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Laikraščiai pranešė, jog 
prisiųstieji į Lietuvą komu
nistai kariai neturi marški
nių, neturi batų. Avi įvyžo-
mis, virvagaliais ir autais su-
siraičioję kojas. J ų kariuome
ne darant i graudų jaunų var
gšų vaizdą. J i e drausmingi, 
jaučiasi esą Lietuvos sąjun
gininkai, atėję M gelbėti drau
gingą Lietuvą nuo priešų". 
Tokie jų įsitikinimai. 

Nepriklausomybes Diena Lietuvoje 

Maskvos komunistai — va
dai neapsiskaitė, jog pasiųs
tieji išalkusieji, nieko gerą 
nemačiusieji nualintoje Rusi
joje kariai praplės komuniz-

PREZIDENTAS SMETONA 
KALBĖJO PER RADIJĄ 

Jis patvirtino Lietuvos 
ryžtingumą būti laisva 

KAUNAS, vas. 17. — Va- niėjo, kad tą susirūpinimą nJ 
kar visam krašte minėtos Lie- temdo Vilniaus atgavimas, 
tuvos Nepriklausomybes 22 kur pirmą kartą švenčiama 
metų sukaktuves. Nepriklausomybes dien*. 

Prezidentas A. Smetona 
kalbėjo per radiją. J i s patvir 
tino Lietuvos nepalaužiamą 
ryžtingumą būti nepriklauso
ma ir laisva. 

Prezidentas pripažino, kad 
tauta tur i pagrindo rūpintis 

Vakar Chicagoj iškilmin
gai minėta Lietuvos Nepri
klausomybes diena. Dalyva
vo ir Lietuvos pasiuntinys J . 
A. Valstybėms p. P . Zadeikis. 
Nepriklausomybes švente su-

IS VOKIEČIŲ LAIVO 
IŠVADUOTA 300 BRITŲ 

mo propagandą, lietuvių tar- Į rytojumi ryšium su karo 
pe. Jvyksta priešingai. I š pie-1. plitimo pavojumi. Bet pažy- t rauke iki 2,000 lietuvių. 
tų Lietuvos rašo žmones, jog 
bolševikų vadas komunistų 
šventes proga išrikiuotiems 
savo kariams pasakęs prakal
bos gale : " I r taip, mes esa
me mažoj draugingoj Lietu
voje. Kai matote, čia žmones 
pavalgę, apsivilkę, turi savo 
namus, gražiai gyvena, yra 
laisvi. Pas mus plačioj Rusi
joje — nėr duonos, nėra rūbų, 
neturim nei pastoges, nei lai
sves. Tokiai Rusijai neverta 
g y v e n t i " Laiško rašytojas sa
ko, jog komisaras visų aki-

VOKIETUA SIUNČIA 
GINKLUS SOVIETAMS 
BERLYNAS, vas. 17. — 

Sov. Rusijos žinių agentūra 
Tass praneša, kad Vokietija 
nusprendusi sovietams parū
pinti didelę kiekybę ginklų 

karo medžiagos. Berlyne šis 
įnešimas patvirtinamas, 

bus atliekama remiantis 
kutiniais laikais nacių su 
ievikais padaryta preky-
. sutartimi. 

kietija nusprendė sov. 
ją ginti nuo planuojamo 
rves valstybių užpuoli-

aciai galvoja, kad kaip 
•lševikai bus neįveikia 

ilgai Vokietijos sti
ebus palaužtas. 

LONDONAS, vas. 18. — 
Anglijos vyriausybe užvakar 
naktį paneigė tarptautinius 
įstatymus. Norvegijos pak
rantėse britų karo laivas 
(naikintuvas) Cossack užpuo
lė Vokietijos laivą Altmark 
su 300 britų nelaisvių. Alt
mark įgulos penki vyrai už
mušta ir britai nelaisviai iš-

M i l d o j n ^ u d e ^ Koks ^ ^ v i n u . P a i m t i į laivą Cos-

I sack i r nuvežti į Angliją. 
Užpuolimas įvykdytas norve-

venimas, tokia mirtis. 

Angliją šukele Norvegija ir 
Vokietija. 

Anglija aiškinasi, kad ne ji 
pirmutine paneigė Norvegi
jos neutralumą. Seniau Nor
vegijos pakrantėse vokiečių 
povandeniniai laivai nuskan
dino keletą prekybinių laivų. 
Be to, Anglija ne nepaiso 

. oKIEČIŲ KIŠIMASIS 
Prez. Rooseveltas karo laive " L a n g " su laivo kapitonu F . Johnson. Iš šio laivo pre- | NEREIKALINGAS 

zidentas nusikėlė į karo laivą "Tusca loosa" ir juo išvyko Panamos perkaso link. (Acme) 

AMERIKA TURĖTU 
PADĖTI SUOMIJAI 
LONDONAS, vas. .17. — 

Daily Mail rašo, kad J . A. 
Valstybės turėtų rimtai susi
rūpinti Suomijos likimu ir su 

Norvegijos protestų. Mažoji įsimesti jai jįaolėti grumtis su 

Amerikos komunistai mul
kina žmones, dedasi esą varg
šų užtarėjai, o tikrumoje yra 
vargšų smaugėjai. 

Komunistai išnaudoja dar

gų autoritetams protestuo
jant . Norvegai buvo bejėgiai 
ginti savo neutralumą. To nė 
nepaisyta. 

valstybe neturi balso. Su Vo
kietija gi vykdomas žūtbūti
nis karas . 

DEMOKRATŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS 

sovietais užpuolikais. Ameri
ka; turėti teikti ne apčiuopia
mą, bet tikrąją pagalbą suo
miams, pareiškia laikraštis. 

Daily Mail sako, kad Angli
ja šį kartą nieko sau nereika-

WASHING,TON, vas. 18.— liauja iš Amerikos. Tad Ame-

BERLYNAS, vas. 17. — 
Hitlerio laikraštis Volkiseher 
Beobachter pareiškia, kad So
vietų laimėjimas Suomijoje 
neabejotinas ir Vokietijos ki
šimasis ten nereikalingas. 

Anot laikraščio, santarvės 
valstybiy įsikišimas, rasi, tik 
karą prailgintų. Bet santar
vė neduos Suomijai jokios pa 

Suomių kariuomenės vyriau- DTJ AMERIKOS ATSTOVAI ramos, kaip ji nedavė Lenki-

KOVA SU BOLŠEVIKAIS 
TURI BŪTI VYKDOMA 

Suomiai sulaukia gausingos 
pagalbos, pareiškia vadas 

HELSINKIS, vas. 18. — • ' 

šias vadas fieldmaršalas ba- IŠVYKO EUROPON 
ronas Mannerheimas išleido N E W YORK, vas. 18. 
atsišaukimą tautai ir kariuo- Vakar italų garlaiviu " R e x " | vaduoti, 
menei. J i s tautą užtikrina, ' du J . A. Valstybių atstovai 

jai. Atrėž, kad nėra galimu-
!mų ir kad per vėlu Suomiją 

kad Suomija susilaukia iš 
svetur srausinsros pagalbos, 

Demokratų partijos naeiona-
lio komiteto pirmininkas, paš
tų departamento sekretorius džiaga. 
J . A. Farley, paskelbė, kad 
šios partijos suvažiavimas 

rikai y ra progos Suomiją 
remti sinkiais ir karine me-

Visas dalykas štai kame: 
bininkus. Tol jie geri darbi- Vokietijos laivas Altmark 
ninkams, kol prisimeilina, buvo pagelbinis K e t ų Ame-
Gavę valdžios, nepaiso pažą- rikos pakrantėse nuskandin-
dų, visus verčia vergauti ko- tam karo laivui Graf Spee. 
munistams. Štai, Rusijos dar- Šis laivas Atlantike trauky- Chicagoj skirti kandidatą į 
bininkas. J i s per mėnesį u ž - d a m a s i s britų prekybinius lai- f W « H w t | prasidės liepos 15 p ^ R Y Ž I U S vas. 17. -
dirba valstybinėj tarnyboje*vus skandino ir jų įgulas ė - l d i e n * 'Autori te tai planuoja iš šio 

$9 rub., arba 6:30 rub. | die- mė nelaisvėn. Nelaisviai bri- Respublikonų parti jos su- .miesto į provinciją iškelti a-

išvyko Europon. Vienas jų 
Myron C. Taylor — preziden-

kuri nuolat didėja ir stiprėja, to Roosevelto personalus at 
Kariuomenę gi ragina laiky
tis pakilios dvasios ir atkak-

stovas popiežiui Pijui XII , 
kitas — valstybės pasekreto-

DAUGIAU VAIKŲ 
BUS IŠKELTA 

ną. Tuo ta rpu svaras sviesto tai buvo krušami Altmark 
kaštuoja 7 rub. 50 k. cukraus laivan. J ų ten būta nuo 250 
svaras buvo 2 rub. (Izviesti- iki 300. Kaip Graf Spee pa- dės birželio 24 d. 
j a 26-IX, 1935). Nuo darbi- kliuvo nelaisvėn, Altmark su 
įlinko a t ima iš algos komu- britais nelaisviais staiga din-
nistų reikalams 25-31%. Su Ii- go. 
kusiais 90-110 rub. darbinin- .—, , .. . . 

Tik paskutinėmis dienomis 

važiavimas, kaip žinoma, į- pie 200,000 ta ikų daugi m, 
vyks Philadelphijoj ir prasi- ta ip kad jiems nebūtų pavo-

kas gali nusipirkti apie 308 
svarų duonos sau i r visai šei
mai per mėnesį, kai prieš D. 
Karą paprastas darbininkas į-
monėse uždirbdavo į mėnesį 
16-24 rub., galėjo nupirkti 
daugiau 800 svarų duonos. 
Tai rodo, koks y ra darbinin
kams rojus Sovietuose. 

Komunistai neužstoja ap
leistųjų, našlaičių. J i e įvedė 
mirties bausmę 12 metų vai
kams už vaikiškus nusikalti
mus (Pravda, No. 97, 8 J V , 
1935 m.) Pa tys sau reikalau
ja Amerikoje plačiausios lai
sves veikti, darant sąmoks
lus, ruošiant perversmą. Pyks 
ta , kai raudonąjį gaidį — ko- j munistams į Sovietų Rojų, jei 
munistą padeda Dėdė Šamas ten pasiliks 10 metų. L i e h -

britų karo laivai susekė jį 
plaukiant Norvegijos pakran
tėmis Vokietijos link. Iš Lon
dono įsakyta jo nepaleisti. 
Pamatęs pavojų Altmark 
spruko į Josing įlankėję 
(Norvegijos pakrantėse) . Bri
tų laivas Cossack pareikala
vo paduoti bri tus nelaisvius. 
Kai atsisakyta, Cossacko jū
reiviai susimetė stačiai į Al-
tmaik laivą ir po trumpos 
kovos su vokiečiais išlaisvi
no uždugnytus nelaisvius. 
Daugumas vokiečių įgulos iš 
Altmarko paspruko į krantą. 

Griežtus protestus prieš 
^ ^ — — — ^ . 

į " š a l t ą j ą " prasivėdinti. 

Švedų darbininkai (pasisiū 
lė apmokėti kelią saviems ko-1 nis rojus. 

viai komunistai įsižeistų, j i 
kas jiems panašų dalyką pa
siūlytų, nes čia jiems geres-

BUKARESTAS, vas. 18. — 
Sumažėjus Rumunijos skys
tojo žibalo kiekio išvežimui į 
Vokietiją, naciai gauna žiba
lo daugiau iš Rusijos. 

jaus, jei Pa?yro?s iš oro būtų 
puolamas. 

LONDONAS, vas. 18. 
Vokietijos pasiuntinys Suo
mijai von Bluftcher iš Berly
no grįžo į Helsinkį. 

PRANCŪZAI SUSIMETA 
GELBĖTI SUOMIJAI 

PARYŽIUS, vas. .18. — Iš pirmiau pasiuntusi daugybę i 
patikimų šaltinių sužinota, j ginklų ir karinės medžiagos, | mas atsišaukime ta rp kitko 
kad Prancūzija susimeta pa- ! ta ip pat 200 lėktuvų, kuriais (pareiškia: 

liai grumtis su priešu iki bus rius Sumner Welles, specia-
laimėta — iki įsiveržęs p r i ek ius pasiuntinys Europai gra
sas bus sutriuškintas. žinti taika. 

Suomių karo vadovybės 
•pranešimu, rytiniam fronte — 
Kuhm srityje, suomiai laimė
jo svarbias kautynes. Iki 2,-
000 raudonųjų nukauta. 

Karelijos sąsmaukoje suo
miai atsimetė į naujas Man-
nerlieimo linijos pozicijas. 

Savo rėžtu Maskva prane
ša, kad sąsmaukoje raudono
ji armija prasilaužusi per 
Mannerheimo liniją išilgai. 
Terijoki Viipuri (Viborgo) | V O K I E T l J O J E AVIMOS 
geležinkelio ir esanti jau vos 
už keleto mylių nuo Viipuri. 
Suomiai apie tai nieko ne
mini ir t ikrasis stovis Summa 
ruože kol kas nežinomas. 

Fieldmaršalas Mannerhei-

NAUJA BULGARŲ 
VYRIAUSYBĖ 

SOFIJA, vas. 17. — Suda 
rytas naujas bulgarų minis 
trų kabinetas. Premjeru yra y i e t a s s u s i r i n k t į g a t v e s valy 
prof. Bogdanas Philovas. Už- ^ 
sienių ministras — Ivanas 

SLOVAKIJOJ VARŽOMI 
ŽYDAI 

BELGRADAS, vas. 17. — 
Čia gautuose slovakų laikraš
čiuose (paskelbtos taisyklės, 
kuriomis žydams uždrausta 
lankyti, valgyklas ir kavines 
Bratislavoje, kadangi " j i e 
slovakams atrodo provokuo
jantiej i" , ty., nepakenčiamie
ji-

Be to? ten žydams įsakyta 
dukart savaitėje į paskirtas 

Popovas. i 
Kalbama, kad naujas kabi

netas esąs gerokai pašlijęs j ^ į į į y į , ; 
sov. Rusijos pusėn. 

PRAHA, vas. 18. — Dėl 
smarkaus šalčio čekų mokyk-

dėti Suomijai, kuri , galima 
sakyti, prie sienos prispirta 
grumiasi su bolševikais už sa
vo gyvybe. 

ra kitokios nuomones. Raudo-Suzmoma, kad Prancūzija . . . . 
. . , inieji sis ura ruožu prasilau-

suomiams at idaro savo arse- ! ^ , , _ . ,. .. 
fzę per Mannerheimo liniją 

nalus i r pripažįsta jiems rei- ^ g r f l ž u d a r n e b u g r g e 

kalingus kreditus. Prancūzija S u o m i j o s K o v o s v i s u g r i e ž . 
sau atsargoje pasilieka t ik ^ b u g a t n a u j m t o s i r į s i . 

suomiai jau naudojasi. "Mūsų tauta toliau neka-
Daug kas sako, kad Pran- ' r i au ja pat i viena. Iš užsienių 

cūzija per vėlai subruzda pa- sulaukta gausinga pagalba ir 
dėti Suomijai. Bet žinovai y- j i kaskart didėja. 

" J ū s galite būti tikri, kad 
priešas nieku būdu nesulau
žys mano ginimosi sistemos, 

naujausius ginklus i r kitus 
karo pabūklus. Ki tkas pave
dama suomių nuožiūrai. 

veržusios raudonųjų divizijos 
gali būti sunaikintos, jei suo
miai turės pakankamai gink-

Prancūzija Suomijon jau lų. 

KLUMPĖS 

BERLYNAS, vas. 17. — Si 
lezijoje darbininkų vaikams 
nacių autoritetai parūpina 
medines klumpes. Matyt, ne
užilgo ir suaugusieji bus pri
versti avėti klumpes. 

jei visi susibūrę sukeldinsi-
me naujas pozicijas M 

LONDONAS, vas. 17. — 
Šiaurės jūroje šiandie nus-

ŽODŽIO LAISVĖS 
UŽTIKRINIMUI 
WASHINGTON, vas. 17. — 

Kongreso atstovas J . W. Di-
tter, resp. iš Pa., kongresui į-
teikė bilių, kuriuo siekiama 
užtikrinti žodžiui laisvę per 
radiją. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; numatomas lietus, ar 
sniegas. 

Saulė teka 6:40, leidžiasi 
5:28. 

LONDONAS, vas. 16. — 
Anglija mobilizuoja 20 m. ir 

kandinta du norvegų laivai k .24 metų amžiaus vyrus, kurių 
vienas britų. būsią iki 250,000. 

DAINŲ DIENA 
S u Š o k i a i s 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

Įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Są-gos Cbicagos Provincija 
i r dienraštis " D r a u g a s " . 

Tikietus jau galima gauti 
" D r a u g o " ofise. 
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų ncgažina. 

Jei neprašoma tai padaryti ir neprisJunčiama tam tiks
lui paisto lenkiu. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulis* savo nuožucros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei gal ima r šomaja mašinėle) , 
paliekant didelius ta lpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikrašttn nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Entered as Second-Class Matter March 11, 191 S. at 

Chicago, Hųnois Under tbe Act of Marcb 3, 187». 

no. kokie yra mūsų tautos nusistatymai Nė
ra taip pat pagrindo manyti, kad galėtų kas 
nors įvykti, kas gyvenimo sąlygas Lietuvoje 
galėtų pakeisti Bent jau teisiniu požiūriu 
jokių atmainų negali būti. O kai ekonomine 
padėtis pasunkėja, tai ji sunkėja visur, šian
dien mes drąsiai galime pasakyti, kad gyve ] 
nimas kai kuriose kitose valstybėse yra pa 
sidaręs žymiai sunkesnis; ten ir nedatekliai 
nepalyginti labiau jaučiami, negu mūsų kraš
te, kuris karo tiktai netiesiogiai liečiamas. 

Susipratusiai visuomenei, jeigu kur su tuo 
klausimu tektų susidurti, reikėtų į šį reika
lą labai rimtai pažiūrėti, ypačiai neišleisti 
iš akių tų neatsakingų agitatorių, kurie sten
giasi suklaidinti mūsų tautiečius. Čia jau 
būtų tiesiog pareiga atitiesti suklaidintų 
žmonių nusistatymus. Mūsų nedidelei tautai 
kiekvienas žmogus yra brangus, dėl to nega
lima jų taip pigiai atsisakyti. Darbo ir duo
nos Lietuvoje užteks visiems, jeigu tik visi 
sutartinai kibsime į visus mums gyvenimo 
statomus klausimus. 

Kadangi šis klausimas šiandien pasidarė la
bai populiarus ir tikrai įdomus, mes Čia per
spausdiname iš "XX Amž.' Jg. Petrikonio 
straipsnį ištisai: ' 

Repatriacija šiandien pasidarė labai ma
dingas klausimas; šimtai tūkstančių žmonių, 
kurių tėvai protėviai nuo amžių gyveno vie
noje vietcje, staiga palieka savo senąsias 
sodybas ir keliasi į kitą kraštą. Tai yra to
kio masto įvykis, kokio tautų istorijoje ne
dažnai pasitaiko. 

Nėra mums jokio reikalo čia svarstyti vi
sus motyvus už ir prieš repatriaciją; tai yra 
reikalas tų valstybių, kurios tarp savęs su-

.sitaria tam tikra dalimi piliečių pasikeisti 
arba ir be jokių mainų daiį piliečių priimti 
arba išleisti, vadinasi, atiduoti kitai valsty
bei 

Bet jau kitas dalykas, kai eina kalba apie 
mūsų piliečių repatriaciją. Čia mes ne tik 
galime, bet ir turime tarti savo žodį, nes 
bet kokios mūsų piliečių dalies išsikelimas 
liečia jau tiesiogiai mūsų kraštą. 

Neseniai skaitėme spaudoje žinią iš ofi
cialių šaltinių, kad repatriacijos klausimas 
Lietuvoje iki šiol visiškai nėra judintas. Va
dinasi, niekas į mūsų vyriausybę tuo reikalu 
nesikreipė, o vyriausybėms nesusitarus nega
li būti joiiios repatriacijos. Tai, kas tuo rei
kalu skelbiama vokiečių mažumos organe, 
be to, bet kokia agitacija ir įkalbinėjimai 
yra daugiau ar mažiau neatsakingų žmonių 
aaroas. matyt, yra kazaas suinteresuotas 
drumsti mūsų piliečių nuotaikas, net prasi
manymais versti juos ruoštis pakisti sietu
vą, uar blogiau, kad tokie agitatoriai randa 
gcsiuuu Kreiptis į tikriausius lietuvius vien 
tuo motyvu, kad jie yra evangelikai. 

to to, kai turime neabejotinus duomenis, 
kad menas iš atsakingų Vokietijos vadų to 
Klausimo nėra kėlęs, juo labiau, po tokios 
neatsakomingos agitacijos, nesunku supras
ti, jog visas šis darbas negali atitikti Vokie
tijos vadų mintį. 0 atskiri piliečiai tokio 
masto klausimus visiškai nėra kompetentiški 
spręsti. 

Kodėl mums tas klausimas taip rūpi? Pir
miausia, žinoma, dėl to, kad bet kokia agi
tacija ir piliečių nuotaikos drumstimas jokiu 
atveju nėra leistinas ir niekam nenaudin
gas. Bet svarbiausia, kad tie piliečiai, kurie 
pasiduoda sukurstomi, gali ne tik patys nu
kentėti, bet ir mūsų kraštui žalos padaryti 
Nėra jokios abejonės, kad toks raginimas 
"ruoštis" ir laukti veikia tų piliečių nuo
taikas ir pakiša nepagrįstas perspektyvas. 
Gali atsirasti tokių, kurie jau dabar meta 
darbą, ypačiai ūkininkai, nes visa tai jiems 
tariamai gali būti nebereikalinga, o atėjus 
pavasariui jie vėl graibstysią ir nežinos nuo 
ko pradėti Kraštui negali būti naudinga, 
kai tam tikra piliečių dalis nustoja dirbusi 
ir rūpinusis savo rytojumi; gali atsitikti taip, 
kad paskui kitiems piliečiams teks už juos 

.pasirūpinti, padėti. 
Tiesa, vokiečių mažuma mūsų krašte nėra 

gausi. Ji čia toli gražu neturi tokios reikš
mės, kokios ji tmrijo mūsų kaimyninėje Lat
vijoje. Bet vis dėlto, jeigu toks klausimas 
iškiltų, jis turėtų būti visapusiškai ir rim
tai kompetentingų žmonių apsvarstytas, juo
ba, kad tokia repatriacija galėtų mums kaš
tuoti nevieną milijoną. 

Vokiečių m P*"™3" Lietuvoje nėra jokio 
pagrindo pasiduoti įvairiems gandams. Tiek 
išgyvenusi Lietuvoje, ji pati labai gerai ži-

VILNIAUS BAROKAS 
Vilnius teisingai priskiria- rioms nėra svetima Yignolos 

inas prie gražiausių Europos 
miestų. Be savo puikios padė
ties, Vilniaus miestas be ga
lo turtingas architektūriniais 
paminklais; jie sudaro archi-
tektoninį peizažą, kuriame ry
škiai atsispindi vitalinės jė 

ir Palladio įtaka. 

Bet panašiai, kaip šv. Ka 
zhniero bažnyčioje fasadas n 
giaistinė vidaus dekoracija — 
18-tojo amžiaus kūriniai, taip 
ir didingai santūrios šv. Te
resės lomios vėlesnėje bart; 

gos, kūrusios praėjusių am 
žiu Europos kilt&l* Sis tik- * f a * * prapliumpa lietumi 
rai europinis miestas savo ar- žaismingų, žiburiuojančių ar
chitektūra, visų pirma, yra Į chitektūrinių detalių; pasiio-
" bažnyčių miestas". Jų dau-,do laužytos ir raitytos Unijos 
giausia išliko tarp istorinių 
Vilniaus paminklų, nes rusų 
valdymo metu kiti senoviniai 
pastatai buvo negailestingai 
naikinami: perdaug jau įky-

sūkuriai, ekstatiškai nerimas
tingas šviesos ir seselių žaidi
mas, kaitulingų spalvų, sida
bro ir aukso mirgėjimas. 1668 
—84 m. Krokuvos architektas 
Jonas Zaoras stato hetmonui 

Įsidėmėtinos Pastabos 
Lietuvos Verslininkų Sąjungos organas 

4 'Verslas" ražo: "Pažvelgus į nueitus ke
lius, matome daug ryžtingų užsimojimų, nu-

! veiktų darbų, bet sykiu ir vieną, kitą apsi-
, rikimą, kuris nebeturėtų kartotis. Perdaug 

nesidžiaukim tuo, kas pasiekta, perdaug ne-
aimanuokim dėl vienos, kitos pasitaikiusios 
klaidos. Kas stovi vietoje, tas žengia atgal. 
Kas gyvena praeitim, tas nesugeba, ar ne
nori būti geresnis ateities kūrėgų. 

Tauta mums yra gyvoji realybė, nemir
tinga ir vis žengianti pirmyn. Būkim kilnių
jų lietuviškos Lietuvos idealų realizuotojai, 
o ne konservuotojai. 

Turim žengti dar su didesne drąsa pirmyn, 
neatsižvelgdami į pasitaikančias kliūtis. 

Ateitis ne tų, kurie rezervuojasi, kurie bi
jo naikinti visa tai, kas bloga, kurie nesi-

riai jie primindavo garbingą 
Lietuvos sostinės praeitį. f Mykolui Pacui šv. Petro baž

nyčia (Antakalnyje). Čia išo-
Bažnytinėje /Vilniaus archi

tektūroje pilniausiai ir ryš
kiausiai atvaizduota baroko 
gadynė — 17-tas ir 18-tas 
amžius. Tiesa, prieš tai dar 
yra buvusi "plytinė gotika": 
(14—^6 amž.), bet dauguma 
išlikusių jos paminklų buvo 
perdirbti baroko gadynėje. 
Puiki architektūrinė šv. Onos 
ir šv. Bernardo bažnyčių gru
pė — tarytum gotikos sala 
judrioje barokinių Vilniaus 
formų jūroje. Tarp kitko, įdo
mu pažymėti, kad ir garsusis 
šv. Onos fasadas, vienas vo-
•kdskosios plytinės gotikos per
lų, vaizduoja vėlesnę, itin ta
pybinę ir "barokiškai" jud-

įrią jos fazę ((10-tojo amžiaus 
pradžia). 

rine architektūra neperdaug 
vykusi (masė nepakankamai 

""•IfilMiliieĮ© 

"i-"^n5 '€M3M 
Po Svietą Pasidairius ^° nar*ai stovi netoli bačkos 

su glėbiais komunistinių pla-
Labs rytsl 
Karta mudu su draugu be

vaikščiodami Brooklyne neto
li Bridge Plaza prie kampo 
žydijos iš tolo pamatėme 
juodų apdriskusį žmogų ant 
bačkos, darkyta anglų kalba, 
bešūkaujantį: "Mes purvini 
darbininkai! Mes apskretę 
darbininkai! Mes skarmaluo
ti! Mes alkani! Šalin buržu
jai! Šalin kapitalizmas! Bal-

istoriškai išsklaidyta, bokštai ^ ^ u ž k o m u n i s t u s ! j į e mū-
ir fasado bokštų proporcijos 
perdaug kresnos); užtat vi
dus stebina gausybe dekora
tyvinių formų, kur daugybe 
detalių (vien tik skulptūrinių 
figūrų apie 2000! — jų dalis 
yra tiesiog puikios skulptūri
niu atžvilgiu) yra suderinta 
galingais akordais, perskro
džiamos š-viesos, krintančios 
iš ruimingo bokšto. 

Nauja Vilniaus baroko is
torijos fazė prasideda nuo 
antrosios 17-tojo amžiaus pu

šų draugai! jie duos mums 
duonos1 " ir taip toliau, 
o apie pora desėtkų žydelių 

katu ir siūlo praeiviams už 
dešimtukų pirkti. Niekas jų 
nepirka, 

— Nagi, Bimbalas, ar ne?, 
— sakau draugui. 

— Na, šiur, kad j is! — at
sako draugas. — Supuvusių 
kiaušinių jam reikia! Ar tu 
matai, kasdien vaikšto, kaip 
milijonierius apsirėdęs, nosį 
užrietęs ir su paprastais dar
bininkais nenori net susitikti. 
Puikum naujos mados arma-
bilu važinėja, o dabar čia ant 
bačkos visas murzinas ir api-

! plyšęs šūkauja. Kibą jam ne
stovi ant šaligatvio ir juo-j viskas namie f 
kiasi. 

Sakau draugui: "Eiva ar
čiau pažiūrėti, už ką tas ni-
geris agituoja balsuoti. >> 

Priėję arčiau žiūrom, ugi 
Brooklyno "nelaisvės" Bim
balas, sudriskusiais purvinais 
rūbais apsivilkęs, veidų tyčio
mis purvais išsitėpiojęs, kad 

sės, kada sugriovus miestą | rėkia, tai reikia, net sielės iš 

Barokas 
ir išaugęs stilius — suteikia 

ryžta kovoti už aktyvų lietuvį ir aktyvių Vilniaus architektūrai savo-
tauta. [tiška pietų antspalvį ir pilna,jų didelių bažnyčių, o taip 

Lietuvai bus toks gyvenimas, kokio ji buŝ Į melodija, nepasitenkindama j pat daug senesnių bažnyčių ir 

rusams (1655 m.), ištisų šimt
metį vyko grandiozinė staty
bos veikla. Šita nepaprastai 

Italijoje gimęs j turtinga gadynė dar labai 
mažai tėra ištirta. Prie jos 
priklauso daugiau kai 12 nau-

| burnos jam į šalis tiška, o 
keli raudonanosiai, taip pat 
su murzinais veidais, jo šta-

Rūpinsis Išeivių Reikalais 

verta. Lietuvių tauta yra mūsų valstybės Bažnyčiomis, dažnai skamba 
kūrėja ir vadovė, tad valstybes galia yra j tolimuose to šiaurės miesto 
ne visų ir ne kiekvieno paskirai, bet bendro- a r c h i t e k t ū r o s užkampiuose 
ji lietuvių tautos valia". ( p a v ? k a i k l i r i ų k i e m ų d e t a l g . 

se). 

Italai, kurie mums atnešė 
Liet. Aidas" rašo, kad trečdalis lietuvių j s a v o statybos stilių buvo jė-

gyvena išeivijoje, visuose pasaulio kratine*- j z u i t a i ? p a s i rodę Vilniuje nuo 
tuose. Ypač gausingi yra lietuviai išeiviai | %m m^ų% T u o l a i k u d i d e l € 

Amerikoje. Jungtinėse Amerikos Valstybėse j j^uvo* 1 £ L e n k i j o s b a j o r u 
gyvenų lietuviai yra nemaža prisidėję ir prie 
nepriklausomos Lietuvos atstatymo. Kituose 
kraštuose gyvenų lietuviai neužmiršta savo 

dalis jau buvo suspėjusi per
eiti į protestantizmų. Kovai 
su atskalūnais Koma siunčia į 
Lietuvos sostinę jėzuitus Pir-

gimtosios tėvynės. Jie visi patys nori palai-
kvti tampresnius santykius su Lietuva. Dar! 
didesnio intereso turi palaikyti glaudesnius I mas jų pastatas, Jėzuitų Ko-
ryšids su broliais išeiviais Nepriklausom™ | legija (vėliau tapusi universi

tetu) teberodo vėlybojo rene
sanso formas. Bet jau Jėzui
tų bažnyčioje (šv. Kazimiero 
katedroje) įkūnijama geniali 

Lietuvos lietuviai. 
Šiomis dienomis ministras pirmininkas An-

Į tanas Merkys buvo Sukvietęs pasitarti eilę 
asmenų, gerai pažįstančių lietuvių išeivių 
reikalus. Be kitų, tame pasitarime dalyvavo n Gesū, to grandiozinio anks-
kun. prof. Kemėšis, dr. Račkus, adokatas tybojo Romos baroko pamink-
Skipitis, Avietėnaitė ir keletas kitų asme-ij0> schema. Viršum bažnyčios 
nų, buvusiųjų Šiaurės Amerikoje. Pasitari-' s a n k r y z o s ( k u r pagrindinę 
mo metu paaiškėjo gyvas reikalas įsteigti, p e r ker t a sekeraiiė na-
specialinę i ^ ^ ^ ^ ^ iškeliamas galinga, bo-
laikymu su mūsų išeiviais, kuri l ^ e t ų Pems; .g ^ . ^ ^ ^ mfe_ 
visu kuo padėti, kai išeiviai grrzta i savo ^ 
arba savo tėvų gimtąjį kraštų, arba cia at- * . . i š 
vyksta pasisvečiuoti. Laukiama, kad tokia <*os erdvę, šita vidujines ar-
įstaiga netrukus bus suorganizuota. chitekturos forma išplinta ir į 

kitas Vilniaus bažnyčias, pav., 
šv. Petro, Domininkonų. 
Bajorija, grįždama į katali

kybe savo rėžtu pradeda rei
kšti savo ištikimybę Romai 
dideliais bažnytiniais pasta
tais. Taip, antai, kunigaikštis 
Leonas Sapiega 16-tojo am-

vienuolynų (ypač jų vidaus 
patalpų), perdirbimu. Italų 
pavyzdžių įtaka tebesitęsia, 
bet lygiagrečiai Vilniaus ar
chitektai perdirbinėja Kroku
vos ir Varšuvos, o taip pat 

[Austrų ir iš dalies Saksų ar
chitektūros motyvus. Nuosta
bus yra jautrumas ir subti
lus, visai ne " provincionali-
n i s " meistriškumas, kaip visi 
tie motyvai pagaunami ir kai-
taliojami Vilniuje. Čia pasi-

— O kas jį žino, tariau 
jam, — gal ir trūksta jam 
vieno balkio, kitaip čia nešū
kautų. 

Mūsų kalbų nugirdo, netoli 
stovėję, tyčiomis su purvais 
nutepliotais veidais, keli jo 
palydovai ir žvairiai į mus 
pasižiūrėjo. Matyt, jiems ne
patiko mūsų kritika Bimbos. 

Tad mes pasitraukėin į ša
lį ir nuėjom toliau, žingsniais 
Brooklyno gatves bematuoda-
mi. 

barokas sukuria ir eilę origi-. taip pat yra Vilniaus baroko 
nalių motyvų. Duosime keletą Į savybė, pasitaikanti, pav., dar 
pavyzdžių. Domininkonų baž
nyčioje (ir keletoje kitų baž-j 
nyčių) drąsiai sujungtos 

šv. Jono ir šv. Kotrynos baž
nyčiose. Tarp specifiškai vil-
ninių išorinės architektūros 

klausykla su sakykla, kuri iš-1 motyvų nurodysime dar pras-
auga iš pirmosios kaip fan- matnias urnas, puošiančias 
tastiškai išraityta ornamentą-' frontonus, bokštus ir pan. 
line gėlė. Toje pačioje Domi- (šv. Kotrynos, šv. Jono, Mi-
ninkonų bažnyčioje sutinkame sionierių bažnyčios), toliau — 
ir kitą specifiškai .Vilniaus ant frontonų — savotiškus 
motyvą; šulai, palaikantieji ornamentus iš kaltos geležies, 
vargonų chorus, plečiasi į iš tolo primenančius kryžiaus 
viršų, prieš statikos dėsnius, formą (šv. Jono bažnyčioje ir 

Misionierių bažnyčioje, su * daugelyje kitų). 
jos nepaprastai grakščiais, j Puikūs, dažnai fantastiškai 
lieknais bokšteliais ir dekorą- drąsūs yra dekoratyviniai 

reiškia aukštas meninės kul-j tyviniu frontonu tarp jų, toks'Vilniaus bažnyčių vidaus an-
tūros lygis, giliai europine | pat frontonas iškeltas ir vir- sambliai šioje vėlybojo baro-
dvasia. Bet kartu Vilniaus j šmn apsidos sienos. Tatai ' (Tęsinys 7 pusi.) 

HE ALTHY, VVEALTHY AND W1SE! 

Sausio 15 d. dvisavaitiniam Lietuvos ka
rininkų žurnalui "Kardui" , sukaks penkio
lika metų. Šis žurnalas pradėjo eiti 1925 m. 
sausio 15 d.; nors paprastu, bet kukliu žur
nalu ir išaugo į rimtą žurnalą, radusį pri
tarimo ir šiaip inteligentuose. " K a r d a s " ne-
užsibrėžė tenkintis tik sausais straipsniais, 
bet rado vietos ir grožinei literatūrai. Pir- ^ ^ ^ g y M y k o l o 

muoji redaktoriumi buvo ats b. ven. bku- ^ ( i š m o n i n g a i išraity-
čas, vėliau — kpt. Januška, pik. Acus-Acu- . - * . v * f , 

n n. cZ i£ H « Hoi/Mii ti bcfetai ant šoninių tasado 
kas, pik. ltn. Steponaitis pik lto.^Ba cm-
nas ir dabar redavuoja ngr. L. Žibavicius. «*sreiių. pnaen ±u / 
" K a r d ų " leidžia Lietuvos Karininkų Ramo- f ^ t u v o s vicekancleris btepo-
vė. Iki šiol išėjo 326 numeriai. Sukakčiai nas Pacas stato šv. Teresės 
paminėti išleistas šių metų antrasis nunie- į bažnyčią 1646 m. — gana ra-
ris, iliustruotas redaktorių atvaizdais. I mdų, iškilmingų formų, ku- J 
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Moterų 

Kaip Pasaulis 
Atrodo Neregei 

Daktaras R. Colley šiaip 
rašo medicinos laikraštyje: 
"The British Medioal Jour
nal" . 

Atėjo į šį pasaulį moteriš
kos lvties kūdikis visiškai ak 

1 puoduką kapoti) neluptų cūziškam skystyje, tada nu-
obuolių. sunk. Bulves perpiauk per 

1 kenę. maišvtų varnų pus išilgai ir iškabink, tada 
[ (fruit coclvtail). 

1 puoduką kapotų seleru. 
1 puoduką "mayonnaise u 

Gardūs Gaminiai 
Rašo E. Kleveckaitė 

Virk makaronus verdan-

sutrink ir pridek šilto pieno, 
sviesto, pipirų ir druskos. 
Vartok prieskonius pagal 
skonį, bet užtektinai pieno, 

c-iam sūdytam vandenyje kol k a d mišinys Paliktų leng 
paliks minkšti. Nusunk ir v a s ' D * k a t ^ ! i b u l v i » l u k * 

Eina Pirmadieniais Lapinskienė 

Priemones Vaiky 
Auklėjimui 

Ar rūgoji, kad tavo 13-kos 

Motinos Užduotis Gavėnios 
Laiku 

Tarp pavasarinių madcs ro-i silinksminimij, "vakaru&ųj" 
dymų matyti labai daug pilkų ir draus šeimynos nariams metų vaikas Besiinteresuoja 
spalvų. Viena ypatingai pa- juos lankyti. Pati dalyvaus i r | n a m ų užduotimis. Išgirdus jį 
traukianti, vadinama "Quak-; patars šeimynos nariams da-į sakant "order io" atnešėjui, 
er gray", užima pirmą vieta lyvauti pamaldose, kurias baž •«Gerai, padek bile kur, tuo 
sezono parinkime. J i turi sa-įnyčia gavėnios laiku rūpinasi 
vyje šiltos galybės, švelninan-j teikti tikintiesiems. 
& » jėgos. Nėra joje .plieno, Į Motinos pavyzdis sekamas, ' a r k e t u r i u n i e t ųf Kiekvienai 
nei mėlyno šaltumo išvaizdai ar jis bus geras, a r blogas; į v y k i s jame k i t a i p a t s į i i e pe. 
slėgti. J i turi dūminį, slepian todėl jos atsakomybė neišma- į ^ metų vaikas stovi a-
tj toną, prie kurio tinka kie- | tuojama. Nelengva užduotis: i k i s ^eigęs į baltą priejuos-
tos spalvos pndėekai. (ji dažnai tampa apsileidimų j t ę apsį redžiusį vyruką, kuris 

Baudom ir geltoni pagraži-, tvirtove, tad šiuo laiku būtų i § l l ž a l i s i e s įgtraukia .pįeSelį 
(stebuklinga), iš kišeniaus 
knygelę ir pradeda rašyti: 
" obuolių, sviesto, riešutų, cuk 
raus ir keną salamonų kati
nukų", spėjant mamytei ap-
simislyt. Kitą dieną) ant gar
biniuotų plaukelių užsimauna 
seną kepurę, apsivelka dide
lę sermėgą ir su piešiuko ga
lu ir popiera ima "ordelį". 
Žiūrėk, jį tau ir neva atveža. 

Kiekvienas kasdieninis atsi 
tikimas jo minties mašineri 

las. Kada paaugo, ją atida-1 Gavėnios metu žuvis plau- perleisk šaltu vandeniu. Su-
vė j aklųjų mokyklą. Mokyk-' kte plaukioja marketuose. maišyk su obuoliais, seleriais 
lQJe ji gerai išmoko iš ak- žuvis kenuose, sušaldyta žu- ir vaisiais. Pridėk "mayc-
liesiems pritaikinto rašto — vis, šviežia žuvis, žuvis mari-
Braille — skaityti ir rašyti, nuota ir nemarinuota. Žuvis, 
istorijos, jreografijos ir kitų žodžiu sakant, "bargenas". 
mokslo šakų. Mokykloje ji 
jautėsi patenkinta tarpe to 
kio pat likimo draugių ir ne 
jautė savo nedalios. Bet grį 
žūsi į namus ji pajuto savo 
nelaimę tarpe sveikų žmonių. 

Kiekviena žuvis turi savo 
dieną, bet šiuo laiku visokios 

j žuvys turi sezoną. Jeigu mė
gsti žuvį, dabar laikas ją 
pirkti. Jeigu žuvies nemėgsti, 

nnaise" ir lengvai pavartyk. 
Galima duoti į stalo ant sa
lotų ar kitų žalių lapų. 

tus paliekant vidurį tuščią, į 
kurį pridėk oysterių. Viršų 
apdėk duonos trupiniais ir 
apibarstyk paprika. Grąžink į 
pečių kol aprus virina, apie 
15 minutų. 

jau ateis manytė" , ar neat- ,. , , L -r '̂v \ i . . . ,. r" :. ' .. timo ir skonio. Dažnai koks 
jSimeni, kada jis buvo trijų 

nimai sudaro malonų duetą, naudinga kiekvienai tapti pa
tinkamą prie pilkos spalvos, vyzdžiu jaunesniems, susitel-
(Jalima taip pat vartoti raus- kime ir atgailoje priimti ga
vai geltoną ir aiškią žalią vėnios suvaržymus ir taip sau 
kombinaciją, Lelijava spalva rengti garbingesnę vietą dan-
•su tono permainom, labiau guje. 
švelnina "Quaker gray" . 

Šią spalvą rasti vilnonėse T e v e l l Ų P r i e d e r m e 
d z ū k ė s e , šilko i , vilnos p ^ ^ 2 a i d i m o 

kombinacijose, sunkioje • \ . 
" c r e p e " materijoje. Sfutukai, N a I m e J e 

i r ensembeliai taip pat pilki, j Dabar ji 14-kos metų, bet 
Šio 

yra visa eilė kitų valgių tin-
Kaip paprastai, taip ir jai karnų gavėniai. Papigintai 

buvo nepaprastai išlavėję jus- parsiduoda makaronai, spage-
liniai organai: girdėjome, jau-j tai, lukšinos (noodles) ir sū

ris, 
svečias atėjęs pas ją į namus 
nesuprasdavo, kad j i aklla. 
Namuose ji atlikdavo visus 
darbus taip kaip matanti. 

Suėjus jai 22 metu, 1937 
metais, ją operavo ir ji -pa
lengva ėmė regėti. Mergina 
praregėjusi pasijuto kaip ki
tame pasaulyje. Pirmiausia ji 
pamatė gailestingosios seselės 
baltą apsiaustą ir langą, ku
ris jai pasirodė kaip šviesos 
dėmė. Pastebėjo savo pirštus, 
tačiau nagų atskirti negalėjo, 
v Palengva ir paloipsniui mo
kėsi ji "ma ty t i " ir skirti 
vaizdus. Sunkiausia jai betgi 
buvo atskirti spalvas. I r šian
dien gėlių raudoną spalvą 
sunkiai atskiria nuo žalios ir 
mėlynos. 

Makaronai ir Vaisiai 

Oysteriai bulvių lukštuose 

4 didesnes bulves. 
Tirpyto 'sviesto. 
1 puskvortę oysterių. 

Prancūziško skysčio (French 
dressing). 

Karšto pieno. 
1/2 puoduko sviestuotų duo

nos trupinių. 
Paprikos. 

Gerai nušveisk bulves ir 
su sviestu patepk. Kepk karš-

Prancūziškas Skystis 

(French Dressing) 

* šaukštuko druskos. 
V2 šaukštuko muštardos. 
V2 šaukštuko cukraus. 
1 šaukštuką paprikos. 
6 šaukštus alyvos. 
Y> šaukštuko svogūno skys

čio. 
2 šaukštus uksuso. 

I . 
• • 

Išmaišyk sausus dalykus (Saladas) 
1-8 uncijų maišelį makaro-'tam pečiuje vieną valandą'ir pridėk alyvą. Pridėk svo-

nų alkūnukių (elbow marco- arba kol iškeps. Pusę valan- gūno skystį ir uksusą ir ge-
n i ) - dos marinuok oysterius pran-jrai. išmaišyk. 

tas. jdi. Mat per ilgą nematymo 

Čia viena vaga neišdirbta. , l a i k * v i s u s ž m o n e s * v a i z d a -
Paprasti įrankiai virsta jam 

pavasario suknelės, siu- atsimenu kada ji buvo tik 
tuko ar ensembelio piasirinki- keturių. Permainos, kurias, joe perdirbtas. Duotas vieną, 
me akį sutiks įvairios pilkos i a i k u i i bė g ant joje temijau,] kitą, panašų įrankį, jau jis 
'spalvos, tarp jų neturėtų bū- maiie imponuoja. j tavo visus užsiėmimus pa- žmonės jai rodėsi visi vie-
ti sunku išrinkt 4Quaker Aną dieną ji įlirx> į **Batu- mėgdžioja. Jis užimančiai žai- n o d i . Sakysim, vyro ir mo-
8 r a y * kų Žibintojo" kėdę ir visą džia, linksminasi ir patenkin- terš veidai jai rodėsi vieno-

Daug uždavinių, kasdieni- l a i ^ų skaitė laikraštį kol ba-
nių rūpesčių ir darbų tenka tukus žibino. Mačiau ją; ir vėl, 
motinai atlikinėti metų bėgy- k *da ji buvo tik keturių me-
je. ^Gavėnios laiku dar padi- tų. 
deja jos atsakomybė. Kaipo Keturių metų mergaite, ką 
vedėjai namo nustatytos tvar- ji daro tokioje padėtyje, Ar 
kos, nuo jos priklausys užlai- ji užsimąsto kuo kitu? Visai 
kyti naminį gyvenimą, lie- ne. J i užlipus. į aukštąją kė-
eiančius tikėjimą įsakymus. de, akių nenuima nuo darbo 

Jeigu šeimynos nariai suau- progreso. Niekas nuo jos nė
gę, ji duoda patarimus, pa- pasislepia. Kitą dieną jau 
likdama jiems liucsybę jų vyk tavo batukus žibina, labai pa-
dyme. Ar jie juos seks, ar ne, našiai, 
priklausys nuo asmens nusi 

vosi labai laimingus, gražius 
ir patenkintus. 

Visi namai, kuriuos ji ma
tė atrodė bespalviai ir befor
miai. Asmens, kurie jes kryp
timi eidavo, jai rodėsi užeisią 
tiesiai ant jos. J i negalėdavo 
lipti laiptais žiūrėdama, o 
užsimerkus užlipdavo visai 

| gerai. 
Drąsiai galima sakyti, jog ' ^ a r ir šiandien jai rodosi, 

trys ketvirtadaliai tikinčiųjų k a d susimuš galvą į duris, 

valandos žaidimo, kur jo vaiz
duotė įsigilinus veda jį pa
kartoti ir nuduoti tikrus, rei
kalingus, protingus veiksmus. 
Nereikia vadinamų žaislų ir 
planuojant vaikui pirkti juos, 
reikia atsiminti, kad namai 
jų pilni. 

statymo, kuris įdiegtas jau- Iš visų moterų, kurios lan- j Prancūzijos katalikų a t k r i t o ! m a t l a b a i s u n k i a i atskiria 
nystės lavinime. Jeigu šeimy- ko viešus darbo įteikiamus o- įnuo tikėjimo dėl sociaidemo- ™ " f n l " l s 

na neatėjus į metus atsakyti fisus visose J . A. Vai. trečia jkratiškos spaudos. 
už savo pasielgimą, motinas dalis turi virš 40 metų amž.' {Sta. ša) 

- svarbi užduotis ne tik duoti j . ... 
o patarimus, bet prižiūrėti, kad1 

jie būtų užlaikomi. Teisingi 
žodžiai senos patarlės, kad 
"Jauną medį gali palenkti į 
bile pusę", todėl gilaus tikėji
mo motina, šiuo šventu laiku, 
rūpinsis iš mažens lenkti jau
nuosius prie rimtesnio įsigi
linimo tikėjimo tiesas. 

Gera motina, taip pat steng 
sis palengvinti šeimynai iš
laikyti gavėnios nustatytus 
pasninkus ir abstinencijas. 
Kada prie stalo mėsa nevar
tojama, ji parūpins skanes
nių valgių ir įvairaus viralo 
mėsos vietoje. Gerai pavaišin
tas žmogus malonus, nuolan
kus, linksmos dvasios. Yra 
daug tiesos tame sakinyje, 
tad nėra reikalo šeimynos dva 
sią slėgti prastu valgiu, vien 
dėl to, kad pasninko diena. 

Kadangi gavėnia, laikas at-
* gailos ir susitelkimo, tikėji

mą mylinti motina nekers pa-

^y.?A^^W!MS>l:!«V^5<L'W»! 

nuotolius. 
Po 22 metų šviesos pamaty

mas merginai sutrukdė ner
vus ir jai atrodė, kad jokiu 
būdu negalės priprasti prie 
šviesos pasaulio. Bet ilgai
niui nugalėjo visas sunkeny
bes. Dabar jau ji dirba fab
rike, kartu su sveikais darbi
ninkais. Pati tvarkosi ir šva-
rmasi kambarėlį. Laisvai vaik 
što po gatves, sportuoja ir 
sviedinį gaudo geriau už ki
tus Gerai rašo ir skaito. 

Medicinos pasaulis žino tik 
kelis atsitikimus, kad aklas 
gimęs praregėtų. Iš viso tik 
keturi tokie įvykiai yra įre
gistruoti, kad gimusieji akli 
po sunkios operacijos pamatė 
dienos šviesą. 

Minneapolis, Minn. — Slaugė su kūdikiu, kuris gimė svei
kutėlis iš paralitikės motinos. (A/ane telephoto) 

— Pereitais metais Mažei-
! kių apskrityje veikė 11 kai
mo plytinių, pagaminusių per 
700,000 plytų ir 2 didelės ply
tinės, pagaminusios per pus
trečio milijono plytų. Šiemet 
numatoma įrengti dar keletą] 
plytinių. 

BUDRIKO METINIS VASARIO MĖNESIO 
RAKANDŲ PERVIRŠIO 

IŠPARDAVIMAS 
Perkant dabar neapsakomas sutaupymas. Prekės palaikomos iki 

vasaros ir už tai nieko neskaitoma. Daugybė prekių parsiduos 
už pusė kainos, kad padarius vietos vasarinėms prekėms. 

Ant geriausios radijos dabar sutaupysite 50 dolerių. 

2 šmotų Parlor Setai, 
padirbti užsisakyman, 

vertės $95.00, po — 

$49.50 
Graži lempa dykai. 

KR0EHLFR 

$200.00 vertės Setai, po ^ 1 1 9 O O 

Studio Couches, po $̂  6i95 

8 šmotų valgomo kambario setai, vertės $98.00, už . . . . $ 3 9 i 5 0 

Dideli vatiniai Matracai, po $3i75 

Simmons Innerspring Matracai, po $11a95 

.Naujos Skalbiamos Mašinos — Maytag Norge, po $49«95 

1940 m. Elektrikinės L-edaunės, vertos $150., dabar už $ 9 9 i 9 5 

LENGiVI IŠMOKĖJIMAI, — PO SL5 CENTŲ Į DIENĄ 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3 4 0 9 So. Halsted St. 
RADIJAI PATAISYTI ŠAUKITE: YARDS 

Chicago 
3088. 

Turiningas Radio Programas iš Stoties VVCFL., 970 k. nedėlios vakare 5:30 
iki 6:30. Krautuvė atdara ir nedėliomis iki 4 vai. po T»*tų, o pirmad. vakarais 
iki 9 valandos. 
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Automobiliu | Vakarus 
Rašo kun. Juozas Jusevičius 

Buena Parkas 
Buena Parkas man buvo tuo 

delis miestas. Katalikų baž
nyčia, kad ir graži, bet, ro-

« dttSi, tik viena. I pietus nuo 
ga rn io kad lietuvis, Praiuu- " ' .. mJr . • 

sv. Monikos vra tikrai hetu-Valuckis turi didžiausią na-
in$ tame miest. ir vienintelį 
teatrą. Garbe lietuviui pa
žengti toje pramonėje. Value-
ko tuo kar tu nebuvo namie. 
Bet vis vien mums buvo ma
lonu pamatyti tai, ką jis turi . 

viskas žydų miestelis. Gatves 
siauros, nešvari o*, žydų krau
tuves ir kiti dalykai. Mat, 
žydai labai mėgsta gyventi 
prie vandens. Mes ta ip pat 
tenai valgėme, maudėmės ir 
ilgiau pabuvome. Lietuvis 
greit su žydu biznį padaro i r 
susidraugauja. 

Važiuojame j Los Angeles \ 

Los Angeles y ra labai di 
d. lis miestas. Sunku pasakyti , Ponia Maišienė 
kur yra jo galas. J i* suside-; M l i m s t e k o a p l a n k y t i i r 

da iš mažesnių priemiesčių. M a i š i e n e . j į g v v e D a n e t o l i 

Jame yra daug ką pamatyti . H o l l v w c o d . T a i papras ta lie-
Mes pirmiausiai norėjome pa- {uv[ų ^ ^ b e t t i k r a į , i e t u _ 

vilkos širdies. Mes tenai net 

Snow Hill, Md. — Šerifas J . W. Hali (kairėj) ir polic. Bfeas (viduryj) ir Bradford, kurie 
bandė smaikyti besiveržiančią minią j kalėjimą, kuiiauie buvo du negrai kaltinami žmog--
fiudyste. (Aeme telephcto) 

DAINŲ DIENA 
Ashland Blvd. Auditorium 

Van Buren & Ashland Blvd ' 

matvti Lietuvos jmrbės kon- 40( Įžanga $l-lX) — 75c 
sulą, Julių Bielskį. Tai s u m a - j d u k a r t u s b u v o m e v a i S l n a m L šokiams 3Rc 

Gyvendamas taip M a i ž į s p a r o d ė mums, kur ki- R e n S i a Lietuvių K. K. Chorų 

jų buvo iškasta milijonai do- darytą slėnį, tai net baisu da 
lerių. Žinoma, ten aukso ne- rosi. J i s man atrcdė, kaip di-
gausi ir net sunku matyti, delis puodas variu išdažytas. 

' Gyventojai yra labai atsargūs J is taip yra žmonėms įdomus, 
B a l a n d ž i o 2 1 , 1 9 4 0 %n auksu. J ie nori iš kėliau- kad net Santa Fe geležinke

l i u k ų tų blizgučių. 

Williams 

lis ateina i r veža žmones tik 
pamatyti t< ^n i io . Mums bi> 

toli Vakaruose, svetimų tar
pe, jis skleidžia mūsų tautos 
garbę. Net ir kiti žmonės pa
žįsta jį iš įvairių straipsnių 
apie Lk tuvą anglų laikraš
čiuose. 

J i s gyvena labai gražiame* 
name. Namas yra Ispanijos 
stiliaus. Pr ie jo privažiavus. 

lietuviai gyvena. Są-gos Chicagos Provincija Šis miestas yra labai gra-
Buvome sustoję ir pas ki- i r dienraštis " D r a u g a s " , ižus. J i s yra kaipo įžanga į 

tus lietuvius. J i e visi yra i a- Tikietus jau galima guut i lGrand Canyon. J i s yra kal
bai nuoširdūs, draugiški ir 
malonūs. Gaila buvo net skir
tis. 

"Draugt>" ofistj. 

kartais atvažiuoja, trumpai 

Paskui trumpai apžiūrėjo- P a b u n a i r v g l ^ ž t a -
me miestą. Los Angeles mies- ' Grįstame ir mes 
tas yra gražus. Namai pas-

atroilo, ka ip palocius. Įėjus į jkendę medžiuose, gėlėse ir 
vidų negalima atsigerėti jo ' ap ie kiekvieną namą graži ir 
gražumu ir visokiais patogu- žalia žolė žaliuoja. Tarp tų 

gražių namų matysi ir gra
žias bažnyčias. Bet, gal, bus 
gražiausios katalikų bažny-

mais. Bielskių šeima labai 
simpatinga, draugiška ir ma
loni. Mes tenai kiek paviešė
ję važiavome toliau lankyti č i o s su savo ruimingomis mo-
žymesnts vietas bei lietuvius, kyklomis ir salėmis. 

Hollywood 

Nors nei vienas mūsų drau-

Po trumpos vizitacijos pra 
dėjome ir mes grįžti. Aš turė
jau grįžti į savo parapiją O-
mahoje, prelatas į misijas ry
tuose, o mūsų Henrikas taip 
sau namo Chicagoje. 

Į keletą valandų laiko mes 
ir nepasijutome, kaip atsira
dome San Bernardino mieste 
prie pat Californijos kalnų 

nuose. Ant tų kalnų auga la
bai gražių pušų. Ten yra di
delė medžių dirbtuve. Aš ma
nau, kad iš ten mes gauna: ne 
rąstus namų statybai. 

Grand Canyon 

Tai vienas gražiausių pa
saulyje dalykų. Tai yra dide
lis, ilgas ir gilus slėnis pa
čiame kalnų viduje. J i s yra 
217 mylių ilgas, 10 mylių pla
tus ir 1 mylios gilus. Pačia
me gilumo viduje bėga mažas 
upelis. Kai žmogus žiūri iš Pas Arkivyskupą 

Taip pat atsilankėme ir P J : ^ * * * tas m i e k s nieko^ a u k š t o k a l n o * * ^ t o s ^ 
gystės (prelatas, Henrikas ir1 vietinį arkivyskupą. J i s n m ^ a u ' B e t k a i t l k l š J° i š v a " 
aš) , nelanko teatrų, bet va-fmaloniai priėmė i r t u r ė j o m e l ^ 0 1 ^ tuojau pradėjo nyk-
žiavome aplankyti Hollywood, progos pasikalbėti apie vieti 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, su pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkaį-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dienų ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pop:et. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOŪSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel. Yarda 2151 

• » • • • • • • • • » i 

kur visi paveikslai gaminami 
ir kur vaidintojai gyvena. Y-

nių lietuvių dvasios reikalus. 
Aš nusistebėjau, kaa ^ r k i -

ra gražių namų. Bet nieko ne-1 vyskupas taip palankiai atsi-
paprasto. Brangumas — neiš
pasakytas. Užėjome Hol.y-
woode išsigerti kavos. Kai 
prisiėjo mokėti mums paskai
tė po pusę dolerio. Ki tur ga
lima turėti geriausius pietus 
už tiek arba ir mažiau. 

Santa Monica 

Tai yra prie pat jūrų prie
miestis. Labai gražus. Iš šv. 

liepė. J i s pasakė, kad jei tik 
atsirastų lietuvis kunigas, ku
ris rūpintųsi savo žmonių sie
los reikalais, jis tuojau duo
tų leidime ir palaimų. Pasak 
jo, lietuvių dvasios reikalai 
n ė r a apleisti. Yra kitų baž
nyčių. Bet jis supranta, kad 
kiekviena tau ta nori turėti 
savo bažnyčių, mokyklą, sa
lę. Tam jis nuoširčMai prita-

Monikos tai gal paliko t i k i n a . Lyg nusikalsdamas Ar-
vien stovy la Santos Monikos, kivyskupas pasakojo, kad iki 
parke prie jūrų. Tai yra di- j šiol lietuviai kunigai tenai 

KID5 

ti gyvybė; Mes patys, važiuo
dami pasislėpėme kalnuose. 
Dar buvo anksti po pietų, bet 
mes jau nematėme saulės dėl 
aukštų kalnų. 

Yra miestelių prie kelio, 
bet jų nebūtų, jei nebūtų trau
kinių, lėktuvų ir automobi
lių. Ten žmonės negyvena iš 
žemės, bet iš keliaunininkų. 
Prie traukinių jie dirba, tu-1 
ristams parduoda įvairius reflč 
menis. Mes nakvojome tokia
me miestelyje sausio 20 d. 
Mums pasakojo, kad netoli 
to miestelio dykumoje yra 
kalnas, kurio viršūnės y ra 
kaip adatos. Dėl to i r pa ts 
miestelis vadinasi Needeles. 

Aukso miestelis 

Kitas miestelis prie kelio 66 
buvo Oatman. J i s y ra tuo žy
mus, kad ėia aukso kasyklos. 
Tos kasyklos yra įdomios. Iš 

n • 

AKIŲ GYDYTOJAS 

KLAUSYKITE i 

New City Furnitūra Mart 
K A D I O P R O G R A M O 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycles. 

Programe dalyvauja S t Louie-Louie Komediška Grupe 
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių. 

Čekoslovakijoje, esant da
liai kunigų koneentr. stovyk
lose, kateeltrstinėse pareigose 
puikiai juos pavaduoja pasau
liečiai katalikai. 

HETUViAi DAKTARAI"" 
Telefonas CANal 7329. 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 W e s t Cermak Road 

OFISC VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

įeJefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal -;i]<5itprima 
Tek Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:' 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suta/4-
Ofiso telefonas PROspcct 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

i'F.L VARD8 5557 

DR. FRANK C. KVVINN 
<KVU=X)J*SKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pacai Sntarti. 

o r v i , «<W>f 

vo ir baisu grįžti nuo to d i - , LIETUVIAI DAKTARAI 
delio slėnio, nes turėjomeį 
šimtą mylių kalnuoto kelio ir 
tai nakties metu. 

e 
l 

(Bus daugiau). 

OR. A. 6. RAKAUSKAS 
GVi»YTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marcįiiette Ra. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 vai ryte 
*—f ir 6 —8 vai. vakare 
Oeėiadieuais ir Sekmadieniai! 

Susitariu*. 

tania 3146. 
* l_AM»0£j Nno »1 dU X*. 

2 iki 4 ir 7 iki f 
r-.adieiuauB Z iki t ^ / Jfa 

šventadieniais: H ir. 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIBURGJM, 

ir aimana pritaiko 
3343 So. Halsted Stret* 
UK. f . AIKUG1UNAS 

DAKTISTAS 
1446 So. 49th Court, Ciceu, 

^eoauKiunaau 
valanau*. lO~U ryie, ±4. 74 t m 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

deauMiienuuk 
Valandos: 3—« P. M. 

-» oAj<aJ M»OV 

DR. VVALTER J . PHILLIPS 
2155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — t ir 4M — 8:30 

ir pagal sutartį. 

DR. F. G. WINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 

2158 West Cennak Rd. 
Ofiso TeL Canal 2345 
Otiao V ai. 2 - 4 .1 7—4, 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
&e« tel Canal 0402 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICAIiLY AKIŲ 
LIETlTVIS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
/ Mano Garantavimas 
Palong-vir.s akių įtempimą, kaa ea 

1 priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių Įtempimo, narvuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaist 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti 
kiniuose egzaminavimas daromas ai 
elektra, parodančia mažiausias klal 
la*. Speciali atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus Kreivos akys ad 
taisomos. 

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. vak 
NcdeliomJB pagal sutartį 

Daugely atsitikimą akvs, atitaiso 
mos be akinio. Kainos pigios kai» 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

DAROME 

M E M B F R fe P A S K O L A S 
fj^ ANT VISOKIŲ NAMŲ 

^ » N G j 

INSURED 
Del Pi«"kimo — Pataisymo 

M oc I rnizav imo 
Ar Seno Mortgičio Atmokėjimo 

KIEKVIEirO TAUPYTOJO TAUPINIA7. APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fedras! Sa\ings and Loan Disurance Corp., VVashington. D. C 

ST* ANTHONY'S 
LITHUANIAN PAEISH 

BUILDING 8C LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. G R I B A U S K A S , Secretary 

" 

Kviečio visos kaimynos, draogus ir pažystamos 
naudotis mano patarnavimo. 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Jiknią •»•. 

2 3 3 5 South Western Avenue 
TELEFONAS CAKAL S764 

1 B w B 

DR. P. J . BEINAR 
(BE1NARATJSKASJ 

GTDTTOJAS IR CHIRUROAfl 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Rea. — Yardi 39oo 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal satartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS"" 
4729 So. Ashland Ave. 

2-troa lubos 
CHICAGO, ILL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietį} ir nuo 7 iki 8:30 v. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai ryts 

OR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4631 S o. Ashland Ave. 

TeL STARds 0994 
itez. TeL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedelioois nuo 10 iki 12 vai. diena 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
ies. 6968 80. Talman Ava 

Res. TeL GROvehffl 0817 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I 
I 

ei. * ARds 6981 
KSVwood 6107 

VaL »—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PIYSIOIAJT aad SURttBOl 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vai. vak. 
Nedeiiomia pagal 

Of f ic* TeL Y ARds 4717 
V»un, Tai PROspaet 19S4 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3', nw> 6:30—4M 
756 VVest 35th Street 

Tai OAJIaJ «l8f 

Ofiso TeL VTRginia 0088 
Reaidancijos tai BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-3:30 P. M. 

DR. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
11 1—t popiet ir 1—8 *• • 

REZIDENCIJA 
6631 S. Cattfornfa Ave. 

Offiee Phone Res aad Offio* 
PROspaet 1098 8369 fl. Ls*witt B* 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CAlTsl t7t4 

DR. J. J. KOVYAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W- 63rd St, Chicago 

8989 So. Claremont Ara 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedeliomiii pagal ratartj. 

ral C Aliai 0967 
Res. TeL PROspaet 6«6f 

DR. P. Z. ZAIATORIS _ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reridencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 •. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 
TeL Y ARds 2846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryta iki 8 vakare 
gsssjsj pagal eatarti 

DR. V. L SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer A vemt 
Telefonas Lafsyetts MM 

BJ 

4631 So. Ashland Ave. 
Tai Y ARds 0994 

Pirmadieniais, Treeiadieniau 19 

N 



DRADGAS 

AMERIKOS LIETUVIU ŽINIOS 
^ Sf 

Pantnžta Parapijos 5 S , N e T ^ ' a
t a ? a . " , i £ 

30 Mėty Sukaktis Ueh lva numyl§ta^ ducU^: 
CAMBUllMiBį MAE — Alena Sau ėnaitė ir Veronika 

Sekmadienį, vasario 4, Nekal- Vilkišiūtė. c) "Eina per dva-
to PraskiejinK) {>arapij.* mi- relį", solo Juze Narinkaitė. 
Bijo 30 rastų sukaktį. T a pro- d) t 4Iš tolimos šaliesM, " K u r ' 
ga įvyko šauni kalakutų va-,Nemunas ir Dauguva", gru-
karienė, su įvairiais patnar-'pe: J. Narinkaitė, A. Saule-
ginimais, gražia, linksma prog,naite, V. Vilkišiūtė ir J . Ka-

sinskas, akomp. V. Dzedulio-
nyte. 

raraai. 
Valgiai buvo patyrusių gas-

padinių skaniai pagaminti. 
Valgyt gavo kiekvienas iki 
sočiai. Skanių gėrimų garniu-J 
tų ir aukotų Cambridge Bot- Į 14) Užbaiga Lietuvos him 
tling Co., Pearl Cafe ir Ado-Į ra. akomp. P. Sakui. 
HK> Jankausko užteko vi-

13) Kalba kun. F. Strakaus 
'kas. 

gTaži 

Aukų surinkta $42.50. Au
kojo sekantieji: kun. P. M J 

j Juras $5.00, kun. F. Strakaus-
kas $2.00, dr. J . Pash Š2.00. i 

i 

Po $1.00: dr. P. Miškinis, 

siem>. 
Užkandus, prasidėjo 

programa. Choras vadovau
jant muzikui Mamertui Kar
bauskui išpildė gražių dainų 
koncerte. P&rapiįos vaikučiai •Thonias Stoekus, Pranė Jan-
visus prijuokino išpildydami "fienė, K. Vencius, Flioras Va-
juokingą programą. Visiems langevittus, Petras Martinkus, 
U*bai patiko taip vadinamas Vincas Černiauskas, Motiejus 
kun. Antano Baltnušiūno cho-, Vilk iškis, Karclis Butkevi-
ras — "Comunity singing". ,***, Antanas Kneižys, Stasys 

Kalbų irgi netrūko. Kalbė-1 Uždavinis, Petras Grina, An-
jo kun, K. Urbonavičius ir tanas Barkauskas, Uršulė 
kun. J . J . Jakaitis, MIC, bu- Į Žeimienė, Alena Bolienė, E-
vęs Tėvų Marijonų Provin- mi'ija Raulušienė, Antanas 
.. , , i Uždavinys. Smulkių $15.50. 

cijoias. 
Pamaldoms vadovavo mūsų 

Las Vegas, Nev. — Naujavedžiai — Artie Shaw muzikan
tas ir Lana Turnė r, filmų artistė. (Acme telephoto) 

Vasario 26 — kovo 3 tid. — 
Loveli, Mass. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Kazimiero parapijoje. 

Jo 

Ta proga, parapijai taip 
pat sudėta graži suma aukų. 

D. 

gerb. klebonas kun. P. M. Ju
ras. Programo vedėju buvo 
Federacijos skyriaus pirmi
ninkas K. Vencius. Nors aukij 
vilniečiams sudėjo nedaugiau -
šiai, bet žmonių buvo pilna 
svetainė ir nepriklausomybės 
šių metų iškilmės ipadarė žmo-

spūdžio. 

Gražiai Paminėta 
Lietuvos 
Nepriklausomybes 
Sukaktis 

LAWRENCK, MASS. — 
Lietuvos Nepriklausomybes 22 
metų sukakties minėjimas, ku-[ &v. Vincento de Paulo drau 
rį surengė katalikų Federaci
jos skyrius, įvyko sekmadie-
aio vakarų, vasario 11 d., Šv. 
Pranciškaus parapijos svetai
nėje. 

Tvarka 
I dalis. Bažnytinės apeigos. 

Bažnyčioje pamaldos. 
I I dalis. Svetainėje, 
1) Lietuvos himnas, šv. 

Pranciškaus parapijos choras, 
vad. muz. P. Sakui. 

2) Vakaro vedėjas, K. Ven
cius paaiškino tikslai 

3) Dainos: a) "Eina garsas 
BU© rubežiaus", b) "Kur bė
ga Šešupe", šv. Pranciškaus 
parapijos choras, vad. P. Sa
kui. 

Nauja LRKSA 
Apskritis 

PHILADELPHIA, PA. — 
Su-ivienymo Lietuvių Komos! Pv. 
Katalikų Amerikoje 10-tos Philadelphia, Pa. — kun 
kuopos, vadovaujamos pinu. nas Vosylius. 
Antano Užumeckio, veikla y- Kovo 3-5 dd. — Pittston, 
ra žinoma šioje kolonijoje. Pa. — kun. dr. Juozas Vaškas. 
Pirm. A. Užumeckio nipes- Kovo 4 — 10 dd. — Šv 
čin. suorganizuota Philadel- Jurgio parapijoje, Philadel-
phijos LRKS apskritis. Riei-iphia, Pa. — kun. dr. K. Ma 
kia palinkėti naujai apskri-j tulaitis. 
čiai pasisekimo. Apskrities Kovo 4 — 1 0 dd. — Athol. 
vardu rengiamas vakara's: Ma'3s. — kun. dr. Juozas Pau 

. .kortavimo ir "bunco party", I liukonis. nese nepaprastai gražaus \- I . „rt _ , , ' T«- H • ; A A ČK 
F ^ " į vasario 18 cL, 4 valandą po Kovo. 11 — 1/ dd. — S\ 

jpietų, Šv. Kazimiero parąpi-1 Jurgio parapijoje, Philadel 
jos salėje, 331 Earp St. Do-'phia, Pa. — kun. J. Vosylius. 

Kovo 11 — 24 dd. — Šv 
Jurgio parapijoje, Bmoklyn. 
N. Y. — kun. Adomas Mor
kūnas. 

Kovo 11 — 24 dd. — Mas 
peth, N. Y. — kun. Vincą. 
Andriuska. 

Kovo 17 — 21 dd. — Ma 
rianapolio Kolegija — kun. 
Petras Malinauskas. 

Kovo 11 — 24 dd, — Bay 
onne, N. J. — kun. dr. K 
Matulaitis. 

Kovo 11 — 24 dd. — Ne-
wark, N. J. — kun. J. Dam-

gijų Lawrence miesto ir upy* 
linkių iškilmės jvyko Šv. Pran 
ciškaus parapijos bažnyčioje, 
vasario 11 d., 8 vai. ryto. Vi
si vyrai suvažiavę iš įvaifui 
parapijų, in eorpore ėjo piie 
šv. Komunijos. Mišias atlai
kė ir gražų pamokslą, pasakė 
anglų kalboje, kun. J. Ska 
landis. Vincentiečiai buvo su
žavėti gražiu choro giedoji
mu. Užsibaigus bažnytinėms 
iškilmėms, susirinko į bažny
tinę svetainę pusryčiams ir 
aptarti labdarybės reikalus. 

vanos bus trys: laikrodis ir 
pinigais. Kviečia visus atsi
lankyti ir paremti naują aps
kritį. £ . D. 

4) Kalba kun. P. M. Juras. 
5) Kalba Tarnas Stočkus, 

Lietuvių Romos Katalikų Nau 
JMHM Anglijos profeijonalų 
pirmininkas, iš Worcester, 
Mass. 

6) Dainos: a) "Vilniaus 
kalneliai", b) ' 'Lietuvos ka
rei vėlia U\ 

7) Kalba dr. P. Miškinis. 
8) "Ave Maria' ' , solo Jo-

aas Kasinskas, Lo\vell, Mass., 
akomp. V. Dzedulionytei. 

9) Kalba dr. J. Pash. 

Tretininkų brolija į Fede 
racijos seimelį išrinko atsto
vėmis P. Remeikytę ir J . An 

j druškervičiūtę. 
Šv. Elzbietos draugiją at

stovaus O. Jareckaitė. 

Daugiau Tokių 
Paveikslų 

SO. BOSTON, MASS. — 
Vasario 4 d., bažnytinėje sa
lėje Katalikų Platinimo Drau
gijos darbuotojas Vasiliaus
kas rodė judamus paveikslus 
iš misijonierių vargingo1 gy-

Po ilgos ligos mirė a. a. A. 
Strakauskienė, gyvenanti No. 
Andover. Palaidota iš šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios, vasario 9 d. Aušrelė 

veninio Afrikoje ir Alaskoje. 
Žmones gėrėjosi pasišventimo brauskas. 
vaizdais. Kun. Virmauskis,! Kovo 10—12 dd. - Dievo 
kalbėdamas apie misijonierių į Apvaizdos parapijoje, Chiea-
dvasios kilnumą, kurios ve- **i » ~ k u n - d r - Alfonsas 
darni jie eina nežinomų žmo- Jagminas. 
nilj sielai išganyti, prisimi-,' Kovo 16-24 - šv. Jurgio 
nė, kad jis ir daugiau laiks 
nuo laiko, religiškų paveikslų 
užsakysiąs. Rap. 

Atsargiai Renkasi 
Darbininkus 

PATBR80N, X. J . — Dar
bai čia eina silpnai, ypač šil-

10) Dainos: a) " Į tėvynę", jko audinėse. Dirba gerai tik 
b) "Italijos gatvgs", kvin-.orlaivių dirbtuvės, dieną nak-
tetas. Solo Irena Libiūtė irjtį be sustojimo. Priima dar-
vvrų kvartetas: J . "Blaževi- Iban gerus mekanikus ir šiaip 
cius, J . Puišys, V. Butkevi-klarbų nusimanančius. Tik la-
čius ir A. Jodka, vad. P. Sa
kui. 

11) Kalba A. F. Kneižys, 
"Darbininko" redaktorius. 

bai stropiai seka ir* prašalina 
iš darbo svastikos ir kujo-
pjautuvo šalininkus. 

Patersono lietuviai, raudo-

Tevų Marijonų 
Misijos Gavėnioje: 

Vasario 12—25 d± — Šv. 
Kazimiero parapijoje, Phila
delphia, Pa. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Vasario 19-25 dd. — West-
field, Mass. — kun. Petras 
Malinauskas. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, 111. — kun. Juozą* 
Dambrauskas. 

par., Detroit, Mieli. — kun. dr. 
J . Pauliukonis. 

CUTS-BURNS-SCALDS 
ehould be quickly treated to r -r'-.t bad aftet-
tffects as well as reheve pain. ^se OlL-of-SALl -
Wonderful too for tore *<nd feet. At your 
druggist's—money back it not satisfied. For 
freesample write Mosso Lahx>ratorie», 215Soutb 
l^avitt Street. Chicago. 

QUICK REUEF FOR FEE f 

Prof. K. Pakšto 
Prakalbų Maršrutas 
Vasario men. 

Pagal ligšiol gautus pakvie
timus prof. K. Pakšto pra-
kulIHJS numatytos sekamuose 
miestuose: 

Auidlctiiaiii, N. V., !iftu
viams — vasario 14 d. 

Newark, N. J., lietuviams 
— vasario 15 d. 

Brouklyn, N. Y., lietuviams 
— va-uiio l(i d. 

Bavonne, N. J., lietuviams 
— vasario 17 d. 

Philadelphia, Pa., Šv. Ka
zimiero parapijoj — vasarir 
18 d. 

Ba timore, Ma. — lietu 
viams ir amerikiečiams — va 
sario 19,20 ir 21 dienonvs. 

New Haven, Conn., lietu 
Waterbury, Conn., itvtn 

viams - - vasario 27 d. 
Binghamton, N. Y., ir Na 

shua, N. H. lietuvių koloni
joms prakalbo's bus paskirtos 
viams - - vrasario 25 d. 
kiek vėliau, f 

Prašo Padėt Grįsti 
VILNIUS (ė, — Vyriausy

bes įgaliotiniui iki sausio S 
d. buvo paduota I25(> prašy
mai, kur tėvai, žmonos ir gi
minės prašo paoVti sugrįžti į 
nuolatines gyvenimo vietas 
savo artimiesiems, kurie karo 
metu pateko į nelaisvo, ar bu
vo suimti ir išvežti. Sovietų 
Sąjungoje tokių išvežtų civi
lių esama daugiau kaip 500 
asmenį], Vokietijoje — dau
giau kaip 600; be to 150 a.-> 
menų nežinia kur lingį. 

H0VVT0 CIEANSE AND S0OTHE 

_,TIRED 
STRAINED*EYES 

• D o n ' t suffer from burn -
i n g , s m a r t i n g e y e s . 
M u r i n ę b r i n g s y o u 
ątiick, amazing relief. 
Murine ' s six ex t ra in-
g r e d i e n t s completely 
wash away e y e irrita-
tion-makc your eyes feel 
clean, fresh.alive 1 Use Mur inę twicedaily. 
•KyestTainduetodust,drivJng,glare,clo9ework, 
movies, reading, late hours. Murinę will not cor-
rect eye deficiencies. For treatment of organiecye 
disorders, see a competent professiotial at once. 

E F P i e i K N T 
U$e enly one levcl t t a -
fpoenfnl to a eup of sifted 

flour for mest recipet. 

BAKING 
P0WDER 

Samcpricetoday 
as 4 8 yea rs ago 
25ounce$ ^or 25^ 
Mtnufacturjd by baking potvdcr 
tpccialiits wK« mak« nothin§ W t 
bakinf p«wd«r— undtr supcrviiien 
• f « i p < r i chcmiftf af nat ional | 

r.pirtation. 

MILLIONS Of POUKDS HAVE BEtN 
USED BY OUR GOVERNMENT 

IMP0RTANT! 
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN 

HAVE BEEN 
ABLET0 GET NEW ENERGY 

^Itchins 
12) Daiaos: a) **Kur baka-nųjų apgauti ir išnaudoti, ša-

U wmanota,,, "Tykiai, ty-|liiiasi nuo komunistų. S. 

JiisF*f*Wi9 
t r Mmef Bdck 

Forcjuick relief from itehing of eezema. pimpks. 
athlete's foot. acabies, rarfies and other ex-
ternally caused skin troubles, use world-famous. 
cooling, antiseptic. liquid D.D. D. Prescription. 
Oreaseless, stair.less. Soothes irritatk» and 
qaickly stops intense itehing. 35c trial bottle 

Sroves i t . or your money back. Ask your 
raagaU today for O. D. P. PRESCRIPTION. 

H you feel tired out, limp, listless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantiy OQ edge and you're 
losing your boy friends to more 
attractive, peppy women— SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dull, 
tired, cross woman— 

Ali you raay need is a good reliable 
tonic. U so, just try f amous L/dia E. 
P i n k h a m ' s V c g e t a b l e C o m p o u n d 
made espeeially for women. Lęt i t 
st imulate gastric juices to help digest 
tad aaBtmaate more whotesome food 

whkh your body uses direcily for 
energy to herp bufld up more physi-
cal reaistance and thus help calm 
jittery nervea, lessen female funo 
tionJ distress and give you joyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whote being. 

Over 1,000,000 women have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound. Results 
should delight you! Telephone your 
druegist right now for a bot t le . 

WELL WORTH TRYING. • 
I KIBU 

on't look 
OLDER 

an youpyears! 
Why be your age? Look younger than your yeara with 
Clairoled hair . . . with hodr that U soft, colorfui, youth-
like! Those gray streaks can be so thoroughly eraeed 
with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdresse^r today and say: 

^cUuspcUly... tai//i 
Writ0 now for h— booklet and h— advice oa your hair probJota fo 
foon CJair. President. Clairoi, Ine, 130 W. 46th St.. New YorJc. ff. Y. 

•?F= 
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Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
Katalikiškus Laikraščius: 

4 * DRAUGAS" - vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien 
rastis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 
4 iLAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway, So. Boston, Mass. 
4 'AMERIKA'• — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne AveM Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalai Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Iliinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga, Metama $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija, Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveiand, Ohio. 

3ffi 

RHE '~T*W*1 

r? 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis del apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS. JOHN SODIN ir FRANK BULAW 

i Psistovumas — 
r 

W 

ūdija įstaigos 44-rių metų gyvav 
Ši bendrovė, kaip masų tauta, yT* įsteigta aat 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Neraaite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

/L- V 

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS'N. NO. 1 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris. See'y 
I n d e l i a i k i e k v i e n o t a u p y t o j o a p d r a u s t i 

IkJ S5.000.O0 F e d e r a l l n e j e į^tai«oje. 



D R A T T G A S Pirmadienis, vasario 10, 1940 

WISC0NSIN0 LIETUVIU ŽINIOS 
K Sheboygano nin#° d a r b o tarP parapijie-

• eių ir klebono vaisiais. Ant 
Vasario 4 d. gerieji para- i ffalo kalbėjo pats klebonas. 

pijonai gausiai susiriirko į ! g ^ kalboje prisimini j o -
bankieta parapijos svetainėj j ̂ ^ vyskupo paskyrimą j 
pagerbt kleboną kun. Jokuba sheboygana perdaug nesi 
Šlika jo kunigystės 10 metų džiaugė, nes ši kolonija jam 
sukakties proga. I parengimą b u v o vįsį^kai svetima, toli 
buvo kviečiami vien parapi- n u o chieagos, nuo Milwauk<>e, 
jos nariai, išskiriant keletą a r | n u o ^ ų j 0 draugų ir pažįs-
timujų klebono draugų —'tanių. Bet jam eia atvykus 
kitatautfų. Svetainė buvo per- n e $ n l § d a u g laiko pažinti ir 

pamylėti parapiją. Jei tokia pildyta publika. Pokylį ren 
gė visos parapijos draugys- j b u s D i e v o v a i į a , jįs džiaugtų-
tės. Programos dalis išpildė , si^ j e i j a m b u t ų i e į s t a eia pa 
suaugusiųjų ir mažųjų cho
rai, vadovystėj varg. Mrs. 
Anton Zupancieh ir prof, Jos. 
Feustel . Deklemavo Gilber
tas Oirdauskas. Programą ve
dė naujosios kartos parapijos 
darbuotojas Juozas Juknia-
li». Po kalbą pasakė: Harry 
Maier, Kolumbo Vyčių pirmi-

silikt dar daug, daug metų. 
Klebonui suteikta dovanų 

nuo parapijos. Taip gi po at
skirą dovaną įteikė: šv. Onos 

Albany, Ga. — Georgia 'sunkiųjų darbų kalėjimo kaliniai padeda atstatyti tornado sugriau
tus namus. (Acme telephoto) 

Pijoj. 

Pabaigoje sausio mėnesio 
įvyko parapijos metinis susi-

draugija, Dramos Ratelis, Di- j rįnkimas. Išduota finansinė 
gustas Juknialis, Andrius Ce< 
nelis, Jurgis A ldakauskas. 

džiųjų ir Mažųjų chorai. Pm-j atskaita. Praeitais metus bu- j į ? Matas Kavaliauskas ir 
kus gėlių bukietas puošė es-| Vo atliktas didelis darbas — j Kdvardas Girdauskas. Šiam 
tradą — dovana nuo parapi- į pastatyta nauja klebonija. 

Bet bus stengtasi pagražinti . cago. Po pamaldų Šv. Vardo 
parapijos kapines. Išrinktas i draugija turėjo susirinkimą, 
naujas kapinių komitetas: Au- i Buvo perskaitytas centro sek

retoriaus laiškas pranešant, 
kad mūsų draugija šioj apy-

jos komiteto. Reikia pažymėt, ninkas, kun. R. Stoffel ir pre
latas P. t)reis. Visi pareiškė ^ad iš 10 metų savo kunigys-
didelio džiaugsmo ir pasiten- tės, klebonas praleido aštuo-
kinimo lietuvių parapijos vie- j nis ir pusę metus šioj para-

Prie to dar keli šimtai atmo 
keta senos skolos. Klebonas 
paaiškino, kad, jei visi ir to-

komitetui prigelbės parapijos 
komitetas. 

linkėj laimėjo naujų narių va
jaus pirmąją, dovaną. Vajui 
pirm. Viktor Radzevičius. 
Draugija nutarė kovo mėnesy 
turėt tėvų ir sūnų bankieta. 
Po Velykų surengs naujų na
rių pagerbimui pokylėlį. Da
bar mūsų parapijoj prie iŠ v. 

MARIJONA ENZELIENĖ 
po tėvais Vaičiukaite 

430 W. 39th St. 
Mirė Vas. 17 d., 1940 m. 9 40 sulaukus puses amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Tauragės Apsk., Tenenių parap., Meški
nių kaime. 

Amerikoje išgyveno 27 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime sūnų Povilą, dukterį Della ir 

žentą Walter ,Notrem, pusbrolį Juozapą Radžiu ir šeimyną, 
2 pusseseris Antaniną ir švogerį Bened. Jakubienus ir Sta
nislavą Šimkaitę ir daug kitų giminių Amerikoje. Lietuvoje 
vyrą Juozapą, du sūnus ir marčią Marijoną, Stanislovą ir 
marčią Eleną, motiną Barborą. 2 seseris Teklę ir Veroniką 
ir jų šeimą, anūkus ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. Phillips, 3307 Lituaniea ave. 
Laidotuves įvyks Trečiadienį, vas. 21, iš koplyčios 8 vai. 

ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines*, draugus-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Sūnmt, Duktė, Žentas, Pusscserys ir Pusbrolis. 
Laidotuvių Direktorius Ant M. Phillips, Tel. Yards 4908. 

liau taip vieningai dirbs, už-j Vasario 11 d. Šv. Vardo 
trauktoji ant klebonijos sko- [draugija ir Sodalietes ejo 
la bus lengvai atmokėta į ko -J bendrai prie šv. Komunijos > Vardo draugijos priklauso 
lis metus iš paprastųjų para- intencija mūsų arkivyskupo h 28 vyrai ir bernaičiai. Drau-
pijos įeigų. Šiems metams S. A. Stritch, kuris yra Šven- g i j a a u g a n e y i e n n a r i ų gkaį_ 
naujų užsibrežimų nenutarta, tojo Tėvo perkeliamas j Chi- £ m m ^et įr dv a s įn į a į . Kas 

mėnuo matosi vis daugiau vy-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS , ^ ™*£ų e i n a n č i l » T P™ 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South FaJrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio prograrao Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš VVHIP "stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimleru. 

Hamburgo Radio ėmė duo
ti specialiai Airijai skirtą 
programą. Pirmoje transliaci
joje be kitko buvo stengtasi 
įrodinėti, kad žinios apie ka
talikų sunkumus buvusioje 
Čekoslovakijoje nesančios tik
ros. Transliacija baigta žo-
džiis: sudiev, telaimina Die
vas Airiją! 

URBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Bankie-
tams, Laidotuvėms | 
ir Puošimams. 

, 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Fhone LAFayette 5800 

$25,000 UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIS-

KIAUŠIUS PARODYMO RŪMUS. 

SšSĮBEHSD 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIĄ-
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šaukit,* — 
REPublic 6590. 

VENETTAN MONUMENT COMPANY 
* 

5 2 7 N. Western Ave. Chicago, Illinois 
TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 bl. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
iš angliuko verlS 

Kun. Ant. M. Karužiškis 

teisingumą f" Jis atsake: 
' 'Taip dideliai aš myliu tei-

į bingumą ir jo bijaus kad sa-
jvo valioje nerandu tai mylėti 
ka nors daugiau kaip mano 

; Mylimojo teisingumą". 
"Sakyk, o Kvaily! Ką tu į 

daugiau myli — ar tavo M y-1 Dievotumas verčia akis 
limojo 'pasigailėjimą ar Jo verkti, bet širdį džiaugtis. 

KAROLIS MAČIULIONIS 

Mirė vasario 16 d., sulaukęs 76 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Mariampoles apskr., Igliaukos 

parap., Slavaneių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 60 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime moterį Elzbietą, tris 

sūnus: kun. Juozapą, M.T.C, kun. Pijų, S.V.D. ir 
Jurgį, 6 dukteris,: Sr. M. Leokadiją, C.S.C., Sr. M. 
Klotildą, C.S.C., Sr. M. Juditą, C.S.C., Petronėlę 
Aziukienę, Marijoną Špokienę, Agnietę Lapinskienę, 
gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas 
West 23rd Plaoe. 

Laehawicz koplyčioje, 2314 

Laidotuves įvyks trečiadienį, vasario 21 d., ,1940. 
Iš koplyčios 10:00 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs, Dukterys, Gimines ir 
Pažįstami. 

Laidotuvių Direktorius Laehawicz ir Sūnai. Te
lefonas Canal 2515. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III » M O C PAT ARNĄ VIM AS 
A m D U L A I l U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D V \T A T KOPLYČIOS VISOSE 
I J V n l MIESTO DALYSE 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituaniea Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. 3307 Lituaniea Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

Antnony B. Petkus 
6834 So. "VVestern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lacham'cz ir Šonai 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th AY*. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge5 
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Turtas Lietuvos . medelynų — 50. Arčiau di-
i dėsnių miestelių yra keletas 

Į stambesnių daržininkystes ū-
KAUNAS. Susisiekimo vice k i ^ Vaistinių augalų augin-

ministro Jankevičiaus prane- tojų yra 3; augina daugiau-
Šimu, cementui gaminti me- s a i valerijonus ir ramunėles, 
džiago* Lietuvoje yra daug. Cikorijas augina 20 ūkininkų, 
Iki Šiol ištirtosios medžiagos kurie pernai pagamino per 
Lietuvai užtektų 60 metų, o 40,000 kg cikorijos. Vienas 
vėliau galima bus ištirti dar j ūkininkas turi net šilkaverpių 
daugiau. Atgavus Vilniaus! ūkį, kurs yra dar naujas, ta-
sritį, jau daryti tyrimai Mer
kio paupiais (netoli Valkinin
kų). Ten yra 0-10 metrų krei
dos klodai. Čia gera vieta tre
čiam cemento fabrikui statyti. 

čiau šilko medžiagos pernai 
turėjo jau parduoti. Kasmet 
didėja ir apynių auginimas 
alaus pramonei. 

Klaipėdoj Viso 
17 2ydų 

Baigta Elektros 
Tiekimo Stotis 

Stockton, Md. — Negrų nužudyti Harvey Pilchard ir jo 
žmona. (Acme telephoto) 

Tyrinėjimai šiemet bus veda- I r R a u d . KryŽlUS Į 
mi toliau. Biržų. Pasvalio ra-1 R^cristriKMa mi toliau. Biržų. Pasvalio ra 
jonuose ištirti gipso klodai. 
Gipsas yra reikalingas staty
bai ir cemento gamybai. Šven
tosios upės apylinkėse buvo 
tiriama medžiaga stiklui ga
minti. 

Lapių Ūkiai 
MAŽEIKIAI (K) — Ma

žeikių apskrityje sėkmingai 
bujoja kai kurios retos iki 
Šiol smulkiojo ūkio šakos. Ū.-
kininkas Bubelė Tirkšlių vai., j 
Žemalės k. turi sidabrinių la
pių ūkį iš 8 patelių ir 4 pati
nų. Prieauglio užaugino 20. 
Be to Uiko po 1 porą audi
nių ir meškėnų. Ylakių, Vy-
žančių ir Sedos JŪR augina 
daug šinšilų veislės triušių. 
Stambesnių paukščių ūkių ap
skrityje yra 40, žuvų ūkių 

Registruoja 
VILNIUS (E) — Raudo-1 

nasis Kryžius be atbegelių 
taip pat registruoja Vilniuje 
ir Vilniaus srityje gyvenan
čius asmenis, kurie neturi tei
sių j Lietuvos pilietybę. Tą 
registraciją veda lenkai at
skirai ir žydai atskirai. Sau
sio 9 d. lenkų grupėje buvo 
įsiregistravusių 24,338 šeimos, 
kurias sudaro 73,371 asmuo. 
Tų žmonių kategorija yra 
skirtinga nuo atbėgėlių tuo, 
kad jie yra trumpiau ar il
giau išgyvenę Vilniuje ar Vil
niaus krašte, tačiau ne tiek, 
kad turėtų teisę gauti l ie tu-
vos pilietybę. Taigi iki šiol 

prof. Mykolą Biržišką, o pro
rektorium prof. Lecną Šalčių. 
Universiteto bibliotekos direk-

KLAIPĖDA (E) — Atvy- ŠIAULIAI (E) — Rekvvos'torium išrinktas žvnnuds Lie 
kusių iš Kiaipėdos j>raneši- elektros stotis jau baigta sta- tuvos bibliografas prof. Yac-
mu, Klaipėdos mieste yra tyti ir netrukus bus paleista levas Biržiška. Universiteto 
likusių iš viso dar 17 Šydų. į darbą. Rekvvos elektrinė sąmata numatyta 2,5 milijono 
Dalis jų gyvena iš rentų, ku- apšvies ir duos energiją Šiau- litų, o universiteto pajamų 
rias moka vokiečių įstaigos liij ir Panevėžio rajonams, tikimasi tik 500,000 lt. Sau-
už perimtas jų nuosavybes, Stotis bus kūrenama durpė- sio 15 d. prasidėjus univer-
dalis gauna pašalpas iš Vo- mįs. 
kietijos žydų centro Berlyne, 
o dalis nežinia iš ko verčia- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ± y[l_ j manitarinio, teisių ir filoso-
si. Iš žydų verslininkų likęs u n i v e r s i t e t o , r e n a t a s įš_' fijos-teologijos fakultetai su 
dar arklių lupikas Levi, kurs . ! . 

. 1 1 • rinko universitete rektorium savo studentais, tuo verslu vertėsi dar kaize-( 
rio laikais, tik dabar ir jam 
įvesta griežta kontrolė, kad 
ne viena nulupta oda neding
tų be valdžios žinios. Visiems 
17 žydų uždrausta po 8 vai. 
vakaro pasirodyti gatvėse. 
Taip pat žydai gatvėj ir vie
šose vietose nesveikinami. 

sitete mokslui, ten nusikėlė iš 
Kauno V. D. universiteto hu-

Suomiai Šv. Tevę 
Vadina Savo Gynėju 

Suomijo's spauda reiškia di
delį susidomėjimą pasakyta 
Popiežiaus kalba. Suomių laik 
raščiai ją vadina Suomijos 

(apgynimo kalba. Su dideliu 
Martha Blake (kairėj) ir duktė Virginia, areštuotos ir, susidomėjimu suomių spauda 

narima iš jų išgauti, kur randasi Blake ir kitas negras, kurie j r avQ į r a p i e j ^ Valstybių 
įtariami Pilchard nužudymu. Jos buvo iš Snow Hill, Md. ' 
kalėjimo išplėšus minia, bet vėliau policija jas išgelbėjo. 
(Acme telephoto) 

bebus vien tik privačių vers- pastebėti, kad Lietuvoje, ypa-
lininkii grupės pelno sritis, tingai jos pietinėje dalyje, 

, w r ^ . 0 . o joje dalyvaus ir pati val-|užauga geros tabako rūšys, 
Vilniaus sritye yra įsiregis-1 stybė per tam tikras organi-1 kurių ir dabar jau nemaža 
travę 73,371 asmenys, netu-l zacijas. Tenka sužinoti, kad'primaišoma į tabako gami-
rinčių teisės į Lietuvos pilie- valstybiniam Vilniaus tabako 

~ - ^ „ - * - - -.-. - 1 tybę. Dalis jų yra įsigiję ne-'fabrikui eksiploatuoti numato-
du — abu Židikų valsč., augi-' j U ( j a m o tu^rto, dalis gyvena iš nia sudaryti akcinę bendrovę 

- 1 - • » • x . - i _ x - i : na karpius. Bičių ūkis pla 
čiai išvystytas. Pernai įsistei
gė dar 20 naujų bitynų. Smar
kiai pfe&Msi sodfti: ptfuaijįž-
vasta 98 nauji sodai su 3478 
medžiais. Vaisių išlaikymo į-
monių yra 10, džiovyklų — 4 

sutaupų, o nemažai daliai rei- Į ir Jai suteikti monopolines 
kės suteikti pašalpa, kol juos teises. Ta bendrovė įvežusi 
bus galima sutvarkyti pagal tabako žaliavas iš užsienio, 
jų kilimo vietOte arba kitokį kas skirstys vietos tabako fa 

ambasadoriaus paskyrimą Va 
tikanui. Suomių laikraščiai J. 
A. Valstybių ambasadoriaus 
paskyrimų vadina dideliu di
deliu įnašu į taikos akcija. 

(Ž. P.) 

AN URGENT MESSAGE 
to women who suffer 

FEMALE VVEAKNESS 
Few women today are free from some sign 
of functional trouble. Maybe you've noticed 
YOURSELF getting restless, moody, ner-
vous, depressed lately—your work too much 
for you— 

Then why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound to help quiet weary, 
hysterical nerves, relieve monthly pain 
(eramps, backache, headache) and weak 
dizzy fainting spells due to functional ir-
regularities. 

For over 60 years Pinkham's Compound 
has helped hundreds of thousands of weak 
run-down, nervous "ailing" women to go 
smiling thru "difficult days." Why not give 
this wonderful "woman's friend" a chance 
to help YOU? Try it! - ~ 

l/ff/Nk 

YVrite for Free Book 
"A World of Comfort for Your tyi" 

Night and Morning 
Dėl %klų pa ra rgas tq nuo Saulė*. 
Vėrjo *r Dulkių, var toki te kelis la
šus M a r i n e : Pa lengvina DU vargu* 
šias akis . 
Saugus Kūdik iams ir Suaugusiems 
Visose Vaistinėse. 

MURINĘ COMPAMYtV.RSo 

mus. 

jų pasirinkimą. i brikams. Be to numatyta ples-
! 

* Vilniaus Barokas 
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

ko gadynėje, — jų kaituhnga 
polichromija, šviesos ir sese
lių žaidimas, prašmatnios er
dviuos figūros, sudarytos iš 
ritmingų altorių grupių. Pui
kūs ir jų fasadai, kur monu
mentalumas sudermtas su žy
dinčiu paviršiaus puikumu, su 
subtiliausiu siluetu. Šv. Jono 
ir šv. Kotrynos fasadai arba 
buv. Bazilijonų vienuolyno 
portalas lyginasi su geriau
siais to laiko architektūros 
kūriniais Vakarų Europoje. 

Šitas menas — giliai su
dvasintas ir drauge puošnus, 
džiaugsmingas, — iskilmin-
gas ir drauge prašmatniai 
žaismingas — paskutinis veš
lus Europos architektūros žel
muo, koris peržydėjo Vilniu
je prieš užšaldamas atšiau
riose geometrinėse klasiciz
mo schemoso ^Vilniuje jas re 
prezentuoja katedra ir kiti 
antikizuojantieji profesoriaus 
Gucevičiaus pastatai). 

Didžiuodamies ir džiaug
damies tuo, kad istorijos li
kimas mums teisingai grąži
no šita spindulingos praeities 
palikimą, turime rūpestingai 
ištirti architektūrinio mūsų' 
pranokėjų genijaus turtus, o 
svarbiausia — saugoti juos 
tiek nuo gamtos stkhijų, tiek 
nuo neatsargių arba nemokšų 
restauratorių pasikėsinimų. 
Dr. M. Vorobjovas ("L. A.") | 

Tabako Monopolis 

ti vietinio tabako auginimą ir 
gerinti jo rūšis, kad tiktų 
pramones reikalams. Tam rei-

tr ITT\T4CĮ /xr>\ T.- J a kalni su ūkininkais bus SUKAUNĄS (E) — Kadangi 
Lietuva įsigijo savą valstybi-j daromos sutartys, kaip kad 
nį tabako fabriką, nuo šiol ta | yra sudaromos su cukrinių 
milijonine pramones šaka ne.-1 runkelių augintojais. Reikia 

125 Mėty Amžiaus 
Skaito Laikraščius 
Be Akinių 

Kražių km., Judeikių valsČ., 
gyvena Antanas Levickis, tu
rįs 125 metus amžiaus. Jis la
bai gerai prisimena baudžia
vos laikus. Dabartiniu laiku 
jis dar gerai skaito ir. laik
raščius be akinių. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

LUSTEK-TOAMGIVES1 

TEETH THE M0ST 
MARVELOUS LUSTER 

AND S PARKUI. 

Reaches decay-ridden "B".ind Spots" 
that ordinary pastes, powders . . , 

even water . . . may not enter 
It 's hero! The most deligHtfully different 
tooth pašto you ever heard of. Whon saliva 
and brush touch.the N EW formula Listorino 
Tooth Pašte, supercharged with Lustcr-
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazing "bubble bath" that makos your 
mouth tingle with life. So fine it surgos into 
and cleans danger spots that ordinary den-
tifrices may never even have reached. Cleans 
and polishes areas \vhere some experts say 
up to 98 % of decay starta. 

Get the big 25į tube, or better still. the 
double-size 40^ tube containing more than 
%i pound of tooth pašte. At any dmg coun-
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

THE NEW F O R M U L A 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supercharged /Z^ato-deaiM 

vvith 

# 
ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 

P A U L I N A BATH S 
RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 

Užlaikom elcktrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
bėsime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanoro, 
Kainos labai prieinamos —o 777, Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St, kampas S. Paulina St 
Telefonas BOUlevard 4552. 

^sc 

SE 

DAINŲ DIENA 
SU ŠOKIAIS 

— R E N G I A — 

LIETUVIŲ R. K. CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS> FKl 
I R D I E N R A Š T I S " D R A U G A S " 

Sekmadienyje Balandžio-April 21 D., 1 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Van Buren St. ir Ashland Blvd. Chicago, III 
Pradžia 5:00 vai. vakare Įžanga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35< 

TTKTF.TTTS JAU GALIMA GAUTI "DRAUGO" OFISE. 

HH 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČip 

i ' .S 'JRED 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per i 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 

E? Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% 

Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. = 

I 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 1 
JOHN PAKEL, Pres. 

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
?lll l lHII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHII I I I I I I I I I I I I I I IUII I I I I I I I I I I I I I imill l l l l l l l l l l l l | j 

Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 
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Spaustuvės Mąslu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdien 

padidintas 8 puslapio, taigi Imtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE masiną, kuri kainuos $8,000.00. 

"Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU
GO" SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui y 
nei $100.00 bus įrašomi į DRAUGO" BENDROVĖS GAR, 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir 
ties dovanai. 

"Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui, šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui 

"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti šią De Sotc 
automobUiaus dovaną. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Masini) 
Fondo prisidėti pagal išgalės. 

KUN. J. MACIULIONIS, M. L O., 
'Draugo" Administratoriua * f 

Ž i n o m ų B r i d g e p o i t O mogas, parapiją ir kiekvieną 

Biznierių P. Knaber 
"Sidabro Vestuves" 

Sekmadienyj, vasario 4 d., 
įvyko graži puota, paminėji
mui 25 metų vedybinio gyve
nimo Petro KnabeT ir jo žmo
nos. 

Sukviesta daug giminių ir 
biznio draugų. Visus svečius 
pa'puošta sidabro *butoniere\ 
o stalus artistiškai papuose 
įdomiomis dekoracijomis ir 
sidabro žvakėmis Katriute Ga 
rockaite, kuri visas dekorą-
cijas pati pagamino. 

Valgių buvo daug ir ska
niai bei turtingai prirengtų. 
O toastmasteriu buvo popu
liams biznierius Frank Voi-
dat. 

Knaberiam pareikšta daug 
gražių linkėjimų ir sunešta 
daup brangių dovanų. Savo 
tėvelius pagerbė ir jų gražiai 
išauginta šeimyna: sūnūs 
Frank ir Stanley ir duktė — 
Frances Knaber-Garuckiene, 
žentas Juozas Garuckas ir jų 
\a'kuriai Juozas ir Rita Ga-
iuckiukai (Knaberių anūkai). 
3 e jų dalyvavo ir kiti giiui-
ftkt: J. brazdauskai, J. Bud-
vikai, Ona Jurkiene ir J. Kna-
beriai. Biznierių buvo iš Bri-
dgeporto ir iš kitų kotetnijų: 
F. VokJatai, M. Miniattai, J. 
W. Stankūnai, Ateksiūnai, Ku 
činskai, Stradomskiene, C. 
Gust, ir daugelio kitų. 

Petras Knaber ir jo žmona 
yra 'žinomi kaipo pasekmingi 
biznieriai (užlaiko valgomųjų 
daiktų krautuvę ir "meat 
mai-ket"), žmonėu teisingi, 
nuoširdūs k* duosnūs. Jie per 

Į padėtis kritiška. Jo kišeniuj 
j rasta korčiuke: Joseph Dra-
goun, 54, 726 W. Monroe St., 
bet tuo adresu policija nieko 
nerado. Jis yra penkių pėdų 
ir penkių colių aukščio, sve
ria 175 svarus ir turi mėly
nas akis. 

CHICAGOS 
policija ieško Ralph Corrigan, 
,172 E. Superior St., kuris, 
manoma, nusižudęs, nes jo 

į sesuo Mrs. Lorena Boyle ga-

i COUNTY 
ligoninėj šiuo laiku žymus li
gonių perviršius. Gen. Mar-

| eus McCloskey vakar prašė 
l county "public serviee , , kor 
mitetą, kad ligoninei būtų lei
sta atsakvti vietas visiems, 
kurie gauna pašalpas, išsky
rus nelaimingus atsitikimus. 
Jo prašymas atmestas. 

kuris mirė užvakar, šiuo lai
ku ieškoma žmogaus, kuris jį 
suvažinėjo. 

gerą darbai Malonu juos pa
sveikinti su 25 metų sukak
tuvėmis vedybinio gyvenimo 
ir palinkėti laimingai jiems 
sulaukti ir " auksinių vestu-

Washington, D. 0. — Respublikonų vadai pasitarime. Iš 
kairės dešinėn: Harold W. Mason, sekr.; John D. M. Hamil-
ton, pirm. ir Henry P. Fletcher, ižd. (Acme telephoto) 

jvo laišką jo ranka rąžytą, 
kuriame rašoma: "Jei šis 
laiškas bus pasiųstas, žinosi 
jog aš įvykdžiau. Ieškok lavo
ninėj.' ' 

Corrigan buvęs bedarbis, 
pirmiau dirbęs restorane. 

vių >> 

Po turtingų vaišių ir lin
kėjimų, visi svečiai šoko (per 
vakarą prie geros muzikos, 

Pagerbė Veikėja 
TOWN OF LAKE. — Sek

madienį, vasario 11 d. būrys 
veikėjų ir artimų draugių, su-

taip linksmai ir geru ūpu kaipj s i r m k o * P- C i c § n ų n a m u s F*" 
per tikrą "veseliją". (sveikinti nenuilstančią veikė-

Ilgiausių metų linkime vi- > Benedikta Cicėnienę, buvu-
sai Knaberių šeimai. į s i ^ Kalvaitę, jos vardadienio 

proga. 
Benedikta yra draugiška, 

maloni, garbes neieškanti y-
pata, turinti aukso širdį, ypa-. 
tingai atsižymėjus savo vei
kimu įvairiose draugijose ir 
organizacijose. Būdama pa
vyzdinga narė Moterų Są-gos 
21 kp., Šv. Kazimiero Akad. 
Remejų 1 sk., Labd* Są-gos 1 

Sugrįžo iš Saulėtos 
Floridos 

TOWN OF LAKE. — Prieš 
mėnesį laiko gerai žinomų biz-
niežių žmonos, būtent: B. Pi-
variūniene, E. Poczulpiene ir 
Irena Pivariūniene-Poczulpai-
te buvo išvykusios į saulėtą 
Floridą praleisti žieminias a-
tostogas. Šiomis dienomis jos 
iš ten laimingai sugrįžo na
mo. 

Pasak biznieres Pivariūnie-
nes, būtų dar ilgiau atosto
gavusios, bet joms rūpėj< 
Lietuvos Nepriklausomybes 

metų eiles, remia &v. Kaži-j minėjimo iškilmėse dalyvauti, 
miero Akademijos rėmėjų pra| Koresp. 

Skai tyk i te Katal ik išką Spaudą 
f 

Sb 

Vasario - February 25 d., 1940 
"LIETUVA PASAULINĖJ PARODOJ" 

$100 Kelionė Tik už 35c 
Pilnos teisės jums suteiktos švęsti Lietuvių Dieną, Ney 
Yorke, ir pamatyti: LIETTUVIŲ PAVILLJONĄ — 
LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMAS — NEW YORKO 
PASAULINE PARODA IR PARODOS KARALAITĖ 
— "UETUVArTfc". 

Viskas spalvuotuose krutamuose paveiksluose, rodys 
Broliai Motuzai 

ANTRĄ DALĮ KELIONĖS SUDARYS 

"Chicagos Lietuvai tės, 
New Yo rke " 

Įspūdingas - Įdomus - Gyvas - Patenkinantis - Juokingas 

Atsiminkite Dieną Vasario-February 25, 
1940 - 4 Vai. Po Ketij 

Redaktorius Išvyko 
Visai Savaitei 

Dienraščio "Draugo" redak 
torius L. Šimutis ir ALRK. 
Federacijos pirmininkas dr. 
A. Rakauskas vakar vakare 
išvyko į Wilkes Barre, Pa., 
kur įvyks LRKSA Vykdomo-
jo Komiteto posėdis. Iš čia! kp., Marijonų Bendradarbiu 
abu važiuos j Federacijos Ta-Į 8 skyr. ir Šv. Prane. Seserų 
rybos suvažiavimą, būsiantį' vien. Rėmėjų 3 sk. užima 
vasario 23 d. New Yorke. I įvairias valdybos vietas. 

Grįš pirmadienio rytą, va-\ Gabi plunksnos vartotoja, nuo 
sario 26 d. [latinė dienraščio "Draugo" 

skaitytoja ir rėmėja. 
Daug galima aprašyti apie 

Benediktos veikimą nuo kū
dikystės dienų, bet kaip lie-

j tuviškas priežodis 'sako — 
I'Darbai kalba patys už save'. 
I Taigi negalėdamos praleisti 
progos nepasveikinusios mū
sų bendradarbės. M. Sūdei-
kienė kvietė visas prie gar
daus užkandžio. Po vaišių pa
aiškinus tikslą, perstatė žy
mią Toyn of Lake kolonijos 
veikėją, Moterų Są-gos gar
bes narę ir pionierę J. Čepu
lienę vakaro vedėja. Nuošir
džius vardadienio linkėjimus 
išreiškė: O. Vaznienė, S. Šim
kienė, A. Malinauskiene, M. 
Petkfmienė, O. Sriubienė, E. 
Gedvilienė, B. Janušauskaitė 

! ir A. Snarskienė. 
Padėkos žodį tarė pati va

karo solenizantė B. Cicėnienė. 
M. Sudeikienė įteikė dovaną 
nuo visų atsilankusiųjų. Pa
linkėjus ilgiausių metų ir svei 
katos sulaukti daug linksmų 
vardinių, visos atsilankusios 
gražioj nuotaikoj šnekučiavos 
iki vėlumos. 

Gyvuok mūsų brangi drau
ge Benedikta, ilgiausius mete. 
liūs. 

Lai jus *visus Geras Dievu
lis laimina. Buvus 

= ^ 
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DAINŲ DIENA 
Su šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Vau Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 
Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Są-gos Chicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas", 

Tikietus jau galioną gauti 
Draugo'' ofise. 

C H I C A G O J IR 
A P Y L I N K Ė J 

LEE HURON. 

KARIUOMENĖS 
žymesnieji ir valstijos oficia-
zai vakar dalyvavo priedo 
prie 122nd Field Artillery ar-
mory dedikacijoj, kurioj pir
mavo gub. Horneris, vyriau
sias nationalės sargybos vir
šininkas. 

AUTO 

nelaimėj, pereita sekmadienį 
'' hit-and-run'' vairuot o j a s 
sunkiai sužeidė Rok$ Bundz$ 
prie 47th ir Washtenaw Ave., 

Kidneys Mus! 
CleanOul Acids 

Excess Acids and poisonous wastes ln your 
blood are removed chiefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubes or filters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Gettlng Up 
Nights, Nervousness, Leg Pains, Circles Un-
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic action of the Doctor's pre-
seription Cystex helps the Kidneys clean out 
Ezcess Acids. This plūs the palliative work of 
Cystez may easily make you feel likę a new 
person in just a few days. Try Cyatex under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisned. Cystex costs only Sc a dose 
at druggists and the guarantee proteets you. 

f f 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti * Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00 
" D R A U G Ą S" 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Illinois 

cr. 
O 2062 N. Leavitt jAve., tik len 

vai susižeidė, kai jo auto pra 
laužęs geležies tvorą prie Di 

vision St., nukrito dvyliką pė
dų į tuščią aikštę. Jis išlipo 
iš apvirtusio automobilio ir 
pats* nuėjo į County ligoninę, 
kur apžiūrėta jo menkos žaiz
dos. 

Del slidžių gatvių Chicagoj 
auto nelaimių skaičius žymiai 
padidėjo. Pernai per sausio 
mėnesį buvo 1,407 nelaimes, o 
šįmet 1,541. 

Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 
Mėnesį - Padarykime Bent Vieną Pasiaukojime 
Katalikiškajai Spaudai. 

PRIE 

4346 S. Ashland Ave. rasta 
perskelta galva asmuo. Jis 
nuvežtas į County ligonine, 
kur daktarai pareiškė, jog jo 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts T o Leave in 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 

Think of lt—how this old world 
does make progresą—now comes a 
preseription whlch Is known to phar-
macists aa Allenru and within 48 
bours after you start to take thia 
kmtt acting formula pain, agony and 
Inflammatlon caused by ezcess uric 
ncid has started to depart. 
4\llenru does just what this notice 
says lt will do—it is g-uaranteed. You 
can get one geaeroug bottle at lead-
Ing drug-stores everywhere for 85 
cents and if it doesn't bring the joy-
ous results you expect—your money I 
«rhola heartedly returned. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta pir 
mos rūšies su mo 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywoo« 
šviesomis. D a r b a 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883. 

Bes. — ENGlewood 5840. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios ruši>s naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokj taisymo dar
bą be jokio casb {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išmaunu goria us j atlyginimą iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darąsi 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr ip-
kitės prie: 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD I N N Prop, 

Svetainę randuojame susirinki-
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 W E S T 43RD S T R E E T 

Chicago, HL 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

•sėtuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnavimą. 

f linksmas Patarnavimas TiMama 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, 8»v. 

Tel. Victory 9670 

l 
J O H N P A K E L 

6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

KLAUSYKIME 

n Remkite Lietuvišką 
ž y d u k ą 

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOB 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted S t 

Tel. Boulevard 0014 

CLASSIFIED 

Šaltimiero RYTMETINI!) 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
. . „ . , , , . . . . IS STOTIES 
PROGRAMŲ M » KO. 

10:00 VAL. RYTO W.HJ.P. 
X į» # > g M t i N » > » # l # > # > # » # > » » # > ) Į H 
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Drobe Paklodems ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Paneiakos, Pirštines ir Ke
pures. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais 
I ir Sekmadieniai 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos. 
TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar mokam 3Vį% ^ Pa" 
dėtus pinigus. Duodam pa- j i Į 
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

Rendon 6 dideli kamb. 2-rame auk
šte — renda sulig susitarimo, la
bai žema kaina — graradžius, dide
l is "porch", arti Katalikų Bažnyčios 
ir mokyklos. 

V. SAUNOMS 
11116 So. SjNuildinff Ave. 

Cedarcrest 2933 

REIKALINGI DARBININKAI 
Reikallngra vedusi pora prižiūrgti fl-
kj. Nereikia arti žemės. Tereikia tik 
vištas prižiarėti. Kambarys, užlaiky
mas ir $15.00 j mėnesj. Atsišaukite: 
A. Grinius, 3424 W. 67th Street, tel. 
PROspect 8985. 

JUSTUI 

I/OAN A8SOCIATIO» 
OF CHICAGO 

MACKIUYVICH, 

Ghartered by U. 8. Government 
SAVINGS F E D E R A L L T 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAL,.: 9 iki 5 p. p. Trečlad.: 9 iki 12:00 p. ieš tad. 9 iki 8;00 v. v. J 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Funnitune House, Ine 
• V O HOM1 OF F m M H B O V 8INCB 1904 

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 

RENDON KAMBARIS 
Rendon kambaris su visais paranku-
ntais. Tinkamas merginai ar vaiki
nui. Su valg-iu ar be valgio. Pagei
daujamas teisingus ir blaivus. Atsi
šaukite: 3440 So. Emerald Aveiuic. 

2-tras aukštas. 

NAMŲ VERTĖ SMARKIAI 
KYLA 

Pirk Narna Dabar — Laimėsi. 
6 fl. po 5 kamb., moderniškas 

namas, randasi Marquette Parke, 
rendy neša $290.00 į mSnesJ. Kaina 
tik $16,500. 

9 fl. po 4 kamb., kampinis, ma
rinis namas, apšildomas. Rendų ne
ša $4.200 f metus. Kaina tik $14.000. 
ImokSti $4,000. 

Bizniavas mūrinis namas. 2 krau-
tuvSs ir 3 fletai. Randasi Marąuette 
Parke. Kaina tik $11,500. 
ir Bizniavas mūrinis namas, krau
tuve ir fl. viršuj. Gera vieta bizniui. 
Kaina tik $6,800. Jmokti $2.000. 

Bungalows: 5 arba 6 kamb., ran
dasi ten, kur jūs norite pirkti. Par
duodame su mažių Jmokėjimu. 

Bankos ir reciverlai isakė mums 
parduoti namus už aukščiausią pa-
siūlijima. Kaip tai: bungalow, 2 fle-
tus, apartmentinius namus, publič-
nus garažus, Storus ir lotus. Taria
mos nuosavyb58 randasi išblaškytos 
po visa Chieaga ir priemiesčius. Tad 
rasite sau nuosavybę tokioj vietoj, 
kur jūs ieškote. Kreipkitės pas įga
liotini: 

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 West 69th Street 

(2-ros lubos) 
1Y1. PROspect 3140 

PARDAVIMTJI NAMAS 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite- Kazimieras Lau
cius, 2830 South Wallace Street. 

R E N D O N tfKIS 
40 aker i u ūkis, 116 mylių nuo Chi
cagos. Renda $13.00 } mėnesj. At
sišaukite BRCnswick 8898. nuo 6 iki 

i 10 vai. vak. B. P. 1443 No. Bell 
I jAvenne, Chicago. HL (Užpakalyje) 


