa dirba apie tiek žmonių. Strei
kas vis plečiasi, apimdamas
klausė šiurkščiai vienas iš jų.
— Tai ta prakeikta rabfako studentė tave įskundė! naujas įmones. Tarp kitų,
— sušnabždėjo pati sau Agrafena Aleksiejevna. Povilas streiko yra paliesti ir keli
Ivanovičius parodė į save.
Į
lietuvių.

kad dabar, kai vyrai imami
į kariuomenę, fabriko vado
vybė savo balsu paremtų,
kad pirma būtų šaukiami
tie, kurie mažiau metų fabrike yra dirbę.
'
Atrodo, kad fabriko savi
ninkai sutiktų su visais rei
kalavimais, ir algą pakelti,
ir seniau dirbančius nuo ka
riuomenės prilaikyt, bet ne
nori panaikinimo to piece
work.

porą mitingų. Vis ragina draugai valgyt atneša. “Bulaikytis, iki kompanija su-1 ceriai” mielai darbininkams
tiks su streikuojančių reika-, skolon maistą duoda — kai
lavimais. Kompanija mūsų baigs streiką, atsiteis. Padidelė, daug šėrininkų, o jau rūpo pažiūrėti, kokia gi nuoMcCormickas tai milionie- taika tose būdelėse, Pasurius.
kom į vieną iš jų.

Aš esu lenkiškai kalbantis
ir skaičiau lenkų laikrašty,
kad Paderevskis perspėjo
darbininkus - girdi, jie streikais kliudo Amerikai pasiruošt gintis nuo priešų. Ta
me gi pat laikrašty rašė,
kad Paderevskis išvažiavo
keletui mėnesių pasilsėt į
šiltus kraštus. Matai, kai
darbininkus, tai varo į dar
bą, o patys — į kurortus.
Aš nieko prieš, senesnis te
gu pasilsi, bet kodėl darbi
ninkas negali turėt geres
nio gyvenimo.

Kai ėjau š buto ir pasisa
— Streikas, atrodo, dar kiau, kad einu pas streikuo
ilgokai tęsis, atrodo, kad jančius, mano mielas drau
net dar plėsis. Mūsų kom gas patarė:
— Vyruti, tik saugok kak
panija turi apie 9-10 didelių
dirbtuvių-fabrikų, gali strei tą. Užėjęs gi į patį streiki
Kaip mes pradėjome
kas apimti jas ko ne visas. ninkų picketą, radau visai
streikuoti
kitą nuotaiką. Iš tolo svei— Ar laimėsite?
_ Streiką suorganizavo
— Nežinau, kaip vaidžia kino.
Kiti vėl sako, kau tarp
— Alo, Father!
^jq unjja vieną sekmadie- laikysis. Mes turėjome vykAnt barako plevėsavo A- mūsų komunistai turi per
nį susirinkome į savo uni- dyti “defens” programą, dadaug įtakos. Žinoma, gal jų
jos kambarius ir balsavo- bar tas darbas sustabdytas, merikos vėliava. Vidury to
ir yra šiek tiek tarp darbime. Už streiką buvo apie Gali valdžia pareikalauti iš- mažo barako stovėjo raudo90 nuoš. Unija pirmadienį pildyti kas reikalinga kraš- uai įkaitusi krosnis, už jos ninku, bet nežymus procen— Jis nekaltas! Aš viską sugalvojau! Aš kalta, ne 1 Ko reikalauja darbininkai
jis! — pradėjo šaukti Agrafena, tvirtai įsikibusi į dre
perdavė fabriko vadovybei to saugumui. Ir darbinin- suolas, bet niekas ant jo ne t-as- Mes daugumoj tikinti,
Sutikau iš tų streikuojan
darbininkų reikalavimus. Su kams — ką jūs manote — sėdėjo. Pora stovėjo prie, remiam savo parapijas. į
bantį Povilą Ivanovičių. — Mane imkite, mane, ne jį!
čių vieną lietuvį darbininką.)
jais vadovybė nesutiko. Ta- nelengva be uždarbio vers- šachmatų lentos, kiti vaikš- mūsų, delegatų posėdžius a— Mes ne tavęs, piliete, atėjome! — atsakė milici
... , , .
da antradieni po pietų visi tis. Nori kaip greičiau su- čiojo, šnekučiavo traukda- 1 teina ir vienas kunigas, iš
ninkas, stumdamas ją į šalį ir kreipdamamis į Andrių ■ .... ,
pnejote, ko siekia darbiniu-.................
r
,
i .... , .
..
darbininkai savo darbą pa-jgrjzti j darbą, žinoma, no- j mi pypkes, apspito aplinkui j* mes žinome apie popieIvanovičių. — Bet šitą pilietį taip pat pasiimsime drauge. k . 9
liko ir išėjo. Dabar jau pen-1 retų grįžt į darbą laimėto- ir ėmėme kalbėtis visokiais žius, tarp kurių daugelis bu— Kas gali žinoti, kokia yra likimo naktis ir kada
liežuviais. Man buvo įdomu vo labai atsidavusių darbi— Streikuojantieji visų 1 kios savaitės kaip streikuo- jais.
ji ateis? — šnabždėjo išblyškusios Andriaus Ivanovižinoti, ką patys darbininkai ninku reikaiams. Patylėjęs
čiaus lūpos. — Vadinasi, nujautimas neapgavo. Dabar pirma reikalauja pakelti at-1 jame.
— Ar daug streikų oūna? mano apie streiką, ėmiau jų pridėjo: Ot, gerai, kad Tams
turėsiu atsakyti ne tik už save, bet ir už visus savo se lyginimą. Pirma mūsų fabri
Prie fabriko durų stovi — O, pasitaiko. Mano tė- būrio, o ir pavieniui klausi- ta atėjai, kad nori vietoj iške atlyginimas (mažiausis)
nius — Liek rusiškuosius, tiek ir totoriškuosius!
darbininkų sargyba — pi-1 vai pasakoja apie didelius nėti.
pačių darbininkų išgirsti.
Staiga Agrafena Aleksiejevna pradėjo svirduliuoti, buvo 64! 2 cento už valandą,
cket. Saugo visus vartus. 1 streikus šio šimtmečio pra- j
Šitaip daug daugiau sužino
griebėsi už širdies ir susyk bumtelėjo kaip pagalys ant' arba — 25 doleriai į savai- Jei kas mėgintų laužyt su-ėdžioje. Tada baltieji darbidarbininkai pasakoja
si, ne kaip sėdėdamas minkš
žemės. Povilas Ivanovičius prišoko prie pargriuvusias i
Daugelis uždirbdavo net
tartą drausmę — gautų neslinkai išėjo streikuoti, o juo
— Šiur, laimėsim. Matai tose kėdėse.
žmonos ir suspigo:
įžymiai daugiau. Pvz., aš
juokais į kuprą.
dieji — pasiliko dirbti. Oi Tamsta, yra tvarka pas mus
Kitokie balsai
— Gydytoją, gydytoją!
. Pa^s gaudavau atlyginimo
buvo tada karas tarp baltų — fabriko negadinam, tro
—
Tai
kaip
gi
vertiesi
da

— Na, gydytojas ir be jūsų ateis! Ką čia užsima-, maždaug po 35 dolerius į
Bet yra ir kitaip kalbanjų ir juodųjų, kai šie iš fa besiai, mašinos tvarkoj. Kas
nėte vaidinti komediją! Prašau eiti,-mes terliotis netu savaitę. Dabar darbininkai bar be darbo?
pat fabreikalauja, kad atlyginimas — Turiu daug laisvo lai briko išėjo. Krito ir sužeis stovi sargyboje, tiems gert čių. štai vienas to
rime kada! — įsakė milicininkas.
ti ir užmušti”.
nevalia. Gali nueit gert, bet r*ko darbininkas man šne
— Bet leiskite nors palaukti, kol atsipeikės žmona, niekam nebūtų mažesnis, ko. Namuose apsitvarkau,
O dabar kaip sugyvenate Jau tada nebegrįžk sargy- kėjo:
— ėmė prašyti Povilas Ivanovičius. — Galų gale, juk kaip 75c į valandą arba 30 kitiems padedu, žinoma, ne
— Sąlygos pas mus ne
patai tik smulkmena!'
"
,\ dolerių į savaitę. CIO unija, uždirbant sunku — pašal- su nigeriais. kaip lietuviai bon ~ stewartaa'
cių pastatytas, tuoj pri- taip jau blogos, mūsų kom
— Matai, kaip: smulkmena? — atsakė milicininkas. kuri streiką suorganizavo, pos negaunu nė jokios. Ge-įsu jais sugyvena?
panija senau turėjo dar ge
Kai ėjau iš buto ir pasisa- griebs!
— Jūs esate įskųsti, kad dalyvavote sąmoksle ir norė reikalauja, kad būtų panai rai ddP, kad turime iš tėvo
resnius darbus, kodėl unijos
kinta, vadinamas piece vvork, paveldėtą namą, gerai, kad j0 nekeiksi, nestumdysi —1
Mes norime tvarkytis tada
, , nereikalavo
., ,
,
jote su ginklu nuversti Sovietų valdžią!
pakelt
at, 
tai
yra,
kad
būtų
mokama
mama ir sesutė turi darbą. jj8 labai malonus vyras, tau pačiu demokratiškiausiu bū- lyginimo, kodėl ne prieš me
Ir kareiviai abu išvedė į kalėjimą. Jie buvo suimti
tik
už
darbo
valandas,
o
fatai
dar pragyvenu. Turiu širdį atiduos. Man pačiam du, — kalba kitas, išrinktadėl daktaro Krasnovo “prisipažinimų”....
tus streiką pradėjo, o da
Agrafena Aleksiejevna nebepabudo; pašauktas gy briko vadovybė nori, kad gerų draugų, tai jie duoda, pasitaikė, kad negras darbi- j sis delegatu nuo 25 darbi bar, kai mūsų fabrikai pra
dytojas konstatavo tik mirtį. Gyvenimo siūlą nutraukė atlyginimas būtų ne tik nuo ko man būtinai reikia. Kai ninkas man pagelbėjo kai ninku. — Kodėl mums ne- dėjo apsigynimui reikalin
i galima būtų reikalauti sąly- gus darbus. Ar nebus čia
širdies smūgis.
(. darbo valandų, bet kas dau- kurie iš streikuojančių šiek kiti nė šnekėt nenorėjo.
giau per tą laiką padarys, Į tiek uždirba stovėdami sar^gų pagerinimo?! Kodėl, kai noro sukliudyti defens prog
Lankoni
streikuojančių
I norėta duoti “defens” prog- ramos vykdymą, ar nesimaiKartą draugas Vladimirovas, parėjęs namo, vos tik daugiau nustatytos normos, gyboje prie fabriko. Man tie būdeles
tai
gaus
ir
didesnį
atlygini'
dalykai
nelabai
prie
širdies,
į ramos darbus, tai fabrikų šo čia raudonųjų ar raudonatidaręs duris, išgirdo kambary dainuojant. Nustebęs
mą.
kvietė
eit
į
sargybą,
bet
atĮdomu buvo pamatyti, vadovybės streikavo net tris marškinių įtakos? Mes no
sustojo vietoje, tebesilaikydamas už durų rankenos. Au
Be
to,
unijos
reikalauja,
Į
sisakiau.
šiaip
jau
turėjome
kaip
dabar atrodo fabrikai, mėnesius, kad išsiderėtų iš
sys, pratę tik prie internacijonalo ir triukšmingų revo
rim greičiau darbo!
liucinių dainų, užgavo toks tylus ir nuoširdus tonas, ---- ——----- — .......------------------------------------------------ . kuriuose streikas. Nuvažia- valdžios geresnes sąlygas.
Dar vienas kalbėjo:
toks paprastas ir švelnus, visai ne tas, kokį visuomet dvasios būsenos sudrumsti, tik vienas vaiko verkimas, vome. Tyliai stovi dirbtuvių Kiti prikaišioja, kad mes
— Buvau aš kirpėju, tai agirdėdavo, jog kaip apstulpęs sustojo, nebežinodamas ką Tereikdavo jam tik surikti, — beregint jos veide pasi- rūmai, kaminai nedūsuoja streikuodami kliudom “deteidavo tokie du žydeliai. Jie
daryti, žodžių aiškiai negirdėjo, tik suprato, kad tai rodydavo baimė ir rūpestis, tartum griūtų pasaulis, ir dūmų kamuoliais. Prie kek- fens” programos darbus, bet
jau ten unijose turėjo dide
turėjo būti lopšinė. Tanią dar nė karto nebuvo girdėjęs tik, kai mažytė, nurimusi, vėl žvelgdavo į ją savo dide- vienų vartų stovi darbinin- gi jei kils karas, kas pirma
lį balsą, prie vadų. Tai, žiū
dainuojant ir buvo įsitikinęs, kad ji visai nedainuoja. lėmis, pilkomis akutėmis, tik tada Tania vėl imdavosi kai-sargybiniai. Nuo lietaus eis į mūšius, ar ne darbinin. ir vėjo pasistatę sau būde- kai, tai kodėl jiems dabar rėk, būdavo, bovinasi prie
Draugas Vladimirovas gerai nežinojo, kaip tat nutiko, darbo.
(Bus daugiau.)
les iš lentelių. Čia jiems neduot daugiau užsidirbti?
Nukeltas j 6 pusi.)
bet viena juto aiškiai: ta daina sukrėtė jį iš pačių pa
matų, užgavo stygą, kurią tarė savyje niekuomet nesu
skambėsiant. Tačiau tuo pačiu laiku jame taip pat su
kilo pasipriešinimas tam jausmui; jis jo gėdijosi ir pra
dėjo pykti ant Tanios. Jam rodėsi, kad ši daina yra ne
kas kita, kaip protestas prieš jį ir prieš visą jo komu
nistinę pasaulėžiūrą.
Apskritai, nuo to laiko, kai Tania grįžo iš ligoninės,
jis kasdien šeiminiame gyvenime susidurdavo su vienu
kitu dalyku, kuris jį įsiutindavo, įžeisdavo, žodžiu, pri
mindavo “siauraprotišką pilietiškumą,” kuris sukeldavo
jame didžiausią neapykantą.
Tos visos “ceremonijos”
prasidėjo nuo pat pradžių: po gimdymo jai davė šešias
savaites atostogų. Draugas Taniai pasiūlė, kad pasiimtų
auklę, nes jos pačios jam reikėjo kaip veik nepakeičia
mos sekretorės, bet ji, nesileisdama į jokias derybas ir
nesiklausydama tolimesnių jo tikinėjimų, atsakė kate
gorišku “ne." Perširdęs ir įsižeidęs draugas Vladimiro
vas rytojaus dieną išėjo į tarnybą ir, grįžęs namo, kiek
vieną vakarą imdavo skųstis nemalonumais, kuriuos jam
pridarydavo Tanios vietininkė. Tačiau Tania, kuri ka
daise drauge džiaugdavosi visais jo tarnybiniais reika
lais, lyg pačios savo. dabar — bent taip jam rodėsi —
pasidarė nepakenčiamai abejinga. Dar daugiau jį erzin
davo tyli, nuoširdi laimė, kuri nuolatos švitėjo jps vei-.
Bendras vaizdas streikuojančių McCormick dirbtuvės darbininkų Chicagoje. Prie kiekvieno įėjimo (nuoSo. YVestern, 31 St. ir Blue Island)
de, o ypačiai pyko dėl to, kad niekas negalėdavo tos jos (ugnį kūrendami ir šildydamies dieną ir uaktį budi streikeriai, kad nieks neskebautų.
Courtesy of Chicago Heraid-Amencan

Kaip ilgai streikuos?

Pas streikuojančius
darbininkus

I
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(Tęsinys iš 5 pusi.)
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mūsų, nei jiems koks darbas
rūpi, nei ką — jiems darbi
ninkų sunkiai uždirbti dole
riai atitenka lengvai, be var
go... Unijos geras dalykas,
bet reikėtų ir jas aptvarky
ti, kad neišnaudotų kokie
prisiplakėliai, kad nebūtų
prievartos...”

Užsukau ir j namus ma
no naujo pažįstamo, darbi
ninko. Ant grindų gražus
kilimas-dyvonas, poia radi
jo aparatų, dailios patogios
kėdės, telefonas, kambariai
per du aukštu — gyvenk ir
norėk.
I
Kaip gyvena lietuviai
darbininkai

Courlesy of Chicago Herald-American

Pavasarėjant dienos, paprasta;, esti šiurpios, pagelingos. Kad bent kiek apšilus, strei
kuojanti McCormick dirbtuvės darbimnaai vaišinasi šilta kava.

BUS MINIMA POPIE KRIKŠČIONYBĖ SUSI
— Ar daug lietuvių šiuo
se streikuojančiuose fabri- < ŽIAUS VAINIKAVIMO
DŪRUS SU ŽIAURUOJU
kuose ?
PRIEŠU
— Bus keli šimtai, Lietu SUKAKTIS
viai darbininkai gyvena la-!
Kaip visados, taip ir
bai gerai — turi daugelis Pamaldose bus vyriau
savo namus, karus; beveik
dabar ji bus
visi turi telefonus, kiti turi sybės ir kongreso
po keletą tūkstančių dole
laimėtoja
nariai
rių susitaupę. Daugiausia

ną.
|
“Naujasis totalitarinių vai
stybių pagonizmas to nepai
so. Totalitarinėse valstybė
se viskas turi priklausyti
valstybei, niekas negali bū
ti aukščiau valstybės. Jose
be kitko dar siekiama pa
vergti žmonių sąžinės; rei
kalauja, kad žmonės valsty
bę pripažintų vyriausiąja
tiesų davėja. Tuo sumetimu
atakuoja krikščionybę. Pa
galiau tvirtina, kad žmonių
rasėms turi vadovauti
tik
viena rasė, rinktiniausioji,
aukščiausioji už visas kitas
įases. Ši rasė turi viešpa
tauti pasauly, o kitos rasės
turi jai tarnauti. Tik nelai
mė, kad tų aukštųjų rasių
yra ne viena. Kiekvienoj to
talitarinėj valstybėj
yra
rinktiniausioji rasė. Vokieti
joje — nacių (arijų), Itali
joj — fašistų, o Rusijoje —
komunistų.”

J. A. Valstybių sostinėje '
Washingtone plečiasi vy
riausybės departamentai, ko
misijos, įvairiausi biurai ir
agentijos. Iš visų šalies da
lių suvažiuoja daug vyrų ir
moterų užimti klerkų, stePamaldos įvyks naciona
nografių ir kitas pastovias
linėje Nekalto Prasidėjimo
pozicijas. Tarp naujai atvy
šventovėje — Amerikos Ka
kusiųjų jaunų moterų yra ir
talikų universiteto ribose.
katalikių. Washingtono ka
Prasidės kaip 10:30 ryto.
talikų vadinama Evidence
Jo Ekc. arkivyskupas Am Guild organizacija naujai at
I lėto Giovanni Cicognani, vykusioms katalikėms ir ka
Vasarą — mėgsta išva- j apaštališkas delegatas J. A. talikams dažnai surengia,
žiuoti j piknikus, turi savo Valstybėms, pontifikuos Mi paskaitas Motinos Bažnyčios
"genges” — susidaro būre šias. J. E. New Yorko ar subjektais, šias paskaitas
Savo paskaitą jis baigė
liai pažįstamų, išrita iš "ka kivyskupas F. J. Spellman gausingai lanko ne tik naupareiškęs, kad krikščionybė
ro” alaus pusbačkę ir balia- sakys pamokslą.
1 jai atvykusieji, bet ir šiaip
kaip visuomet praeityje, taip
voja. Kas netingi grajija r
katalikiškoji visuomenė.
Pamaldose
bus
svetimų
ir šį kartą išeis laimėtoja, j
kazirėmis ir mėto “horse
Aną vakarą kun. dr. Chai Visi krikščionybės ir Baž
šalių
diplomatiniai
atstovai,
shoes” — linksminasi ame-i
J. A. Valstybių aukštieji i les A. Hart, filosofijos pro ' nyčios priešai bus įveikti ir
rikoniškai.
valdininkai ir abiejų kon fesorius Amerikos Katalikų suklupdyti.
greso rūmų atstovai. Be to, uųiversitete, turėjo paskai- j
Daugiau dėmesio pūslė pakviesta daug ir šiaip tą “Krikščionybė ir pašau- l
tiems darbininkams! Jei mes žymiųjų asmenų.
lio krizė.”
Kišeninis
pas juos neisime, nueis re
Lietuviškai —An^lisK
"Per du tūkstančius me-;
Universiteto fakulteto na
voliucionieriai ir iš tų mielų
ir
riai susirinks akademiniuo tų savo istorijos krikščiony-!
žmonių padarys tik medžią-,
Angliškai Lietuviškas
bė niekados dar nebuvo su-I
gą savo baisiems eksperi-j se kostiumuose. Jie su ki
tais kunigais ir vienuoliais sidūrusi su tokiu galinguo-i
mentams!
ŽODYNĖLIS
sudarys procesiją, kuri į ju ir žiauruoju priešu, kai
K. J. Prunskis
šventovę įeis 10:15 vai. kad šiandien yra totalitari
Jame yrs 18.000 reiknlin
prieš pat Mišių pontifikavi- nė valstybė, kuri veržiasi
aprėpti visą perdėm žmonių Kiaušių žodžių. Dabar e?
PLATINKITE
DRAUGĄ’ mą.
riausia proga pirkti, negyvenimą, nepalikdama jo
perduodamai nupiginta kai
kios sferos kitai kuriai innn Calima gauti ‘Draugo
stitucijai,” kalbėjo kun. dr. j
knygyne dabar: kaina
Hart.” Romėnų valstybė, su
arkane
kuria Bažnyčia susidūrė pir j
tik čl.00
maišiais savo istorijos me-1
tais, nesiveržė paglemžti
DRAUGAS
individualinio asmens teisės,
Z334 South Oakley Avn.
Cbica tro. Illinois
kurią Bažnyčia pripažista ir
brangina kaip Dievo dova
Čikagoje letuviai dirba sker
dyklose. Atėję iš darbo mėg
sta namus, butus aptvarky
ti, vasarą — žolę paliai na
mus gražiai užlaikyti. Sek
madieniais žiemą parsineša
po pusę galiono alaus, ar iš
eina į saliūną. Daugelis lie
tuvių darbininkų eina j kon
certus, lietuviškus susirinki
mus, darbuojasi parapijai,
skaito lietuviškus laikraš
čius — "Draugą” ir kitus.

Šio kovo mėnesio 12 d.
Washingtone iškilmingomis
pontifikalinėmis Mišiomis
bus paminėta Šventojo Tė
vo Pijaus XII dviejų metų
vainikavimo sukaktis.
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“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.
11 Dumk.
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čios X vai. ryto Ims utl\<!<~ius
į šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioj
įvyks R.-diiling’ms
pamal
dos nž Valionio *ii’;;. I'.. p;
maldų Ims nulydėtus , Mmml
i’ilvarv
kaplius.
llart.
Mieli.
Nuoširdžiai
kviečia nu*
visus
gimines. draugus ir- pažjstainus
dalyvauti šiose la idot I Ve.se
Nuliūdę
Moteris.
Sūnus.
I>nlu<‘ry>. Žentas, \iiūk»s. svo
riais ir laimini'. .
I.aidot. direktorių s Ant
M
Phillips, tel. Y.vKds •P.MIH.

‘K'.

AMERICA’S IARGEST
SEILINO BRAND . . .

"Lai skamba per amžius
vaikams Lietuvos — Tas
laisvės nevertas, kas negina
jo3”. Įrašas Laisvės varpe

^Itching

L*

i
Forųuickrcliei Pum itching o.'ecz< ma, pinipk-s,
atldete’s foo‘, srabies, r:i h--? arui othtr extcmally caused skm .rouhk*,. c c w.r!d .mnuų
cooling. aniiseptic. kųuitl 1> I' i> Pre .ipitci..
Crcastless, slac.’ess.
m i s r:t :f . .imt
quickly stops inteire itch.nv ?
u i ix>tllc
pruvesit, or your mum •»
. A:.k your
druggist toduy for D. D. D. F*

ION.

L

CeTHlU[F

lbll2IGę°r Money Baili

Forquiclc relief from itching of eezema. pimples
athlete’s foot, srabtes, rashes and other e.<♦ emali y caused skin troubles. ūse vvorld-famous,
cooling. antiieptic. liquid I> D. D Pr<*scripti >n.
Creaseless. stainless. Soothes irritation :» . I
yuickly slops intense itch.ng. 35c tual bot tie
proves it. or your money back. Ask vour
druggist today for D. D. D, PRESCRIPTION.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Ar norite prisidėti prie
tikro misijonieriško darbo?
Taupykite vartotus pašto
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku-|
ris neša misijoms didelės
naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.

KELNER - PRUZIN
Geriaaaia* Patarnavimai — Mot erta patarnauja

Phone 9000

620 W. 15th Avė.

i

PASKUTINIS

Šioj srity daug'auria ga
li pasidarbuoti tie,
kurie
dirba krautuvėse, bankuose, I
ofisuose ir panašiose vieto į
se, kur kasdien pereina
daug pašto.

PAGERBIMAS

MISSION CLUB,
Marian Hills Seminary,
Hinsdale, Illinois.
I

....................................

PLATINKITE

‘DRAUGĄ’

JOHN F. EUDEIKIS

Listen to

Lairiotuviu Direktorius

P A LANDECH’S
Y U6Ū S L AV-A M ER1CAN
RADIO BROADCAST

AMBULANCE Dieną ir Naktį

Every Saturday,’ 1:30 to 2:30 P.M.

STATION

WH1P

1480 kiloeyeles
(First Station on Your Dial)

Featuring a program of

46C5-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARds 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Kailio

Yugoslav Folk Music

Programas — 10:00 vai. antradh-nio ir AeStadlenio rytais.
Iš Stoties \VHIP (14X0 kil.). su P. šaltimieru

3 KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

‘II

4

|9

I. •.

p.' /.lt lU h: 1,1.

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Kainos
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I ntc. ai
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PAMINKLAI
Prieinamos

'.r.

\l

I

GiCKl

JOSAS
<

Mirė vasario 17 d , 1941
ir lapo palaidotas vas. 20
'I., o dabar ilsis Sv. l’elro
kapinėse, Joliet, III. amžin
ai nutilęs ir negalėdamas ai idėkoti' tiems, kurie suteikė
jan paskutinj patarnavimą
ir palydėjo j tą neišvengia
mą amžinybės vietą.
Mes, atmindami ir apgai
lėdami tą jo
prasišalini
mą iš mūsų tarpo, dėkoja
me mūsų dvasiškam tėvui
klebonui šv. .Juozapo para
pijos, Rockdale, Ilk, kuris
atlaikė įspūdingas pamaldas
už jo sielų ir pasakė pritai
kintą pamokslą.
Dėkojame šv. Mišių ir gė
lių aukotojams. Taipgi dė
kojame graboriui, grabnešiams ir visiems, kurie paguo
dė mus nuliūdimo valandoje
ir pagalios dėkojame visiems
dalyvavusiems laidotuvėse, o
ypatingai tiems, kurie atva
žiavo iš toliau: o tau, myli
masai vyre, tesuteikia Vieš
pats amžiną ramybę.
Nuliūdę: moteris Domicėlė.

LIFE IN THE ROAR
■i

I

A.

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. H'estern Avenue
Tel. GROvehiU 0142

LACHAMICZ IR Sf NAI
2311 West 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

J. LIULEVICIUS
4318 S. Cnlifornta Avė.
Tel. LAFayette 3572

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

I. J. ZOLP
1616 West 46th Street
Tel, YARds 0781-0782
P. I RIDIKAS
3351 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18tb St.
Visi Telefonai: YARds 1419

ALBERT V. PETKUS
4701 So. Western Avenue
Tel. LAFayette 8024
ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

B a X g B18

Trečiadienis, kovo 5 d.

KOOKIU HOLDOUT SIGNS WITH CTBS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Chicagos Lietuvių
Auditorijos Reikalai

Mirė prelatas Foley
Mirė prelatas W. M. Fo
ley, Sv. Ambrozijaug para
pijos klebonas, 77 m. amž.
Gimęs Chicagoj. Pasauli
nio karo laiku New Yorko
kardinolas Hayes velionį pa
skyrė savo generaliniu vi
karu kariuomenės ir laivy
no kapelionų vadovybei.

Iš LGF Bridgeport
Skyriaus

CLASSIFIED

Auditorijos
direktorių,
LGF iniciatyva surengtas
draugijų, klubų ir kuopų bankietas pagerbimui Jono
viršininkų specialus susirin- Ramoškos už suteiktą stamkimas įvyko 26 d. vasario, bią auką LGF, vasario 23
Prezidentas J. Rūta paaiš- d., Lietuvių Auditorijoj. J.
kino, jog metiniam šėrinin- Ramoška yra vienas iš dauŠirdingai dėkojame vi
kų susirinkime 'nutarta su- gelio lietuvių, kuris atvyko,
siems, kurie kokiu nors bū
rengti vakarą auditorijos la iš Lietuvos į šią garbingą
du prisidėjo prie mūsų si
bui. Tą darbą direkcija jau šalį — Ameriką ir gyven-,
dabrinio vestuvių paminėji
pradėjo. Tam tikslui ir šis damas čia nepamiršo branmo, įvykusio vasarių 1 d.
susirinkimas sušauktas. At- gios tėvynės, ypatingai dastovų buvo 87.
bartiniame momente, kada
Vengeliausko svetainėje. Dė
Prezidentas pranešė atsto- ji reikalauja iš savo kilnia- (
kojame giminėms, draugams
vams, kad auditorija gavo dvasių sūnų ir dukrų, užjūir pažįstamiems ir labai įpaskolos $16,000.00 Real Es- ryje gyvenančių, aukų, darvertiname atsilankymą. Tai
» tate užsilikusios taksos vi- bo ir pasiaukojimo. Atjauspgi dėkojame už dovanas ir
sos jau užmokėta, perorga- damas kritišką Lietuvos lilinkėjimus žodžiu ir laiškais.
nizavimo lėšos taipgi apmo- kimą teikė ir teikia finansi
Ypatingai dėkojame kaimy
ketos, auditorijos namas ap- nę paramą, kad kuo greinams, kurie atsilankė iš Radraustas 3 metams ant 50 čiau išvaduoti tėvynę iš ocine ir Kenosha, Wis.
tūkstančių dol. “Premium” kupantų nasrų ir sutraukyti
("Drauvas* Acme teieahoio)
Pranciška ir Pet. Vaikučiai
jau užmokėta. Dabar audi- vergovės retežius,
Manager Jimmy Wilson of the Chicago Cubs (left) talks
torijos namas turi skolos 16
v.
.
Bankietas pradėtas Tau-I things over with Lou Novikoff, most publicized rookie to
Kas pasiryžo laimėti ar
tūkstančių dol. ir kitų jokių tog himnu. Įžanginį žodį ta-' enter the majors in years, after he had agreed to new žūti, tas retai būna nugalė
skolų neturi. Prezidentas r_ nenuilstanti LGF sekr 0 , terms and signed contract.
tas.
Corneille
ragino visus auditoriją rem~
■____________ __ ____________________________________
.
Aleliumene. Po to, pavede1
ti. Dabar auditorija pasiliko
..
. „
nuška, Dambrauskas. Kiti
,
, .
vesti programą pirm. A. Bulietuviams. Malonu butų,
.
smulkiais. Viso sudėta $38.CONRAD
kad visados lietuviams ir i
’
86.
Fotografas
pasiliktų. Prezidento praneGerb. Lietuvos konsulas
-. ,
......
,
Studija įrengta pir
1
*
, _ • .
Šie duosnus biznieriai au-.
. . ..
,
Šimą atstovai pneme rankų P. Daužvardis su žmona m a-L .
_ .
_ ......
Vyrų konsknpcijos direk- mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
*
,
..................
kojo gėrimus: J. Andnsiu-1
.
plojimu.
lonėjo atsilankyti ir asme_. .. . _
torius Illinoise, Paul G. Arm mis ir Hollywood
šviesomis. Darbas
.w . .
.
.■ .. i
w _ .. nas, is.. diceiis ir 2^ t. e d v a— ,
..,
, . ..
Direkcijos išrinkta komi- mskai Įteikti J. Ramoškai
_ .. . .
,
.
slrong, pareiškia, kad is Garantuotas.
J
_ ...
‘
• ras. Puikią ir skoningą va- .
. . ..
. .....
sija,
į kurią tĮėjo
J. Balčiu- dovaną. Ta rproga
,
r-r-. na- konsknpcijos
nėra įslaisvmJ
j
& t-pasakė karienę
pagamino _LGF
,
420 West 63 rd Street
nas, J. Rūta, J. Jackus ir kalbą primindamas 8Un ų rėš: A. Bubnienė, jos duktė 1 viešieji tarnautojai ir i
Tel.: Biznio
ENGlewood 5883
darbininkai ir jie yra sta-,
R. Mazeliauskienė, išdavė ra likimą Lietuvos gyventojų,
Res.:
ENGlewood 5840
A. Stočkienė ir R. Maze
tomi lygiomis su privačių v
portą iš auditorijos paren- BekLausant kalbos ne vieliauskienė. Pagelbininkės bu
firmų tarnautojais ir darbi
gimo. Komisija pranešė, jog nam atsilankiusiam nurievo Ag. Smagurienė ir St.
UNIVERSAL
salė paimta gegužės 3 d. dėjo gaili ašara ir visi pa- ' Pptra„qkait =
visiems sir- ninkais.
Drafto boardai sprendžia,
Bus programa, paskui šo- siryžo dar daugiau dirbti,
RESTAURANT
ar individas gali būti iš
kiai. Programą išpildys pa- kad greičiau Lietuvą liktų
Vestuvėm, Krikštynom tr klcoBankieto komisija daug j
•ucui Kankiciani nuu-lkiaui P*K rinkti artistai. Komisijos laisva.
laisvintas nuo karinės prie
tamavlm*.
ir nuoširdsiai darbavos: A.
volės, ar jis būtų viešasis,
raportas priimtas. Tikietų
Neseniai iš Lietuvos atUnk^DM l'alarnav itnad VLtiriiu
,
_
.i Stočkienė, O. Aleliūnienė, ir
. ,
, ,. . ,
T- •
kaina 50c, į šokius 25c. Pro- vykęs dr. Rackus su žmona!
.
ar privatus darbininkas. Kai
,
. . »
—
j ^5l. x v r a, u s 3. i l^j • I_3ir*i3o
•
v •* * •
756 W. 3 lst Stree»
gramų knygai parinkti skel-!irgi atsilankė ir tarė pade- Į
.
. . v
.
kurie darbai ir užsiėmimai
ningai, sutartinai uz tai pa. .
«.
A. A. NORKUS, sav.
. i yra butini bendruomenems,
bimų išrinkta Jonas Jackus kos žodį garbingam auko- ’ sekmgg vienos iš puikiausių,
k
...
, , . _
Tel. Victory 9670
_ . ,
, ,
_ arba pačiai valstybei. Boarpirmininku. Jam bus pas- tojui ir ragino kuo daugiau
Pne baro darbavos
J. i
r
. ...
T TA. .
„ , - dai į tai atsižvelgia ir jie
kirta daugiau pagelbininkų. dirbti ir veikti šiame kilnia- „ .
Bubnys ir J. Dimsa Garbe1
, .
„ ,
Nutarta kviesti visus (or- me darbe.
. - r, , .
- .
. , . ' žino, kuriuos vyrus saukti
visai Bubnių seimai, kurie
ne.
,
. . kareiviauti ir kurių
ganizacijas ir pavienius) Į Tarpe svečių matėsi p
Remkite Lietuvišką
,
. darbuojasi vienoje dvasioje
šaukti.
auditorijos paremti reika- Balzekas, automobilių biz- . ....
Žyduką
ir kilniame darbe.
__________
lus.
nierius, su šeima.
Nevėžio Bange PLATINKITE “DRAUGĄ’
- NATHAN
Nutarta visą auditorijos
Per vakarienę padaryta
KANTEB
didžiąją salę naujai išdeko- rinkliava. Aukojo: Balzekas
| MUTUAL
ruoti ir visą sceneriją pa- $10.00. T. Aleliūnas $5.00.
LIQUOR
gerinti.
Po SI.00: N. Valavičia, V.
r
CO.
Nutarta kviesti visas drau Gaubienė, J. Gauba, J. IshVVholesale
gijas, klubus ir kuopas, kad mantas, J. Bubnys, Dam4707 So.
savo parengimus ir susirin- brauskienė, F. Dabulskienė,
kimus laikytų auditorijos Ag. Misevičienė, B. Gintau| Halsted St
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
TeL Blvd
salėje.
tienė, Lydis, J. Ramoška, E.
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
0014
M. Z. Kadziauskas, sekr. Samienė, J. Dimša, Al. Selima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

Padėka

Paskutini Bargenui — 38 namai
Parduosiu arba I4run<luoniu Duonos
visokio didumo. .Marifuelle Park
Kepimo Biznį, au nuimi arhu atski
apylinkėje.
rai. Biznis Kotai išdirbtus per 31 me
tus. Esu 72 metų senumu ir noriu po»
ilsiu. Pardavimo arba rundavimo są Taipgi stutome naujus namus ir L.llygos prieinamos. Jei kas norės, iš souie senus. Apskallliaviiuaa veltui.
Pastatymo kainos:
mokinsiu duonkepio darnų. AntraSas
savininko ir biznio violos:
laidu ik 2-jų flctų mūrinis namas, po 1
Gotovvtt, 2803 Emcrald Avė., Cbieago, kambarius .................................... >5.950.
Illinois.
5 kambarių mūr. binigaluvv. . >1,oo0.
4 kambarių mūr. bungalotv. . >3.350.
Taipgi statomo ir didelius namus.
l'asl oro jam Paskolas ant Lengvų
lAinokėJmų.
Maži nuošimčiai.
wo ed
Turimo visokių mamų.
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY

Draftui priklauso ir
viešieji tarnautojai

Lietuviškos Knygos Dabar Ritėją
Ir Taipgi Brangeja!!!

MUSŲ SKAITYTOJAMS
Su malonumu pranešame “Draugo” skaitytojams, kad
P. Lorillard Co., kuri gamina Old Gold cigaretus, tik-ka
pradėjo naują pagarsinimo kampaniją ir suteikė “Drau
gui’ kontraktą garsinti jų naujo-skonio Old Gold cigare
tus.
Sis lietuviškos spaudos įvertinimas ir parėmimas P.
Lorillard Bendrovės, manome, bus įvertintas kiekvieno
mūsų skaitytojo, kuris rūko cigaretus. Nežiūrint kokius
cigaretus dabar rūkote, raginame nusipirkti pakelį Old
Gold cigaretų šiandie, ir pamėginti kiek daugiau malonu
mo priduos jūsų rūkymui šie skoningi cigaretai.
Taip darydami, ne tiktai sau padarysite malonumą,
bet ir tuo pačiu sykiu parodysite Old Gold bendrovei, kad
jų garsinimas “Drauge” neša rezultatų.
Kitoje vietoje šiandie rasite pirmą iš šių naujų Old
Gold pagarsinimų. Prašome perskaityti jį ir visus seka
mus jų pagarsinmus.
Kelias į gėrį ir išmintį
Ir senam kryžiui reikia
niekad neina per žaliuojan- ' žemiau lenktis,
čia* lankas, papuoštas leli-' Eik arčiau,
gausi greijų žiedais. Žmogui v isuomet j čiau.
tenka žengti sunkiu akme- j Jei pasivadinai grybų, tai
ningu keliu. — D. Reskinan 1 ir lysk Į krepšį.

NAMAI, KARMOS KINĄ
BRANGYN!

I'AIIDAVIMI'I AK IAKAM>A\ I.Mt I
DVONKEPYKLA

SOOTHE

EYES!

S

Kroipkilės pas:

CHAS. P. SUROMSKIS CO.
6921 So. VVestern Avė.
«YIS OV»WO*KIOr Do tl.ey smart
and bum? Murinę brings quick relief.
Try two drops of Murinę night and
morning and whenever your Eyes are
irritated and reddened or feel tired.

Office

“Draugas”, 2334 S. Oaklty Avė.,
Chicago, Illinois

I’KO. 0176

Smulkūs “Drauge” skelbi
mai nedaug kainuoja, bet
rezultatai esti geri. Bile ko
kiu reikalu pasiskelbk ‘Drau
go’ “Classified” skyriuje.

Fj

Mūrine is alkaline—pure and gentie,
economical, too. Try Murinę today.

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

UJRIHL

r°“ EYtS

Your

PLATINKI T r, “DRAUGĄ

SOOTHES • CtEAHSES . REFRESHES

AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^]
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
L. Sutaupysite 40% kuro;
COCK W0PL
CORKDOAOD
I. Apsaugo gyventojų sveikatą;!
flMOUS hvAATlNC BoARM
J. Padidina namų vertę;
CoMnitiUDCBMmmM Btvum
1. Taupo namų šilumą;
3orr Wbo»5. Duoda gerą apsaugą nuo
to Wbo»
ks Guac Ft
gaisrų;
Puma
6. Greitai ir lengvai įtaisomai
5-l
30im

Cumc Ft

Ha

B<urd*

ir

Lrytm

Huyy Dm Leme Mxrt«ui>Maadmry. ConcRrrt.tTC.

Apskaičiavimas

Dykail

i'trūplninie K.H.A. PaskoJinimtu
ar ttmobėj imuA.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šienui
dengimo medžiagų.
'
■

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO KEPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Warehouse: 9401 So. Stony Island Avė., trn.

WHOLESALE
FURNITURE

4

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDKOUM SETS
— KL'GS — KABIOS — KEEKIGEKA1OKS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
AU Nailonai!; Advcrtlscd Itema.

e

V

L

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

i£gg5j&S

PO ^1.00
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
apysaka. Tai antra “All Quiet On The VVestern
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
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.

TELEFONAI:
KEP. 3713; Vak.

Rez. Tel. VICTORY 2499

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

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

AGENTAI:
Jonas Rudinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewskl
“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

Nauja

Vieta:

907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

ngg

tt

g anT

?re<£iadien;3, kovo 5 d., 1941

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS AUKLĖTINĖS

Kas tai
Tai pat patiltam ai
pakali!, bat Nauji
Old Goldi viduj.
Vili dabar parduo
dami Old Goids
yra NAUJI Old
Gaidį.

NAUJO* tapo pridėta!
01, VYRE, VYRE! $ie mažiukai tavo
ūseliai tikrai užbaigia paveiksiu. Matai!
Tai štai kį padarė kas tai naujo garsiam eigaretui — padarė jj dar skanesnį!
Tai specialus importuotas tabakas pridėtas
prie Old Gold. Štai kodėl naujasis Old Gold
suteikia jum tokį malonų rūkymų. Gaukite pa
kelį šiandien.

N AUJ AS— Praizinis importuotas tabakas
iš rytinio Viduriomio-tabakas, kurio maži kva
pūs lapai dar priduoda skanumo garsiai Old
Gold sudėčiai! Taigi kiekvienas momentas jūsų
praleidžiamas su Old Gold bus dar smagesnis.

Therese De Sousu (apvade) Šv. Kazimiero akademijos senioritė, yra laimėtoja Chicago Herald-American vykdomąjam Giri Reporter konteste. Ji yra dainininkė ir rašėja ir mokyklos operetės “Pirates of Penzance” choristė. Čia
ji yra su kitomis akademikėmis draugėmis (viršuje iš kairės pusės) Adele Druktenis, Florence Poška, Loretta Stapleton; (apačioj) Patricia Murray ir Christine Miller.
(Klišė Chicago Herald-American)

CIO UNIJA PIKETUOJA j KAMPANIJA UŽ UNIJA Neužmirškite mokėti
federaliniu mokesčiu
GYVULIU SKERDYKLAS SU ANGLIJA

Apiplėšė ir paleido
basą į šaltį

Saniauti Amerikai Tabako prekijai—įsikūrę 1760

APLINK MUS

X Dr. P. Vileišis, vienas,
pabėgėlių iš Lietuvos nuo ’
bolševikų teroro, kovo 9 d. į
kalbės Waukegane. Visi ko- i
lonijos ir apylinkės lietu
viai nepraleiskit progos neišgirdę 'dr. P. Vileišio kal
bos.

X Pas O. Daunorus Marąuette Parke, keletai dienų
atvykę iš Moline, III., Vik
toras ir Vanda Rimšai. Jie
yra čikagiečiai, bet Rimša
iššauktas ten dirbti (turi atsakomingą valstybinį inžinierystės darbą), čikagiečių
neužmiršta ir gavę progą at
važiuoja aplankyti gimines.
Rimšienė yra H. Daunorienės ir Gelgaudienės (advo
kato, buv. vyčių veikėjo žmo
nos) sesutė.

Aloysius Metzen gydo šal- j X Šv. Kazimiero dieną vi
New Yorke ne tik įsiga-, U. S. vidaus
mokesčių
Packinghouse
Workers
sose Chicago lietuvių baž
Organizing Committee (CIO Įėjusi kampanija J. A Vai- lektoriaus ofisas Chicagoj čio suspirgytas kojas.
Metzen yra 23 m. amž., nyčiose per pamaldas buvo
unija) šiandien rytą prade-, stybes įtraukti karan Ang- ragina žmones, kad jie sū
dą piketuoti gyvulių sker- lijos pusėje, bet paskuti- į brustų mokėti mokesčius už gyvena 6600 Woodlawn av. j daugiau žmonių, negu kito
Pirmadienio vakarą plėši-1 mis paprastomis dienomis.
dyklas tikslu visus darbinin-1 niais laikais iškeltas sąju- pajamas, taip kad paskutiX ARD 2 skyr. vajaus
kus patraukti unijon. Einą! dis J. A. Valstybėms suda-j nėmis dienomis išvengus kai jį įsivarė į automobilį, , X Ona Jurgaitienė, sena
apvažiavo
apylinkę,
iš
jo
1
vakarienė
praeitą sekmadie
į darbą darbininkai bus su-į ryti politinę uniją su Angli- susigrūdimo.
Town of Lake gyventoja,
laikyti ir turės įrodyti, ar ja.
Skleidžiamas
šūkis: I Ta pačia proga praneša- atėmė 24 dolerius ir nuavė vakar šventė 80 metų am nį praėjo dideliu pasisekipriklauso unijai. Kurie pri- “Unija dabar!”
ma’ kad jau didesnėji mo- avalus ir paleido gatvėn žiaus sukaktį. Išaugino du i mu visais atžvilgiais. Pelno
! Akademijos Statybos Fon
klauso ir užsimokėję unijai
Tenai tasai obaisls randa į kesčių dalis surinkta ir be- basą.
sūnus ir dukterį. Vienas sū
Visa laimė, kad tas pada
dui liks nemaža suma.
duokles, bus praleisti. Ne daug šalininkų, nes ten yra veik dukart daugiau, negu
nūs išėjęs kunigo mokslus
praeitais
metais.
X Antanina Linkevičienė,
ryta
netoliausia nuo jo
X CYO, Šv. Jurgio para
priklausomieji nebus leidžia-r daug..tarptautinio gaivalo.
mirė.
Kitas
darbuojasi
pa

Mokesčiams mokėti pasku namų.
mi į darbą, jei nenorės .pa-L Angliška spauda praneša,
pijos skyrius, kovo 17 d. ren 2535 W. 45 PI., praeitą sek
rapijoj.
Duktė
Sofija
yra
ži

.1
sirašyti pareiškimo įstoti ka^ taa «Unija dabar!» šū_ t i nė diena yra šio kovo mė Metzen sako, kad plėšikai noma veikėja ir dainininkė. gia “sočiai”, kuriame galės madienį turėjo daug svečių,
buvę mandagūs, bet negai
dalyvauti tiktai nariai
ir atvykusių ją pasveikinti va
unijon ir užsimokėti įstoji- kįs jau atkeltas ir į Chica- nesio 15 diena.
Paskutinę dieną mokes lestingi.
rdadienio proga, o Mot. SąX Kun. J. Skripkus, šv. kviestieji svečiai.
mągą ir apylinkes. Norima su- čiai raštinėse bus priimami
gos 55 kp. choras, kurio na
Pranciškaus seserų vienuo
Uniformuotos policijos vir daryti sąjūdžio skyrių. Bet tik iki 7:30 vakaro
lyno, Pittsburgh, Pa., kape
X Bunco ir kortavimo rė yra ir pati Antanina, at
šininkas kap. J. Prender- nerandama nuoširdaus pri
lionas, šiuo metu viešįs Chi šauni pramoga įvyks trečia vykęs praktikai pasveikino
gaut paskelbė CIO unijai įs- tarimo. Nedaug individų
cagoj buvo sunkokai susir dienį, kovo 5 d., Darius-Gi- dainomis. Linkevičiai, buvę
pėjimą, kad policija neleis prisideda, nes britai, kurie
gęs. Net keletą dienų išgu rėnas salėj, 4414-16 S. VVest vestsaidiečiai, gražiai įsikū
Vakar rytą gatvės Chica
piketininkams sulaikyti nuo valdo Angliją ir kitas britų
lėjo lovoj. Dabar jau sveik ern Avė. Rengia Lietuvai rę Brighton Park, neužilgo
goj buvo slidžios automobi
darbo neunistų darbininkų. imperijos dalis yra gudrūs.
Gelbėti Komitetas. Pelnas švęs 35 m. vedybų sukaktį.
sta.
Jis sako, kad neunistams Jie siekia Ameriką tik iš
Chicagos organizuotos mo liams. Daug nelaimių įvyko.
skiriamas lietuviams pabė Abu yra žinomi veikėjai ir
darbininkams policija teiks naudoti. Nori, kad Ameri tinos remia federalinio se Wm. Chevalier, 20 m.
X Šv. Onos dr-ja, India gėliams sušelpti. Įžanga 35c. gerų darbų rėmėjai, nuolaka daugiau prisidėtų finan natoriaus Arthur Capper amž., automobilis So. Chica na Harbor, Ind., kovo 9 d., Pradžia 7:30 vakare.
reikalingą apsaugą.
tiniai “Draugo” skaitytojai.
suoti britų vykdomą karą. (resp. Kas.) sumanymą, kad go avė. važiuojant paslydo parapijos salėj rengia kau
Savo rėžtu miesto mayo-1
Būsi turtin
vyriausybė neįsikištų į jo ir visu smarkumu smogė į liukais žaidimo pramogą pa
X Motery Sąjungos Chic.
ras Kelly pareiškia,
kad
gesnis ir lalstulpą.
Jaunuolis
žuvo.
nilngesnis. —
kį tarptautinį karą be gy
rapijos naudai. Pramogos apskrities susirinkime, įvy
Turėsi
Chicagoj reikalinga tvarka
ventojų atsiklausimo—refe Knyga yra skambantis pasisekimu ypač darbuojasi kusiam vas. 28 d., Aušros
IŠTIKRINTA RYTOJŲ.
turi būti išlaikoma.
r
rendumo. Tuo tikslu reika praeities balsas. — T. Car- L. Kasparienė ir M. Genu- Vartų parap. mokyklos kam
CIO viršininkai atsako,
MUTUALiFEDERAL SAVINGS
lingas konstitucinis
prie- lyle.
bary,
apskr.
pirm.
Albina
šauskienė.
kad jei policija pradės kiš-;
and LOAN ASSOCIATION
Sol- das.
Poškienė paliko jai dovaną
tis į piketavimą ir nedrau- Į Chicagoj įsteigtas
OF CHICAGO
Šen. Capper to priedo rei
duotą
juodą
paišelį
ir
savo!
diers
and
Sailors
Service
gingai bus nusistačiusi, tas
2202 W. Cermak Rd., Chicago
DKMESIO, DftMESIO,
užrašų knygelę. Jei kuri sąCanal 8887
reikš, kad ji organizuotus Council.” Jo adresas 140 S. kalingumą pateikė senatui
DftMESIO!!!
vasario
24
d.
Už
to
sumajungietė
paėmė
per
klaidą,
Mokame
3l/2% Dividendų
darbininkus provokuoja.
Dearborn gt.
I
Ben.
J.
Kazanauskas,
Sec.
Jūs motut?* plnavijos.
nymo rėmimą senatorius
prašoma grąžinti, arba pa
Ir mergytės kaip lelijos.
Ši taryba skelbiasi, kad
PAS
Jei svetelj mielą norit pavaiSyfl,
laišku dėkoja Chicagos mo
šaukti telefonu Hem. 2374. TURTAS tf 1 000,000.00
šaukit Dobrovolsk) dešras prista
VIRS r ’
’
ji padės spręsti visus gyve
tinoms.
Bus dėkinga.
tyt.
VILEIŠĮ
nimo reikalus tiems, kurie
Dobrovolskio dešros tai ne mės
galiai.
EIK!
I drafto keliu šaukiami ka
Bet
aukščiausios rūšies
mėsos
gaminiai.
reiviauti.
Jei dar neragavot.
LL MAKIJ - NiW ..I RltUILT
Vakar trumpai pranešta, j
Tai tuojau skubėkit.
Nei vienos minutės nebeatldėklt.
Vad Chicago and Aurora keTas P^o^imas bus atDR. PETRAS
TYPEVVRITERS
VIEEIŠIS,
* * *
leivinis traukinys sudaužė liekamas neapmokamai.
Atstovas
.I
iiozan Dobrovolskis kiekvieną
Daug vyrų eina kareiviau
valandą Jums pristatys geriam— IMAll MONTHIT PATMINTI—
Westchester viršutinio geleĮSTEIGTAS CHICAGGJE 11 BAL-APRIL, 1932
sias, šviežiausias rūkytas dešras.
«
ti
ir
nežino,
kas
jiems
pa

Vaišinkitės vestuvėse, krikštyno
žinkelio vieno vagono galą.
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
SOLD? RENTED
se, Kankintuose DobrovoLsklo deš
darius
su
įvairiais
savo
naThe
Prudential
Ins.
romis.
Užtenka
pašaukti
telefonu
Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
Papildomomis žiniomis, apie
AND REPAIRED £
CANal 1712 Ir dešros bus jums
v
.
.
,.
ūminiais
reikalais,
kaip
tai
— I—UI VSASMt *uow*uavisoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
pr
įstatytos.
Asmeniškai
kreipki

Co.
of
America
30 asmenų sužeista. Medi- į
’
r
VILTI <*OSV
MIWaA<WtW« •VARANTII
tės j:
,
i
,j
i
visa
sutvarkius,
OFFICE;
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
ms vagono galas suskaldy- 1
aCTAD TYPEWRIT1R
175 W JACKSON BLVD.
COMPANY
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Dobrovolskio
tas į šipulius. Prieš tai 14
Minėta taryba, kurią su-1
0
■ OOUT C. <01*11*0. MmOS.
SPITE A-1820
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vaK.
IR W MADI1OM IT.
k. N. i.
Grocery & Meat Market
Home Office: Newark,
metų amž. berniukas,
Ro- daro profesionalai ir įmoniPhone DEAR3ORN P444
2325 S. Oakley Avė.
REHIDENCIJA:
W H F C — (1420 Kilocycles)
bert Mouw, suvažinėtas. Dėl ninkai, gelbės vyrams iš-,
4432 So. California Avenue J
(Priešais •‘Draugo" redakcijos)
Tel. I.AFayette 0771
jo įvykus ir nelaimė.
spręsti visas problemas.
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Senatorius dėkoja
motinoms

Žuvo autui smogus
į stulpą

TAUPYK!

pfl(JgS pašauktiems
kareiviauti

Jei Insurance Reik,

Traukinio vagone apie
30 asmenų sužeista
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