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TRUMPAI
P. T.

Daug kas kalba ir kai ku
rie laikraščiai tvirtina, kad
Sovietų Rusija ginkluojasi
ir tyko pavergti visą Euro
pą. Girdi, ji ruošiasi ir lau
kia progos sukelti revoliuci
jas ten visose šalyse. Sako,
raudonoji Maskva žino, kad
dėl šio karo nusikamuos vi
sos šalys. Ir pati Vokietija
neteks atsparumo. Tada So
vietų Rusija susimes veikti.
Ji pradės ryti vienas vals
tybes paskui kitas. Jos auka
būsianti ir pati Vokietija,
kuri bus susmukusi ekono
miniai ir finansiniai.
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DAR DAUGIAU LAIVU ANGLIJAI: fILLKIE
PARAMA
ANGLIJAI
BŪTINA

Nelaimingųjų Prezidentas

Lietuvoje Savaitės Uždarbis
Pora Puspadžių
BERNAS, Šveicarija. —
Lietuvos darbininkų eksplo,stacija bolševikų negailes
tingai varoma toliąu. Ry-

WASHINGTONAS, vasa
rio 11 d. — Šiandie Wendell
L. Willkie pareiškė senato
santykiams su užsieniu ko
misijai, jog yra tik vienas
Atvyko Iš
būdas, kuriuo Kongresas ga
li skubiai padėti Anglijai —
Lietuvos
pravedant
administracijos
CHICAGO, ILL., vasario
paruoštąjį paramos Anglijai
11 d. — Iš Kauno per Mas
įstatymą “su modifikacijo
kvą ir Vladivostoką atvyko
mis”.
Chicagon lietuvis TranausGrįžę iš Rusijos svetimų
Respublikonų kandidatas
kas. Atvežė sensacingų žinių
šalių piliečiai patvirtina bol į prezidentus 1940 metais,
apie naująjį gyvenimą Lie
ševikų ginklavimąsi ir nepa pažymėjo, jog Anglijai rei
tuvoje, kaip verkia lietuviai
prastą karinį bruzdėjimą. kia skubios ir ilgos paramos.
apsikabinę savanorių pamin
Sako, jaunimas šaukiamas
Ko labiausiai reikia
klus kapuose.
kariniam apmokymui. Kaip
Anot
Willkie,
Anglijai
ne

Rtyoj pradėsime spausdin
vyrai, taip moterys, suregiatidėliojant
reikia
laivų
nai
S/ern be ihe. pilot in this dreadful hour
’ffnd aufui tenderness ofįsotedpoujtr:
ti “Drauge” jo įdomius .įs
mentuoti ir pristatyti prie
U)htn agreat naUonJde 4 ship atsi4
kintuvų
ir
Amerika
turėtų
Front
our
hotrecords
then
Uty
name
skali
stand
pūdžius.
įvairių saugumo darbų vyk
(Jdith iheujroih brukers Uihilenmg st her /u,
On ‘Times ca/nt ledger oulofpassionate da </s—
kas
mėnuo
pasiųsti
nuo
pen

dymo. Vadinasi, Sov. Rusija
Feels the lašt shudderofhfrhtbntman couttr;
(JJiih ihe pure. debtofgratitude begun,
R Godlikę manhoodbe his ntighty dotuer!
ruošiasi dideliems žygiams, kių iki dešims naikintuvų.
Rndonly paid in neaer-endinįt praise—
FBI Atsisakė
Toliau jis pareiškė, jog
5uch andsogifted Lincoln, nt4y'st thou be
One oftke manyofa mightų /and,
pasiryžusi užkariauti visą
UJiih thyhigh cuisdotn's lou> simplicily
Vlade bu God's prouidence fht amtoinfed one.
k
— JOHN JAMES PI?ATf-1962
Tyrinėti
Europą. Stalinas nuspren prieš siunčiant naikintuvus
Anglijon,
juos
pirma
reiktų
Copyritht 1940 Lincoln N*wspap«r l'ea'.urte. Ine.
dęs pasiskelbti Europos dik
pataisyti
Amerikos
uostuo

Krivitskio Mirtį
tatorium.
se.
WASHINGTONAS,
va
Šie naikintuvai esą butini Vokiečių
Žinių Santrauka] Nuskandino
sario 11 d. — Federalis inTačiau tikrenybėje tos ir
vestigacijos biuras šiandie
visos kitos pasakos apie todėl, kad pasiųstųjų pakai Kariuomenė
Laivus
Sueze
atsisakė tyrinėti gen. WalSov. Rusijos ginklavimąsi tais už bazes 50 Amerikos
ROMA,
vasario
11
d.
—
ter G. Krivitsky mirties
yra tik muilo burbulas. Tas naikintuvų Anglijai neužten Orlaiviais
BERLYNAS,
vasario
11
priežastį, nes tai nesąs jų
Italijos karo vadovybė šian
yra pačios raudonosios Ma ka.
d. — Vokietijos vyriausioji reikalas.
šiuo
metu
prekybiniai
An

Į
Balkanus
die praneša, jog vakar ang
skvos propaganda. Bolševiskaro vadovybė praneša, jog
glijos
laivai
plaukioją
jūro

F*'.', "
Krivitskis anksčiau yra
tinė Maskva ilgiau kaip 20
lų bombanešiai apmėtė bom
vokiečių
kovos
orlaiviai
nu

mis
neapsaugoti
ir
dažnai
BELGRADAS, vasario 11
buvęs vyriausias Sov. Rusi
metų ginkluojasi ir neįsiginbomis Siciliją ir pietinę Ita skandinę du prekybinius lai
“
30
ar
40
prekybinių
laivų
jos
šnipas vakarų Europoj,
d.
—
Pranešama,
jog
virš
kluoja. Ji negali įsiginkluoti.
liją, kur padaryta nuostolių vus atakose ant Suezo ka
bet vėliau jis pasitraukė iš
Visose šalies dalyse vyrauja yra ‘saugomi’ dviejų nai Vengrijos pastebėta trimo- ir yra gyvybės aukų. Esą pa nalo.
slaptosios policijos veikimo
toriniai vokiečių kariuome
netvarka, stačiai sąmyšiai. kintuvų”.
Taip
pat
sėkmingos
ata

ir net pradėjo Amerikos
nės transportiniai orlaiviai, šauta vienas anglų orlaivis.
Raudonosios armijos vadai Pataisos
kos
pravestos
anglų
Vidur

spaudoje rašyti straipsnius
Dėl įstatymo modifikaci skrendą Romunijos ir Bul
nemokšos. Visos pramonės
žemio
bazėje
Maltoje
ir
ant
prieš Staliną.
šakos suirusios. Visokia ga jos Willkie tepažymėjo, jog garijos linkui.
MASKVA, vasario 11 d. — uosto Cerenaikos pajūryje, GPU darbas
Virš Budapešto praskrido
myba stačiai kerėpliška. Už įstatymą būtų protinga api
Šiandie Maskvon atvyko bel šiaurės Afrikoje.
Krivitskio advokatas Waltai bolševikai vieni kitus brėžti tik parama Anglijai, trisdešimtvienas orlaivis.
Apie
Anglijos-Romunijos
gų
delegacija
tartis
su
Rusi

dmanas pareiškė, jog jau
Tuo tarpu iš kitų Balkanų
kaltina apsileidimu ir vieni Kinijai ir Graikijai.
diplomatinių
santykių
nu

anksčiau Krivitskis bijojęs
Jis pabrėžė, jog nežiūrint sostinių pranešama, jog te ja dėl prekybos. Belgai nori
kitus žudo kaip valstybės
traukimą
vokiečiai
kalba
be
priešus. Sov. Rusija džiaau- kokia parama bus teikiama lefoninis susisiekimas su So gauti maisto už savosios nustebimo, nes to buvę ga GPU (Rusijos slaptosios po
licijos) agentų, kurie kesinęgias, kad iki šioliai jos nie Anglijai, ji duos Hitleriui fija, Bulgarijos sostine, nu pramonės gaminius.
lima
laukti
tada,
kai
gen.
si prieš jo gyvybę. Todėl
kas nepuola, nes neturėtų progą prieš Ameriką. Tad trauktas.
Antonescu
“
įvedė
RomuniWaldmanas tvirtina,
kad
Turkijos oficialus laikraš
juo labiau pravartu teikti
jėgų gintis.
joj
tvarką
”
.
Krivitskis buvo nužudytas,
BUENOS AIRES, vasario
Anglijai pilniausią paramą. tis Otrat Politika šiandie ra
o ne nusižudė, kaip vietos
Remdami Anglija, pasak šo, jog Bulgarijon be susto 11 d. — Argentinos agrikul
Tad kurgi jai
rengtis
policija yra pareiškusi.
prieš Europą. Maskvos bejė- Willkie, mes “nedirbsime An jimo atvyksta nauja vokie tūros ministeris šiandie pra
Viešbutyje rasta trys no
gumą patvirtina ir buvęs glijai, bet su Anglija, kad čių kariuomenė, kurios kari nešė, jog Argentina savo Atmušė
tos
— rusų, anglų ir vokie
Rusijos sovietizmo šalinin apgintumėm laisvuosius kra ninkai pareiškiu, jog jų tiks
čių kalbomis — kurias jis
las yra Bosforas ir Vidurže medvilnės perteklių, apie Orlaivių
kas, buvęs U. S. ambasado štus”.
25,000 tonų, sutikusi par
palikęs. Tačiau jo artimieji
Baigdamas jis pareiškė, mis”.
rius Maskvai W. C. Bullitt.
Ataką
sako jog šios notos esančios
duoti Ispanijai.
Anais metais jo pastango jog Anglijai laimėjus prisi
falsifikuotos.
mis Amerika pripažino so keltų pavergtosios Europos Bombardavo
ATĖNAI, vasario 11 d.—
Krivitskio baimė
vietų vyriausybę. Nesenai demokratijos.
šiandie, pranešama apie at
Ostendą
New Yorke Suzanne La
BERNAS, Šveicarija, va
kongreso žemesniųjų rūmų
puoti, bet tik trumpam lai
LONDONAS, vasario 11 sario 11 d. — Pranešama, naujintas italų aviaacijos Folette pareiškė, jog Krivit
užs. reikalų komitetas apkui. Nepaisant raudonųjų d. — Admiralitetas praneša, jog šiandie gen. Franco at atakas Tepelini apylinkėje, skis pakartotinai jai ir ki-l
klausinėjo p. Bullittą apie
propagandos,
komunizmas jog Anglijos karo laivai, vyko Prancūzijon, pakeliui į bet graikų pranešimai, sako, tiems draugams pabrėžęs'
stovį Europoje. Vienas kon
neturėjo, neturi ir neturės anksti šį rytą apšaudė Os- konferencijas su Mussolini. jog jos buvusios atmuštos ir netikėti, kad jis nusižudęs,
greso atstovas nurodė, kad
pasisekimo. Rusija šiandien tendo uostą, vokiečių oku Pranešimai iš Vichy sako, esą pašauta keturi fašistų jei kada jis būtų rastas ne
raudonoji Rusija pasirengu
yra niekas daugiau, kaip puotosios Belgijos pajūryje. jog Petainas išvykęs iš Vi bombanešiai.
gyvas.
si pavergti visą Europą. Lau
tik pragaras. Nuo ryto iki
Tuo tarpu anglų bombane chy, gal būt, pasimatymui su
Pranešimai iš šiaurinio
Ši mirties baimė ypač pa
kianti tik tinkamos progos.
vakaro gyventojai spaudžia šiai apmėtė bombomis Hano Franco.
fronto sako, jog netikėta didėjusi prieš penkias savai
mi sunkiasiais darbais, kan verį, Vokietijos aliejaus ir
graikų ataka privertusi ita tes, kai Krivitskis sužinojęs,
W. C. Bullitt atsakė, kad kinami, žudomi. Neleidžia geležinkelių centrą. Pereitą
lus skubiai ir su dideliais jog į Ameriką atvykęs Hans
tokio stebuklo negalima tikė ma jiems nė kiek ramiai ir naktį, anot aviacijos minis
nuostoliais trauktis.
ORAS
Bruser, žiaurus ir žymu?
tis, nes raudonoji Rurija laisvai atsikvėpti. Bijoma jų terijos pranešimo, anglų la
Generalinio štabo komuni GPU agentas.
Dalinai debesuota ir pasto
yra taip bejėgė kaip koks sukilimų. Ir nors per dienų kūnai atakavo Cherbourgą,
katas praneša, jog graikų
Dies, Wa8hingtone, pareiš
vi temperatūra. Pietų vėjai.
mėšlas. Ji negali dominuoti dienas sunkiai ilgiausias va Boulogne ir Ostendą.
lakūnai grįžę iš veiksmų, kė, jog Krivitskio mirtis yra
kitų valstybių. Gavusi pro landas dirbama, nieko ver
Visose šiose atakose žuvę
Saulė teka 6:51 vai., saulė kuriuose pašauta trys italų vienas žymiausių šiais me
gos gali svetimas šalis oku tingo nepagaminama.
leidžias 5-19 vnl
tik keturi anglų orlaiviai.
orlaiviai.
tais įvykių.

šium su netolimais “rinki
mais” į SSSR aukščiausiąją
tarybą, visose įmonėse ir
fabrikuose darbininkai ver
čiami dalyvauti katorginėse
“socialistinėse” lenktynėse.
Dabar paskelbus, kad vasa
rio 15 Maskvoje šaukiama
bolševikų partijos konferen
cija, darbininkai vėl įkinko
mi į naują katorginį “lenkty
niavimą”.
“Tarybų Lietuva” paskel
bė davinius, kad pagal nau
juosius akordinius uždar
bius darbininkai uždirbsią
tarp 7 ir 30% daugiau. Ta
čiau tuo pat metu maisto
produktų kainos yra pakilu
sios iki 500%, o drabužių ir
avalynės net virš 1000%. Mo
teriškas paltas, kuris anks
čiau kainojo 120-150 litų, da
bar atsieina 1,100 rublių.
Oficialiai paskelbta, kad ko
misarų taryba nupiginusi
puspadžių kainą. Bet puspa
džių prikalimas dabar jau
kainoj a net 40 rublių. Tad
darbininkas, uždirbąs 7 rub
lius į dieną, lygiai per savai
tę užsidirba vieną puspa
džių porą!

Kam Lietuvoj
Gera
BERNAS, Šveicarija. —
Žinomas “Versalio” restora
nas Kaune, kurį perėmė
“Valgio” trestas, paskelbė,
kad Naujų Metų sutikimui
reikia iš anksto užsakyti
staliukus, kurie kainoja net
25 rublius. Įdomu, ar darbi
ninkas, 7 litus per dieną, irgi
galės drauge su “draugais”
Gedvilą, Paleckiai, Sniečkaia
ir 1.1, sutikti Naujus Me
tus “Versalyje”, ar jam
teks tiktai iš tolo pasižiūrė
ti, kaip bolševikiški eksploa
tatoriai ir naujieji buožės
linksminsis?

"Mylimas"
Draugas Leiba
“Tiesa” praneša, kad so
vietinių “rinkimų” mitingai
buvę ir naujai priskirtose
prie sovietų Lietuvos srityje,
kurios atgautos iš Balgudijos. Dieveniškyje, kaip lai
kraštis praneša,
“pirmas
kalbėjo gyventojų mylimas
valsčiaus vykdomojo komite
to pirmininkas”, o šio “gy
ventojų mylimo” draugo pa
vardė yra Leiba Krizonskis.
Be jo, dar kalbėjo mokyto
jas J. Levinas, Suckeneris ir
kiti, tačiau prie jų pavar
džių “gyventojų mylimo”
epitetas neprikergtas.
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VOKIEČIŲ LAKŪNAI

LIETUVIAI DAKTARAI

PUOLĖ ISLANDUI

B PAVERGTOS LIETUVOS

TaL YARda 3146
Ofiso Tel.:
Rezid. TeL:
VALANDOS: Nuo U iki 12.
VIRginia 1886 ‘ ^RČspect 3534
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki •

OR. RAČKUS

INTELIGENTIJA IŠTIKIMA

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

NEPRIKLAUSOMYBEI

11

šventadieniais:

185? VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari m

iki

12

A. M.

OR. V. A. ŠIMKUS
alUrTOJAfa IR CHIRURGĄ*
Taipgi akini u* pritaikau.

3343 So. Halsted Street
KAUNAS. — Susovietin- vių tauta, pati sugebės pa
tos Lietuvos valdžios žmo kreipti įvykius jai reikiama
CeL UANai 5968
nės, o taip pat bolševikinė kryptimi, kaip lietuvių tau
spauda jau ne pirmą kartą ta pajėgė išsikovoti valsty
Telefonas: Hemlock 5849
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viešai prisipažįsta, kad Lie binę nepriklausomybę 19184155 West Cennaa Roau
tuvos inteligentų okupan 1920 metais, nežiūrint to,
O>TSO VALANDOS
("Draugas" Acme telephoto)
x — < ir 6:30 — 8:30 vakare
tams nepavyko palaužti ir kad jau tada Maskvos im
Pranešta, kad vokiečių lakūnai bombardavo Islandiją, kurią britai okupuoja. Lakū GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir pagal sntaru.
suvylioti. Nežiūrint teroro, perialistai siekė iš naujo nai buvo nuskridę iš Norvegijos. Žemėlapin palyginamas tolis tarp Norvegijos Islan6757 So. Western Avė.
Otiao Valandos:
kuris kaip sykis skaudžiau pavergti išsilaisvinusias tau •dijos ir Islandijos J. A. Valstybių.
r«l YARda 8946
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki k
tas.
siai palietė lietuvių inteli
*
Sekmadieniais sulig sutarties
gentiją, patriotinė lietuvių
nis
aprūpinimas
esąs
—
Fabriko
“
Medis
”
vyr
ge
Sovietinis “patriotizmas”
SOCIALINĖ
DANTISTAS
visuomenės dalis
(o jos
riausias pasaulyje....
bugalteriu paskirtas Dovy Telefonas CANaI 7329
4645
So.
Ashland Avė.
Pagaliau, Maskvai tarnau “APSAUGA”
arti
47th
Street'
yra 99%!) pasiliko ištikima
das Rozenbliumas.
jąs
parsidavėlis
kalbėjo
apie
LIETUVOJ
Lietuvos nepriklausomybės
TaL YARda 0994.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rusiški “žemaičiai”
patriotizmą,
siūlydamas
pri

Pirmadieniais,
Trečiadieniais ir
idėjai ir nesideda su oku
2202
YVest
Cermak
Road
Verčiau avinų armija liūtu
“Tarybų Lietuvos” skilty
Šeitadiaciaia
imti
“
tarybinį,
”
c.
y
,
okuKAUNAS.
—
Prienų
mie
pantais.
I
vadovdujama, negu liūtų ar OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
se pil. J. Bilinskas nusiskun
pantų “patriotizmą.” Pasak
sto vykdomojo komiteto pir
ir pagal sutartį. .. mija avino vadovaujama.
džia, kaip jį išnaudojanti
Kolioja inteligentiją
‘
-takmadiesinis
tnipgi pagal sutartį
jo, sovietinis patriotizmas
mininku. t. y. burmistru pa
(Bainaratukaa)
Res. telefonas SEEley 0434.
Romėnų patarlė
nacionalizuotojo, t. y. subolGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
esąs
“
darbų
patriotizmas.
”
skirtas “draugas J. EpšteiTokio fakto akivaizdoje
ševikintojo
Kauno
kino
6900
So.
Halsted
Street
TaL Cicero 1484
raudonosios valdžios galva Šitą “patriotizmą” Lietuvos “Daina” vadovybė. Jis esąs nas.
TELEFONAI:
Valstybinio Draudimo nuo
M. Gedvilą prieš pat sovie- gyventojai tikrai geriausiai pasamdytas kaipo krosniaOfiao - WENtworth 1612.
DR. KARL NURKAT
„
t
Boa. — YARda S9fu.
ugnies
ir
nelaimių
įstaigos
tiziius rinkimus prabilo į pažįsta iš okupantų ir jų kuris, bet jis dar verčiamas
(Nurkaitis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
direktorium paskirtas J. Vii
Kamp. 15tos Gat. ir 49th O 9 iki 4 popiet.
Kauno inteligentiją. Kaip ir pakalikų darbų.... Tad jo- palaikyti kine švarą,
7 iki 9 vakare
būti
kaitis,
o
jo
pavaduotoju
Le'
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
dera parsidavėliui, M. Ged- iua Gedvilų demagogija lie- prie durų, seansui pasibai
QFISO VALANDOS:
pagal sutarti,
_____
Vnn 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
v’la šlykščiai iškoneveikė vi- tuvių tautos nesuklaidins ir gus, ir atlikinėti kitus dar on Vladimirov. “Tarybų Lie
ir pagal sutartį.
..................
są nepriklausomos Lietuvos nesuvilios. Paleckio ir Ged- bus. Negalėdamas visų tų tuva” laiko reikalinga pa-1
Res.
1625
So. 50th Avenut
stebėti, kad maskolis Vladi- Atsakančia, ir prieinama ka,gyvenimo laikotarpį, o kar- vjio tipo pusinteligenčiai ne- darbų padaryti, jam pade
TaL
Cicero 1484
DANTISTAS
na pritaiko akinius.
mirov
esąs
“
žemaitis.
”
..
4143
South
Archer Avenue
tv. ir inteligentus, kurie pa- sudaro nei vieno nuošimčio danti dar žmona, nors jo
Kiekvieną dieną randasi:
Skelbimas
iš
“
Tarybų
Lie
Telefonas LATayette 3650
virtę “kapitalizmo tarnais, i lietuvių tautos, kuri telau kio atlyginimo negauna.
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais u.
tuvos”: “Taisau kojines. Pa
Penktadieniais.
Tačiau tuo pat metu pusin kia išsilaisvinimo iš okupan Dirbdamas į dieną po 14-16 geidaujama atsinešti
KRAUTUVĖJE
4631
So.
Ashland Avė.
savo
• Lietuvis)
valandos. Vargu ar Pa,
.
teligentis Gedvilą stengėsi tų
3409 So. Halsted Street
vaL:
auo
9
vaL
ryto iki 8 vai. vak
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
. ,
„ ,
. valandų, neturėdamas poil- siulus. Kreiptis: Miškų 18,
Ramioj
pagal
sutartį.
net . ,.
..
, ~
įrodinėti, kad Lietuvos inte leckų ir Gedvilų , yra
Tel.
Yards
3089
2500 YVest 63rd Street
.
isio dienos, jis gaunąs per b. 5.”
ligentija turinti pasidaryti tiek, kiek okupantai yra su-1 mėnesį 180 rublių. Už šiuos 1 O ta pati “Tarybų Liet uOFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar*
okupantų tarnaite. Girdi, in kišę į kalėjimus ir ištrėmę pinigus vargšas per mėnesį va” diena iš dienos skelbia,
Taipgi pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
teligentija turinti pasirink į raudonojo caro Sibirą tik tegali nupirkti vieną (ne kad krautuvių lentynos lūžOfiao telefonas PROspect 6737
4729 So. Ashland Avė.
Būkite Malonus
Namų telefonas VIRginia 9421
ti, ar ji einanti su “buvu rų lietuvių inteligentų....
(2-troe lubos)
vieną porą!) batą....
: tančios nuo prekių.
(ei fclIDaay 2880
Chicago, U
siais bankininkais ir kapi
SAVO
AKIMS
Tame pat laikraštyje pa
OFISO VALANDOS:
Tlh viena pora aktu visam gy
talistais ar su nauju socia
Nuo 10 iki 12 ryto. 2 iki 4
galbos šaukiasi darbininkė
venlir.ul. Saugokit jas, leisdami
Nori
gydytis
—
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
ifiekzaniinuoii jas moderniškiausia
listiniu gyvenimu.” Lietuvos
PHYSICIAN — SURGEON
Bilevičienė, gyv. Kaune, pa
metodą, kuria regėjimo mokslas
Sekmad. nno (0 i*i 12 va) ryto
Ofiso: 2158 YV. Cermak R«
gali suteikti.
inteligentija, pastatyta prieš būk komunistu
rašų gatvėje. Ji buvusi pri Pain—Agony Starta To Leave in
32 METAI PATYRIMO
pririnkime akinio, kurie pašalina
Tel. CANaI 2345
tokį demagoginį klausimą,
24 Hours
BEINĄS. — Okupuotoje imta į viešuosius darbus,
viso akių (tempimą.
Happy Days Ahead for You
Vai.:
2 — 4 ir 7 — 9
be abejojimo, atsakymą yra Lietuvoje plačiai reklamuo bet kai darbo gavo jos duk
Dr. John J. Smetana
Res.: 7004 So. Fairfieki
GYDYTOJAS IR CUii'U-RGAF
Thlnk of lt—hotr thi3 old world
radusi: jos idealas pasilie jama, kad esąs įvestas ne tė, ji buvusi atleista. Bile does makc progrt.^s—now cotnes a
Tel
HEMlock
3150
1631
So. Ashland Avenue
prescription whlch Is known to pharDr. J. J. Smetana, Jr.
as Allenru and wlthln 48
ka nepriklausomoji Lietuva, mokamas gydymas. Bet štai vičienė netrukus susirgusi, inaclsts
Tel. kARda 0904
hours after you start to take this
OPTOM ETRISTAI
esdft
hctlng
formula
paln,
agony
and
Rea.
tol. PLAaa S9aq
už kurį ji visomis išgalėmis Raudonojo Kryžiaus ligoni o vėliau tokia pat nelaimė Inflammation caused by exeess urlo
Phone Cicero 4276
1801
So.
Ashland
Avenue
VALANDOS:
has started to depart.
Kampas 18-tos
kovoja ir kovos. Kaip ji ne- nė Kaune paskelbė, kad ji ištikusi jos dukterį. Ji dar acld
»Allenru does Just what this nuties
Nuo 10-12 v. rvto: 2-3 ir 7-8 v. vak
Telefonas CANAI. 0525 — Chicago
naya It wiH do—it is guaranteed. You
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai diena
tai navo “kapitalistams
ir priiminėšianti tiktai tuos li turi tris vaikus, bet kaip ran get one generouu bottle at leadI
OFISO VALANDOS
Ing drugstores everywhore for 85
Kasdien P-00 a. m. iki 8.30 p. m.
cents and tf lt doesn't brlng the Joybankininkams,” taip jos ne- gonius, kurie turėsią mies- rašo “Tarybų Lietuva,” jais «us
•’M YARda 65K"
DANTISTAS
Tn-C. ir šešt: 9:00 a. m. iki
results you expect—your money
7:30 p. m.
srhoja heartedly raturoeA
1446
S.
49th
Ct,
Cicero,
IIL
patrauks “naujasis socialia-j 0 vykdomojo komiteto (bu “niekas nesirūpina.” Bilevi
Antradieniais, Ketvirtadieniais
tinis gyvenimas, kurį atne- Vusios savivaldybės), komi- čienė buvusi nuvežta į ligo
(Kviaeinskaa)
ir Penktadieniais
AMERIKOS
LIETUVIU
DAKTARU
DRAUGUOS
N
ARIA
šė maskolių okupacija.
šariatų arba profesinių są- ninę, bet jos ten nepriėmė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P.M
1651 YVest 47th Street
»•' nANa] 6129
8DR8 So Talman A»*
Inteligentijos viltys
'jungų pažymėjimus. Tokie
3147 S. Halsted St, Chicago
Tol
GROvehiU
061
’
OFISO VALANDOS:
O juk taip reklamuojaPirmadieniais, Trečiadieniais
I gi pažymėjimai bus išduo'Vflcs tel. HEMlock 4848
ir
Aeš
tądien
iai
s
2
—
4 ir 7—8:30 v. vakare
“Draugas" Gedvilą atvirai dami tiktai komunistų pa. masi, kad įvestas ir nemo
ir pagal an tartį.
Valandos: 3 — 8 popiet.
«» V PYTOJAS IR CHIRURGAI"
prisipažino, kad “m,Įsų inte- aikūnam3
kamas gydymas, ir sociali2204 W. Cermak Road
ligentijos dalis gyvena slap
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
.'«»4n*
I -H popiet ir 7—* •
Va,.: 2—4 ir 7—9 vak.
tomis viltimis, kad įvyks
Lietuvos, prof.
Studerus Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus
KH74DENCIJA.
Stebuklas ir kas nors ateis
prisideda prie Lietuvos var
■ S Califomia
2423 W. Marąuette Road
atstatyti senąją padėtį.” Pa
do garsinimo ir lietuvių
žindami Lietuvos inteligen
Ofiso tel. VIRginia 0086
...doo*t cough! Get pleasant relief from a
tautai daromų skriaudų iš
* cough doe to a cold with Smith Brothen
Reeidencijoe tai.- BEVerly 824>
tiją ir būdami informuoti
R
Cough Drops—Black or.Menthol—5f.
kėlimo šveicariečių visuo
PHYSICIAN AND SURGEON
apie jos nuotaikas, galime
Smith Bros. Cough Drops iro fln
menėje. Neseniai jis Einsie- 4645 So. Ashland Avenue
BERNAS, Šveicarija.
raudonosios valdžios galvą
only drops containing VITAMIN A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
delne laikė šveicariečių kaOFISO VALANDOS:
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
4157
Archer
Avenue
nuraminti, kad inteligentai Šveicarietis prof. Studerus, | rininkams ir kareiviams ne,
mucous membranes of nose and throat to
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak Ofiao v«L: 1—3 ir 6—8:30 P k
cold infertions, when lack of resist
Nedėliomia pagal sutartį
nesitiki jokių stebuklų, bet nepriklausomos Lietuvos lai j 6 paskaita8, kurių kiekviens
TKAD
ance is due to Vitamin A deficiency.
Nodoliomia nagai sutarti
Office teL YARda 4787
kais
dėstęs
vokiečių
kalbų
pusantr0
„
va]an
.
realiai vertina įvykių eigą,
Tai OAK«( *»9B7
Memu tai PROapent 1B3A
ir literatūrą Vytauto Di dos, apie Lietuvą ir lietuvių
Rea. tek: PROapect «««
kuri neišvengiamai veda
TaL YARde 6991
džiojo Universitete Kaune, tautą. Auditorijos susidomė Rea.:
KENvvood 6107.
PARDAVIM U I
prie bolševikinės okupacijos &iuQ mctu kaip karininkaa
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ?
jimas buvo labai didelis.
galo Lietuvoje. O kai tai va- atlieka karinę prievolę Švei1621 So. Halsted Street
Tikri bargenai! JįįlgSsi Už pusę kainos!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
etnaldanHI*- ««AO fVt Arfiaaian A*
landa ateis, tuomet inteli- carijos kariuomenėje. Būda-!
Ofiao vai." nuo 1-3: nno 6:30-8:3f v*r ivnna
w
gentija, kaip ir visa lietu- mas didžiai prisirišęs prie PLATINKITE "DRAUGĄ”
756 YVest 35th Street

OR. WALTER PHILLIPS

DR. PETER T, BRAZIS

OK. C. VEZEUS

OR. PETER J. BARTKUS

. BR. P. J. BEINAR

/

OR. S. R. PALUTSIS

OR. V. E. SIEOLINSKI

V

OR. A. JENKINS

OR. CHARLES SEGAL

DR. F. G.

RNEiiMATISM

OR. MAURIGt KAHN

OR. P. ATKOČIŪNAS

OR. FRANK C. KW1NN

į

OR. BIEŽIS

OR. 1 J. SIMONAITIS

Švencaro
Paskaita Apie
Lietuvą

DOlfT BARK

OR. STRIKOL’IS

d

OR, T. DUNDULIS

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. A. J. BERTASH

NAPPY
4ĮflhKNOWN
TO IT'6

RESIOEMTS,
TM6 POPULATION OF
MIOOLETOWN
MAS. JUST BttN
INCREA5E0- THE AOOITION
BEINOA FAMILY OF
THREE,KN0WN
AS’THC
GILHOOLEYS..
llTTLE PATSY

&ILHOOLEY
96EMSTOBE
A OCAD
RIHCER FOR.
OGLETHOOP
tOL—------------

/ By Irv Tirman
whv don'tcha ourr\
CAILIN'ME MOIVIN??

V'KWOW

MAMf'i
MIKE?’

3730 PARNELL AVENUE: arti 37th St. 5 blokai į rytus nuo
Halsted St. 2-ją aukotą mūr namas. 2 fletai. Kaina tik $2.200.
Įmokėti tiktai $200.00. Balansas ant ifimokėjtmo.

1734 S. DĖS PLAINES ST. (Pirmiau buv. Strtng St.) Dn Mokai
į rytus nuo Halsted St. Vienas blokas nuo Dievo Apveisdos lie
tuviškos bažnyčios ir mokyklos. 4 maži fletai. Naujai pertaisy
tas. Įmokėti tiktai $200.00 pinigais. Pilna kaina ........... $1430.
2626 WEST J11TH ST. Kampas Talman Avė. Du blokai į va
karus nuo Western Avė. Lotas 80x125 pėdų. Gazolino stotis.
Kainavo $14,000.00. Pardavimo kaina tiktai .................... $4,300.
Arba iinnomos už $35.00 į mėnesį. Arti Sv. Kazimiero kapinių.

g

Aie yra šių dienų geriausi bargenai.

Nepraleiskite šių progą!

AOENTAM8 MOKAMAS KOMISAS

FRANK J. PETRU
1443 West 18th St.
(V'lmcH M<Aah į

Tel. CANaI 0806
rytus nuo

Aslilanil

Avė.)

a

DKJtJOAM

Trečiadienis, vas. 12, 1941

SKUBOTA KELIONE VADUOTI KŪDIKĮ
Hillaire

Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE

Shenandoah, Pa. — Shenandoah lietuvių dr-jos ir
atskiri asmens sudėjo $155
ir jau pasiuntė per Federa
ciją L. G. F. Aukojo sekan
čiai: Kun. J. A. Karalius
$25; Šv. Vincento labdary
bės dr-ja $25; skaučių tru
pė $25. Po $10 aukojo Mo- f
terų Są-gos 59 kuopa; šv.
Vardo dr-ja ir Vyčių kuo
pa; po $5 — SLRKA 40
kuopa; Apaštalystės Mal
dos ; Ražančiaus ir Treti
ninkių draugijos; pavieniai
asmens po $5: Dr. Marijona
Remeikiūtė ir Katrė Sarpalienė. Po $1: kun. Jurgis
Degutis ir kun. K. Batutis.
Be to, draugijos ir parapi
ja sumokėjo duoklėmis į
Federaciją $18.
Pavyzdys kitų kolonijų
lietuvių draugijoms.
K.

Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas
— Vertė —
Antanas

P.

Sandys,

M. I. C.

kelti aplinkinės visuomenės
pasipriešinimą.
Paimkime kitą pavyzdį.
Trečias dėsnis yra sąvasSakykime dailidė savo dirb
tuvei nori įsigyti įrankių, ties dėsnis. Gildija savo es
mėje turi būtų savininkų
kurie kainuotų $2,000.00. Di
gildija. Kitaip iš pavienio
desnė pramonė, kuri užsiasmens ir šeimos yra ati
ima painesniu gaminių pa
mama ekonomiškoji laisvė,
dirbimu norės įgyti įrankių,
kurios gildija turi laikytis.
kurie kainuos $4,000.00. Gi
Gildija pagrįsta ant komu
smulkesniam žmogui
gal
nistiško pagrindo, yra sau
tiktai $1,000.00 tokios sumos
prieštaraująs dalykas.
reikės. Sakykime, kad atsi
Ketvirtasis dėsnis yra be
tinka, kad yra surastas
toks ypatingas dailidės ama- ne svarbiausias iš visų. Jei
mes norime nustelbti prole
te įrankis, kuris patobulina
darbą tokiame laipsnyje, tariato iškilimą ir gildija
kad jį galima geriau ir grei užsibrėžė šį blogumą pra
čiau ir pigiau padaryti, bet šalinti, mes turime turėti
hierarchiją, valdančius as
tas įrankis kainuoja $50,000.
Pavienis gildijos narys ne menis, kurie skiriasi valdžio
išgalės tuo įrankio įsigyti. je pagal laipsnius. Žmonių
Bet gildija, kaipo korpora gyvenimas negali be hier
cija, tą įrankį parūpins. Gil archijos gyvuoti. Ji tiek rei
dijos narių pramoninė są- kalinga gildijos santvarkoj,
vastis, nors ji nėra lygiai kiek ir kokioj visuomeniško
išskirstyta, yra bent taip organizmo santvarkoj. Val
suskirstyta, kad kiekvienas • džios ir pareigų hierarchija
jos narys yra savininkas.] turi būti. Bet ypatingai gil
Pagal tai kiek nariai moka' dijos veikime, ypač amatnin
duoklių gildijon, tiek ir jie j kų srityje hierarchija tarp
gali naudoties šio
naujoj prašančiojo gildijon įstoti
ir pačio gildijos nario tiyi
įrankio gaminiais.
Pabaigoje, pabrėžkime gil gyvuoti.
(Tęsinys)

>

t

«

v
■

ti

*

dijos keturias žymes. Kiek
viena iš jų yra reikalinga
jos gyvybei ir kiekviena ga
li būti įgyvendinta, jei žmo
nės prie šios sąvokos ir
prie jos praktikos pripras.
Pirmasis dėsnis yra šis:
gildija turi būti savivaldiška, nustatinti savąsias tai
sykles, priimanti narius to
mis sąlygomis kurias ji nu
rodo, nustatanti jų veikimo
gaminių kainas,
nusprendžianti darbo stovį, saugo-*
dama kad jis nenupultų že
miau tam tikro standardo,
sukurdama tokius patvarky
mus, kuriais daugelis gildi
jos narių galėtų vadovau
tis ir vieningai ką nors nu
veikti ten, kur paskiras na
rys neišgalėtų tai padaryti.
Antrasis dėsnis yra šis:
gildija, panašiai kaip ir bet
koks gyvas organizmas, tu
ri būti apribota. Narių skai
čius, jų praktika gildijoje
pirmoje vietoje priklausys
nuo pačios gildijos savivaldiškumo, t. y., nuo valdan
čiųjų organų ir pačios gil
dijos valdybos. Bet šie or
ganai ir valdybos veiks tik
tai išvien su autoritetu, ku
ris yra atsakomingas
už
pačią Valstybę, kitaip gildi
ja, jei šis Valstybės autori
tetas negyvuotų, kartais panaudotų savo monopolį su

ALI. MAKIS - NIW ... RIBUILT

TYPEWRITERS
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A D D I U G
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»!IM«AL T1AM-4N AUOVAMCT —
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ISTIMATIS— FREE — OIMONSTR ATION

Ši paskutinė sąvoka kaip
tiktai ir kalba apie tą seną
neįvertintą įstaigą, kuri bu
vo žinoma, kaipo amatninkų mokykla, “gizelių” įstai
ga. Natūraliai, kad gildijos
narys trokšta, kad jo sū
nus, arba jei gildijos veiki
mai tampa platesni, kad du
ar daugiau jo sūnų džiaug
tųsi tomis laisvės ir savininkystės malonėmis, kurio
mis jis pats džiaugėsi. Jis
savo sūnus pasiūlo gildijai
kaip postuliantus, norinčius
tapti gildijos nariais — t.
y., pristato juos kaip jau
nuolius, kurie savo ruožtu
kada nors galės tapti pilna
teisiais gildijos nariais. Į
šią sritį ir su šiuo pobūdžiu
jie ir įstoja gildijon.
Jie
pavedami išlavintiems dar
bininkams ir priklauso nuo
jų valdžios, ir tiktai kada
jie pasiekia pilną sugebėji
mo laipsnį savo darbo šako
je, tada jie sulaukia pilną
gildijos nario poaukščio
laipsnį. Šis poaukščio stovis
buvo žinomas “meisterio”
stoviu. Tokiu būdu kada se
niems gildijos nariai išmirsiant nauji užima jų vietas
ir organizmas savo ištisume nuolatai iš naujo gyvuo
ja, ir sugebėjimas tolesniam
veikimui yra užtikrintas.
(Bus daugiau.)

Draugijos Aukoja
L. G. Fondui

("Dranga*”

Acme

teleDhoto)

Alma Lloyd, ūkininkas iš Soda Springs, Idaho, su savo
vienerių metų kūdikiu Scptt vyksta į Philadelphiją pas
specialistus išimti iš kūdikio plaučių įstrigusį žemriešutį.
Lloyd iš ūkio 200 mylių tolį skubiai atliko į Salt Lake
City ir iš ten pasisamdė greitąjį lėktuvą į Philadelphiją.
Dešiniam šone yra lėktuvo tarnaitė Margaret Finney.

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Laimės Čempionatų
OMAHA, Nebr. — Šv. An
tano parapijos C.Y.O. jauni
kaičiai žaidžia basketball su
kitų parapijų CYO. Iš viso
32 parapijų jaunikaičiai da
lyvauja. Jau žaidė vieną pu
sę turnamento ir kiekvieną
sykį mūsiškiai laimėjo. Du
sykius laimėjo ir antroje pu
sėje turnamento, o dar nė
sykį nepralaimėjo. Kitos pa
rapijos yra daug didesnės,
bet mūsiškiai vis laimi ir,
matyti, laimės čempionatą.
Lietuvos šventė

vietos klebonui kun. J. K.
Miliauskui.

Programa bus patriotiško
turinio. Bus suvaidintas 3jų veiksmų Lietuvos nepri
klausomybės kovų vaizdelis
“Savanoriai”. Vaidins sve'čiai artistai iš Pittstono.

Muzikas Juozas Stulgaitis darbuojasi * muzikalės
programos sudarymu.
Deklamuos pagarsėjus deklamatorė Birutė Kazakevi
čiūtė iš Lee Parko.

Iš Katalikų Pasaulio
Didėja katalikų
skaičius Anglijoje

ciškiečio kunigo tėvas yra
žuvęs pirmąjam pasauli
niam kare, taip pat 29 m.
LONDONAS. — Praei amžiaus.
tais metais Anglijoje
ir
Valijoj katalikų
skaičius
padidėjo 7,583 asmenimis.
DONf’T
Anot “Catholic Directory,”
šiandien vienur ir kitur yNEGLECT
ra 2,414,000 katalikų. Per
paskutinį dešimtmetį abie
A COLD
juose kraštuose
katalikų
Krūtinės slogus, kurios gali IS IvyMjrtl | nelaimę, paprastai pesskaičius padaugėjo 239,349
lengvt'Ja
pavartojus
rainin&nčlis,
Bildančių Musterole. M usterole nė
asmenimis.
ra tiktai mostė. Jinai yra “OounŠkotijoj yra 614,469 ka ter-lrriUtait.” Milijonai yra varto
ję Jų per 25 m. Daktarai rekomen
duoja.
Galima Mauti aptlekuse,
talikai.

į

į
F

s

Palaidotas nežinomas
katalikas

LIVERPOOL. — Čia įvy
ko viešosios mirusio neži
nomo kataliko laidotuvės.
Gedulo pamaldose dalyva
Pamaldos Už Lietuvų vo vietos arkivyskupas R.
A. Downey.
Nežinomasis
Worcester, Mass. — Auš
Thanks to a Doctor’s prescription called
palaidotas Anfield kapuose. Mendaco,
thousands now palliate terrible reros Vartų parapijos žmonės
eurring attaeks of choking, gasping. cough___ ___________________
y 1...^
—.
lng, wneezing
Bronchial Asthmabby
nelplng
nature
remove thiek excess mucus. No aopes,
at
šiais metais visu smarkumu
no smokes, no injections. Just tasteless,
NEW YORK. — Iš Pran pleasant tablets. The rapid. delightful palrengiasi paminėti Lietuvos
fiative action commonly helps nature bring
sleep—a “Ood-send.” A pnnted
cūzijos gauta žinia, kad ka welcome
guarantee wrapped around each package of
Nepriklausomybės
dieną,
Mendaco insures an immediate refund of
re žuvo kun. B. Nougues, the full cost unless you are completely sat
lsfled. You have everything to gain and
Vasario 16, 1941. Pirmiau
nothing to lose under this poslUve money
O.F.M., 29 m. amž. Pažy back
guarantee so get Mendaco irom your
sia, 3:00 valandą po pietų,
mėtina, kad velionies pran- druggist taday for only 60c. e
įvyks bažnyčioje prie įsta
tyto Švenčiausio Sakramen
%
to pamaldos už tėvynę. Tuo
jaus po pamaldų bažnytinė
je salėje bus prakalbos, baž
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
nytinis choras išpildys dai
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!
nų programą ir Sodaliečių
Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu
vaidintojų
grupė atliks
įrodyti Faktai!
linksmo turinio vaidinimus,
Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
be to dar žada prisidėti mo
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
kyklos vaikučių grupė. Ne
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
paisant banditų Lietuvos
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
užgrobikų, Nepriklausomy
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
bės paminėjimas nei kiek
drovėje neliesdami gaunamų 3% nuošimčių.
nesumažės, bet dar padidės.
Pinigai ku
Koresp.

Asthma Mikus
(oughing, Gasping

TAUPYKITE!

Bus kalbėtojų, kurie api Mirė Veikėjas
budins Vasario 16-tos reikš Ir Muzikas
Mes kas metai šventėme
mę ir paaiškins apie SusiLietuvos nepriklausomybės
Hartford, Conn. — Sau
vienymą
šventę vasario 16 d. Tai vis
sio 31 d. mirė čia gerai ži
Plačiau apie programą nomas J. Smitkus, geras lie
buvo salėje su programa.
Bet šiais metais vasario 16 bus kitam numery.
tuvių veikėjas ir muzikas,
turėsime ypatingas mišias . Pradžia 7:30 vakaro.
kuris parašė keletą daine
Tikietus galima nusipirk lių. Kadangi J. Smitkus bu
10:30 vai. ir melsimės, kad
Dievas duotų mūsų bro ti iš anksto. Tuo reikalu vo visų mylimas, todėl Hart
liams lietuviams energijos kreipkitės pas vietinės ren fordo lietuviai liūdi netekę
ir galios nusikratyti rusų gimo komisijos narius. Į- ir reiškia užuojautą liku
nežmoniškos naštos.
Bus žanga 35 centai, vaikams siam jo broliui A. Smitkui,
ypatinga kolekta Lietuvos 20 centų.
jo tėveliui, kurs gyvena Lie
Rengėjų komisijoje dar tuvoje ir visiems giminėms.
naudai.
buojasi Jonas Jančaras, Jo
Rap.
Karnualas.
nas V. šnipas, J. BatvinsKad padengus mokyklos kas, J. Jancevičius ir K.
palaikymo lėšas žiemos me Magdalinskas.
tu, turėsime karnivalą vasa
rio 23 dieną. Geri žmonės
Puošiasi Sao Josė
platina laimėjimo tikietus ir Paminės Vasario 16
jų pagalba pasieksim'' savo
Milwaukee, Wis. — Lie Aikštė
tikslą.
tuvos nepriklausomybės pa^
Sao Jose, Brazilija. —
Misijos.
skelbimo diena, Vasario 16, Valiulis prie pat lietuvių
Nuo kovo 2 iki 9 d. turė čia bus paminėta sekmadie bažnyčios baigia statyti gra
sime misijas, kurias ves nį, vasario 16 d., parapijos žų namą, kuriame įrengs
kun. Sylvijus, pasionistas. salėj, prie So. 10 ir Laphan didelę krautuvę ir bus gyv.
Pirmą pusę dienų .misijos gatvių. Bus prakalbos, o mu butas. Teko patirti, kad ne
bus lietuvių kalboje, o kitą zikalę programos dalį išpil trukus bus apstatyti ir kiti
pusę — anglų kalboje.
dys parapijos choras, veda ; dar tušti sklypai. Tai pa
Listen tu
Vietinis mas varg. J. Kailiukaičio.
puoš šį svarbiausią V. Zelišiuomi kviečiami ne tik nos punktą. Bendrai, Zelina
PALANDECH’S
Milvvaukee, bet ir gyvenan ir apylinkės sparčiai auga.
Ruošias Vasario 16
YUGOSLAV-AMERICAN
tieji apylinkėj lietuviai da Kur prieš dvejus metus bu
Wilkes Barre, Pa. — Va lyvauti toje tautinėje šven vo tušti nykūs laukai, da
RADIO BROAOCAST sario 16 d. šv. Trejybės pa
tėje, sykiu paminėti Lietu bar — gatvės, aikštės, na
E ve ry Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
rapijos svetainėje įvyks di vos nepriklausomybės akto mai. Džiugu, kad vyraujan
delis vakaras, skiriamas pa paskelbimo sukaktį.
ST ATION WH1P
tis elementas yra lietuviai.
1480 kilocydes
minėjimui Lietuvos nepri
Paminėjimą rengia para
(Firat Station on Your Dial)
klausomybės šventės.
pijos
komitetas ir draugijų
Lietuva moka nugalčti, bet
Featuring a program of
ne keršyti.
Vakarą rengia LRKSA 14 išrinkti atstovai.
Yugoslav Folk Music
Delegatas
Kęstutis, Did. Kunigaikštis
ir 17 kuopos, kooperuojant

JCSI.J DAR ARTINIS AMŽIUS
rtuos galite
sutaupyt Ilgi
30 | 32
36
38 |
40 |
45
50
34
65 m. amž.
$ 5,000 $ 6.09 $ 6.73 $ 7.47 $ 8.37 $ 9.30ĮĮ 10.45 $ 14.41 3 27.14
28.82
42.28
10.000 12.19 13.47 14.94 76.63 18 60| .20.90
43.23
63.42
15.000 18.28 20.21 22.41 24.95 27.901 31 36
51.65
84.57
20.000 24.38 26.95 29.89 33.27 37.20| 41.81
25,000 30.47 33.69 37.36 41 59 46.51| 52.27
72.06 105.71
86.47 126.85
30.000 36.57 40.42 44 83 49.91 55.81| 62.72
40,000 48.76 53.90 59.78 66.55 74.41| 83 63 115.30 169.14
50.000 60.95 67.38 74.72 83 19 | 93.021 104.54 144.1 3 | 211.42
Įsigykite nuosavus namus pagal mūsų

ilgamečio l.šslmokčjimo planų

Keistuto Savings & Loan Association
3236 South Halsted Street
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
Kiekvieno taupytojo Indėliai ligi >5,000 apdrausti FederalInėJ Jstaigoj.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
— O
Bend..-darbiame lr korespondentams raktų Degsima,
jei neprjLioma tai padaryti Ir neprisiunčiuma tam tiks
(ui pakto ženklų. Uedakclta pasilaiko sau teisę taisyti
tr trumpinti visus prisiųstus raktus ir ypač korespou
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu pi ako rakyti trumpai lr aikkiai <jel galima rūkomąją masinki*/,
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmsnlkk urnų.
Pasenusios korespondesMljos
lalkraktin nededamos.

— • —
Entered as Second-Class Matter Murch 31, 1916 ai
Chicago, Illinois, L'nder the Act ot Murch 3, 1879.

Vokiečių-AnglųPrancūzų Varžybos
Pasiruošimas lemiamam žygiui

Pereitų metų pabaigoj Berlyne susiti
kau vieną vokiečių žurnalistą. Kalba nu
krypo į karą ir aš jį paklausiau:
— Kokia jūsų nuotaika, kai lauktoji
pergale taip greit neateina, kai lemiamas
Anglijos puolimas, kurio vokiečių eiliniai
piliečiai jau nuo seniau laukė, vis neįvyk
sta.
— Matai Tamsta, moderniajame kare
žymiai daugiau užima laiko pasiruošimas
lemiamoms kovoms, kaip pačios kovos.
Turi būti viskas iki smulkmenų pagamin
ta, paruošta, savo vieton pastatyta, kad
pradėjus žūtbūtinį žygį, nebūtų jokių susitrukdymų. —

Gyvenant Berlyne ir teko pastebėti kaip
vokiečiai įtemptai ruošiasi, ir tai visose
srityse — karo priemonių rezervus suda
rant, išvystant diplomatinę veiklą, paruo
šiant kariuomenę ir darant jos atatinka
mus perkilnojimus.
Vokiečių taktika

Iš karo su Lenkija ir Prancūzija ma
tome, kad vokiečių strategai labai mėgsta
įsiveržimų kyliais suskaldyti priešo teri
i
toriją ir priešo jėgas. Šitą taktiką jau pra
1
dėjo vartoti ir prieš Didžiąją Britaniją.
Nuo seniau buvo jaučiama, kad vokiečiai
norėtų pasiekti Gibraltarą ir aplink per
Palestiną pasiekti Suezą; bet jūros keliu
tai padaryti nesiryžtama, nes Vokietija,
kaip žinoma, neturi stipraus laivyno. Šį
planą įvykdžius didysis Britų imperijos
korpusas būtų sukapotas į tris dalis, kas
gerokai apsunkintų Anglijos padėtį.
1
Sunkumai žygiui į Gibraltarą ir Suezą

Tačiau pasirodė, kad netaip lengva šį
planą realizuoti: iš vienos pusės Prancū
zija ir Franco Ispanija atsisako įsitraukti
į vokiečių karo planus ir nesutinka vo
kiečių armiją praleisti į Gibraltarą. Jos
visai tiksliai pramato, kad praleidžiant
vokiečių kariuomenę joms tektų įsitrauk
ti į karą prieš Angliją, nes žygiuojančius
vokiečius ir jų bazes anglai pultų bent lėk
tuvais, prasidėtų karo veiksmai pačioj
Prancūzijos ir Ispanijos teritorijoj ir toms
valstybėms būtų neįmanoma išlaikyti neu
tralumą. Be to, iš kur joms tikrumas,
kad karą baigę vokiečiai be sąlygų ap
leis jų žemes?!
Iš kitos pusės vokiečiams nelengva pa
siekti sausumos keliu ir Suezą. Tiesa, ta
kryptimi žygiuodami jie užimtų tas svar
biąsias “paipas”, kuriomis iš Irano per Si
birą ir Palestiną anglams teka į Vidur
žemio uostus benzinas, bet pakeliui vokie
čiams tektų susidurti su eile Balkanų val
stybių, su Turkija, o nėra tikrų garanti
jų ir kaip laikytųsi SSSR.
Trečias kelias ir vokiečių

lenktynės su anglais
Dėl šių sunkumų vokiečiai pasirinko
trečią kelią: įvesti savo kariuomenę į Ita
liją, įkurti savo karo bazes Sicilijoje ir
iš Čia siauru vandens ruožu tarp Sicilijos
ir Afrikos nepraleisti jokio anglų laivo.
Kas tik žvilgters į žemėlapį, supras, kad
įvykdžius šį planą, Britų imperija būtų
perkirsta pusiau.
fišpradžių vokiečiams buvo gana palan
kios aplinkybės: po pralaimėjimų Albani
joj ir Afrikoj, Mussolrniui buvo net pa
geidautina, kad vokiečiai įvestų savo ka
riuomenę — bekrintantį savo vainiką dik
tatorius norėjo paremti nors svetimais
durtuvais.
Tačiau pilnam šių operacijų išvystymui

Trečiadienis, vas. 12, IMI

vokiečiams būtinai reikia turėti savo ba
P»^OF.zes šiaurės Afrikoj — Tunise, Bisertoj.
Turėdami savo bazes abiejuose krantuose
siauriausioj Viduržemio vietoj, kur tarpai
nesiekia nė poros šimtų mailių, kad ir
negalingi vokiečių italų laivynai remiami
(Diskusinis straipsnis)
aviacijos galėtų labai skaudžiai perskelti;
Jungtinių Amerikos Val vutės laiko Sovietų Rusijos
britus pusiau. Tiesa, dar liktų britams
kelias aplink Afriką, bet jis ilgas ir jau stybių Prezidento Roosevel diktatorių Staliną, kuris bi
vien dėl to karo metu nepatogus, o be to to, 1940 m. spalių 15 d., jo ir pakrutėti. Bet karas
jiems nepasisekė įsistiprinti Dakaroje (at Lietuvos Gelbėjimo Tarybos nebus gi amžinas, šiandie
simename gen. de Gaule pastangas), gi apsilankymo proga, duotas niniai laimėtojai į karo pa
iš čia labai nesunku pasiekti anglų lai viešas pareiškimas Nepri baigą gali pavargti ir Eu
| dįs ir tyčia rašys kaip raPO
SVIETĄ
vus, plaukiančius aplink Afriką.
klausomos Lietuvos reika ropoje gali įvykti netikėtų;
i šęs. Jei taip parašytos jo
korespondencijos nedėsi
į
Vokiečiams beplanuojant
įsistiprinti lu, yra istorinės svarbos ak- į persigrupavimų
PASIDAIRIUS
jiems svarbiose šiaurės Afrikos bazėse, tą tas.
gazietą, jis užpyks ir dau
Kad tie naujieji valstybių
Apie gazietas ir
pajuto ir anglai ir visu smarkumu pa
giau nerašys. O jei daą yra
Lietuvių Tauta nuošir jėgų sugrupavimai neužsto
spaudė italus, patys skubiai žygiuodami
redaktorius
kokios draugijos išrinktas
Bizertos linkui. Prasidėjo, pasakytume džiai vertina taip svarbų tų mums kelio į Nepriklau
korespondentu, jis pirmam
žūtbūtinės, varžybos tarp vokiečių ir an- Prezidento Roosevelto pa somybę, jau dabar, nė kiek Daugelis žmonių mislija, mitinge pasiskųs draugijai,
ęlų, kurie pirma išplės savo įtaką abiejuose reiškimą ir visuomet tikisi nebegaišdami turime ener-' kad gazieta išleisti, tai kaip
svarbiuose šiaurinės Afrikos punktuose. Jungtinių Valstybių pagal-' gingiau varyti pirmyn Lie-,baranka suvalgyti. Iš tikrų- kad gazieta nededa jo ko
bos toje sunkioje mūsų tau- tuvos vadavimo darbą.
' jų, gi taip nėra. Čia noriu respondencijų.
Diplomatinė ataka prieš Peteną
Pirmoje eilėje lietuvių tau savo tavorščiams papasakoJei iš
korespondencijų,
Kadangi Bizerta priklauso prancūzams, tos kovoje dėl Lietuvos Vaistybės
Nepriklausomybės
ta
turi
įtikinti
visų
tautų
ti,
ką
apie
laikraštį
ir
jo
kuriose iki padangių iške
tai vokiečiai ir pradėjo savo naujausią
atsteigimo.
į visuomenes ir visų valsty- Į leidėjus, redzibatorius rašo
liamas korespondento gar
didžiąją diplomatinę ataką prieš Peteną.
bių
vyriausybes,
kad
nesu

mažo
leidinėlio
(Field
Glass,
Be abejo, vokiečiams ir daugiau kas rūpi
binamas asmuo, išbrauksi
Bet neužmirškime, kad
redaktorius, ar vieną, kitą “silly” sakinį,
Prancūzijoje. Sakysim, kad ir paimti pran žiaurus karas vis plačiau į- tinka ir niekuomet nesutiks Chicago)
cūzų laivyną. Vokiečių karininkų paskelb siliepsnoja,
sudarydamas su Lietuvos PrijunSimu P™ bendradarbis, štai, ką jis tai korespondentas, net slatomis žiniomis, Prancūzija pereitų metų sunkumų ir didžiosioms tau-lSovietų Rusijos ir to1 nenu’ sako:
pivardžiu pasirašęs, tuojau
pirmoj pusėj turėjo tokį karo laivyną; 11 toms bei galingoms valsty-1rim8' ko1 v51
Išleisti gazietą nėra joks apie tai papasakos tam as
kovos laivų 25-35 tūkst. tonų talpumo, du
i4.v- i nepriklausomos
valstybės
piknikas. Jei įdėsi į ją meniui, o šis suėjęs redak
. _ _
lėktuvnešiai, 7 sunkieji kreiseriai, 11 leng bems. Didžiosios valstybės! 2teisės. A
Šiam
nusistatymui
juokų, žmonės sakys, kad torių išbars, arba parašys
vųjų, 1 minų kreiseris, 32 torpediniai krei gelbedamos savo kailį, kar
išpopulerinti reikalinga įmes esam “silly.” Jei ne- skundą administracijai, kad
seriai, 28 naikintojai, 12 torpedinių laivų, tais bando karo dievaičiui įkurti
platų
propagandos a1 didysis povandeninis kreiseris, 39 didie mesti į gerklę kurią nors
. įdėsi juokų, žmonės sakys, redaktoriai neįdėjo visko,
paratą
ir
užmegsti
gyvesnį
ji povandeniniai laivai, 30 mažųjų, 6 po mažą kaimyninę tautą. Nuo
kad mes esam perdaug rim kas apie jį buvo parašyta.
i
kontaktą
su
mums
palankių
vandeniniai minininkai, 10 minų dėstomų lat girdime neramių gandų,
ti. Jei visą dieną dirbsime Gi jei įdėsi taip kaip koresjų laivų, 10 minas gaudančiųjų. 32 kano- kad diplomatų kabinetuose valstybių vyriausybėmis bei redakcijoj, iš niekur negau- pondento parašyta, iš kitur
nieriniai laivai, 13 povandeninių laivų nai paspekuliuojama ir dėl mū tautiniais komitetais.
sim jokių žinių. O jei išei- gausi pastabą, dėl ko toks
kintojų. Suprantama, kad šis laivynas per
Kitas labai svarbus mūsų
sim žinių ieškoti, redakcijoj“silly” dalykas pateko
į
sų tautos likimo.
karą buvo gerokai apnaikintas, bet buvo
tautos žygis būtų įstoti į
paliks neatlikti darbai. Jei gazietą.
Kad nelikti mainų objek
baigta statyti ir visa eilė pradėtų laivų.
pavergtųjų tautų komitetą neškelbsim kontribucijų, pa- į Taigi, lietuviškų gazietų
Vokiečiams labai svarbu paveikti, kad šie tu didžiosioms valstybėms, ir aktyviai remti to komi
neįvertiną genijų. redaktoriai turi amžinai ki
laivai nenueitų su jų priešais, o prisijung mažųjų tautų visuomenės teto pastangas išvaduoti pa- sirodysim
~‘ . .
.
, 0 jei skelbsim, žmones sa- tų bijoti. Sueina kur — mi
tų prie jų laivyno. Štai kur užkulisiai dėl turi budėti savo tautos in
vergtą tautą.
'
ko spaudžiamas Petenas, o paspausti vo teresų sargyboje ir paju
kys, kad laikraštis užpildy tinge, baliuje, piknike — su
Artimiausiame
kontakte
ar
kiečiai ir moka ir turi kaip. Juk atmin tus pavojų visais galimais
tas niekais. Jei atsiųstuose žmogum, kuris rečiau,
turėtumėm
būti
ypač
su
tri

kime, kad dalis Prancūzijos okupuota, o būdais pasipriešinti nenaurankraščiuose darysim pa dažniau, parašo korespon
jų
Baltijos
valstybių
tauti

ir neokupuotosios dalies svarbiausiuose dingam mūsų atžvilgiu sutaisų, pakeitimų, pasirody dencijų; arba žmogų, apie
niais komitetais, kurie taip
punktuose pilna visokių vokiečių komisi- manymui.
sim perdaug kritiški. O jei kurį buvo rašyta, ir mislikaip ir mes grumiames .su
jų. Be to, Vokietijoje tebėra prancūzų be
Pereitų metų pabaigoje
nieko netaisysim, pasirody ji sau: na, dabar gausiu
laisvių ir tėvynėje pasilikusiems prancū
bendru priešu.
sim miegą. Jei darysim iš velnių.
zams visada pasiliks pagunda padaryti girdėjome apie nemalonius
Neprošalį būtų pasikalbė
Taigi, tavorščiai, kai jūs
didesnių nuolaidų, jei vokiečiai pažadės mums pasitarimus tarp An ti ir su laikinąja Lenkijos karpas iš kitų gazietų, pa
sirodysim tinginiai rašyti. O pamatot lietuviškos gaziepaleisti bent žymią dalį svetimam krašte glijos ir Sovietų Rusijos at vyriausybe,
prisiglaudusiu
vargstančių prancūzų. Taip, kad Peteno stovų. Dabar neseniai išklau Anglijoje, abiejų valstybių jei to nedarysim, mes patys tos redaktorių, dar šiaip
taip besilaikantį nuo visiš
sėme pono Prezidento Roo
padėtis nėra pavydėtina.
pritrūksim medžiagos.
sienas liečiančiais klausiko nervų suirimo, pamislysevelto ir New York GuberHitlerio planai su nugalėtaisiais
Lietuviškų gazietų redak
natoriaus kalbų, kuriose su ™a^8’
P° ^aro
ma
kjt: tas žmogus, jei nebūtų
Vaizdo pilnumui dar galime prisiminti,
kartumu buvo prisiminta j ž*_au
ir e rei a 0 ne toriai turi dar daugiau viso redaktorius, gyventų šimtą
kad Vokietija visai tiksliai prancūzuose
Priklodui, jei
eikvojamos jėgos ar kių triubelių.
.
metų!
mato galimą savo ateities priešą ir dėl kai kurios okupuotos Euro- Į ^ūtų
pusavei kovai šiandien ben- paprašysi bendradarbių, kad
to nepraleis progos juos nusilpninti, nors pos tautos ir nė žodžiu ne
— Girdėjai apie didelę
dro likimo ištiktų tautų tar- jie rašytų palengva, aiškiai,
pamažu, bet veržti ir veržti. Neveltui gi paminėta tokia pat klastin’
tai
po
to
sulauksi
rašto,
traukinio
nelaimę? šeši ma
Hitleris rašė savo “Mein Kampf” (759 p.): jga okupacija trijų Baltijos pe.
Tiksli ir greita informa- kad negalėsi net perskai- no draugai žuvo. Stebuklin
— Išmintingas nugalėtojas savo reika- j valstybių. Tai reikšmingi
gu būdu aš išsigelbėjau iš
lavimus nugalėtajam patieks kiek galima faktai, kurie verčia mus cija, tvirtas reagavimas vi tyti.
Jei paprašysi korespon tos nelaimės.
dalimis. Tada jis galės tikėtis iš tautos, daugiau susirūpinti Lietu sais Lietuvą liečiančiais
— Kokiu būdu?
klausimais ir greitas susi dento, kad, rašydamas ma
netekusios savo charakterio tokia yra
vos valstybės likimu.
rašytų
“double
kiekviena laisvu noru pasiduodanti tauta
— Katastrofos metu
as
žinojimas bei jėgų suderi- šinėle,
Matyt
Anglija
ir
jai
vi

—, kad ji kiekvienos tokios naujos prieš*
space,” jis nusiduos negir- buvau namie....
(Tęsinys 4 psl.)
paudos atvėjujė nematys pakankamos prie suose reikaluose gelbstinti
žasties vėl griebtis ginklo. Ir juo daugiau Amerika dar vis tikisi ati
HEALTHY, wealthy AND WISE!
tokiu laisvu būdu bus sutinkama su nau traukti Sovietų Rusiją nuo
No 5HOE5NEEO BE
jais reikalavimais, tuo labiau žmonėms bičiulystės su Vokietija ir
THROUGH
WOPN UNTlLTHE
rodysis neverta dėl naujų, iš paviršiaus už tai be abejo siūloma So
BABV BEGINS TO
“1 THE
rodos paskutinių, bet tikrumoj vis pasi vietų Rusijai koks nors ky
WALK . THE FIRST ,
SHOES SHOULD
kartojančių spaudimų griebtis ginklo, y- šis.
WITH THE AID OF MEN LIKĘ LOUIS
HAVE BROADTOES
RASTEUR WHO PUT THE. ’SC I ENTIFlC
pač, kad jaučiama, jog anksčiau buvo ty
Aš neturiu pagrindo ma
AND 5OFT 5OLES.
W0RLD ONTHETRAIL OF THE OEADLY
lint ir kantriai pakęstos gausesnės ir di nyti, kad Sovietų Rusijos ir
SHOES
MICROBE, SCIENCE MAOE HUGE
desnės nelaimės”. —
THAT lace'
GAINS... JOSEPH LISTER MEANWH1LE
Vokietijos bičiulystė būtų
GIVE A BETTER
Šie Hitlerio žodžiai aiškiai pranašauja,
FOUGHTTHEMICROBE BY SPRAYrNG
SOPPORT TD
kad nugalėtajai Prancūzijai dar teks daug sudaryta Baltijos valstybių
’
OPEN VUOUNDS WITH CARBOLIC ACID,
THE ANKLE THAN
PREVENTING INFEČTION....
naujų reikalavimų pakelti, nors Petenas Nepriklausomybės paauko
THOSE THAT
THE DISCOVERY OF THE' Y-RAYS','
■BOT TON....
ir rodo didesnį atsparumą, negu Fiureris jimo kaina, bet atsargumas
BY ROENTSEN IN 1865 AND THE
mums šiuo tarpu gėdos ne
iš nugalėtųjų tikisi.
INTRODUCTlON OF ANESTHESIA ARE
padarys.
TVO OTHER CONTRIBUTION S f
Grįžtant vėl prie tarptautinės padėties,
TO MEDICINE. THIS
------ 1
Sovietų Rusijos ir Vokie
TWE
tenka pabrėžti, kad vokiečiai dar nėra at
PERlOD MARKEOTHE
first
tijos
bičiulystė
yra
pagrįs

FOUNDING
OF
MODERN
(J
noviduals
EKPOSEDTO
sisakę nuo žygio į Gibraltarą ar Suezą ir
STETHESCOPt
NURSING, AND VAST
DUSTS OR OTHER IRPITANTS
kad bandymų ta kryptimi galime laukti ta daugiau pirmosios bai
INVENTEO BY
IflAPROVEMENT
IN
OR WHO HAVE ADENCMDS OR
LAENNEC IN
kiekvienu momentu. Tuo labiau, kad to me Vokietijos karo maši
HOSPITALS.. KNOVVLEDGE
0ISEA5ED TOMS ILS OR WHO
1819
OF
THE
STRUCTURE,
kie bandymai galėtų atitraukti anglų dė nos, o antrosios interesu
ARE RUN DOWN , FATIGUEO
MECHANISM AND
OR IAAPROPERLV FED ARE
mesį ir net dalį laivyno, kas žymiai pa gauti reikalingų karui ves
CHEMISTRY OF THE
MORE ŪKELY TO HAVE
BOCY WAS GREATLY
lengvintų staigiai suorganizuotą Anglijos ti reikmenų iš Sovietų Ru
COLDS THAN OTHER IN
INCREASED....
puolimą.
K. J. Prunskis sijos.
Todėl visi Anglijos
GOOD PHYSICAL
CONOlTION
at right) oonkey
pigūs pasiūlymai Sovietų
Tas nebūtų lietuvis, kurs šioj tragtngoj Rusijai negali atsverti tos
ENGINE INVENTED O»V
JOSEPH LĮSTE R
Lietuvos gyvenimo valandoj atsisakytų didelės Sovietų Rusijoje bai
f INTRODlCER OF
paaukoti ir padirbėti greitesniam Lietuvos
ANr,5FpT,c CCTHOT) -ro
mės karo grėsmės iš Vokie
išlaisvinimui.
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Pradedami Romoje žygiai dėl popiežiaus
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Suaktyvinkim Lietuvos Vadavimo Darbę

(Atkelti’ iš 3 psl.)
I 1) Jau veikiančią Lietunimas galimas tik įsteigus i vai Gelbėti Tarybą paskelb\
//,
/
pastovią ir veiklią Lietuvos ti vyriausiu Lietuvos vada'/
Romanas
vimo organu (seimu)*
vadavimo organizaciją.
II Tomas
2) Lietuvos Gelbėjimo
Prof. Kazys Pakštas yra
pasiūlęs suorganizuoti Lie Tarybos narių skaičius pa
Išvertė Ant. Pauliukonis
tuvos valstybės piliečių, gy didinti iki 30 asmenų;
venančių šiandien už oku
3) L. G. Taryboje: 3 vie
(Tęsinys.)
puotos Lietuvos ribų drau tos suteikiamos Lietuvos pi
Jam į galvą atklydo viena vieta iš filosofo Herze-|
giją ir tai Lietuvos piliečių liečių draugijai, kuri turėtų
?« »•’
no raštų, vieta, kuri ir seniau jam nepatikdavo, sukel
draugijai imtis Lietuvos va- tuč tuojau susiorganizuoti,
dama nesmagų jausmą: “Mes atmetėme kiekvieną pozi
davimo darbo.
po 1-ną vietą Taryboje gautyvią religiją, bet pasilikome visus religinius įpročius ii J
Iš formajės ir teisinės pu- na Kanados, Pietų Ameri\
vietoje dangiškojo rojaus tikime žemiškąjį; ne tik tiki
sės prof. K. Pakšto pasiū- kos ir Europoje gyveną lieme, bet tuo net didžiuojamės!” Ką jis tuo norėjo pasa
lymas yra pagrįstas, bet tuviai, o likusios 24 vietos
kyti, šis dvasinis Rusų revoliucijos tėvas?
turint galvoje, kad didelė paskirstomos tarp organi
dalis mūsų tautiečių išeivių zuotos Amerikos lietuvių viDraugas Vladimirovas Herzeno tomą, kurį norėtia-|
Jungtinėse Amerikos Vai- įsuomenės, kuri oficialiai įmas pasiruošti kitai antireliginei paskaitai, buvo pasi
stybėse,
Kanadoje ir Pietų galioja Tarybos narius atdėjęs priešais, pasiėmęs į rankas ir, stengdamasis čia pat]
Amerikoje, nors formaliai stovauti organizacijose prinusikratyti nemaloniais įspūdžiais, kurie sukilo vos pri
yra tų valstybių piliečiai, imta tvarka;
siminus tą neaiškią vietą, atsivertė puslapį, kuriame bu
jau ir dabar noriai gelbsti
4) Amerikos lietuvių vi
vo įrašyti jo mėgstamiausieji žodžiai:
r S.
Lietuvos vadavimo darbe, suomenė L. G. Taryboje at
“Tebūnie, kas nori, užtenka, kad šitame beproty
reikėtų ieškoti kokią nors stovaujama trijų, vyriausių
bės, neapykantos, keršto chaose žus senasis nusmukęs
kompromisinę formulę ir vi srovių: katalikų, socialistų
pasaulis, kuris slegia naująjį žmogų, kuris kliudo jam|
sus lietuvius įtraukti į ko ir tautininkų po lygų balsų
gyventi ir gyvenimu džiaugtis, kuris neleidžia vykdyti
vą dėl Lietuvos išlaisvini skaičių.
skaisčių ateities svajonių. Lyg to neužtenka? Dėl to te
Stasys Gabaliauskas
mo.
gyvuoja chaosas! Griaukime visus senuosius stabus! Vi-1
(Bus daugiau)
Reikia manyti, kad tos
ve la morte! Ateičiai vietą! Mes būsime praeities bude-]
\alstybės, kuriose didžiumo
liai!”
je lietuviai išeiviai gyvena Okupuotaj Prancūzijoj
kaip ištikimos demokrati
Kai perskaitė tuos žodžius, jo veidas pasipuošė lai
konsekruoti du
nėms idėjoms ir tautų ap
mės šypsena. Skaitydamas šituos svaiginančius žodžius,
sisprendimo principui, ne vyskupai
jis visuomet jusdavo širdyje pasididžiavimą, žinodavo,
kliudys savo piliečiams, lie
kad yra ne tik nugalėtojas, bet, naikindamas stabus,
LIMOGES, Prancūzija.
tuvių tautybės žmonėms, — Be iškilmingųjų funkci
drauge kuria naujas vertybes....
pasidarbuoti, dėl Lietuvos jų, kas paprastai įvyksta
Draugas Vladimirovas skaitė toliau — bet susyk jo
nepriklausomybės atsteigi- konsekruojant
vyskupą,
veidas apsiblausė: jame pasirodė ne tik baimė, bet, sa
mo.
j okupuotoj Prancūzijoj
du
kytum, net desperacija. Kaip galėjo anksčiau tos vietos
Pagaliau be tų mūsų tau- prelatai konsekruoti vyskunepastebėti? Kaip ta vieta galėjo būti praleista Sovietų
tiečių materialinės paramos pais. Angers katedroje prel.
režime? Seniau, prie caro, ši knyga buvo laikoma “revomes Lietuvos piliečiai jokiu Auguste Cesbron konseliucingiausia iš visų knygų” ir, savaime aišku, buvo
Anekdotai Iš Abraomo Linkolno Gyvenimo
būdu neįstengtumėni įvyk- kruotas Annecy vyskupu ir
smarkiai persekiojama, bet.... dabar...., po revoliu
—Šiandien yra didžiojo šeimą. Jei iš kurio šunke- bet prašau sėdėti pats.” Nu- dyti užsibrėžtų Lietuvos va- Notre Dame katedroj, Pary
cijos, ją reiktų Rusijoje ne tik uždrausti, taip, ją reiktų
Amerikos prezadento A. lio pasigirsta riksmas kurio stebęs senatorius paklausė, davimo darbų, o reikalauti žiuje, prelatas Emile Blantiesiog sudeginti tik dėl vienos šitos vietos:
pa- paramos neprileidžiant prie chet — Le Havre vyskupu.
Linkolno gimimo diena, nors jos vaiko, p. Ward su- kam prezidentas taip
“Paskum ateis pavasaris, ir ant jūsų kapų išauš
kepurę paties darbo būtų neišminTa proga dedame apie sunka: “Ačiū Dievui, mano garbiai nusiėmė
naujas gyvenimas. Prasidės naujų įvykių era, trečiasis
prieš
negrą.
Linkolnas
atsa-^nga ir vargiai kas žymes- Pamalds už žuvusius
jį šiek tiek žinių, ku- vaikai dar gyvi.”
\ pasaulio istorijos tarpsnis. Jo vyraujantį toną jau da
kė:
nę paramą mums norėtų
rias surinko K. J. Pr..
bar galima nesunkiai įspėti. Skaidriausiai šviečia soci_
.
teikti. Todėl, lietuvių visuo- kare kunigus
Linkolno įgimtas demo
Red...
*
— Pone senatoriau, argi
jalinės idėjos — ir socijalizmas, netekęs kūrybingumo, !■
menei Amerikoje noriu pa
LIMOGES. — Notre Da
kratiškumas juokais buvo
nori, kad negras parodytų
Vieną kartą iš Linkolno
su visomis savo fazėmis išsisemia ligi pačių paskutinių
siūlyti tokį planą:
me katedroje, Paryžiuje, Jo
išreiškimas šiuo jam priker
daugiau mandagumo, kaip
likučių, nueina ad absurdum. Tada iš revoliucinės ma norėjo pasijuokti Douglas ir
Eminencija kardinolas Sugiamu posakiu apie jo pro
aš.
žumos titanų krūtinių dar kartą suskambės skardus ne- papasakojo, kaip Linkolnas
žmonių išspaustas su bota hard pontifikavo iškilmin
tėvius ;
Ų/
gacijos šauksmas — ir dar kartą užvirs mirtinė kova, kitados dirbęs krautuvėje ir
gu,
dabar būtų nuplautas ki gas
gedulo mišias
už
— Aš nežinau, kas buvo
kurioje socijalizmas atsistos vietoj šiandieninio konser pardavinėjęs be kitų daly
lki
20
amžiaus
metų
būtu
krauju,
kardif
išspaustu,
žuvusius
kare
Paryžiaus
mano senelis, aš esu daug
vatizmo ir bus pats nugalėtas busimosios, mums dar ne kų ir cigarus bei vvhiskey.
daugiau susirūpinęs koks damas malkų kirtėju, Lin- tai reikia pasakyti, kad Die- arkivyskupijos 19 kunigų
žinomos, naujos revoliucijos!”
kolnas mėgo skaityti
tris vo sprendimai yra tikri ir ir 11 seminarijos auklėti
— Linkolnas buvo geras bus jo anūkas....
knygas: Vašingtono, Amer. teisingi.
nių (klierikų).
Draugo Vladimirovo kakta aprasojo. Vadinasi, net baro laikytojas, — su pa
prezidento gyvenimą, įstaty
pats Rusų revoliucijos tėvas pranašauja, kad revoliucija nieka užbaigė Douglas.
Karo pradžioje viename mo rinkinį ir Šventąjį Raš
nueis ligi absurdo ir bus nugalėta naujos revoliucijos!
— Ką Douglas sako, — susirinkime kažkoks
Ncw
tą. Ko jis pasiekė? O gi 25
Rusijoje socijalizmas nugalėjo — vadinasi, pirmoji Her prabilo Linkolnas, — yra vi
Yorko laikraštininkas pa
zeno pranašysčių dalis išsipildė! Taip, visai galimas da siškai tiesa. Aš pardavinė siūlė kitą planą, negu buvo metų jis jau buvo malkų
kirtėjų advokatu, 40 metų *
lykas, kad gali išsipildyti ir antroji! Kitais žodžiais ta- jau medvilnę, cigarus kar pasiūlęs Linkolnas.
turėdamas buvo išrinktas į
rirfht, tatai reiškia, kad Rusų revoliucijos dienos jau tais ir whiskey, bet aš atsi
Išklausęs ramiai jo pra kongresą, o 50 metų turėda
yra suskaitytos ir ji nebus amžina! Socijalizmas veda menu, kad tomis dienomis
mas į absurdą! O kas yra absurdas? Taip, jei jau Tei vienas iš mano geriausių nešimą, Linkolnas pasakė: mas liko prezidentu.
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
— Tavo kalba man prime
kia tiesa sakyti, tai absurdas yra mūsų visas gyveni klijentų buvo Douglas. Daž
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
mas, visas, kokį jį šiandien gyvename, absurdiškas nuo nai aš tuo laiku stovėjau na vieną istoriją — prieš
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
Linkolnas buvo tikintis
pradžios*ligi galo! Kur mes einame? Ir kur vedame vienoj stalo pusėj ir parda kiek metų vienas pilietis ke žmogus. Skelbdamas 1863
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
liavo per Kamą. Tada ten
vinėjau degtinę
Douglui, buvo mažai sodybų ir ne m. vergijos panaikinimą, jis
PO 01.00
kurs stovėjo kitoj stalo pu buvo jokių kelių. Blogiau pabrėžė, kad tai teisingumo
Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
sėj. Skirtumas tarp mūsų sia, kad jį dar užklhpo nak reikalavimas, kurį Dievas
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
maloniai laimins. Priminda
dabar tas, kad aš jau aplei
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
Ir įvyko tai, ko Tania ypač bijojo. Vyras, susirau dau tą savąją stalo pusę, o tis su žaibais ir griaustiniu. mas Dievo įsakymą pirma
pusi.
Kietais, dailiais apdarais.
kęs, apsiblausęs, neramiai vaikščiojo po kambarį, tilk Douglas dar ir dabar mato Keleivis ' nulipo nuo arklio jam žmogui, kad kiekvienas
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
akys iš po sunkių antakių degė kaip anglys. Tania pri me dažnai prie jos atkakliai ir jį vesdamasis ieškojo, kur kasdienę duoną valgys
iš i
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
reikia toliau eiti. Staigus
ėjo prie jo ir padėjo ant pečių ranką. Bet jis sausai ją tebestovintį
apysaka. Tai antra “All Quiet On The VVestern
savo prakaito, jis kalbėjo į
baisaus griausmo smūgis
nuėmė atgal ir, dėbtelėjęs iš šalies akimis,
kaip
meška,
.Front
” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais •
vergijos šalininkus: “Keis- l
t
I
””
privertė
keleivį
suklupti
ant
suurzgė:
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į
ta, kad kai kurie žmonės
Karo metu šiaurinės ar kelių ir jis meldėsi: “Die
domūs,
juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
dar drįsta prašyti Dievo pa
— Prašau be sentimentų!
mijos kai kurį laiką
buvo ve, Tau gi vistiek — duok
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Tania neatsakė nė žodžio ir. nuėjo dengti vakarienei gana neveiklios. Staiga atei mums daugiau žaibo, dau galbos, kai tuo pat metu jie
Kietais apdarais.
iš
stalo. Žinojo, kad pats pradės pirmasis kalbėti, kad pir na Linkolnui telegrama, kad giau šviesos, o mažiau tTuk- savo duoną išspaudžia
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
kitų prakaito.”
miausia drėbs žmonijai į veidą galybę kaltinimų, o pa girdėti šaudymas nuo Knox
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
skiau, paskiau viskas baigsis taip, kaip visuomet bai villės, kur gen. Burnside ga
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
______
,
linkite
savo kalbos žinojimą. 200 pnsl. Kietais apd
giasi ....
Pradėdamas karą dėl ver
Kartą A. Linkolnas būda
lėjo būti dideliame pavoju
(Bus daugiau.)
Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
je. Linkolnas ramiai paste mas jau prezidentu, nuėjo į gų išlaisvinimo, jis pasakė:
čiant
užsakymus per paštą, pridėkita 5c už kiek
— Taip, jei Dievas nori,
bėjo, kad jis džiaugiasi gau arklių lenktynes. Jį pama
vienos knygos persiuntimą.
tąja žinia. Kai kiti dėl tos tęs vienas negras, atsikėlęs kad karas tęstųsi, kol bus
jo pastabos nusistebėjo, Lin nuėmė skribelę ir užleido sunaikintas turtas, kurį per
Fnrquirk rrii. • orn itchina n'Mrma. ptmple-.
miy įSert the Heert
vietą Linkolnui. Prezidentas 250 metų sukrovė baudžiau
kol nas paaiškino:
nlhetf'. įoo' wnht«u. i
nnd <whrr «n.i ir.nrM tn tke atntsMh w «tiH« aar wt 1ik«w
h.lrjrl.rr on (Nn tMrt At mAL,
£ di..r.£
l.fnnUy raut-d skin trouNtn, inc wnrld famous.
•tnart tten end mąevdamntl onB.ll-.tfc. fchlo.T
roOMnc. antiH»|Hic. li^uid I)T>-0. Pr«arrtption.
— Matot, tas man prime taip pat su pagarba nusiėmė ninkai, jei Dievas nori, kad
irt
frte r«n Išarti*- bet Mite dė Ule remm
Onvl-fi,
Snoth* •nlMtiot- mtrt
erttnt. medlclnee kIMim Tnr
iFfte.
Chicago, Illinois
<iutekly stopa intetre itehing. 33f triil bottle
kol kiekvie
na mano kaimynę Sallie skribelę ir negrui tarė: karas tęstųsi,
FIRST DOBK doeen’t proee Bell-ene better. retom
provtss it. oryour money b«ott Ask yotsr
bottle to M kad Metre DOUBU Meeey Bssk. Me.
dnjgjist fpfiay for B. B B
Ward, kuri turi labai didelę “Ačiū už pasiūlytą vietą, nas kraujo lašas kitados iš
O______
-

Naujų Žmonių Fabrikas

Lietuviškos Knygos Dabar Reteja
Ir Taipgi Braigeja!!!

kitus?
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MOKSLO PASISKAITYMAI
NUOSTABI amazonijos
AUGMENIJA

Dar joks mokslininkas ii'
šiaip mėgėjas neparašė vei
kalo, kurs būtų iškėlęs Amą
zonijos augmenijos plačią
gerų, naudingų ir žalingų
ypatybių virtinę.

ŠUO PASIILGĘS savininko ir susirgęs

sus krantas — medžių ir
krūmų užtvertas pakilimas,
daugiau ar mažiau, matomi
intakų įsiliejimai, kartais
krokodilas, išsitiesęs dumb
le, suteikdamas vaizdui tam
tikro žiaurumo atspalvį, šiek
tiek paerzinanti
keleivių
jausmus.

Trečiadienis, vas. 12, 1941

do visą lygumą, tokia gau-f,
sybe, kad paklysta kiekvie
nas, kas nori juos išvar
dinti.

Ir kiekvienam žingsny
naujas netikėtinumas, nau
ja išgąstis tarp susiraizgiu
sių, pastyrusių krūmų
ar
neišbrendamos žolės tinkle
— visame tame, kas sulai
ko mūsų žingsnį, kas mus
prikausto prie drėgnos žo
lės, kas mums uždaro vi
sas kryptis, nepalikdamas
jokios prošvaistės prasi
skverbti ir atsikvėpti.

Milžiniškas sąrašas, pra
Daugiau nieko. Ir visuo
nešantis žmogaus jėgas, vi
suomet bus nepilnas dėl to. met žalioji medžių viešpati
kad Amazonijos augalų ka ja, ir vis ta pati purvina
ralija, nežiūrint
išorinio srovė gili, triukšminga, ne
vienodumo, turi paslėpusi šanti tūkstančius kubinių
Iš visų pusių mus
supa
milijonus detalių ir milijo metrų smėlio, iš kurio to
že
nepaprastas pasaulis,
ku
nus surprizų, kurie sudary liau susidarys naujos
rio negalėjome nė įsivaiz
tų milžinišką katalogų bib mės.
duoti.
lioteką.
Tačiau, koks skirtingas
Pažiūrėjus iš tolo, atrodo tas augalų pasaulis
savo
Tos augmenijos turi iš
šakų painiava, įvairiausių intimiškumu, toj dirvoj, kur
vaizdą budingą. Jos yra
spalvų ir atspalvių — nuo jis gimsta, auga ir žūsta,
lyg ypatinga bendruomenė,
šviesai žalios ligi juodai ža- tarp šeimų rusių, pavidalų,
kur kiekvienas
individas
lios.
besikryžiuojančių,
begelbturi sau nužymėtą paskir
Tačiau, vis tiek tai yra stinčių vienas kitam arba
tį, temperatūrą, savitą gy
melancholiška girios pano- besitaikančių, kovojančių už
venimą. Atrodo, kad spe
rama, liūdnas peisažas, to- gyvybę savo šaknimis, ku
cialus įsakymas tvarko tų
("Draugas
”
Acme
teleplioto)
lydžio besitęsiąs, kuris vi rios išsivaikšto po žemę,
aūgalų
organizmą,
kurį
Dr. Druley (kairėje) ir keleivinio orlaivio tarnautoja pradedame suprasti, studisuomet buvo, net ir didžiau- savo šakomis, kurios kyla
siems Amazonijos entuzias į viršų, bejieškodamos oro 1 Mary Northington teikia greitąją pagalbą šuniui Laddie ; juoti, gerbti, tartum jie bū, orlaiviui sustojus Kansas City. Šuo vežamas į Camp Ord. j
tik maže8ni mfl
br0_
tams, visų keleivių nusivyli ir saulės.
Cal., kur jo savininkas — kareivis, yra tarnyboje. Kai jo 1
mas, niekais verčiąs bet ko
šitos beformiškos lapuo savininkas išvyko kareiviauti, šuo paliktas atsisakė ėsti liai, žemesni savo nebylu
kį susižavėjimą ir karštos tos sumameirių (ceiba pen- ir susirgo. Apie tai pranešta Camp Ord karininkams, ku mu ir pastovumu.
saulės spinduliuose sužlugtandra) šakos turi pjedes rie nusprendė susirgusį šunį paimti į stovyklą — pas sa
Be abejojimo, toks turė
vininką. Bet vežamas šuo dar sunkiau susirgo.
dąs visą entuziazmą.
talus, kurie gąsdina visus
jo būti įspūdis visų moksli
Tokia yra augmenijos ma žmones. Tai vatos medžiai
mens.
Jo vaisiai panašūs liepea), okoarikara, medis ninkų, visų natūralistų, ku
sė, matoma iš tolo, iš oke
dvidešimties, trisdešimties
rie įžengė į tas didingas
aninių laivų denio: beribė metrų apskritumo, kuriose į ežį, ištrauktą iš purvo, karalienė, karapanauba, pa- i
: girias: baimės, nusistebėji
dideli, stiprūs ir pilni ska pūga, etc
giria, be jokių atmainų, be
galėtų sutilpti ištisos žmo niausio riešuto. Jos viršū
mo, žavesio smalsumo įspūKitų, kuklesnių, nesuskai
jokio patraukimo, labiau vie nių šeimos.
nė nuo žievės ligi širdies tomą daugybė: Saboarana, dis
noda ir labiau varginanti,
Baltasis ir raudonasis ked pilna savotiškos į kanapių
medis rožė
(PhysacalymKiekvienam žingsny, kaip
nei pats vandenynas.
ras
(Cedrela
odorata) turi sįulus panašios medžiagos, ma). garsi savo aliejumi, sakiau,
netikėtinumas.
Potvynių metu vandenys,
tą
pačią
kilimo
jėgą,
kyla,
to,
jį
duoda
dar
stipnegro
širdis,
duodąs
degištai
šis
paprastas
vijoklis
prisisunkę rausvo purvo, už
nančią gumą, Ženipapo (ge- j (bignoma longuissima), kulieja sausumas, prasiveržia a ai au s ai sa ojasi, iš y rius dažus audiniams.
la dvidešimt, tnsdesimt meti
.
...
.....
I . , , .
.
v - m
.
Itauba (acrodicidium it- ni„P.a brasiliensis)
iš kurios no sakmes sunka — sfe
iš pelkynų ir žemumų, pa rų nuo žemes.
Tuo tarpu
jo
. „ .
dirbami žavingi atspalviu būklingas vaistas nuo akių1
siekia medžių viršūnes
ir
kelmas visuomet yra nepro auba) kartais pasiekia dvi
arba uždegimo,
vandens tyrai pas.daro dar
aj mažas> palygint: dešimties metrų aukštumo, baldai, įbirapitanga
medis
brasil
(kurio
vardu
Į
(Bus daugiau.)
baisesni, lyg kad žeme bu-. su
aukštumu šak
ne. Jis yra smulkosios laivinin------------ --------------tų grįžusi į primityviuosius beeina . gj,umą .q
kystės palaima. Medis, ne- pavadinta Brazilija) pripil- i
laikus
ir atrodo lyg
šitame ko. Jį laukia liūdnas liki itur*s sau
....................
'
valtims’ i5‘
tamsiame pasauly vartalio- mas, kai jis subręsta; ne- , degintoms iš stuobrio arba
tųsi įvairios amfibijos, me- žiūrint šakų ir lapų menku- baltoms iš lentų. Vardas
gaterija, milžiniški hydro- mo, jis išvirsta nuo stiprės- Serai nusako j°8ios
PASKUTINIS
zaurai ir iš Andų kalnyno
nio vėjo pūstelėjimo, staiga bę: ita-uba — medis-akmuo,
būtų užpludusios pirmosios
krinta su baisiu, per visą nes pasakiškai ilgai išsilai
PAGERBIMAS
ledų lavinos.
ko
žemėje
ar
vandenyje.
giria aidinčiu triukšmu.
Bent tokia turėjo atrody
Sapukaja (Lecythis ollaBe šitų, laivininkystei
ti geologams ir paleontolo
ria) taip pat yra nuosta- puikių ypatybių turi piki ja
gams šita baisioji seniausių
bus medis. Auga ligi 20-25 (caryocar rasiliensis) augilaikų Amazonija — šita ne
metrų aukščio ir nuo dvie- nas valgomą aliejinio pobūaiški žemė, kurią Friedrijų ligi trijų metrų skers- džio vaisių, gvariuba (gachas Harttas nubraižė
ir
aprašė, savo nuostabios vaiz
OART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
duotės ir mokslo intuicijos
padedamas.
KELNER - PRUZIN
Vanduo prasiskverbia vi
•erlausiaa Patarnavimu — Moteris patarnauja
sur. Lieka tik sausos kal
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
vos ir aukštumos. Pakraš
čiais žolės dingsta ir kanaranų žali kilimai — dabar
plaukia pasroviui, sudaryda
mi milžiniškas salas, kurios i Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi!
slenka vandenyno link, ar
ĮSIGYKITE
ba susimeta į kalnus bet
kurioj girios daly.
Vienintelis šitos gėlos jū
MALDAKNYGIŲ
ros pagražinimas yra plau
kiančios sal<5s, sausos
ša-15
DABAR!
_
kos, medžių stiebai, dar te
bežaliuojantieji medžiai.
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Sausros metu kas keliau
ja laivu, tas atmainos be
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE
veik nepastebi. Kartas nuo
250 puslapių ......................................................
Su persiuntimu $1.00.
karto matyti aukštas tamPrieinamos Kainos
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ..............................................................
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”
Su persiuntimu 50c.

JOHN F. EUDEIKIS
PAMINKLAI

95

šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme
niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

luanaii

i- .

IIIJIITF 1 f
r.l> PHOTOC.aAPIIY^
POSKIRUC PMOH

< ,l6l« iApaymte 2«11

“DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.

Chicago, III.

laukite Tel. — SEELEY 6103

A. t

t
JUOZAPAS

STANISLOVAS
STONKUS

STANKEVIČIUS
gyv.: I«:itt S

liuli Avė., Cicero

Mirė vas. 10, 1941. 9:15
ryte, sulaukęs pusės aini.

Mirė Vasarių 9, 1941, 5:15
vai. ryte sulaukęs 27 metų
amžiaus.

v.

Gimęs l.iituvoju. MurijumpOllo aptik r., Keturvalakių parap..
Meškučių kaime.

Gimė Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime
motuų Barborų, po tėvais —
Wuslluuskaitė, tėvą Stanislovų,
tetų Zofijų VMinsklenę, 2 pus
brolius Walter Višinskis ir jo
moterj, ir Edwnrd Wasilauski
ir jo šeimų; puseserę Bertha,
Predun ir jos vyrų, 2 dėdes
Kazimierų Staskevvicz ir šeimų
Ir Stanislovų Wusllauskj; tetų
Ona Stumbrienę ir šeimų.
Kūnas pašarvotas namuose,
4052 So. Campbell Avė.

Amerikoje išgyveno 43 met.
Ciceroje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
motei) Hožę (po tėvais <!ubriūtė); 2 dukteris, Onų Stan
ley ir Sylvių Adaptuoti ir jos
vyrų Albertų; 2 sūnų. Vincen
tų, marčių Kotryną ir Antanų
ir marčių Helen; 7 anūkus;
Svoger) Jonų Dereškevičių, jo
moter) Marijonų ir jų šeimų
ir daug kitų giminių.* draugų
ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas dukters na
muose; 1818 S. 51st Ct., Cice
ro, III. laiidoluvės įvyks šešta
dienį, vas. 15-tų. Iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j šv.
Antano parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiui kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, DnkteryZcntas, Sūnai, Marčios, Anū
kai, Stogelis ir Giminės.
Laidotuvių direktorius I. J
Zolp, tel. YARds 0781.

Laidotuvės (vyks Ketvirtadie
nį, Vasario IŠ. iš namu 9 vai.
ryto bus atlydėtas J šv. Agnieškos par. bažnyčių, kurioje
(vyks gedulingos pumaidos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
’
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Tėvas, Te
tos, Pusbroliai, Dėdės ir Visi
Giminės.
Laidotuvių Direktoriai I^achawicz ir Sūnai, Tel. CANal
2515.

/

JERUZALE, vasario 6 d.
— Jungtinių Valstybių kari
nis stebėtojas, Col. William
A. Donovan šiandie atvyko
Jeruzalėn, kur jis bus Ang
lijos komisionieriaus,
Sir
Harold MacMichael svečiu.
Į Jeruzalę Donovanas at
vyko iš Tel Avivo. Į Palesti
ną jis atvyko iš anglų valdo
mos Cipro salos.

Aukščiausioji žmonijos hra
ngenybė — Kristaus mokslas,
yra kilęs mažutėliams Galilė
jos kraštely.
J. Aleksa,

DOCTOR’S AMAZING LIQU!Q
GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(external!y caused)

PRAISED
FROM
COAST
TO
COAST!
No matter what you’ve tried with»ufc
success for unsightly surface pimples,
blemishes and similar skin irritations,
here’s an amazingly successful doctor’s formula—powerfully soothing
Liauid Žemo—which ųuiekly relieves
itening soreness and starta right in to
help nature promote FAST nealing.
30 years continuous success! Let
Zemo’s 10 diflerent marvelously effuctive ingredients help YOUR skin.
Also ointment form. Severe cases
may need Kxtra Strenglh Žemo.

P. J. RIDIKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3354 South Halsted Street
Praneša, lietuviškąjai visuomenei, kad jis atidarė nau
ją skyrių:

710 West I8th Street
VISI TELEFONAI: YARDS 1419

DIREKTORIAI
VARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

JĮ

M D III

JĮ II p C PATARNAVIMAS

HITIDUlHliuCdieną ir naktį
V V
A
T koplyčios VISOSE
IRAI MIESTO DALYSE

D
r |K s M. Philips Phone YARds 4906

5307 Litnanica An.

6812 So. Westem Avė.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
dCero 2109
5354 So. Halsted St
Telefonas YARds 1419

P. 1. Ridikas

■ 2314 West 23rd Plaoe
Phone CANal 2515
Skyrins 42-44 E. 108 St
Phone P ITT J m?tn 1270

Ladamicz ir Šonai

4704 S. Western Avcnne

Ahert V. Petkas

Phone LAFayette 8024

1. J. Zūdp

1646 Weet 46th Street
Phone YARds 0781-0782

S. P. Mažeika
1 1* *
1. Indėnais

5319 Litnanica Avenue
Phone YARds 1138-1139

4*46 6a OaBfonla ĮAvn.

Asm LAJayerte 5B75

i
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Trečiadienis, vas. 12, 1941
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PAŠALINTAS IŠ KONGRESO RŪMŲ
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
%=

Bus Surištos
Baltos Rankos,
Sumainyti Žiedeliai

VVest Pullman. — Sekma
kiek arba kokias turėjote
dienį, vasario 16 d., mišiose
sėkmės. Suprantama, turite
10 vai. gražiom iškilmėm
Senelių priegiauda jau jr kitokių darbų bei reikalų,
bus surištos baltos rankos,
♦ statoma. Nors dabar, žie- ypač dabar yra rūpesčio besumainyti žiedeliai Elzbie
mos metu, statyba sulaiky- sidarbuoja„t Lietuvos ne-'
tos Yakas ir Broniaus Ka
ta, bet fondo kėlimui dar- priklauaomybės
reikalais,
bas eina. Tuo tikslu Labda- bet n€užmirSkime ir sav0.
počiaus. Jaunoji yra žymi
parapijos choro narė, o jau
ringos Sąjungos kuopos ruo Amcrikos lietuvių reikalų,
nasis parapijos komiteto
šia parengimus, kurie duoka padarysime arba įda gerų sėkmių, nes žmonės steigsime tai ir tur58ime.
narys ir žymus kolonijos
veikėjas.
gausiai paremia. Visur reiš-. gavo įstaigomis palaikysi» kiasi pakilus ūpas, kad jau me sav0 tautą Aprūpinki.
Ilgiausių metų ir saulėto
statoma senelių prieglauda. me pirma savo vietinius rei.
. -z • .>'■ ■ -&>'■<
gyvenimo linkime jaunai
pav., Visų Šventųjų para-'kalu3 tas stiprins visą mūporai.
R.
pijoj Labdarių kuopa suruo- sų tautą
a
šė vakarienę su programa
Jau
ateina
pavasaris,
vėl
Žuvo du jaunuoliai
ir uždirbo virš dviejų šimtų
prasidėti
prieglaudos
statydolerių. Vasario 2 d. Šv.
Arti Glenwood avė. viršu
Kryžiaus parap. Labdarių i ^a- Kad pradėjus tą darbą
(■‘Draugas" Acme telephoto)
tinio geležinkelio šiaurinės
sustoti, dabar rei- ,
kuopa suruošė taipgi puotą nereiktų
Jack McMichael,
Youth
pirminin_ .
.
y A•
v•
w -v — j —American
v— —
v** -^zCongress
v-z
“ ********* WV***V/W
M * * * * * MUtaKZ W*trauC* **
šakos *****
darbininkiškas
su programa ir pelno pada kia pasidarbuoti, nes sian- kas> pašalintas iš senato rūmų kambario, kur senato ko-l kinys pirmadienio vakare
_ x turėjo apklausinėjimus
i_i •
___ diktatorinio
j • i_a. _ a. . • __ • _ biliaus klau
> 
J
r
die oeamaa
esamas atūftzHna
statybos fnnHuc
fondas __mitetas
rė daugiau kaip du šimtus riio
suvažinėjo ir užmušė du
dolerių. Taipgi gavo kelis pė r mažas, kad nors namo simu. McMichael pakilęs reikalavo senatorių, kad ir jau- Evanston Township High
garbės narius, kurie paau sienas išmūrijus. Yra visų nimui būtų leista tarti savo nuomonę. Policija jį tuojau mokyklos mokihius, Frank
kojo po šimtą dolerių, o ki noras ir pasiryžimas, kad. sugriebė ir išvedė kaipo triukšmautoją.
Wozniak, 17 m., ir Peter
ti pasižadėjo netrukus pa nors viso namo neįrengtuKitam susirinkime bus Ferretti, 18 m. amž., abu iš
aukoti taipgi po šimtą do mėm, bet, kad pradėję visą VasatlO 23 d. —
darinkta daugiau, jei reikės. Evanstono.
lerių. Ir kitos kuopos ren pastatytumėm, nes staty- Didelis Bankietas
Programą prirengti apsiėKol kas neišaiškinta, kaip
giasi suruošti parengimus, mas su pertraukomis daug
Ciceriečiai pagerbs savo mė varg. A. Mondeika.
jie pakliuvo ant geležinkelio
prisidėti ir pagelbėti pasta daugiau atseitų. Tad, dabar
naują kleboną
Nutarta per spaudą pra- iškilo. Jų namiškiai aiškina,
visus kviečiame į darbą ir
tyti seneliams prieglaudą
Cicero. — Mirus mūsų šyti visų dr-jų išrinkti at- kad jiedu buvo išvykę į
Statybos fondo vedėjui su aukomis, kad užbaigtu
mėm pradėtą lietuvių visuo- brangiam ir mylimam kle- stovus į susirinkimus. Nu- Golden Gloves boksavimą.
pridavė:
menės darbą.
bonui, kun. J. Vaičūnui, į jo tarta susirinkimus laikyti
Work Projects AdminisJuozapata Saročkienė sa
T,
...
, ,
, . Ivietą nuskirtas kun. Ig. Al- kas antradienį 7:30 vai. va
Kas
galite,
arba
kas
turi,
.
v
.
tration (WPA) Illinoise di
kare.
vo mirusio sūnaus Vincen
te surinkę kokias aukas da- 1 aviciusrektorius Earl W. Clark
to vardu $50.00.
Bilietų parduoti pasiėmė:
Kaip visiems žinoma, ci
bar siųskite statybos vedė
praneša, kad WPA darbinin
Uršulė Žauberaitė už a. a. jui — kun. A. M. Linkui, ceriečiai visuomet pritaria Mondeika, Paseckienė, Za- kų eilės palaipsniui mažė
karienė, Gudienė, Česienė,
mirusią Eleną Motejūnienę 12359 Emerald Avė., Chica- gražiems sumanymams,
ja. Kas kart vis didesnis šių
iš Town of Lake $50.00.
gO> m
Į štai, pernai suruošta du Papelis, Stanislovaitis, Šedarbininkų skaičius randa
Uršulė žauberaitė iš Town
vakarai: 25 metų kunigys-! Putien®» Mikolainis, (John- darbą privačiose pramonėse.
Dar apie senelių prieglau- t_s mirusio kleb kun j sonienė paėmė tikietų Labof Lake pati pridavė $50.00
Vaičūno ir vikaro kun. J. darili’ Marijonų Bendr. skyir žadėjo kitus $50.00 kai dos įstaigos ūkį.
Šiomis dienomis S. Pau“ Klorio
riams ir Moterų Są-gos 2 kiam skaičiui reikės ruošti
po garbės narės auką.
...^
.
kp.). Vaičūniraė,. Brazaue- vakarienę.
Vincas Norbutas iš Cice liukonio pagalba perimta
Viena atstovių
k ro $25.00.
Jureviciaus viso pavyzdingo
susirinkimas drau. kienė, Barė.ene, Stašaitienė,
..... i _ j _ ___ Rašinskienė, Leketienė, Mi-.
Solom. Mikšionienė $1.00. ūkio gyvuliai ir ūkio padar-1 gijų atstovų,
kad pasitarus
Kišeninis
Visiems aukotojams nuo gai. Ir pats Jurevičius per kas link priimtuvių kun. I. lašienė, černauskienė, Rasikelia
darbuotis
prieglau

Lietuviškai
—Angliškas
bačauskas.
širdžiai dėkojame.
Albavičiaus.
ir
Lietuvių Keistučio Klubas dos ūkyje. Ūkis šimtu nuo
Susirinkimą atidarė FeKas norės, galės bilietų
šimčių
bus
pagerintas,
nes
Angliškai—Lietuviškas
susirinkime iškėlė sumany
deracijos 12 skyriaus pirm. gauti atsilankę į mokyklos,
jo
triobos
jau
beveik
visos
mą — prisidėti auka prie
M. Vaičūnienė, sekretoria- karfibarį, vasario 11 d., nes
prieglaudos statybos. Nors atremontuotos, gyvuliais ir vo A. Valančius, Sr. Susi- tą vakarą bus kitas susirin-, ŽODYNĖLIS ■
kai kurie klūbo nariai truk padargais kuone pilnas, ir rinkime dalyvavo atstovai kimas.
dė tam sumanymui, bet ge ūkio darbininkai bus paty iš 17 draugijų.
Rengimo komisija nuošir Jame yra 18,000 reikalin
rę.
Visi
lietuviai
galės
pa

ros valios lietuviai — pat
Vienbalsiai nutarta reng džiai prašo rezervuoti tą giausių žodžių. Dabar ge
sidžiaugti
savo
įstaigos
pa

riausia proga pirkti, nes
riotai, klūbo nariai, patys
ti priimtuvių vakarą, vasa vakarą gražiam bankietui,
vyzdingu
ūkiu.
parduodamas
nupiginta kai
suaukojo virš dvidešimts do
rio 23 d. Į valdybą išrink- kuris įvyks parapijos salėj,
Kun.
A.
M.
Linkus
na, Galima gauti ‘Draugo’
lerių. Dėkojame už aukas*.
________
ta: pirm. M. Vaičūnienė, v. |15th Avė. ir 49th Court.
knygyne dabar; kaina —
Jūs savo aukomis padeda ,
p
..
pii-j. P. Zakarienė, rašt.
Salės durys bus atidaryte įsteigti lietuvių įstaigą, JVlUSŲ Parapijos
Papelis, iždinink. Stanislo- tos lygiai 5:30 vai. Vakatik #1.00
kuri darys gera priglausda- Reikalai
vaitis. Komisijon išrinkta: rienė prasidės 6 valandą.
ma suvargusius ir apleis
North Side. —• Vasario 2 Paseckienė,
Černauskienė, į Bilietus reikės nusipirkti
“D R A U O A S**
tus mūsų brolius — lietu d. įvyko metinis mūsų pa- Brovnienė, Česienė, Brazaus iš anksto, nes prie durų ne2334 South Oakley Ava*
vius ir tuo kels lietuvių tau rapi jos susirinkimas, ku- kienė, Treinienė, Šeputienė, ; bus parduodama, šeimininChicago, Illinois
tos vardą. Senelių prieglau riam vadovavo pats klebo- čerkauskienė.
kės turi tikrai žinoti, koda bus daugeliui lietuvių nas kun. J. šiaulinskas. Pa
paguoda, o visai mūsų tau sirodė, parapijos reikalai,
tai garbė.
kaip finansiniai, taip ir dva
Kviečiame, ir prašome, vi siniai, yra geriausiame sto
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
Rez. Tel. VICTORY 2499
sas draugijas, kuopas, klu vyje. Parapijos skola jau
bus, sodalicijas paskirti au baigiama nutrinti. Už me
ką ar tuo tikslu suruošti va tų, kitų jos visai neliks.
AGENTAI:
VARTOTŲ KARŲ
Jonas
Rodinas
karą, kad pagelbėjus pasta
SKYRIUS:
Komiteto rinkimai buvo
Jonas Jasinskas
806 West 31st Street
tyti seneliams - prieglaudą. irgi nesunkūs, nes tik ke
Ant.
Labanauskas
Chicago, III.
Visų aukotojų ar prisidėju turiems, dėl svarbių aplin
H. Rajetvski
Telefonuokite:
sių vardai bus įrašyti kny- kybių, atsisakius, jų vieton
“Shorty”
VICtory 16 9 6
gon, kas neišdildomai liu buvo išrinkti nauji. Links
dys, jog prisidėjote pasta ma pažymėti, kad kas met
tyti seneliams prieglaudą, vis daugiau jaunimo įeina
kad darėte gerus darbus, į parapijos darbą. Tas labai
kad darėte gera lietuvių gražu.
tautai.'
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nutarta daug naudingų
Prašau visus, kurie esa dalykų parapijos naudai.
te pasižadėję pasidarbuoti Pirma tai metinė vakarienė,
Nauja Vieta:
senelių prieglaudos staty kuri bus sekmadienį, vasa
bai kelti fondą, dabar pa rio 16 d. Visi rengkitės da
907 VVEST 35TH STREET, CHICAGO
dirbėti. Netrukus bus su lyvauti.
Pr.
šauktas susirinkimas visų
Telefonas: LAFayette 2022
minėtų darbuotojų. Visi pa
Geras dvaro administrato
siruoškite padaryti praneši rius neturi blogų darbininkų.

Senelių Prieglauda

MILDA BUICK SALES

mą, kiek pasidarbavote,

ir

Vokiečių prof. Erebo*

Organizacijų
Dėmesiui

VEDYBOS

Gauti leidimai tuoktis:
Šiandien, vasario 12 d. 8
Victor Galinski, Antoinetv. v. Aušros Vartų parapi
jos patalpose įvyks L. R. te Jokantas, 32—32.
Charles Mazons, Agota
K. Federacijos Chicagos ap
skrities susirinkimas. Kvie Rocus, 50—45.
čiame visų organizacijų val
dybas ir atstovus jame da
CLASSIFIED
lyvauti, nes bus svarstomi
—
PAIEŠKOMI
FURNISIUOTI
svarbūs klausimai.
KAMBARIAI
Miliui Šeimynai, iš trijų numenu,
s
Valdyba reikalingi
1—2 furnlAiuoti kamba
riai, atskirai arba prie kitos šeimy
nos. Brighton Parke, Bridgeporte
arba VVest Sidėje, arti lietuviškos
mokyklos.

Neparduoti svaigalų
kareiviams

suaukite:
vai. vak.

LAAVntlule

CHARLES

P.

po

0957

8

)■

Cooko apskrities prohibicionistai pasiuntė senatoriui
Brooks prašymą, kad jis
per kongresą pasidarbuotų
neparduoti esantiems tarny
boje kareiviams iš Illinoiso
jokių svaigiųjų gėrimų.

Perkam - Parduodam
ir Statom Visokius

& CO.

- Mainom
Namus

Bargenai Marąuette Pk. ir Apylinkėj
2 fietų marinis namas, po 6 kamb..
garadžius. Kaina $6,800.
Mažas Jmokėjimas.

2-jų aukštų medinis namas. Karštu
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500.
{mokėti $500. Likusią skolą mokėti
kaip randą.

8921 S. UESTERN AVĖ.
Tel. Office Rep. 8713. Vak. Pro. 0178

REMKITE SAVUOSIUS!

UNIVERSAL
RESTAURANT

RE1KAE1NGA MOTERIS
Abelnam namų darbui. Tarp 25-40
metų. Skalbimo nėra. Langų nerei
kės plauti. Vienas vaikas. Gyventi
ant vietos. Tel.: HOLlyeonrt 4552.

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankielam Suteikiam Patarna vintą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

Rheumatic Happy;
Relieves Pain Quick

756 W. 31st Street

Thousands who suffered from the torturmg
pains of rheumatism. sciatica, lumbago, neuralgia and neuritis—are certainly happy over
their discovcry of NURITO. Now they have
found a quick-acting formula which speedily
relieves those ex*nausting muscular acties and
pains. NURITO is trustworthy and dependable
—contains no opiates. If you want to feel again
i the joy of relief from pain—so you can work in
i peace and sleep in comfort—be wise and try
NURITO under this ironclad guarantee. If the
very first three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money will be
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today
for NURITO on this guarantee.
(T.N.C.)

A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Remkite Lietuvišką
Žyduką
NATHAN
KANTER

CONRAD

MUTUAL
L1QUOR

Fotografas
Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood
StHesomls. 11a rb a s
Garantuotas.

co.

.

SUROMSKIS

' Wholesale
4707 So.

420 West 63rd Street

Halsted St
Tel. Blvd
0014

Tel.: Biznio - ENGlevvood 5888
Bes.: - ENGlevvood 5840

RHOLESALE
FURNITURE
BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — RADIOS — KEFRIGERATORS — VVASHERS —
MANGELS — STOVĖS.
All Natlonally Advcrtised Itema.

ALEX A1ESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS

METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijs
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
Sutaupysite 40% kūro;
nOMm DOCK WDPL
Apsaugo
gyventojų sveikatą ;|
rmsouj I
B
Padidina
namų vertę;
CoMWtin*CaM«wmeHlsk>w
Taupo namų šilumą;
30 m O
F
Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;
Greitai ir lengvai įtaisoma.
nkuati ko oasm

ms

nk t

Apskaičiavimas

p
L

Dykai!

Nuvvl

Parūpinamo F.II.A. PaakoUnlmaa
ar MmofcėJImiia.

dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPBE8BNTATIVE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Wareh<TOM: 9401 So. Stony Island Ava, tat.

D«XTTOA8

Trečiadienis,' vas. J12, T9?t

BAIGIAMA STOVYKLA 33 DIVIZIJAI TENNESSEE VALSTYBĖJE

Vasario 16-tai Artėjant
Artinasi vasario 16 d., tuvos ir lietuvio viskas ati
Lietuvos Nepriklausomybės mama ir rusų komisarų glo
Diena, lietuvių tautos Four- bon pavedama. Lietuva ne
th of July. Tai džiaugsmo beturi savo kariuomenės,
ir triumfo diena. Iki šiol nebeturi savo geležinkelių,
ją tokioje dvasioje ir minė nebeturi savo finansų bei
davo lietuvių tauta. šiais bankų, nebeturi ir elemen
metais ji bus kitokia. Lie tarinių valstybinių teisių.
tuvos lietuviai jos minėti Piliečiai neteko žemių, dirb
nebegalės.
Lietuvoje
ji tuvių-dirbtuvėlių, visų pelStalino ukazu (įsakymu) Iningesnių įmonių, ir, litų,
uždrausta. Kas Lietuvoje | viskas perėjo valstybei, o
Nepriklausomybės ir Lais valstybė yra Sovietų Są
kurią valdo rusai,
vės dieną minės, tas, jei tik junga,
bus pagautas, pateks į ka arba surusėję diktatoriailėjimą ir atsidurs arba gra kraujageriai.
be, arba netoli grabo. Visi
Kuomet tokia padėtis
Lietuvos laisvės kovotojai siaučia Lietuvoje, kuomet
skaitomi Rusijos priešais ir didžioji dalis mūsų giminės
ant jų visų galvų kybo yra kidnaperių ir budelių
Damoklo kardas. Gal ne vie rankose, mums reikia giliai
ną lietuvį patriotą jis pa susimąstyti ir tvirtai pa
lies vasario 16 d.
svarstyti ką reikia, ir ką
Esant Lietuvai nelaisvė galima padaryti Lietuvos ir
je, ir kybant Stalino kardui lietuvių išlaisvinimo srity
ant lietuvių galvų, reikėtų je. Tai pareiga kiekvieno
vasario 16 d. programų gyvo lietuvio.
Tvirtai reikalus pasvar
tvarkytojams stipriai
pa
galvoti ir nustatyti tokius styti ir juos suprasti galė:
programus, kurie atitiktų sime tik gerai pasiruošę ir
okupuotos Lietuvos ir sura rimtai į reikalą įsigilinę.
Tad, minėkime vasario 16
kintų lietuvių padėčiai.
Padėtis liūdna. Lietuva d. ir lietuviškai ir praktiš
yra ruso nelaisvėje ir lie kai.
L. Vasaris.
tuvis jo retežiuose. Iš Lie-

X Kan. P. Lapelis, buvęs
Visų Šventųjų parapijos,
Roselande, klebonas, prane
ša gavęs Amerikos Jungt.
Valstybių vizą ir žada at
vykti į Ameriką.

X Owen C. Norem, Ame
rikos ministeris Lietuvai,
rašo p. P. Daužvardžiui,
Lietuvos konsului, kad va
sario 16 d. tikrai bus Chi
cagoje ir Nepriklausomybės
(“Draugas'' Acme telephoto)
Daugumas iš 408 kareiviams patalpų jau pastatyta For ręst stovykloje, arti Tullahoma, Tenn., kur Illinoiso 33- minėjimo iškilmėse pasakys
ioji divizija bus įgyvendinta ir mankštinama. Ši stovykla yra 16 milijonų dol. projektas. Bus pastatyta apie 1,300 kalbą.
paskirų namų 40,000 akrųplote.
X Jonas Endziulis iš MarMažos inauguracijos j ąuette Parko atvyko į ‘Drau
Girti autoistai
Dukart išvadavo
Nelaimei nusipirko
go’ administraciją ir Lietu
išlaidos
baudžiami kalėjimu
iš upės
automobilį
vai Gelbėti Fondui paauko
“
Safety
”
teisme
Albert
Paul
Javanovich,
17
m.
Praešta,
kad
šiemet
gu
Tilto operatoriai ties 92
jo $6.00.
gt. ir Ewing ave. Edvvard Busillo, 32 m. amž., nuteis amž., iš Rockdale, gavo dar- bernatoriaus Green inauguX Sąjangietės 21 kp. kun.
O'Malley ir Carl Eklund sek tas vienerius metus kalėti bą prie statomų municijos racijos išlaidos Springfielde
madienio vakarą išvadavo ir neribotą laiką uždrausta fabrikų ir nusipirko naują buvo kuone perpus mažės- A. Skripkaus 50 m. kunijubiliejaus dieną
vyrą, išokusį Calumet upėn jam automobilį vairuoti, automobilį. Išvažiavo pasi-1 nės už buvusias kitas praei- gystės
Areštuotas kaip nusigėręs važinėti ir pakeliuj susitiko ty gubernatorių inauguraci- gerb. jubiliatui nuvežė gė
ir pradėjusį plaukti.
lių ir palinkėjo ilgiausių
Išvaduotąjį
ištraukė į važiavo. Jis prisipažino kai- su dviem draugais George jas.
Pats gubernatorius Green metų.
krantą. Jis pasisakė vadina tu. Prieš tai per 11 metų jis Theodosis, 15 m., ir Martin
to pageidavo. Jis sakė, kad
si Albert Kiupilis, 24 m. jau vienuolika kartų buvo Urenovich, 17 m. amž.
X Juozo Stankevičiaus,
per tas iškilmes pirmiausia kuris praeitą pirmadienį
amž.,
10109 Commercial baustas kalėjimu.
Western ir Raynor avės. turj Wi atsižvelgiama j
ave., plieno fabriko darbi
mirė Alexian Brothers ligo
Už neatsargų važiavimą sąkryze jo automobilis su- ckonomiką
ninkas. Nespėjęs jis prisi
ninėj, kūnas pašarvotas na
90 dienų kalėti nuteistas Jo sidaužė su kitu ir nutrenkT
.....
. „ ,
Inauguracijai, kaip pa muose adr. 1818 So. 51st
statyti tilto operatoriams ir
seph Gicas, 52 m. darbinin tas į salį apsivožė. Žuvo
vėl įšoko į upę.
prastai,
planuota išleisti
Cicero
kas. Be to, atimta privilegi Theodosis8,600 dol. Bet išleista tik
Nuplaukus jam arčiau ja vienerius metus valdyti
X Gedminienė ir SamiePats Javanovich ir Ure- 3,890 dol.
krantinės,
operatoriai
jį
vėl
automobilį.
nė, žinomos Brighton Park
NEGRĄŽINA
IŠSPRENDĖ
movich tik sutrenkti. Abudu
---sugriebė ir ištraukė iš van
veikėjos, šiuo metu lanko
Mrs. Ester Orlowski, 42 policijos sulaikyti. Nes kitu Hooveris kalbės
PABĖGUSIO
PIKETAVIMO
dens. Bet jis išsisuko ir pa
lietuvių namus rinkdamos
m. amž., nuteista pekias pa automobiliu važiavęs žmo•
į IŠ KALĖJIMO
KLAUSIMĄ
sislėpė gretimąjam anglių
Chicagoj
aukas Lietuvai Gelbėti Fon
ras kalėti ir 6 mėnesiams gus tvirtina, kad Javano
sandėly.
U. S. vyriausias teismas
Herman Spreitzer, 66 m.
suspenduota privilegija vai vich ignoravo “stop” šviesą
Ateinantį sekmadienį va dui.
Tilto
operatoriai
pašaukė
pirmadienį paskelbė du nuo- amž., kurs 1920 metais pakare Auditorium teatre bu
ruoti automobilį.
X Edvardas Stasiukaitis,
»
sprendžius pikietavimo klau bėgo iš Joliet, III., kalėjimo, South Chicago policiją, kuri
vęs
prezidentas
Hooveris
sūnus
žinomų biznierių (Sta
Už neatsargų važiavimą Illinoiso vyry drafto
simu. Abudu liečia įvykius gali sau sveikas laisvai gy- Kiupilį surado ir nuvežė į
kalbės susirinkime, kurį ren siukaitis yra mėsos prista
po 10 parų kalėti nuteisti
venti Kalifornijoj. Kalifor South Chicago ligoninę.
Chicagoj.
kvotos
gia komitetas šelpti maistu tytojas krautuvėms) po sun
George Schmidt, 31 m., ir
nijos gubernatorius C. L.
Tenai
gi
jis
klausiamas
ir keturias nacių
Illinoiso valstybės
vyrų Suomiją '■
..alkios operacijos jau grįžo
Pirmuoju
nuosprendžiu
Patrick Warn^r, 23 m. amž.
Olson
pranešė Illinoiso au- tik tiek išaiškino, kad jis
konskripcijos
direktorius užSrobtas valstybes Belgiinamo ir laipsniškai sveiksteismas pripažino Meadowtoritetams,
kad
Spreitzeris
“
laimėjo
lažybas
”
ir
tą
įvyPaul G. Armstrong praneša,
Olandiją, Norvegiją ir ta
moor pieninių piketąvimą
pasitaisė
ir
jam grąžintos kį taip “iškilmingai” mini. Prigėrė 11 mėty
kad kovo mėnesį bus
pa- Lenki»' Turima žini’»- kad
draustinu, kadangi piketavi.
, .
v
.
X K. Raila, veiklus ‘Drau
, . ,
teisės kaipo geram žmogui.
berniukas
šaukta kareiviauti 10.039 tų visų Penk*’l valstybių gymas vykdyta smurto keliu j
r °
go’ agentas West Pullmane,
dalingi
Jolieto kalėjiman jis bu- į Autoistai išsiima
ir kaipo toksai turi būti
Chicago upės įlinkime, iš valstybės. Šį gi vasario ventojai labai
vasario 7 d. parėjęs iš baž
. yra 5,123
e oo
uždraustas teismo “injunc- i vo nuteistas 1915 m. iš laisnius
ties 23-čia ir Laflin gat. įtū menesj. ,kvota
vy maisto. Susirinkime bus ir nyčios, buvo staiga susirgęs.
tų valstybių konsulai.
tionu.” Vadinasi, prieš to- Cooko apskrities nuo 1 nie
žus ledui pirmadienį prigė rai.
Automobilių
savininkai
Hooveris visą laiką dar Suteikus greitą pagalbą, pa
kius piketavimus “ir junc- tų iki gyvos galvos už žmog
rė Otto Svatik, 11 m. amž.,
Vasario 21 d. Cooko ap buojasi tų šalių gyvento vojus prašalintas.
Chicagoj subruzdo išsiimti
tion” reikalingi.
žudystę.
1912 So. Throop gat. Buvo
skrities boardai 508
vyrų jams iš Amerikos pristaty
savo mašinoms valstybinius
X Virginija Kukalytė ir
Antruoju
nuosprendžiu
Kalifornijoje jis susek- ir miestinius “laisnius,” ka įlūžęs ir jo broliukas Emil, pasiųs kareiviauti.
ti
maisto.
Iki
šioliai
kliūčių
Justas Ciesiūnas praeitą šeš
pripažino, kad ramus pike- tas, kaip jis praeitais me- dangi policijos viršininkas 12 m. amž., bet šis išvaduo
stato Anglija.
tadienį šš. Petro ir Pauliaus
tavimas yra leistinas ir to- tais ten įsiregistravo kaip paskelbė, kad iki ketvirta tas.
bažnyčioj priėmė Moterys
Su
jais
ant
ledo
žaidė
dar
kio piketavimo negalima nepilietis. Rankų pirštų nuo dienio
neįsigiję “laisnių”
tės Sakramentą. Abu paeina
Mokiniai turi
varžyti “injunctionais.” Jei spaudais identifikuotas. Jis autoistai bus sulaikomi ir trečias 11 metų berniukas.
iš mūsų kolonijos.
saliutuoti
vėliavy
Be
šis
buvo
grįžęs
į
krantą,
tas varžoma,
tai podraug yra siuvėjas.
traukiami teisman.
X Adomas Šliužas, žino
įvyko
varžoma žodžio ir spaudos1 Gub Ol3on pareiskia jo.
PAS
Illinoiso generalinis pro
Sakoma, kad apie 700,000 kai su anais dviem
laisvė.
kuroras G. F. Barrett išaiš mas vestpulmanietis, jau
kios naudos nebūtų valsty- autoistų visoje valstybėje, nelaimė.
VILEIŠĮ
Taigi, smurtinis piketavi- bei grąžinti kalėjiman pasi kurių daugumas yra Chica
kino, kad bile vienas moky sveiksta. Sunkiai sirgo.
EIK!
mas yra draustinas, o ra taisiusį individą.
goj, neįsigiję valstybinių PLATINKITE “DRAUGĄ”
klų boardas Illinoise turi tei
X Vasario 16 — visi Chi
musis — leistinas.
“laisnių.”
sę pašalinti iš mokyklų mo cago lietuviai vyksta 32 W.
Bflsl turtin
Tas yra galutinis piketagesnis ir lai
kinius, kurie religiniais su Randolph auditorijon minė
Už neįsigijimą “laisnių”
DR. PETRAS
mingesnis. —
VII,KIMS,
vimų leistinumo išaiškini
Ttįrėši
metimais atsisakytų saliu ti Lietuvos nepriklausomy
numatyta 1 dol. pabaudos
Atstovas
PLATINKITE “DRAUGĄ”
mas.
UŽTIKRINTA
RYTOJŲ.
tuoti (pagerbti) šalies vė bės akto paskelbimo sukak
ir 1 dol. teismo lėšų.
liavą.
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
tį-

Jti Insnce Reik,

TAUPYK!

“THAT LITTLE GAME" ••• —Somebody
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and LOAN ASSOCIATION
OP CHICAGO
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2202 W. Cermak Rd., Chlcago
Canal 8887

Mokame 3l/2% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

<1 000,000.00
’

TURTAS
VIRS
r

The Prudential Ins.
Co. of America

OFFICE-

VYTIS ĮR ERELIS

175 W. JAOKSON BLVD.
SPITE A-1820
Home Office: Nevvark, N. J.

Įdomi apysaka iš Lietuvos gyvenimo, iš lietuvių,
lenkų ir rusų santykių.

RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

PAFayette

0771
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(Kun. Dr. K. Urbonavičius)
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Pradedama spausdinti

“AMERIKOJE”

RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI

Nuo š. m. Vasario 14 d. numerio
Ši nauja, originali apysaka, garbingo išeivijos Ve
terano neseniai parašyta, labai patraukli, lengvai
skaitoma. Ji visiems patiks.
UŽSISAKYKITE “AMERIKĄ” NUO VASARIO 14!

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.
Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare,
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

Metams tik $2.00; pusmečiui $1.00; trims mėn. 50c.

‘‘AMERIKA”

W H F C — (1420 Kilocycles)

222 So. Ninth St.
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Brooklyn, N. Y.
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