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Nolėčių Vidikas

GIROS LIKIMAS
Net nustilbau perskaitęs 

viename socijalistų laikraš
ty tokius žodžius: Jeigu oku 
pantai bus kada iš Lietuvos 
išvyti ir bus pradėta valytis 
nuo išdavikų, tai Liudą Girą 
teks pakarti patį pirmutinį*’.

Neduok Dieve sulaukti to
kios tamsios dienos, kad lie
tuvis lietuvį kartų! Kultū
ringas ir doras lietuvis ker
što jausmui neprivalo pasi
duoti. Kerštas, lyg vėžys, 
mūsų tautą pražudys.

Nelaimingąjį poetą Liuda 
Girą “likviduos” ne kas ki
tas, o tik tie patys “tavorš
čiai”, kurių barzdas ir kojas 
taip nužemintai Gira dabar 
bučiuoja. Jis bolševikams 
nusikalto 1918 metais, kai 
jis buvo “Sovietų Lietuvos 
Respublikos” komendantu 
Vilniuje... Bolševikai savo 
buvusių pareigūnų “griekų” 
greit neužmiršta...

STALINAS

Lietuviškiems komuna- 
ciams Stalinas yra gražiau
sias ir stebuklingiausias šio
je planetoje “tavorščius”..

O tikrenybėje, tasai gruzi
nas turi rauplėtą veidą, be 
to, jo kairioji ranka yra nu
vytusi, — taigi jo išvaizda 
nėra Apoloniška.

MOLOTOVO KALBA

Molotovas yra Sovietų Ru 
sijos premjeras ir užsienių 
reikalų komisaras. Kol dar 
tyli, tai atrodo kai katinė
lis; bet kai jis pradeda kal
bėti, tai užsienio diplomatai 
turi gerokai save valdyti, 
idant neprunkšt juokais. Mo
lotovas labai mikčioja, ir dėl 
mikčiojimo gan komiškai at 
rodo.

Mikčioją žmonės yra buka 
pročiai, bet baisiai trokštą 
valdyti. Pasiklausius Molo
tovo kalbos, susidaro įspū
dis, kad jis yra menkų sme
genų pliurpius, ir jam turi 
diriguoti užkulisinis sufleris.

INTERNACIONALAS

Komunistų Internacijona - 
las jau senai palaidotas.

Komunistų Internacijona- 
cijonalą užmušė didysis žmo 
gžudys Stalinas, 1939 me
tais. Mirties metrikus Komu
nistų Internacijonalui para-!
šė pats Stalinas Maskvoje se Balkanų 809tinžae raSo' 

jog pranešimai iš Sofijos 
duodą suprasti, kad Bulgari-

1939 metais, rugpjūčio 23 d., 
kai bolševikų premjeras Mo
lotovas padavė ranką Vokie
tijos užsienių reikalų mini3 
trui Von Ribbentropui ir 
pasirašė Nacių-Sovietų su
tartį.

ORAS
Debesuota ir iš ryto lie

tus. Vėliau sniegas. Daug 
šalčiau.

Saulė teka 6:48 vai., sau 
lė leidžias 5:20 vai.
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IR RAUDA LIETUVIS ANT KARIO KAPO J
NEGALIM DUOTI 
DAUGIAU LAIVŲ. 
SEKRET. KNOX

WASHINGTONAS, vasa- 
rio 12 d. — Paklaustas apie 
Willkie pareiškimą, jog Ame
rika turinti pasiųsti tarp 
penkių ir 10 naikintuvų kas 
mėnesį Anglijai, laivyno 
sekr. Knox griežtai pabrė
žė, kad laivyne nėra atlie
kamų naikintuvų.

Kad išlaikytą laivyno lyg
menį Amerika negalinti dau
giau nė vieno destrojerio 
niekam duoti. Jis, kaipo lai
vyno sekretorius, esąs prieš 
laivyno mažinimą.

Tačiau tuo pačiu laiku, sa 
koma, kiti administracijos 
sluogsniai rimtai svarstą 
Willkie pasiūlymą.

Toliau laivyno sekretorius 
pareiškė, jog šiuo laiku sten 
giamasi kaip galima praplė
sti laivyną, bet trūkstą lai
vų dirbtuvių. Tačiau ir esa
momis sąlygomis laivyno 
programos vykdymas prašo
kęs nustatysias ribas.

Romuniįoj Yra 
500,000 Vokiečių

BELGRADAS, vasario 12 
d. — Kariniai stebėtojai 
praneša, jog per paskutinią
sias savaites Hitleris pasiun 
tęs Romunijon 25 divizijas, 
apie 400,000 vyrų.

Neutralieji stebėtojai aps
kaičiuoja, jog šiuo metu Ro- 
munijoj yra tarp 500,000 ir 
600,000 Vokietijos kariuo 
menės.

Skaičius Vokietijos trans
portinių orlaivių, kurie va
kar perskrido Vengrija, nu
sileido Bulgarijos aerodro
muose, bet Bulgarijos sosti-

Nuo Norvegijos 
Iki Sicilijos

LONDONAS, vasario 12 
d. — Aviacijos ministerija 
šiandie praneša, jog anglų 
bombanešiai apmėtė bombo
mis šiaurvakarinę Vokieti
ją, vokiečių okupuotą Olan
diją, Daniją ir Norvegiją.

Vokietijoj anglų orlaiviai 
apmėtė bombomis vokiečių 
industrijos centrą Hanoverį, 
Bremeną ir kitas vietaas.

nėję aiškinama, jog tai es, IUlijos kar0 vadov5'bž
orlaiviai, kuriuos Bulgarija pranešė' jog anglų bomba 

nėšiai atakavę pereitą naktį 
Siciliją, bet žymių nuostolių 
nepadarę.

Pietinėj Norvegijoj bom
bomis apmėtyta laivai prie 
Kristiasando ir Danijoj jū
ros orlaivių bazė Thistede.

Šiose atakose žuvo trys 
anglų orlaiviai.

Visa Italija
Karo Zona
ROMA, vasario 12 d. — In

formuotieji sluogsniai šian
die praneša, jog visa Italija 
paskelbta oficialiai karo zo
na. Todėl visi užsienio diplo 
matai, įimant ir Vokietijos, 
norėdami iš Romos išvykti 
specialius leidimus.

Apie šiuos suvaržymus 
Jungtinių Valstybių amba
sadai Romoje pranešta va
kar. '

jau seniau buvo užsakiusi 
Vokietijoj ir jau užmokėju
si.

Bulgarijos užsienio reika
lų ministeris šiandie ilgai ta 
rėsi Sofijoj su Vokietijos ir 
Italijos ministeriais Bulgari
jai.

Pronacių laikraščiai kito-

ja bijosi, jog anglai galį su
laužyti neutralitetą.

Neramumai
Olandijoje

AMSTERDAMAS, vasaria 
12 d. — Oficialioji spaudos 
agentūra šiandie praneša, 
jog policija tyrinėja priežas
tis sukėlusias per paskuti
niąsias dienas neramumus 
Amsterdame.

Nacių Kapinynas

Žinių Santrauka Anglai Eina 
Eritrėjos 
Sostinėn

KAIRO, vasario 12 d 
Šiandie anglų kariuomenė, 

lių, kurie bus laikinai “nau-' žygiuojanti Eritrėjos sosti |

BERLYNAS, vasario 12 d. 
— Autorizuoti ša'tiniai pra
neša, jog Danija paskolinusi 
Vokietijai torpedinių laive-

dojami Baltijos jūroj patrp- 
liavimui ir jūrininkų apmo
kymui”.

LONDONAS, vasario 12 d. 
— Churchillas šiandie pa
reiškė, jog Jungtinės Valsty
bės pilnai suprantančios An
glijos karo tikslus ir .nieka-
dos nekilęs tikslų klausimas 
besitariant su Washingtono j mu8 gg italų ir vokiečių or-
vyriausybės atstovais.

ISTANBULIS, vasario 12 
d. — Į Istanbulį atvykstą iš 
Balkanų keleiviai praneša, 
jog vokiečių kariuomenė Ko
munijoj vartojanti baltai da 
žytus tankus kovoms kalnuo
se.

WASHINGTONAS, va
sario 12 d. — Šiandie Prezi
dentas Rooseveltas paprašė 
suteikti $898,892,932 pini
gais ir autorizuoti laivų sta
tymo programą, kad būtų 
galima kaip skubiau didinti 
laivyną. i • —

nės Asmaros ir svarbiausio 
Raudonosios jūros uosto Ma 
ssaua linkui, užėmė dar vie 
ną miestelį.

Kiti kariuomenės daliniai, 
veikią į pietus nuo Anglijos- 
Egipto Sudano pasienio už
ėmė Elgena ir paėmė belais
vių ir reikmenų.

Aviacijos štabas praneša, 
jog žemyno kariuomenė ne
toli Bengasi rado netinka-

laivius.
Iš Romos pranešama, jog 

anglų lakūnai pirmą kartą 
pravedė atakas ant Addis 
Ababos, Etiopijos sostinės.

Graziani
Romon

KAIRO, vasario 12 d. — 
Čia gauta nepatvirtinti pra
nešimai, jog maršalas Ro- 
dolfo, italų kariuomenės 
šiaurės Afrikoj vadas šian
die išvyko orlaivių į Romą 
ir jog Italijos keleivinis lai
vas Conte Rosso pakeliui į 
Siciliją, užvažiavo ant italų 
minos, ir nuskendo.
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Lietuviams Kareiviams Gi 
Įsakyta Nesirodyti Gatvėje

Lietuviai Kariai - Žmonių Džiaugsmas 
Žmonės Meldžiasi Naktimis

CHICAGO, III., vasario Į 2 
d. — “Menu buvo Vėlinės", 
pasakoja vakar Chicagon iš 
Lietuvos atvykęs Tranaus- 
kas. “Kauno kapinėse gili 
tamsa. Tik tūkstančiai žva
kių liepsnelių mirksi. Minios 
Kauno lietuvių susispietė 
prie kareivių kapų, kiti už
silipo ant paminklo laipte
lių, apkabino šaltą akmeni
nę stovylą ir nusiėmę kepu
res pro ašaras ėmė giedoti 
Lietuvos himną, paskui “Ma 
rija, Marija” ir vėl himną. 
Giedojimas gūdžiai pasklydo 
tyliose kapinėse ir buinios

Gen. Franco Su
Mussoliniu
Knoferencijose

BERNAS, Šveicarija, va
sario 12 d. — Užsienio dip
lomatų sluogsniai praneša, 
jog šiandie Ispanijos vadai 
“Kur nors Italijoj” tarėsi su 
Mussoliniu ir rytoj jie susi
tiksią su Prancūzijos vals
tybės galva maršalu Petain 
ir adm. Darlan.

Sąryšyj su Franco ir Se- 
rano pasitarimais su Musso
liniu eina įvairiausių spėlio- 

_ | jimu. Vieni spekuliuoja apie 
Italijos pastangas sudaryti 
taiką, kai tuo tarpu kiti 
sluogsniai įsitikinę, jog ga
lima tikėtis Ispanijos akty
vios paramos Romai-Berly- 
nui.

Anglų diplomatiniai šalti
niai pareiškia, jog Mussolini 
norįs gauti Ispanijos Afri
kos legijonų karo frontui,

Dar Negryžo 500,00C 
Paryžiaus Žmonių

PARYŽIUS, vasario 12 d.. 
— Seinos distrikto prefektas 
šiandie pareiškė, jog apie 
500,000 Paryžiaus ir apy
linkės gyventojų dar negrį
žo namo.

Sunku esą apskaičiuoti ko 
kia jų dalis yra žuvusi, bet, 
jo apskaičiavimu, apie 200,- 
000 tebėra karo belaisviais.

Likusiųjų dauguma neno
ri grįžti Paryžiun, o kiti ir 
norėdami negali. Didelis 
skaičius svetimšalių, ypač 
žydų ir negrų, kurie prieš 
vokiečių okupaciją išbėgo iš 
Paryžiaus, dabar jau negali 
grįžti, nes vokiečiai jų neįsi
leidžia.

ašaros suvilgė savanorių ka
pus. Rodos, ims ir prisikels 
pirmieji Lietuvos laisvės ko
votojai.

“Bet... pasklido gandai, 
jog ateina bolševikų polici
ja. Minia, daugiausia jauni
mas, skubiai ėmė skirstytis. 
Teko ir man šokti per tvorą, 
vėliau daug žmonių arešta
vo, daugiausia studentų”. 
Kurie nemokate rašyti?

Rusų karininkų tarpe, ma
tyt, yra daug nemokšų, nes 
anot Tranausko pasakojimo, 
Lietuvos atsargos karininkų 
išleistuvėse vienas rusų pul
kininkas, pasidžiaugęs ka
riais pridėjo: “Na, dabar pa 
kelkit rankas tie, kurie ne
mokat rašyti”. Ir kaip jis nu 
stebęs, kai tokių neatsiradę.

Po šešių mėnesių rusų 
viešpatavimo Lietuvoje pra
dėta rodyti nepaprasta pa
garba ir džiaugsmas lietu
viams kariams.

“Vieną kartą, kai Kauno 
gatvėj pasirodė uniformuo
tas Lietuvos kareivis, pa
griebė žmonės jį ant rankų 
ir džiaugsmingai šūkauda
mi ėmė nešioti ant rankų”, 
pasakoja Tranauskas.

Paskutiniuoju metu lietu
viams kareiviams įsakyta 
komažiausia rodytis gatvėje.
,‘Vyriausybės žinios”
rusiškai

i
Anot Tranausko, Lietuvo

je rusų kalba vis daugiau 
vietos užima. Pavyzdžiui, 
net “naujai leidžiamos ‘Vy
riausybės Žinios’ spausdina
mos pusiau rusiškai pusiau 
lietuviškai”.

Bažnyčiose žmonės lanko
si daugiausia nakčia. Sutuo
ktuvės turi būti civilės, bet 
dažnai žmonės atvyksta sla
ptomis bažnyčion susituokti.

“Mano žmona, prieš išva
žiuodama norėjo išsiimti me 
trikus iš Vyskupijos Kurijos 
Kaune, bet‘negalėjo, nes na
mas nacionalizuotas”.

Sov. Lietuvoj 6 mėnesiai

A. Tranauskas yra jaunas 
Amerikos lietuvis, nuvykęs 
Lietuvon studijoms. Susovic- 
tintoj Lietuvoj jis su žmona 
išbuvo šešis mėnesius.

Pereitą gruodžio mėnesį 
jis per Maskvą ir Vladivos
toką grįžo Amerikon.

Platesni jo pasakojimai 
kituose “Draugo” puslapiuo
se.

(Rytoj — Kelionė per Ru
siją).



2 - DRAUGAS Ketvirtadienis, vas. 13, 1941
.=

KA PER ŠEŠIS MENESIUS MACIAU BOLŠEVIKŲ LIETUVOJ ?
— Kaip žmona dvi dieni pirko porų kojinių. — I arnaitė, kuri su 
400 litų ėjo pirkt palto. -—Kodėl iš nesėios motinos atėmė 3 
metrus audeklo.

Prieš mane stovėjo jau- kainas. Kai kurį laiką litas kč komunizmą. Tarp žmo
nas energingas vyras Aug. jir rublis ėjo kartu, bet ve -į nių kilo nerimas. Tada ra- 
M. Tranauskas, neseniai su' liau litas turėjo išeit iš mino piliečius, kad Rusijo- 
žmona atvykęs į. Ameriką, apyvartos.

Kai tik rusai atėjo, krau-

je išrado naujus batus iš 
žolių. Juos žadėjo atsiųsti.

ką, per Didyjj vandenyn., tu“‘‘ ‘tuįtitLNet tokį B"S ,gal k°k‘e sand»lai; 
jis pasiekė Naująjį pasaulį; paprastų daly;[ų kaip ricį.1 „ ®'lea‘as «™iau kaštavo 
ir tik ką buvo Čikagoje iš- nQS asperino nebuvo galima 2 >“■ «» <=■■ P™* ‘svazlu0_ 
lipęs iš traukinio. Čia jis Sustoj() importaa i5 daml mes uz tą pat, mokė
sustoja tik kelioms dienoms. Vokietijos. Mes stebėjomės, ’0m® 12 ° dab?^. hUS
tuoj važiuos pas gimines į kod61 rusaj neatveža tik dar brangiau. Laikraščiuose 
Filadelfiją. ,ia.. kai natvs Dr.v.žiuoda. vls akelbe' kad pakele atly

„ . ..... . _ .. . . , ginimus 20%, 30 nuos., bet— Esu Amerikos pilietis, mi Rusiją sustojome Masn- , , . . , . , , , .r , - , , ■ . kad kai kurie dalykai pa-voje, pamatėme, kad ir ten , ,A , , , . . ’ brango 1500%, to niekur ne-tų dalykų nėra. Negalėjome »_ ... . , ,* . _ rašė. Paskelbė tik, kad deg-gauti ne asperino. , :tukų dezute atpigo penkiais 
Kainos ėmė kilti nejuo- centais....

kais. Pavyzdžiui kojinės, ku
rios anksčiau Lietuvoje kaš- 

ją taip iš širdies myliu. Ka3 . o, * . . 1 tavo 2 litu, prieš mums is , . . . , ,.bus. tas bus.-pasak,ausau, vykstant kaštavQ nusprendė žiema, nusipirkt.
— lauksiu. Laukiau ir vis . . ,r ,. . ... paltą. Laisvoje Lietuvoje...... • . v, tai. Mano paties žmona tiek , v. on ™vaikseiojau po ofisus ieško- „ ... T , . . .. paltas kaštavo 80-90 litų.„ , .5 .. v. ,■ užmokėjo. Ir tai dar gauti , •damas leidimo išvažiuoti. , , _. v Kaip nustebo tarnaite, kai..... _ . sunku, turėjo žmona nuo i , , . . ,.Apie šešetą menesių vu ...... dabar uz tokj paprastą pal-, . , ... devintos valandos ryto iki L ... ...taip vargau besirūpindamas. x -x* , tą iš jos pareikalavo 950! 12 vai. dienos stovėti gat- 7 J. . ... jTz .... , . ... . i litų. Seniau uz 400 litų Lu-Kelis sykius rusams ture- veje eileje, o kai priėjo prie ! . . , . •
jau rašyt savo autobiogra- stalo, pasakė kad jau vis- į .? nusipir uai Pu* 4, Sra' 
fijas. Kai iš Kauno išvyko kas išparduota, kas- tai die -; ZUJ ai ^’ ° a ar
Amerikos konsulas, mane nai buvo atvežta. e^° 6 me °*
reikalai dar pasunkėjo: tu- .. x I Ko lietuviai susilaukė, ga-....... Nuėjo antrą dieną, stojo 1 .. .. .. .. .. . ...riu važiuot j Maskvą pas J lesite suprasti iš šio atsiti-. z. • eilen 8 vai. ryto, tada rik , . . x .Amerikos konsulą ieškot vi _ .. . kimo: viena moteris nusigavo. Tačiau gauni ne to- . ,r- . . ... . , . . pirko 3 metrus medžiagoskias, kokias nori, bet to , . . _._a. x .. . , , . . , sau suknelei. Siūtis tuojau 1kias, kokios yra — juodos, ... , , . , _ ... . i, , negalėjo, nes lauke kūdikio,:rudos ar melsvos, dideles arlx .. , , , Į. ... . turėjo palaukti, kada busmažos, kokias gavai — . , _ . m .., jos normalus ūgis. Tačiau griebk. Ką darysi — basas |

Per Maskvą ir Vladivosto-

— pasakojo A. M. Tranaug 
kas ir galėjau iš Lietuvos 
išvažiuoti drauge su tais, 
kurie anksčiau išvažiavo, 
bet niekaip vis neleido ma
no žmonai išvažiuoti. O aš

zos, o iš Lietuvos į Mask 
vą neišleidžia, kol neturiu 
Amerikos vizos. Nei taip, 
nei taip negali nieko daryti. 

Laimei, giminės iš Ame

Žinau, viena tarnaitė bu
vo susitaupusi 400 litų. Ji

rikos man į Maskvą atsium nevaikščiosi. O duoda tik ! ^isevikų agentai atrado tą
tė 1,000. Atsiuntė Amerikos 
konsulatan. Turėdami kelio
nės pinigus, visą gavome ir 
gruodžio 15 d. išvykau iš 
Kauno.

Kaip žmonės Kaune gy
vena, ką mačiau prieš iš
važiuodamas iš Kauno?

— O gi krautuvės beveik 
visos nacionalizuotos, o ku
rios nenacionalizuotos, tos 
turės užsidaryti, nes prekių 
nebegauna ir tik išparduoda 
tą, ką anksčiau turėjo. Kai
nos vis kilo kiekvieno mėne
sio 15 ir 30 dieną, turėjo

medžiagą ir atėmė. Girdi, 
negalima sudarinėti atsar
gu-

Atėjo žiema, o vilnorių 
kojinių beveik neįmanoma 
gauti. Žmonės ilgiausiomis 
eilėmis stoja prie krautuvių

po vieną porą kojinių, ir tai 
atžymi į pasą, kad paėmei.

Batai, paprasčiausi, ku
riuos seniau buvo galima 
pirkti už 15 litų, dabar tie 
patys pigiausieji jau kaš
tuoja 120 litų. O prie batų
krautuvių — ištisos eilės. į *r ne§a^ nusipirkt kaliošų, 
Žinau atsitikimą, kai kai- batų.
mietis, turėdamas 100 litų 
važiavo į miestą batų ir ti
kėjosi nusipirkti bent kelias 
poras. Stojo eilėn ir pama
tė, kad už tas sutaupąs, ku
rios iam daug darbo kašta
vo, negali nusipirkti nė vie-

kilti iki pasieks Maskvos Į nos poros batų. Atvirai kei-

Norėdami nusipirkt mais
to žmonės irgi turi stoti ei
lėn. Jei prieš 8 valandą ne
stosi, tai dažniausia ir ne
gausi. Popiet nuėjęs į mais
to krautuves taip pat ne
gausi pirkti. Užeina koks 
laikas, kad tai bulvių, tai

“THAT LITTLE GAME”- MOUTHED OUT
IN RoTTEN kOCVC? HiTEN 'V'o'V'HiS,'

VT WAS ON MV bEAt, OPENEt>t
l M'V MITT ANO HAO> “fHnEE

, V o-r T A BETTiN’, 'YhEN "OnEu/,
tfltfYoOrt TtNO, — t CAUGHT THE OTHER 
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Kunigų Permainos Mirė Jonas Bartulis -
brooklyn, N. • Y. — Paieškomi Giminės 
Brooklyno vyskupas pa- Vasario 11 d. mirė Jonas

darė keletą kunigų pakeiti- Bartulis, gyvenęs 11311 So. 
mų, kurie palietė aštuonis ! Fairfield Avė., Mount Green- 
klebonus ir dvylika vikarų, vvood’e. Pasirūpinti laidotu- 
Pakeitimai palietė ir tris vėmis ir paliktu turtu, pa- 
lietuvių kunigus: ieškomi velionio giminės, y-

Kun. Pranas Raugalas, 
šv. Jurgio lietuvių par. vi
karas, iškeltas į šv. Mari
jos par., East Islip, L. I.

Kun. Vincas Pinkus, šv. 
Marijos, Dangaus Karalie-

patingai jo pusseserė, Mal
vina Machulis, kuri pirmiau 
yra gyvenusi Brighton Par
ke. Jei kas iš giminių pa
skaitytų šią žinutę, arba jei 
kas galėtų paduoti žinių a- 
pie a. a. Jono Bartulio gi

nęs par. vikaras, paskirtas minės, prašome pranešti: 
vikaru į šv. Jurgio lietuvių John F. Eudeiklui, 4605 S.
parapiją. •

Kun. Vincas P. Vąškas i$ 
East Islip atkeltas vikaru 
į Our Lady of Guadalupę

Hermitage Avė., Chicago, 
tel. YARds 1741.

teii-pnoto )

Marie Fauvergue, 20 m. | 
amž., iš Anderson, Ind., iš 
rinkta karaliene metinėj! (italų) P"»PW .
Midvvest Beauty Trade pa- Visi kunigų pakeitimai įsi 
rodai Chicagoj kovo mėnesi, galiojo vasario 3 d.

duonos negali nusipirkti — 
nėr. Kai kurie išeina toli 
už miesto, kad sutiktų kokį 
važiuojantį ūkininką ir iš 
jo nupirktų pirmieji. Degti-

Kun. Vincas Pinkus kuni
gu įšventintas 1936 m., sa
vo primicijas atlaikė Apreiš 
kimo par. bažnyčioje. Iki 
šiol buvo kitataučių para-
pijose. Puikiai žino lietuvių 

nė tai jau baisiai pabrango, . ,, ir-J ° i kalbą, rastu ir žodžiu. Visą
bet tas jau tiek to.

(Bus daugiau.)

Kai tėvynė pavojuje, nie
kais tada neturi teisių — vi
si turi tik pareigas.

Videnburchas

laiką domėjosi lietuvių kal
ba, literatūra; prenumeruo
davo geriausius Lietuvos 
žurnalus, kaip “Naująją Ro
muvą,” “Židinį,”

DR. KARL NURKAT
(Kurkaitis)

^Scratching: fltlieve
ItchFast 

-orMoneyBacli
Forquick relief irom itehing of eezema, pimples, 
athlete’s foot. seabies, rashes and other ex- 
temally caused sktn troubles. ūse world-famous, 
cooling. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greaselcss, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggtst today for D. D. D. PRESCRIPTION.

Gavėnios Metu 
TT. Marijonų Misijos

Vasario 28 — kovo 2 dd. 
Kenosha, Wis. — kun. Juo
zas Kuprevičius.

Kovo 3 — 16 dd. Sv. Ka
zimiero parapijoje, Worces- 
ter, Mass. — kun. dr. Ka
zimieras Rėklaitis.

Kovo 10 — 30 dd. Water- 
bury, Conn. — kun. Mikas 
Urbonavičius, kun. Jonas 
Jančius ir kun. dr. Juozas 
Vaškas.

Kovo 16 — 18 dd. Pitts- 
ton, Pa. — kun. dr. J. Vaš
kas.

Kovo 24 — balandžio 6 
dd. — Šv. Jurgio parapijo
je, Psiladelphia, Pa. — kun. 
dr. K. Rėklaitis ir kun. An
tanas Ignotas.

Balandžio 7 — 9 dd. — 
Marianapolio Kolegija — 
kun. Adomas Morkūnas.

Y'
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LIETUVIAI DAKTARAI

Kur tvirta valia, ten ir gai
lia. — Kun. Išora, sukilėlis,
iiiiiiiiiiiiihiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | 

AKIŲ GYDYTOJAS

OR, VAITUSH, OPT.

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

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

OR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiai ir Sekmad. tik susitariau

Telefonas: Hemlock 5849

OR. PETER T. BRAZIS
gydytojas ir chirurgas 
6757 So. Western Avė.

Ofiso Valandos:
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 0 

Sekmadieniais suLm sutarties

TeL YARda 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0 
šventadieniais: 11 iki 12 A. M.

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ikupgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street 

FeL OANal 6960

DR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

I — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
- H ir pagal sutarti.

Tel YARda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Telefonas CANal 7329

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2202 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

TeL YARda 0994. 
Pirmadisaiais, Trečiadieniais ir 

Še&tadieniaia.

OR. P. J. BEINAR
(Beinaraoskaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — WENtworth 1618.

Rea. — YARda 806A
PF18O VALANDOS.;

8 iki 4 popiet. 7 Iki 9 vakara
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

’ _________ nagai «n tarti.___________

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 8660

Antradieniais, Ketvirtadieniais it 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
vaL: nno 0 vaL ryto iki 8 vai. vak. 

Seredoj pagal sutartį.

IJETUVI8
OPTOME'IKICAM.Y AKIŲ 

Sl’KCIALJSTAS

Suvirs 20 melų praktikavimo 
Mano Garantaviniaa

Palengvinis akių įtempimą kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
nio, skaudamą aklų karštį. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spccialė atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikug. Kreivos akys ati
taisomos.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomo* 

bo akinių. Kainos pigius, kaip
pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas. leisdami 
išeksaminuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų aklu Įtempimą.

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

OPTOM ETRISTAl

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos

Telefonas CANAL, 0523 t- Chicago 
OFISO VALANDOS

Kasdien 5»:00 a. m. iki 8.30 p. m. 
Treč. ir šešt: 9:00 a. m. iki 

7:80 p. m.

TeL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 popiet ir 7. iki 9 vak 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue 

TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
* (Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROapect 6787 
Namų telefonas VIRginia 2421
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AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
Ras. 6968 8o. Talman Avė.
Rea. Tel. OROvehill 0017
Office teL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Vau: 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketvirtad. ir Nedėliomis snsitarne-

2423 VV. Marąuette Road

TaL OANal 6188

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road 

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. »
REZIDENCIJAI

6631 S. California Avė

OR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787
Namu tel PROsnaot 1980

Ofiso tel. VIRglnia 0088 
Reeidencijos tel.: BEVerly 8844

OR. T. OONOULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: I—3 ir 8—8:30 P. M 

Nedėliomis nagai antarti.
TeL OANal 0257

Raa. tel.: PROapect Mh’

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
1821 Sa Halsted Street 

Raetdandja: 8800 Arteaian A««
VALANDOS j U y. ryto iki 8 ųo^i 

f IU 1 vaL vakare

TeL YARda 6081.
Ras. * KENvrood 6107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8Ofiso. vai.r nuo 1-3: nuo 6:30-8:34

756 VVest 35th Street

-Z -;/9

I

DR. F. G. WINSKUNAS
FHYS1CIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd
TeL OANal 8346 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 0
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HEMJock 8160

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros labos)
TeL MIDway 8880 Chicago, UUL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak*

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

Phone Cicero 4276

OR. P. ATKOČIŪNAS
TV AKTTflT A $1

J446 S. 4dth Ct, Cicero, UI.
Antradieniais. Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniaia, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — M popiet.

OR. MAURICt KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue

TeL VARds 0904 
Res. teL PLAsa 8800

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v»k- 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vai. diend

TeL YARda 5667

DR. FRANK C. KWINN
(Kriednskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 t. vakare

ir pagal sutartį.
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS '
tingai darbuojasi savo ir 
parapijos reikalais.

North Side
Vasario 8 d. moterystės 

luoman įstojo Frank Tho
mas ir Helen MeNash. Pa- Vasario 6 d. Šv. Vincento 
broliais buvo Vaclovas Tho- m°tetų klūbas laikė mėne- 
mas ir Helen Kastel. Lin- sini susirinkimą, kuriame 
kiu daug laimės gyvenime engėjos išdavė apyskaitą 
kukliai lietuviškai porelei. iš Paskutinės “parės” ir pla 

__________ čiai apkalbėjo reikalus ruo-
Vasario 9 d. pakrikštytas šiamos kortavimo pramo- 

John-Vincent, Stanley Mi- ' Sos- kuri hyks vasario 23 
kionis ir Mary Roman sūne-, niokyklos svetainėje, pa
lis. Krikšto tėvai buvo rapijos labui.

George Jokubauskas ir A- 
nastazija Mikionis. Laimin
gai augti.

šie mūsų parapijonai sun 
kiai serga: Marijona Maka
rienė, Felix Olesak ir Moni
ka Šimaitienė.

Moterų klūbo kortų vaka
ras vasario 9 d. galima skai
tyti pavykusiu. Pas mus į 
panašias pramogas daug 
žmonių nesueina. Jei ne Es- 
pleniečiai, tai mūsiškių bū
tų atrodę visai mažai. Ko
dėl parapijos naudai ren
giamos pramogos nėra pa
čių parapijonų nuoširdžiai 
remiamos, sunku tiksliai at
sakyti. Tam yra daug prie
žasčių, kurių tuo tarpu ne
gvildensime. Gal kitą sykį. 
Klūbo pirmininkė J. Macel 
sunkiai darbavosi rinkdama 
“praisus”, jai gelbėjo Mrs. 
S. Adams.

Vasario 9 d. šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Taipgi 
Šv. Sakramentas buvo iš
statytas viešai adoracijai, 
kuri baigėsi palaiminimu.

Girdėjau, kad mūsų kle
bonas su gana skaitlingu 
saviškių būreliu dalyvavo 
Žengimo į Dangų parapijos 
kortavimo pramogoje ir kad 
daug mėgėjų gavo gražių 
dovanų.

BRITANIJA REIKALINGA LAIVŲ Lietuvos 23 Metų 
Sukakties Minėjimas

Lietuvaitė Iškilo 
I Viršūnes

Vasario 16 d. Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviai ruošia t 
Lietuvos nepriklausomybės j 
sukakties paminėjimą. Ren
giasi daug iš vietinių daly
vauti, nes tai kiekvieno lie
tuvio pareiga. Tiktai komu
nistėliams ne “košer” Lie
tuvos sukakties paminėji
mai, nes protestuojama prieš 
kacapo kraugerio Lietuvos 
pavergimą. Akyvi tie lietu
viai komunistėliai, nes nors

Vas. 9 d. vakare D. Ž. kacapas smaugia darbinin- 
klebonijoj susirinko Vas. 16 j^g, pavergia liuosybę žo

džio ir religijos, bet tokįdienos rengimo komisijos. 
Dalyvavo: P. Dargis, S. Ba- 
kanas, K. Pikielis, Virbic
kas, Tomkevičius, Paleckis, 
Grebliūnas ir kunigai: Vaiš
noras, Karužiškis ir Misius. 
Galutinai Vas. 16 d. iškil
mių programa išdirbta ir 
priimta. Kalbėtojais pakvie
sti ir apsiėmė dalyvauti: 
kun. Prunskis, Bagočius ir 
teisėjas Egan. Programą 
ves Povilas Dargis, vakarą 
atidarys kun. Misius. Visų 
parapijų chorai susijungę į 
du choru žadins publikos 
jausmus, kels ūpą, pasiry
žimą ir Tėvynės meilę. Cho
rų vadai: Senulis, Sadaus
kas ir Bazys dirba išsijuo-

jie vadina saule ir vienati
niu teikėju pilnos gerovės 
darbininkams. Lai sau svei
ki važiuoja į Maskoliją ir 
džiaugiasi kacapo krauge
rio suteiktomis gėrybėmis.

Vietinis

Iš Vyčių 62 Kuopos 
Veikimo

ti: “Karvelėli” (Sasnaus
ko) ; "Čigonų Serenadas” 
(V. Paulausko); “Laisvės 
Varpas” (Vanagaitis); “Lie 
tuva brangi” (Naujalis-Po-

Nevvark, N. J. — Lietu
vos nepriklausomybę ata- 

! tinkamai paminėti Nevvarko

("Draugas” Acme telephoto)

Wendell Willkie, buvęs respublikonų prezidentinis kan
didatas, kurs anądien grįžo iš Anglijos, pranešė senato 
komitetui, kad Britanijai reikia parūpinti daugiau laivų. 
Jis taip pat sakė, kad paramos biliui nesipriešina, tik 
reikalingi kai kurie pataisymai.

Jr

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE
Senelių Rojus

Los Angeles, California.

Los Angeles, 'ai pigus pra
gyvenimas ir maistas, kurs 
senatvei yra reikalingas. 

- DauS e™.kraŠty,..^“'l«» na senelių, kurie gau- 

na valdišką senatvėj pen-kęs, visą Europą išvažinė
jęs. Buvau Azijoj ir Afri
koj. Visas šiaurės Ameri
kos valstybes aplankęs, bet

siją, gaudami nors mažą
valdžios pašalpą, ja gali
gražiai prasimi u r.ti nes

nie_kur aiUu.talp._;li;ug maisto produktai, o ypatin-
gai, vaisiai ir daržovės, yra

„ labai pigūs ir niekuomet jų
čia daugiau yra semi zmo- ! ___ , v. „.

v ; i nepritrūksta, nes čia amžinių, ar čia greičiau žmones
pasensta? Į tą klausimą at-

senų žmonių, kaip Califor- 
nijoj. Kaip išaiškinti, kad

noji vasara — auga per iš
tisus metus salotos, kopūs
tai, žirniai, morkos, ridikai,
apelsinai, citrinos, bananaižmones ne greičiau pasens- . .... ...1 ir kiti vaisiai,

ta, bet ilgiau gyvena, nes

sakau: Californijoj, o ypa
tingai Los Angeles mieste,

Mt. Carmel, Pa. — Šv.
Gregoriaus choras, šv. Kry
žiaus parapijos, prieš me- cius) — vyrų choras; “Ge- 

ir apylinkės lietuviai per tus naujai susiorganizavęs, ležinio Vilko maršas” (Šim-
visą laiką, tai yra nuo 1918 vadovystėj Leonos šėranty- kus) — vyrų choras; 
metų, rūpinosi ir šiais 1941 tės, sėkmingai veikia. Ypač “Thanks be to God” (P. J. 
metais privaloma atatinka- didelę pažangą padarė baž- O’Reilly-S. Dickson)— mer-
mai paminėti. Tam tikslui 
yra ne tik keletas pasiža
dėjusių dalyvauti kalbėto
jų bet ir koncertinę prog
ramos dalį pildyti pasižadė
jo vietos Šv. Cecilijos cho
ras ir solistai.

Kalbas pasakys: vietos 
kleb. kun. Ig. Kelmelis, laik
raštininkas Domas Klinga 
ar Liet. Radio vedėjas Jo
nas Valaitis ir “Tėvynės” 
redaktorius Kl. Jurgelionis, 
(gal bus ir nepaprastas sve
čias iš Lietuvos).

Į šį nepaprastai didelės 
svarbos Lietuvos minėjimą 
privaloma atsilankyt ir jam 
dalyvauti visiems Nevvarko 
ir plačiosios apylinkės lie
tuviams ir lietuvaitėms. Kol 
lietuviai bus gyvi, Lietuva 
nežus! O kas, kaip ir kada 
ją išvaduos iš užgrobikų 
rusų bolševikų, pareis dali
nai ir nuo mūs pačių.

Dalyvaukit Lietuvos minė 
jime, sekmadienį, Vasario 
16 dieną, 3:30 po pietų, Lie
tuvių Šv. Jurgio dr-jos sa
lėje, 180 New York Avė., 
Newark, New Jersey.

Įžanga nemokamai.
Rengia ir kviečia Nevvar

ko ir apylinkės lietuvių Va
sario 16-tos dienos komite
tas.

A. S. Trečiokas, 
Kom. sekretorius

nytiniame giedojime. Daug 
dėl to garbės tenka Šėran- 
tytei. Be Šv. Gregoriaus 
choro, ji vadovauja dar 
trims chorams. Visi chorai 
jos rūpestingumu yra pada
rę žymią pažangą visais at
žvilgiais. Prieš kelias savai
tes atgal ji buvo išrinkta 
suorganizuoti mūsų vysku
pijoj Nacionalį' Kat. Mote
rų chorą ir jam vadovauti. 
Garbė jaunai mūsų vargo
nininkei ! Geriausio pasise
kimo jai linkime!

Minėtas choras rengia 
masinį koncertą vasario 16, 
Lietuvos nepriklausomybės 
iškilmėms. Vieną dalį išpil
dys choras, o kitą dalį Jonė 
Žukauskaitė, žymi artistė. 
Vargonininkė deda pastan
gų ir choristai uoliai lan
kosi į praktikas, kad kon
certas pavyktų.

I dalis programos sekan-

ginų choras; “Oi berneli 
vienturį” (Tallat-Kelpša) — 
duetas V. Staveckaitė-Ra
čius. M. L.

Verčiau avinų armija liūtu 
vadovaujama, negu liūtų ar
mija avino vadovaujama.

Romėnų patarlė
Tik kitų akimiy galime pa

matyti savo trūkumus.

Ali MAKIS - NIW »«. RIBUILT
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KOtIKT C. OOLMLATT, Ma»«g»r 
114 W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN 8444
ISTIMATIS— FRE E — OEMONSTRATION

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu 
įrodyti Faktai!

Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina .gyvenime patyrę 

pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų 

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3 H nuošimčių.

klimatas yra toks, kad ne
tiktai augalai gerai auga ir 
gyvena (palmės) šimtme
čius, bet ir žmonės, gyven
dami tokiame krašte, netik
tai yra apsaugoti nuo džio
vos ir kitų ligų, kurios su
griauna žmogaus organiz
mą, bet net sergantieji džio
vos pradžią čia išsigydo. O

Galima dar pridėti vieną 
Los Angeles savybę, kurios 
neturi kiti miestai. Čia ga
lima per ištisus metus žve
joti. Jei žvejoji nuo “pier” 
(nuo tiltų), tai nereikia jo
kio leidimo. O žuvies, kaip 
iš Pacifiko vandens neiš
semsi, taip ir žuvies neiš- 
gaudysi. Todėl nuėjus į van-

Vasario 9 d. susirinkus 
praeitam susirinkime išrink
ta komisija pasiskirstė pa
reigomis rengime Lietuvos 
Vyčių 29 seimo, kuris įvyks 
šv. Vincento parapijoj, šių 
metų rugpiūčio 5, 6 ir 7 die-| 
nomis. Pareigas pasiskirstė

sę. Bazio orkestrą pasitiks sekančiai: dvasios vadas 
ir išlydės publiką. Tikimos kun j Vaišnoras, pirm. Ka- 
tūkstantinės minios. Gar- zimįeras Ruzgia, vice pirm. 
siakalbius įrengs Katilius iš Qna Karužaitė, sekr. Mar- 
Homestead. Amerikos Lie- ceia gįmelytė, ižd. Andrius 
tuva Vas. 16 d. tars galin- RUZgįSt komisijos narys An
gą žodį su kuriuo pasaulio tanas j Mažeįka. 
politikai negalės nesiskaity- j Pasiskirstę pareigomis na 
ti. Pasilieka visiems nueiti rjaj pįinu pasiryžimu dirbs, 
Vasario 16 d. į Piliečių sve- kacj guVažiavimas būtų vie- 
tainę, S. S. pusė po trijų. nag aekmingiausių ir pavyz- 
lai bus mūsų tautinio su- dingiausių, ypatingai šian- 
sipažinimo ir susiklausymo dien, kada tėvynė' yra pa- 
pareiškimas. vergta. z S.

antras dalykas, kad visi po- denyno pakrantę galima pa- 
seni žmonės, kurie turi šiek- I matyti šimtus senų, kurie, 
tiek pajamų, važiuoja į Lc3 ' pypkes rūkydami, žuvauja.
Angeles, kad čia ilgiau pa- j Mano supratimu, visi Be
gyventi ir nekentėti šalčio. neliai ir seneiės turėtų pa- 
Dar galima paminėti vieną sinaudoti Dievo duotu kli-

nas nežino: miršta ir seni 
ir jauni kunigai. Šiandien 
dar aš rašau tuos žodžius 
išsimaudęs vandenyne ir 
šildydamas savo senus kau
lus prieš saulutę. Manau 
dar sulaukti 50 metų savo 
kunigystės jubiliejų, kurį 
žadu apvaikščioti šių metų 
liepos mėn. 20 dieną. Galiu 
užtikrinti, kad čia lietuvis 
kunigas visados bus, nors 
manęs nebus. Jau dabar ne
vienas lietuvis kunigas siū
losi man į pagelbininkus, o 
kada įsteigsiu lietuvišką baz 
nyčią ir parapiją, tai kan
didatų visados bus.

Pral. Julius Maciejauskas

Plnigni ku
rtuos galite 
sutniipyt ligi 
65 m. amž.
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įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio išslmokčjlnio planą.

Keistuto Savings & Loan Association
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Chicago, Illinois
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius 

Kiekvieno taupytojo indėliai Ilgi $5,000 apdrausti Fedcralinėj (stalgoj.

West End
Vasario 4 d. Vyčių kuopa 

laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuriame apkalbėjo reikalus 
būsimo šiemet čionai Vyčių 
seimo, ir šv. Kazimiero, Vy
čių globėjo, dienas. Prieš 
šventę šv. Kazimiero die
nos nutarė bendrai eiti prie 
šv. Komunijos ir turėti ben
drus pusryčius. Vyčių kuo
pa čia nesnaudžia. Rūpes-

Listen to

PALANDECH’S 
YUGOSLAV-AMERICAN 

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

STATION WH1P
1480 kilocycles 

(First Station on Your DiaI) 

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

aplinkybę, kad senesni žmo
nės mėgsta šilumą ir ieško 
vietoj, kur yra šilčiau.

Mes. lietuviai, gerai žino
me, kur mūsų senoliai mėg
davo sėdėti: ne prie lango, 
kaip vaikai, kad viską ma
tyti, bet prie pečiaus. Pe
čius buvo ta numylėta sene
lio vieta, kur netiktai .susi
kaupęs poterėlius kalbėda
vo, bet ir nakties metu nuo 
pečiaus neatsiskirdavo, ypa
tingai kada Lietuvoj dide
lius pečius statydavo duo
nai kepti.

California tai yra tas se
nelio pečius, kur jis šildosi

matu ir tomis aplinkybė
mis, kurios senatvėje duo- 

S da žmogui palengvinimą.
Žinau, kad daug lietuvių 

senelių susilaikydavo nuo 
apsigyvenimo Los Angeles, 
kad tame mieste nebuvo lie
tuvio kunigo, nes nemokė
dami gerai anglų kalbos, 
negalėdavo eiti išpažinties. 
Dabar ta kliūtis prašalin
ta. Aš patarnauju lietu
viams bažnyčioje atlaikyda
mas mišias, skelbdamas 
Dievo žodį ir išpažinčių klau 
sydamas, bet aplankau ir 
aprūpinu Šventais Sakra
mentais tuos, kurie negali

MOTERYS, MERGINOS!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybė

nuramindamas savo reuma- atvykti į bažnyčią. Gal kas 
tarno ir kitus su senatve pasakys, kunigas senas, ne
sujungtus skausmus. Turiu užilgo mirs, o paskui ar at- 
paminėti vieną aplinkybę,
kuri sutraukia senelius į

si ras kitas, kurs norės ten 
gyventi. Su mirtimi nei vie-

— ModernlAklaii.M (rengimai —

— Patyrusio! Grožio SpeHallstSs —

— I’rleinamos Kainos —

— I,irtu vi Ak* įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Marty Sucllla. aavlnlnkl

Pirmą Karta 
Chicagos Istorijoj

CHICAGO, III., vasario 12 
d. — šį penktadienį ir šeš
tadienį, pirmą kartą Chica
gos universiteto istorijoje^ 
per tautų karnivalą univer
siteto International Houac 
bus suruošta 1 ietuviškoji 
programa ir parodėlė.

ALK studentų sąjungos, 
Chicagos kuopos pastango
mis universiteto vadovybė 
užleido lietuviams atkirą 
kambarį, kuriame paruošta 
lietuvių rankdarbių, medžio 
drožinių ir bendrai meno pa
rodėlė.

Penktadienį ir šeštadienį, 
vakare bus surengtos dvi 
vieno pusvalandžio lietuviš
kos programėlės, kurias už
pildys lietuvių jaunosios me
no pajėgos. Pirmoji progra
ma kiekvieną vakarą prasi-

_į dės 7:45 vai., o antroji kiek

vėliau.
Nuoširdžiai reiškiame vil

ties, kad ypač jaunoji Chica
gos lietuvių karta nepamirš 
atsilankyti.

KRAFT FRENCH 
DRESSING

i AMERICA S IARGEST 
S1UING BRAND
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Hend..darbianis lr korespondentams raštų uegnžtna, 
jei Beprašoma lai padaryti ir nepriaiunčiama tam tiks 
1U1 pašto ženklų. Kedakoiia pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou 
dencljas sulig su v o nuožiūros. Korespondentu piašo ra
šyti trumpai ir aiškiai t jei galima rašomaja mašinėle/, 
paliekam didelius tarpus pataisymams, vengiant pole 
oiikoa ar asmeniškumų. Pasenusios koreapondeaeijos 
(aikraštln neomiamoa. — A —

Entered as Second-Class Matter March 31, 1018 ai
Chicago, Illinois, L’nder the Act ot March 3, 1870.

Maskva Ir Berlynas
Kuomet Balkanuose Vokietijos reikalą- > 

vimai pradėjo didėti ir padėtis pasidarė 
įtempta, Bulgarija, kuri yra aiškiai pro
rusiška, kreipėsi Maskvon, kad ši patartų, 
kas darytina Hitlerio reikalavimų akivaiz
doje. Tai buvo prieš keletą savaičių.

Tuo laiku Maskva jautėsi galinga, nes 
ji gerai žinojo, kad Hitlerio legijonai ne
siskubina Sofijon. Todėl iš Kremliaus atė
jo žinia patarianti Bulgarijai jokių Ber
lyno reikalavimų nepriimti.

Buvo tokių, kurie Maskvos nuoširdumu 
ir pajėgumu patikėjo. Štai Rusija paro
džiusi savo tikrąjį veidą — ji su Vokie
tija nebendradarbiauja ir Vokietijos ne
bijo.

Tačiau kaip jie turėjo nustebti, kai 
Maskvos specialus pasiuntinys Sofijai, Ar
kadijus A. Sobilevas pereitą pirmadienį 
pareiškė Bulgarijos vyriausybei, kad šioji 
turinti sutikti su Berlyno reikalavimais, 
nes Rusija nepasirengusi eiti Bulgarijai 
padėti. Ir šiandie Bulgarijon jau plaukia 
šimtai vokiečių kareivių — geležinkeliais 
ir orlaiviais.

Šie paskutinieji įvykiai Balkanuose aiš
kiai rodo Maskvos ir Berlyno, jei ir ne
nuoširdu, bet artimą bendradarbiavimą. 
Stalinas ir Hitleris šiandie gal ir ne tom 
pačiom kalbom kalba, bet Maskva Ber
lyno troškimus puikiausiai supranta ir 
visados pasirengusi juos paremti.

Tiesa, propagandos tikslais Rusija kart
kartėmis pasisako prieš Vokietijos žygius, 
bet tai tik bereikšmiai žodžiai.

Krivickio Galas
Ameriką sukrėtė tragiška W. G. Kri

vickio mirtis.
Washingtone, prie pat Kapitoliaus, Bell- 

eview viešbuty jis rastas su peršautu smil 
kiniu. Vieni mano, kad jis nusižudė; o 
kiti primygtinai tvirtina, kad jį “meis
triškai” nužudė Stalino agentai.

Lietuvos pogrindžių bolševikams, ypač 
žydams, jis buvo gerai žinomas. Krivic
kio tikra pavardė yra šmuila Ginsbergas.

Nuo 1919 m. iki 1937 m. Krivickis tar
navo Sovietų Rusijai ir buvo bolševikų 
užsienių slaptųjų agentų šefu, vakarų Eu
ropoje. Jo žinioje buvo ir Lietuvoje vei
kiantieji Stalino agentai. Jis dažnai lan
kydavosi Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje, 
ir visoje Pabaltėje turėjo plačių pažinčių.

Per garsiąją Stalino “počistką”, Krivic- 
kiui taipgi gręsė pavojus būti nugalabin
tam, nes jis perdaug žinojo apie gengste- 
riškus Stalino planus. 1938 metais GPU 
kontrašpionai stengėsi išvilioti Krivickį 

riš Paryžiaus atgal į Rusiją, mėgino jį net 
nužudyti, bet “gudrioji žuvis” paspruko 
iš staliniškų pinklių. Tais metais jis pa
bėgo į Ameriką ir tuoj paskelbė daug rc- 
veliacijų apie,kruvinąjį Staliną. Jo veika
las “In Stalin’s Secret Service’’, kurį iš
leido Harper and Brothers knygų leidyk
la, tuoj buvo išpirktas ir susilaukė jau 
antros laidos. Tame veikale jis patiekia 
įdomių žinių ir apie žymiuosius lietuvių 
bolševikus, kuriuos kruvinasis Stalinas 
nugalabijo.

Krivickis apie dvidešimts metų ištiki
mai tarnaudamas Stalinui, daug aukų į 
kitą pasaulį pasiuntė... dabar ir pats ga
lą gavo, nesulaukęs net 42 metų amžiaus.

Kraugeriai ir judošiai dažniausia savo 
mirčia nemiršta. Ir lietuvių tautos judo- 
šiams laikas būtų apsisvarstyti...

Nedarbas Mažėja
Nuo prez. Hoovcrio depresijos laikų ne

darbas buvo didžiausias Amerikos rūpės 
tis.

Prez. Rooseveltas iš Hooverio pavelde 
jo virš dešimties milijonų bedarbių. Prez 
Roosevelto nuolatinėmis pastangomis te 
bedarbių armija vis mažėjo, bet visai lic 
išnyko. Visų bedarbių nėsučmė nei pad» 
dėjusi pramonė, nei pagyvėję bizniai, nei 
įvairūs valdžios užvesti vieši darbai.

Dabar štai įsisiūbuoja ginklavimosi dar
bai. Esamuose fabrikuose darbai plečiami, 
dygsta nauji fabrikai. Visur prireikė nau
ji! darbininkų. O čia vėl šimtai tūkstan
čių vyrų suimta į armiją, šių visų reiš
kinių dėka bedarbių armijos tirpsta vi
soje šalyje.
Nedarbo statistika

tikos nedarbo klausimu. Pernai balandžio 
mėn. 1 d. federalės valdžios cenzas skel
bė, kad bedarbių ir darbo ieškančių buvo 
5,110,270. Tame skaičiuje buvo 963,028 
jaunuolių tarp 14 ir 19 metų amžiaus; 
vyrų tarp 20 ii’ 24 metų amžiaus buvo 
1,035,474; vyrų tarp 25 ir 44 metų am
žiaus buvo 1,800,567; vyrų tarp 45 ir 64 
metų amžiaus buvo 1,157,428 ir bedarbių 
vyrų virš 65 metų amžiaus buvo 153,773. 
Specialistų parengimas

Tai jau nebaisus vaizdas. Ypač jei at
siminsime tą, kad paminėti jaunuoliai dar
bų negavo dėl mokslo arba patyrimo sto
kos. Tiesą sakant, tie jaunuoliai turėtų 
būti ne bedarbių eilėse, o mokyklose ar 
amatų mokytis. Dabar vyriausybė tokiems 
ir steigia speciales mokyklas.

Už pusmečio bus pabaigta statyti daug 
amunicijos dirbtuvių. Ten reikės daug 
tūkstančių patyrusių darbininkų. Taigi 
tokie darbininkai bus prirengiami valdžios 
steigiamose mokyklose.

Šiame visuotiname sąjūdyje neturi at
silikti mūsų lietuvių jaunimas. O, mūsų 
dykaujančio, bedarbiaujančio jaunimo yra 
nemažai. Tokiems dabar auksinė proga 
stoti į gerus darbus ir užtikrinti sau ge
rą ateitį.
Knygynų vedėjos

Prasilavinusioms merginoms dabar taip
gi yra gerų progų. Reikia ir reikės daug 
stenografių, knygvedžių, knygininkių ir 
t.t.

Ypač knygininkėms yra gera ateitis. 
Didelių viešų knygynų yra visuose mies
tuose ir miesteliuose. Depresijos metu 
miestai buvo sumažinę lėšas knygynams 
išlaikyti. Todėl bedarbių tarpe buvo at
siradę knygininkų ir knygininkių. Dabar, 
laikams pagerėjus, knygynams lėšos tapo 
padidintos ir senieji knygynų darbinin
kai ir darbininkės atgavo darbus.

Patyrusių išmokslintų knygynų darbi
ninkų ir darbininkių šioje šalyje yra apie 
35,000. Jų tarpe vyrų tėra apie 3,000, o 
kitą dalį sudaro merginos ir moterys.

Dabar, armiją mobilizuojant, vyriausy
bė steigia knygynus ir skaityklas kariams. 
Tose įstaigose taipgi reikės išmoksantų 
darbininkų ir darbininkių.

Nieks neliks be darbo
Yra numatoma, kad kai statomieji fab

rikai bus baigti ir kai armija bus sumo
bilizuota, tai niekas nedrįs sakyti negalįs 
darbo gauti.

Kas dabar iš bedarbių jaunuolių — vai
kinų ir merginų — nesėdės rankas sudė
ję ir nedykinės, o žiūrės kaip ir kokiam 
darbui save gali pritaikyti, tai netolimo
je ateityje, užtikrins sau tinkamą pozi
ciją.

Liūtas Ir... Hiena
Šitokiu antraščių Brooklyno “V-bė” a- 

pibudina Hitlerio ir Stalino politiką:
“Šiandieninė Stalino politika yra hie

nos politika. O hiena yra toks Afrikos 
žvėris, kuris maitinasi kitų plėšrūnų 
nugalabintų gyvulių lavonais.

Juk nepaslaptis, kad jeigu Hitleris 
nebūtų pradėjęs šio karo, tai bolševikiš
koms hienoms į nasrus niekados nebū
tų tekusi pusė Lenkijos, dalys Suomi
jos teritorijos, visos trys Pabaltijo val
stybės...

Taip, bolševikiška hiena, kaukdama, 
velkasi paskui nacišką liūtą ir rankioja

DRAUGAS

Suaktyvinkime Lietuvos
Vadavimo Darbą

(Diskusinis straipsnis R 

(Pabaiga)
5) Kiekviena, minėta sro

vė L. G. Taryboje gauna
ne tik lygias teises, bet ir 
pareigas: visos srovės pro- 
porcionaliai atstovų skai
čiui finansuoja Lietuvos va
davime darbą iš savo turi
mų Lietuvos Gelbėjimo rei
kalams fondų.

6) Šiems kaip pirmiems 
organizuoto veikimo me-

komitetą: katalikų — prof.
K. Pakštas ir neužilgo at
vykstąs į Ameriką Jonas 
Vailokaitis, nuo socialistų 
galėtų atvykti į Ameriką iš 
Berlyno buvęs prokuroras 
Zaikauskas ir sandariečių
inž. Ernestas Galvanauskas,Į DACin AIDU IC 
buvęs Finansų ministeris,, l\ IV O

PO SVIETĄ

Draugas A. Bimba savo- 
gazietoj užgiedojo tokių 
dainą: “Sudiev Lietuvos
ubagai.” Valug jo figecių,

traukti į komitetą bent vie- palei kaimus ir nebesivoKcs 
ną iš Amerikoje veikiančių ant šventoriaus. Tarybinė 
Lietuvos konsulų. . valdžia juos gražiai aprū-• I .

13) Vykdomojo komiteto pino’
nariai bent 5-ki turėtų pil- Taip rašo drg. Bimba 
nai pasišvęsti Lietuvos va- ' Brooklyne. 
davimo darbui ir už savo Dabar pažiaržkime> ką 
darbą gauti bent minimali,rašo baišaviky gazieta _ 
- pragyvenimui reikalingą, ..Tarybų Uetuva.. Kaune. jį

Kauno teis- 
išvaržė (ant 

okšino pardavė) Juozo Giu-
14) Lietuvos Gelbėjimo tylos paskutinę kušetę (ne-1 

Tarybos Vykdomasis komi- žinau kas taip per daiktas, 
tetas galėtų įsisteigti savo prof. K.), veidrodį, vasarinį 
kanceliariją Vašingtone, Lie1 kostiumą, o iš Liudo Mik-

atlyginimą, o likusieji 2 ga-1 pranešai kad 
lėtų būti neapmokamai bent mQ anUtolis 
pirmuosius metus.

tautininkai be abejo suras
tų irgi tinkamų kandidatų. 
Vykdomąjį komitetą reikėtų 
būtinai papildyti Lietuvos

Pažiūrėkime, ką rodo valdiškos statis- tams kiekviena srovė Lie- Ministru Vašingtone ir į-: Lietuvos ubagai nesivalkios
I tuvos Gelbėjimo Tarybos 
kason įneša nuo kiekvieno 
atstovo po 1-ną tūkstantį 
dolerių, o iki jos surinks, 
duoda raštu pasižadėjimus, 
kurį pasirašo atatinkamos 
srovės Lietuvai Gelbėti Ta
rybos atstovai ir juos dele
gavusios į Tarybą organi
zacijų valdybos.

7) Kuri iš minėtų srovių 
nesugebėtų sukelti reikiamo 

1 kapitalo Lietuvos Gelbėjimo 
darbui finansuoti, privalo 
užleisti savo mandatą L. G. 
Taryboje kitos srovės atsto
vui, kuris iš Savo srovės 
fondų išsirūpins išpuolan- 
čią mokėti į L. G. Tarybos 
kasą pinigų sumą.

tuvos atstovybės patalpose 
ir iš buvusių konsulatų tar
nautojų ar kitų mokančių

8) Kad visuomenė auko- darbą dirbti asmenų suda- 
janti Lietuvos Gelbėjimo iytį sau pagelbinį, persona- 
reikalams žinotų, kaip su- ) Įą> Gelbėjimo Tarybos ap- 
naudojami iš jos surenkami Įmokamą.
pinigai, reikėtų viešai skelb
ti Lietuvai Gelbėti Tarybos 
biudžetus ir jų vykdymo a

15) Su Vykdomojo komi-i vos ubagai turės lindėti ir 
teto kanceliarija galėtų bū- badauti kur nors dogauzėj, 
ti sujungiamas labai reika- ba kaip jie galėtų valkiotis

pyskaitą.
9) Lietuvai Gelbėti Tary

ba reguliariai turėtų rink-
įlis į posėdžius ne rečiau 
kaip kas 3 mėnesiai.

10) Kad Lietuvos vadavi
mo darbas tarp L. G. Tary
bos sesijų nesustotų ir tos 
Tarybos nutarimai būtų į- 
vykdyti, Lietuvai Gelbėti 
Taryba iš savo narių tarpo 
arba iš kitų asmenų renka 
L. G. Tarybos Vykdomąjį 
komitetą (kaip ir Ministe
rių Tarybą) iš 7 asmenų, o 
L. G. Tarybos prezidijumas 
rūpintųsi tik tarybos posė
džių sušaukimu ir jų pra- 
vedimu.

11) Susirinkusi L. Gelbė- 
jimo Taryba išklauso vyk
domojo komiteto apyskaitos 
ir duoda nurodymus toli
mesniam veikimui, tvirtina 
biudžetą ir kontroliuoja a- 
pyskaitas. •

12) Į Vykdomąjį komite
tą galėtų būti renkami Lie-

lingas informacijų biuras, 
kuris leistų įvairiomis kal
bomis pasaulio spaudai ski-. 
riamą biuletenį, organizuo
tų žinių gavimą iš Lietuvos 
ir pagal gautas teisingas 
žinias teiktų viso pasaulio 
vyriausybėms dokumentuo
tus protestus, dėl okupantų 
vykdomus Lietuvoję prieš 
Lietuvos žmones nepateisi
namus žiaurumus — kanki
nimus, areštus, ištrėmimus 
ir be teismo žudymus.

16) Kitas toks L. G. Ta
rybos išlaikomas informa
cijų biuras galėtų būti Švei
carijoje, kuris pateiktų ži
nias Europos valstybėms.

17) Ant greitųjų impro
vizuota L. Gelbėti 1941 m. 
pajamų ir išlaidų sąmata 
mano manymu turėtų ben
drais bruožais taip atrody
ti.
Pajamos —

a) Visuomenės organiza-
tuvos įgalioti ministeriai, cijų deleguojančių savo at-
konsulai bei šiaip politinia- stovus į Liet. Gelbėjimo Ta-; Vašingtone ar New Yorke,
me, ir valstybės darbe pa- rybą įnašai — $30,000. 
tyrimo turintieji žmonės, — b) Vilniečiams remti ko- 
laisvi nuo pareigų ir gal miteto aukos pasilikusios
geriausiai Lietuvos piliečiai. Lietuvos Am. konsulo New
Iš esamų J. Amerikos Vai- iyorke žinioje $12,000. Viso 
stybėse žymesnių lietuvių $42,000.
veikėjų, Lietuvos piliečių, 
pagal kaikurių žmonių ma
nymą galėtų būti renkami

Išlaidos —

a) Pabėgėliams iš Lietu-
į L. G. Tarybos vykdomąjį į vos aprūpinti, pagal kom- $5,000.

pastarojo nebaigtus sudoroti likučius”.
Kadangi Stalinas minta Hitlerio laimė

jimais, todėl ir visi Stalino pasekėjai ko
munistai garbina ir Hitlerį:

“Štai kodėl net mūsiškiai komunistai 
iš Laisvės ir Vilnies pastogių nesidrovi 
garbinti Hitlerio. Jie savo raudonlapių 
puslapiuose, kaip įmanydami, džiaugiasi 
kiekvienu nauju Hitlerio laimėjimu.

Ketvirtadienis, vas. 13, 1941

Yra. O gi Amerikos ka
lėjimai. Kiek čia juose vi
sokios rūšies prasikaltėlių. 
Visi lygūs. Visi dirba val
stybei. Bet ar jie gali skus
tis maža pėde, ar gali strei
kuoti? Amerikos kalėjimai 
— ryškiausias priklodas dar 
bininkų gyvenimo Stalino 
“rojuj.” Bet žiūrėkit, kaip 
balšavikai bijo Amerikos 
kalėjimo! Jei kuriam jau 
nebegalima išsisukti, priklo- 
dui Brovderis, tada jo drau
gas kalektas daro, kad tik 
išvaduoti nuo to “rojaus.” 
Dėl to balšavikai bijo va
žiuoti ir į Stalino “rojų.”

šio, gyv. Kaune, Tvirtovėm 
Al. No. 98, baldus, vyrišką 
vasarinį paltą-, kelnes ir ba
tus ....

Aišku, tvorščiai, kaip ant 
delno, kad po tokių varžy
tinių, balšavikų rojuj Lietu-

palei kaimus ir voliotis ant
šventoriaus be. 
dargi žiemą.

kelnių,

Klausimai Ir 
Atsakymai

Girdėjau vieną lietuvišką 
balšaviką kalbant, kad Sov. 
Sąjungoj darbininkai turi

Suėję dvi sosaidi leidės 
tarp savęs kalbasi. Viena 
jų skundžiasi turinti daug 
nemalonumo su savo tar
naite. Antroji jai sako:

—'■ Aš ir gi turėjau daug 
nemalonumo su savo tarnai
te. Bet dabar, kaip vyrą iš 
namų išvariau ir su juo per
siskyriau, su tarnaite dau
giau neturiu jokio nemalo
numo.

/

Mažo Jonuko teta sykį 
arba dažniau jį aplanko, at
neša saldainių ir už tai no
ri, kad Jonukas ją bent po 
keletą sykių pabučiuotų. 
Aną dien tetai atsilankius, 
Jonukas pribėgo prie pc 
čiaus ir anglių išsitepė visą 
burną. Pamačius tai moti
na subarė:

A

— Džianuk, kam tu taip 
išsitepei? Tokio ir teta ne-

rojų. Nei ten jie skundžiasi norės bučiuoti
mažomis pedėmis, nei strei
kuoja. Ar teisybė, kad ant 
svieto niekur nėra darbinin
kams tokio gerbūvio?

— Mamyte, — atsakė Jo
nukas. — Dėl to aš ir išsi
tepiau, nes nenoriu, kad te
ta mane, o aš ją bučiuočiau.

petentiško pabėgėlio reika
luose asmens numatymą 
1941 metams užtektų — 
$5,000.

b) Liet. Gelbėti Tarybos 
Vykdomojo komiteto na- 
nariams ir tarnautojams al
goms, kelionės išlaidoms ap
mokėti, bei kitoms nenuma-

e) Lietuvos atstovo Vo
kietijoje Įg. Ministerio pik. 
Škirpos dispozicijon jo dir- .<
bamam Lietuvos vadavimo 
darbui paremti — $3,000.

Viso $42,000.

19) Visuomenei išdisku- 
aavus šį pasiūlymą spaudo
je ir susirinkimuose ir pa- 

tyloms išlaidoms, susiraši-1 dar niais
nėjimui, telegramoms, tele
fonui ir kit. — $24,000.

c) Informacijos biurui

su atstovais - koresponden
tais Londone, Pietų Ameri
koje ir Kanadoje, išlaikyti 
— $5,000. ;

d) Informacijų biurui 
Šveicarijoje su atstovais- 
korespondentais, Romoje, 
Lisabonoje ir Stockholmc 
arba Helsinkyje išlaikyti —

pasiūlymais Lietuvai Gelbė
ti Taryba turėtų imtis ini
ciatyvos visuomenės pagei
davimus įgyvendinti ir nu
statyti savo galutinį darbų 
ir renkamų aukų sunaudo
jimo planą.

20) Lietuvai Gelbėti Ta
rybai priėmus galutinį šiems 
metams darbų planą, visos 
srovės, bei joms priklausan
čios draugijos ir asmenys 
turėtų drausmingai vykdy
ti Lietuvai Gelbėti Tarybos

„ j sprendimus, o ypač pripil-
Kiekvienas Anglijos laimėjimas jiems - d . . Lietuvos rcj.
peilis po kaklu. Ir tai suprantama. An- ... , , , , .
glijos laimėjimas yra demokratijos lai- i a ai”S US’ a. ’ ‘
mėjimas. O demokratijos laimėjimas - Ta.7ba būtų . pajCgl. UZS1’ 
galas visoms diktatūroms, neišskiriant brėžtą planą įvykdyti, 
ir Stalino... Visuomenei reikalingus

Tokia yra Maskvos hienų politika. ■aiškua veikimo planas ir 
Tokia yra mūsiškių komunistų takti- tiksli atliktų darbų apys- 

ka”« (Tęsinys o psl.)
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Jr
Al. Kachinanova.

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Mūsų Virškinimo Aparatas
Mes, jausdamies sveiki, šinos ir jos mechanizmo, j dasi po burnos ties liežuvio 

visai nežingeidaujame apie nes bet kokia mašina rei- galo bei liežuvio priesagoj

tttyriiikim Lietuves vadavimo darbo
savo kūno padėtį bei jo vei
kimą. Bet, pajutę nenorma-

kalauja tepimo, kad gale-, ir tos liaukos lieja skubiai 
tų lengvai suktis bei savo savo skysčius ant įgaunan-

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

kaita. Kada tai turėsime pa

ti reikia, nes ir taip daug
' laiko dykai praleista. Kri- 
I tikuokite nuoširdžiai šį siū-

lumą, ypatingai vidurių, su pareigas priderančiai atlik- čio mąjsto, bet jei maistas 
nusiskundimu kalbame apie ti.

V

(Tęsinys.)

— Aš esu komunistas ir komunistas liksiu! — sta. 
ga suriko draugas Vladimirotas, trenkdamas kumščiu į 
stalą. — Mūsų idealai yra geresni, negu krikščionių, nes 
mes norime žmonėms sukurti rojų šioje žemėje, tuo tar
pu Kristus visą laiką sapalioja apie aną pasaulį, apie 
kurį nieko nežino. Mūsų idealas yra didelis, tik.... — 
ir, sunkiai atsidusęs, apsikniaubė, atsirėmęs alkūnėmis 
į stalą, rankomis veidus.

— . .tik kad žmonės yra toki netikę, toki niekšai! 
Visur, kur tik apsisuksi, tik vagys, sukčiai, paskutiniai 
niekšai! Ir su šitokiais žmonėmis mes tariamės įvykdy
siu savo idealą! Draugas Petrovas eikvoja valstybės 
pinigus, draugą Beguncovą galima papirkti kyšiu, drau
gas Vasiljevas per naktis daužosi su merginomis, drau
gas Bojanovas seniau buvo buržujus, draugas Ivanovas 
įsitaisė sau butą kaip koks slaptasis tarėjas ir laka 
kaip kiaulė. ... Kur tik pažiūri, visur tas pat.... O ko
ki jie buvo pirmiau? Ką čia ir kalbėti: tvirtos valios, 
nepalaužiami, žmonės, kuriais visur galėjai pasitikėti! 
Drauge kovojome prieš carizmą, drauge prieš baltuosius, 
kol galiausiai nugalėjome. Bet su kovomis išsibaigė ir 
mūsų vyrų puikumas: visi kažkaip suglebo, sumenkėjo, 
apsikrovė pilietiškais reikaliukais. Ir tik dėl to reikėjo 
nuvaryti į aną pasaulį tokią daugybę žmonių? Pirma 
buvo buržujų, ir dabar yra buržujų! Kodėl taip viskas 
išėjo? Kodėl, kodėl? — O todėl, kad žmogus yra pa
skutinis galvijas, niekšas, tikras kiaulė!

Draugas Vladimirovas atsikėlė pamažu ir labai 
sunkiai. Atsikėlęs, pakabino apatinę lūpą ir, atsistojęs 
prieš Tanią, įsmeigė į ją savo nejudančias akis. Ji nuo 
jo žvilgsnio, kaip paukštis, pamatęs gyvatę, tik susigūžė 
vietoje; per visą perėjo šiurpas, ir ji su plakančia iš 
nerimo širdimi laukė to momento, kada jis puls prie jos 
ir ims kaip žvėris kankinti jos kūną. Ir tas momentas 
atėjo....

Rytą draugas Vladimirovas atsikėlė apsiblausęs ir 
be ūpo. Niekas jam netiko, viskas buvo negerai; jis 
ėmė plūsti kaip vežėjas, pradėjo vartyti kėdes, svaidyti 
į visus kampus popierius su knygomis. Tania, kaip vi
suomet, tylėdama kantriai surankiojo išmėtytus daik
tus, sustatė išvartytas kėdes, sutaisė reikmeninę ir, 
stengdamasi iš judesių suprasti vyro mintis, paruošė 
neštis pusryčius. Galop jis išsitaisė ir išėjo, kaip pa
prastai, smarkiai paskui save trinktelėdamas durimis. 
Tania sukniubo: per visą moterystės laiką niekaip ne
galėjo su tokia elgsena susigyventi. Nors jau kiek kar
tų mėgino jį atpratinti nuo tų laukinių įpročių, bet vis 
niekaip nepasisekdavo.

Tania visa tartum sumušta, atsisėdo ir pradėjo 
galvoti. Vyras turėjo tiek daug polinkių, kurie ją 
smarkiai slėgė ir su kuriais ji niekaip negalėjo susi
gyventi. šitie pora pirmųjų bendrojo vedybinio gyveni
mo mėnesių buvo ypač sunkūs. Ar tai esti visoms ište-I
kėjusioms moterims, ar tik man vienai? Matyti, per 
daug reikalauju; taigi, savo busimąjį vyrą vaizdavausi 
perdaug idealiomis spalvomis. Bet ką čia teisinuosi: juk, 
galų gale, kai ryžausi už jo tekėti, pati puikiai žino
jau, kad giedrių dienų maža bebus. Taigi, jei žinodama 
su
toliau eiti....

Tačiau vienu atveju Tania ir Vladimirovas buvo 
griežtai priešingi: Tania visuomet sugebėdavo susival
dyti ir neparodyti savo nuotaikos, tuo tarpu Vladimiro
vas, jei tik kas užeidavo jam ant seilės, negalėdavo nė 
trupučio paslėpti savo tikrųjų jausmų. Tie ūpo prasi
veržimai jam rodėsi toki svarbūs, jog draugas tokiais 
momentais užmiršdavo visa kita — aplinką, pažadus, — 
ir, jei kas nepasisekdavo, imdavo siusti arba susiries
dama^ didžiuotis, jei viskas kaip reikiant klodavosi. Įša
limui užėjus, imdavo plėšytis kaip laukinis žvėris, dsu- 
žydavosi po kambarį, plūsdavo paskutiniais žodžiais iš
tisas valandas, svaidydavo ant grindų cigaretus ir kny
gas; veidas tada atrodydavo žiaurus, beširdis. Tokiais 
atsitikimais jis visai nepaisydavo Tanios; kad toks .K> 
įsiutimas blogai gali atsiliepti į jos nervus ir į būsimo- 
jo kūdikio sveikatą, tatai jam visai nerūpėjo. Tania 
laukė kūdikio kaip kokio švento drflkto; norėjo, kad ap
linkui būtų tylu, ramu ir kad joje pačioje gyventų ty
lus džiaugsmas. Tuo tarpu iš tikro turėdavo ištisas va
landas klausytis, kaip vyras, pasiutimo apimtas, suve
dinėja sąskaitas su pačiu savimi, su partija ir visu 
pasauliu. Tie visi su savimi pašnekesiai paprastai baig
davosi vienu ir tuo pačiu: jis imdavo prikaišioti, jog ji 
jo kaip reikiant nesuprantanti, esanti fiziškai per šalta. 

(Bus daugiau.)

jų virškinimo sistemą ir ne- 
dirbimą. Bet į patį virški
nimo aparatą beveik niekad

yra netinkamas, tai liežu
vis, seilėms prigelbstint, i 
skubiai stumia laukan.

sitikėkime geros širdies sa-, . . . , ,
vo tautiečiais, jie parems ir JC‘ .!"!* TT
kiekvieną geros valios žmo- ou8»lvos: slulyklte- Dl^k“ 

me ir Dievas mums padės.

Kuomet kalbame apie 
maistą, paprastai turime
mintyje ką tai viliojantį bei l Seilėse randas du veikian- 

nesigiliname, o, kartais, nė- skanų dalyką, kurio para- ti branduoliai bei, kaip mok-
la ir galimybės, būtent, iš gavuS( 0 kartais ir tik už- alininkai juos vadina, enza-

uodus bei pamačius net sei- imai, būtent, ptyalinas ir
lės trykšta. Čia truputi pa- maltosas, tai yra tam tikri
analizuosime savo paprasta chemiški skysčiai, kurie vei 
bei kasdieninį maistą, iš ko kia ant kramtomo maisto ir

ko jis susideda ir kaip vei
kia.

Svarbu yra tinkamą mais
tą ir jo normalų suvirški
nimą įvertinti, kadangi nuo jis susideda ir kaip tos da- jį priruošia tolimesniam
maisto ir jo tinkamo suvirš
kinimo priklauso gyvūno au 
girnas bei jų audinių atitai
symas ir atpildymas jiems 
veikiančios energijos.

Gyvūną galima užvardin
ti bei pavadinti gyva maši
na, kadangi žmogaus bei 
gyvūno mechanizmas mažai 
ką skiriasi nuo negyvos ma

tys užvardintos, kad, kalbė- virškinimui. Juo daugiau 
darni apie virškinimą, gale- maistas yra sukramtytas ir 
tume geriau suprasti. daugiau seilėmis suvilgytas

Maistas paprastai * yrą bei jų enzaimais perimtas,

nių pastangas išgelbėti mū
sų tėvynę iš baisios nelai
mės.

Kadangi, dėl karo suda
rytų painių tarptautinių 
santykių, niekur negali ras
ti prieglaudos formali Lie
tuvos vyriausybė, bandyki
me tą spragą užpildyti vi
suomenės iniciatyva suda
lyta Lietuvos vadavimo or
ganizacija ir jos įgaliotais 
komitetais. O ką nors dary-

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism. scietica. lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those exhausting muscular aclies and 
pains. NURITO įs trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief Irom pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—ne wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very tiršt three doses do not relieve t hat cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded 1 lon't suffer. Ask your druggist loday 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

skirstomas į tris atskiras 
dalis, būtent į karbobydra- 
tus, proteinus ir riebrmus, 
o anilizuojant sekantį mais
tą yra surandama sekanti 
kompozicija:

Vardas Van- Protei- Krak-
dens nų molo

Duona .............. 37 8 47
Kviečių miltuose 15 11 66
Avižiniai miltai 15 12.6 58
Ryžiai .............. 13 6 79
Žirniai .............. 15 23 55
Bulvėse .......... 75 2 18
Piene .............. 86 4
Sūryje .............. 37 33
Liesioj jautienoj 72 19
Riebioj jautienoj 51 14
Avienoj .......... 72 18
Veršienoj .... 63 16
Baltoje žuvyje . .78 18
Salmon (lašila) 77 16
Kiaušinyje .... 74 14
Svieste .......... 15
Pažvelgus į šią maisto a- atkanda

83 3
normalų maisto 

nalyzą, matome labai įvai- kąsnį bei dalį, o liežuvis, 
rų davinį, ko ir reikia tikė- patikrinęs jo kokybę ir kie
tis. Reiškia, duonos šmotą kybę, tuojaus stumia į ša- 
suvalgę gauname krakmolo lis, į tarpą krūminių dantų, 
bei karbohydratų didžiausią kad anie maltų. Liežuviui 
dalį, o riebumų mažiausia, atkartotinai vartant maistą, 
Sviesto suvalgę tam tikrą seilinęs liaukos skubiai pa- 
dalį, tai priešingai riebumų pila savo skysčius iš apačios 
gauname daugiausia, o krak ir viršaus. Viršum paroti- 

nės liaukos, kurių kanalėlė

tai juo skubiau maistas pa
siduoda tolimesnei virškini
mo jėgai. Taigi, yra patir
ta, kad juo maistas yra il
giau burnoje laikomas, juo 
daugiau bei smulkiau su
kramtytas ir daugiau seilė
mis suvilgintas, juo žmogus 
gauna geresnį užsiganėdini- 
mą ir dar tolesnis maisto 
virškinimas liekasi daug 
lengvesnis.

Kuomet maistas liekasi 
tinkamai sukramtytas arba 
smulkiai sumaltas ir seilė
mis bei jų enzaimais suvil
gytas ir padaryta lyg ta 
maltų žirnių tiršta buiza, 
tai tuomet maistas liežuvio 
su kitų burnos raumenų 

1-5 [pagalba yra gilyn stumia
mas į pilvą, kur maistas pa
silieka truputį ilgiau. Tokiu 
būdu žmogaus pilvas yra 
vadinamas tuolaikinis mais
to sandėlis, o ne kaipo pa
prastai yra kalbama, būk

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
* Kastas Sabonis ir Flemtė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE L1T11UANIAN IlOUR”

Lietuviškas Knygas Dabar Reteja 
Ir Taipgi Brangeja!!!

molo visai negauname. To
kiu būdu reikia nepamiršti, 
kad valgį reikia kasdien 
keisti bei įvairinti, sulyg se
zono bei metlaikio, ko kū
nas reikalauja. Pienas at
skirai imant, tai yra skai
tomas tinkamiausias mais
tas, o analyzėje matome, 
kad ir čia yra toli nuo ba
lanso, vandens 86 nuošim
tis, o krakmolo visai nėra, 
gi druskos vos surandama.

Maistas daugumoje nega
li tiesiog į mūsų kūno au-viskuo sutikau, tai dabar pasirinktuoju keliu turiu ir,.. .. _

du turi eiti per tam tikrą 
keitimosi bei prirengimą, 
idant būtų tinkamas įsigau
ti į mūsų kūno gilius audi
nius.

Maisto virškinimas prasi
deda burnoje, būtent, kaip 
greitai priešakiniai dantys

atsidaro smegenyse prie pir
mo ir antro krūminio dan
ties, pašakny ir vilgo mais
tą iš viršaus, o iš apačios 
kita pora seilinių liaukų, 
kurios randas pažandėse ar
ti kampo žemutinio žandi
kaulio, o trečioji pora ran-

pilve esti svarbiausia virš- rf 
kinimo funkcija. Visai ne, 
tik eina prirengimas prie 
tolimesnio virškinimo, kuris ! 
įvyksta mažose žarnose. Su- 
prantama, visai mažas bei Įfl!
tam tikras virškinimas į- „ .. .. . . . r, . . _, . . „ , Mi Sparnuoti Lietuviai — Danus ir Girėnas, parašyta
vyksta ir labai maža dalis (ej! petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 
maisto (absorbed) papuola -įį] tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380 

pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto 
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 

| apysaka. Tai antra “Ali-Quiet On The Western 
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais^
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į 
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai 
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL 
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius, 

jįj Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu- 
-&>. linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd
M Šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun 
& čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek 
l»J vienos knygos persiuntimą.

Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
lima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
go” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:

PO 01.00

gilyn į kūno audinius, vie
nok virškinimas nėra pilvo 
tikroji užduotis.

(Bus daugiau.)

TILŽĖS SPAUDIMO KNYGOS
AUKSO ALTORIUKAS — Maldaknygė ...............................................

Ta ’tati maldaknyge. su Kražiais eeliiktidu actdiu-ais . . .
VAINIKĖLIS, Munuoiuenės knygutė ........................ .. ..................

.......... 50c
... $1.05 
.............. 35c

Minkštais, gražiais viršeliais ................................  $1.35
KANTIŠKOS, molą ryta gfesmhj knyga ..................................................... $1.73
ŠVF.NTVJV GYVENIMAS, Skaitymai kiekvienai dienai ............... >7.50
MARIJOS GYVENIMAS .................................................................................................. 35c
IŠGANINGI APMĄSTYMAI APIE SOPULIUS .................................... 35e
MARIJOS SAPNAM ANT ALY V V KALNO ................................................ 15c
ŠV. ISTORIJA. Senoki ir Naujojo T< islamėnto .......................................... 25c
MIKALDOM PRANAŠAVIMAI ............................................................................ 25c
KANTRI ELENA, Gražūs skaitymai ............................................... 25c
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI ................................................ 35c
SVEIKATA LIGONIAMS. Surašąs 800 valstŲ-augalu .......................... 25c
TRAJANKOS — Vaistines žolės, šaknys . . . geriausios rūšies. . .

už 1 įtaka — 60c... 3 įtakos .............................................................  $1.50

M. ŽUKAITIS
333 Dean Road Spencerport, N. Y.

r?

FACTS YOU NEVER KNEW!"

• i

Fgbeae swsoish 
f,CL;NNAEU5(l707-l 

E CONSTRUCTEOACLOCK MADE OF 
kliOWEIR...«MCE CERtAIN ELOWERGOPEN AMD 

ČLDSE AT OfEERCMT HOUSO,RS«Mlf$iOE LK.HT AIID
f (as* ME CASE Of THE PUT IV CON-AJi vtr, Mflf.iJ 

TuMfOteSAT JA «a),H£ HMS AME T0OEHOTC TIME »ITM
ymccisioN z----- z—

|iats!!4
[AN0RM 
f-AOtMONN1 
Lwsm>wg; j

gcooge bboadbriogc , former io«o 
Of LOHOON OKI SAtO *1TUIMK T4AT LAWWIK ARE

a vcevasvce serai aacn wmo(# ever imcv maco m law 
MAMT MAKE A6000 IIVIN6 ATCARPCNTKY SMCE1MEV CAN FILE 
A BAL iSPLIT A HAIR ,CHOP LOOK, POVCfAA AN ARGU* E N T,,

AN E N TRY, Gtr UP A CASE, FILAMS AN INOKTMENT, EMPANCl A JUR Y" 
ANO PUT 1MEM INABO)f,BORE ACOURr.ANOCHISEL ACUENT"

HELLO,UNClE 
CHARlIE !

[SORRVKAB'.
| MN DAHLIAS ] 
.SAiortN 
: o’clock! I
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MOKSLO PASISKAITYMAI
(Pabaiga.)

NUOSTABI AMAZOMJOS 
AUGMENIJA

Štai ten parika (pitaden-' 
dia paregrina), gydanti 
žiauriausius bronchitus. 
Juos seka kiti įžymūs sa
vo gydomąja galia.

Parakari (peltodon radi-į 
baus) tikras vaistas nuo 
gyvačių nuodų ir patikimas 
kraujo bėgimo sustabdyto- į 

jas.

Ampa (hauconia sp.), 
kurio pienas ramina visus 
skausmus.

Zabuty muitą muitą (del- 
lea randiflora), puikus vais
tas nuo vočių.

Mukurakaa (Petiveria al- 
liacea) sekanti, beveik ne
matoma, vaistas nuo kirmė
lių.

Bvašiguba (Ficus eps.), 
kurios sakai tikras ir dis
kretiškas, vėmimą žadinąs 
vaistas.

Karapia (Dortencia brasi- 
liensis) -- nuo grįžtamo dru
gio.

Pažiūra (Pleraginea) tu
ri jungiamų ypatybių.

Kapim (Killingea odora, 
ta — vaistas nuo vidurių.

Katuaba (Reytroxillon ca- 
t.uaba) — sukelianti aistras, 
kaip ir garsoji muirapuama 
( Pychopetalum olacoids).

Sukuaba (Pulmeria pha • 
gedinica), kurios pienas tu
ri drastinių, vidurius leidžia 
mų ypatybių, ir kurios vi
rintos žievės sunka labai į 
gelbsti nuo reumatizmo iri 
nuo piktžaizdžių.

Ir pagaliau, (nes nėra ga 
Įima išminėti visus slėnio 
augalus, turinčius gydomų 
ypatybių), ta puikioji gva- 
rana (Paulinia sorbilis), ne
palyginamas, širdį stiprinąs 
augalas, kuris iš privilegi
juotos Amazonijos paplito 
po visą pasaulį.

Daugelis jų buvo paminė
ti botanikų, aplankusių Amą 
zoniją, kiti, didesnė dalis, 
yra težinomi tik vietos in
dėnams.

Tačiau, ne vien tik farma 
kologija čia randa šitų ne
palyginamų brangenybių.

Ir kvepalų pramonė turi 
šioj tamsioj lapų, šaknų, 
žiedų, aliejų ir grudų kara
lijoj milžinišką ir origina
lią, sau medžiagų viešpati
ją. Didieji žmogaus junta
mųjų organų tyrinėtojai bū
tų nustebinti šitų retų, ne
žinomų, nepaprastai švelnių 
kvapų ir kvepėjimų, kurie 
kyla iš girios.

Vindekaa (panicum bre- 
vifolium), presioza (Anai- 
ba canellila), pučiuri (Nec- 
tada puchury), Kumaru. 
(Dipteris odorata), sanda
las (Santalum album), Ku- 
žumary (Aydendrou), kra- 
vo (Caryophyllus aroma- 
ticus) periperioka ir šimtai 
kitų egzotiškų kvapų dvel

kiančių poilsiu ir ramybe, • 
kyla iš kiekvienos girios 
kampo.

Ir įvairiausi vaisiai' Ba- . 
kury muriky, abio, kupuas- , 
su, biriba, sorva ir daugybė j 
kitų patenkina ir labiausiai; 
išlepintą skonį.

Aliejų gamybai, įvairiau
siu savo tvirtumu ir kva
pais bei ypatybėmis, giria 
duoda Ukuūba (Vyrola sū
ri nameliais), Kapai ba (Co- 
paifera guyanensis), sasaf- 
ra (Laurus sasafrus), Kai- 
auė (Elexis meanokoka), 
Kumaru, Tomakvarė ir daug 
kitų.

Iš nepaprastos daugybės 
augalų, tinkamų siūlams ga
minti, pažymėtina piassava 
(Atalea funifera), tukumas 
(Astrocarym tucuma), due 
dąs tvirtus siūlus tinklams, 
skrybėlėms ir įvairiems na
mu ruošos daiktams; ka- 
raua (Bromelia sagonaria) 
duodanti panašius į liną 
siūlus. Mirity (Mauritia 
flexnosa), embira (Xilopia 
funifera) tukury (Streculia 
invira) ir daugybė kitų.

Ir nuodai, mirtį nešančios 
sulos, kaip assaku (Hra cre- 
pitans) baisaus stiprumo, 
timbo (Paulinca pinnata 1 
nepaprastai lengvai svaigi
nanti žuvis. Siamba (Gana- 
bis indica), veikianti kaip 
opijus, kurią indėnai maišo 
su tabaku (įrodymas, kad 
ne viena tik civilizacija ga
li pasigirti didelėm ydom) 
ir pagaliau kurarė, baisus, 
nors paslaptingas (mok
slo vadinamas Strychos !axi 
fera), kurio veikimą Caude 
Bernard puikiai aprašė ir 
kuris paskatino Preyerį pa
gaminti kurariną, baisaus 
veikimo ir nervų sistemą al
kaloidą ir kurį iš tikrųjų 
indėnai gauna iš urary, ma- 
nakano ir kitų augalų, ku
rio gaminimo paslapties in
dėnai ligi šiol niekam nepa
sakė.

Ir savotiškų ypatybių me
džiai bei krūmai, kaip kai 
mb (Curatella amerieana), 
kurio lapai atstoja paprastą

DRAUGAS

TRYS ŽUVO IR ŠEŠI SUŽEISTA

("Draucar' Acme teleDhotoi 

Ugniagesiai apsitaisę kaukėmis patikrin a griuvėsius po įvykusio muštardinio alie
jaus sprogimo Edwal laboratorijose, Chica goj, kur 3 asmenys žuvo ir 6 sužeista.

mėštą žarakatijį, kuris indė i 
nui pavaduoja muilą, taue
ry, ant kurio žievės yra lo 
kie ploni ir lankstus lape
liai, kad indėnai juos varto
ja įvynioti papirosams. Ana 
ny (Morobia cocaina) iš 
kurio gaminama derva. Ku 
ruae, kurio sutrinti lapai 
duoda produktą, panašų į 
sodos chlerurą.

Yra šimtai, tūkstančiai 
augalinių būtybių, prade 
dant menkiausiom žolytėm, 
baigiant įspūdingais fanero- 
gaminės šeimos nariais, ku 
rie dar neįrašyti į botani
kos vadovėlius, kurie dar 
nesukataloguoti didžiųjų 
mokslininkų buvusių Ama
zonijos giriose.

Visi šie mokslininkai įžen
gė nustebinti šita stebuklin
ga augmenijos imperija, pil
ną nematytų vaizdų, paslap
čių, baisenybių ir išėjo apa 
kinti jos stebuklais, išsineš
dami tik mažytę dalelę to 
slėnio paslapčių.

Gytis, (P. A. Ž.)

F

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

BARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
••riansiaa Paniūrimas — Moteria patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi!

ĮSIGYKITE
MALDAKNYGIŲ

DABAR!

A. f A.
ELENORA 

SIMINAUSKIENR
(Po (< vai.s Tamošiui-kaltė; gy- von<>: UI Kast lotini Plaoo)

Mirt* vas. 12 <1.. 1941 m.,
4:25 va), ryto, sulaukus pusės 
amžiaus.

i mus Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Zarienų parapijoje, 
Kuližišikių kaime.

Amerikoje išgyveno 30 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Juozai>ų; pusbrolio sūnų. 
Jonų Tamošausk); •••Ingi <luug
kitų giminių ir pažįstamų. ,

Priklausė prie Lietuvos Ūki
ninko Urauglios ir šv. Itožun- 
čiaus Draugijos.

Kūnas pašarvotas UI Kast 
103rd l'laee.

laidotuvės įvv'ts šeštadieni, 
vasario 15 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
šventų parap. bažnyčių. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir nažistanrus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.Nuliūdę: Vyras, Ir l*tisbro- lio Sūnus.

Laid. direktorius Lachawicz 
Ir Sūnai. tel. PPLtman 1270 
arba CANai 2515.

Alt
JUOZAPAS

STANKEVIČIUS
gyv.: Iti.'tU S. Illlli Avė., t'ieero

Mirė vas. 10. 1041. 9:15 v.
ryte," sulaukę.-, pusės amž

Gimęs Lietuvoje. Murijampo- 
lio apskr., Keturvalakių pa:..p.. 
Meškučių kaime.

Amerikoje išgyveno 43 nut. 
Clceroje Išgyveno 33 .metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Rožę (po tėvais (lu- 
briūtė); 2 dukteris. Gnu Stan
ley Ir Sylvių Adamųuu ir los 
vyrų Albertų; 2 sūnų. Vincen
tų, marčių Kotryną ir Antanų 
ir marčių Helen; 7 anūkus; 
švogerį Jonų Dereškevičių, jo 
moterį Marijonų ir jų šeimų 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnus pašarvotas dūkti rs na
muose: 1818 S. 5Įsi Ct.. Cice
ro. 111. Laidotuvės įvyks šešta
dienį. vas. 15-tų. lš 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.

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

Nuliūdę" Moteris, Dukterys 
Žentas, Sūnai, Marčios, Anū
kai, Stogelis Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J 
Zolp, tel. YAKds 0781.

/

Vieny Mėty Mirties Sukaktuvės

M'i'A

(Ogl-tTAK
' AHtĄ>< Rn PHOTOGRAPHY

I <IWHRT PORSIBI.F. PR1ČES 
e-fcAPAVrTTF. 2M.T 'o

Kainos nupigintos dabar ant populiarios kunigų 
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais, 
250 puslapių .................................................... 95

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ............................................................ /y c*

Su persiuntimu 50c.
šias ir daugelį kitų knygų galėsite įsigyti asme

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

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

A
• t iy \

U

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

4605-07 S. Hermitage Avė.
Tel. YAKds 1741-1742

4447 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFavette 0727

| AMBULANCE Dien? ir Naktį

JOHN F. EUDEIKIS
PAMINKLAI

TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė. Chicago, III.

Šaukite Tel. — SEELEY 6103

DONT BARK
...don't coughl Get pleataot relief from a cough due to • cold with Smith Brothers i Cough Drops—Black or Menthol—54.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raiiet the retittance of muroui membranet of nose and throat to cold infections, when lack of retittance is du- »o Vitamin A deficiency. MAUK

Skaitykite Katalikišką Spaudą

ONA STANSLOVIENĖ
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis 

atskyrė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motiną, 
Oną Stanslovienę.

Netekome savo mylimosios Vasario 16 d., 1941.
Nors laikas tęsiasi, mes jos niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai am
žiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis šeštadienį, vasario 15 d., šv. Vincen
to De Paul bažnyčioje, Springfield, III., 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Onos sielą.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marti, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

LAIDOTUVIĮĮ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A kl P C PATARNAVIMAS AmDuLAIibL dieną ir naktį

Y K A

Altanas H. Phillips 
Aitkony B. Petkus
P. i Rite
Lactaicz ir Simai

«

Albert V. Petkus
iTzoip

S. P. Mažeika 
I. Ulėmis

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

3307 Lėtuanlee Avė. 
Phone YARde 4908

6812 So. Wėstera Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

S354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

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

4704 S. Weetern Avenne 
Phone LAFeyetto 8024

1646 Weet 46th Street 
Phone YAItdi 0781-0782

8319 Litnanica Avenne 
Phone YARde 1138-1139

4848 Be. OeBfonie JAve
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ARD Veikėjų
Dėmesiui

ARD būsimą ateinantį 
sekmadienį, vasario 16 d., 
metine vakariene taip yra 
susidomėję Chicago lietu
viai, ir tiek daug plaukia 
rezervacijų, kad akademijoj 
pritrūko bilietų. Dėl to, AR 
D centro pirm. A. Nausė
dienė prašo: kurios skyrių 
veikėjos yra paėmusios ti- 
kietų pardavimui ir dar jų 
nepardavė, prašomos būti
nai grąžinti Motinai Juoza
pai ne vėliau šio ketvirta
dienio vasario 13 d.

Šį pranešimą ARD veikė
jos prašomos skaityti svar
biu ir, nieko nelaukiant, grą 
žinti tikietus, jei kuri nesi
tiki parduoti. A. N.

ARD Vajaus
Vakarienė

Bridgeport. — ARD 2 sky 
rius rengia metinę vajaus 
vakarienę kovo 2 d., para
pijos salėj. Komisija stro
piai darbuojasi. Ji susideda 
iš veikliausių rėmėjų, kaip 
Jonaitienė, Okonienė, Mila
šienė. Jai gelbsti pirm. A. 
Vaišvilienė.

Kaip girdėt, komisija jau 
pradėjo rinkti aukas. Kurie 
dar neprisidėjo, komisija su

West Pullmano 
Naujienos

Serga mūsų parapijos vi
karas kun. P. Gasiūnas. Y- 
ra priežiūroje dr. Simonai
čio. Linkime kuo greičiau
siai sustiprėti.

DRAUGAS

PO ĮVYKUSIŲ GAZO SPROGIMŲ PH1LADKLPH1JOJ
.t

Praeitą sekmadienį para
pijos salėje parapijos cho
ras, kuriam vadovauja varg.
S. Raila, turėjo gražų pa
rengimą. Reikia pasakyti, 
kad šį kartą publikos buvo 
ne per daugiausia. Roselan- 
dc Scenos Mylėtojų Ratelis, 
vadovaujant B. Liudkevi- 
čiui, gerai suvaidino vieno
veiksmo komediją “Knarkia » ?> ( ‘Draugas” Acme.. telephoto)
paliepus”. Be to, kelias dai-1 Ugniagesiai kovoja su gaisrais, kuriuos sukėlė gazo įvadų net trys sprogimai italų 
neles padainavo Nasturtų aPgy ventoj Philadelphia miesto daly. 5 asmenys žuvo ir daugiau kaip 40 sužeista.
choras. Po programos buvo j Tiriama 3Pr°8imM priežastis._________________________ _______ ' ____________
šokiai. Varduvių Puota

mas Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimui, kuris 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
didžioje salėje prie 32 West 
Randolph St.

Rašt.

Žmonėms jėgų netrūksta, 
— jiems trūksta tik valios.

Prancūzų rašyt. Hugo

CLASSIFIED
PAIEŠKOMI FURNISIEOTI 

KAMBARIAI
Mažai šeimynai, iš trijų asmenų, 
reikalingi 1—2 furnišiuoti kamba
riai, atskirai arba prie kitos šeimy
nos, Brighton Parke, Bridgeporte 
arba West Sidėje, arti lietuviškos 
mokyklos.

Šaukite: I,AWndale 0057 no ti 
tai. vak.

Primename visiems, kau 
vasario 23 d. parapijos ko
mitetas, susidedąs iš 22 vy
rų, rengia šaunų, priešga- 
vėninį vakarą. Programą iš
pildys Scenos Mylėtojų Ra
telis iš Roseland. Vaidins 
juokingą komediją “Aš va
žiuosiu į Ameriką”. Bus ir 
daugiau įvairumėlio. Be to, 
grieš šokiams gera muzika 
“Bert Dorsey” and his or-

Cicero 
šventė 

d. Ta 
iškėlė

Agota Yaukšienė, 
veikėja, iškilmingai 
varduves vasario 4 
proga Antanaičiai
puotą. Sukviesta būrelis gi
minių ir pažįstamų. Skait
lingai dalyvavo Moterų Są- 
gos 2 kp. narės. Baigiant 
vakarienę Ona Antanaitie
nė, pasveikinus Yaukšienę, 
pakvietė K. Sriubienę, 2 kp. 
pirmininkę, vadovauti vaka
rėliui. Gražia kalba K. Sriu- 
bienė nušvietė Yaukšienėschestra. Viskas bus parapi-

mielu noru priims aukas. jos saleje. Kviečiami svečiai nuveiktus parapijai ir ivai- 
Kurie norės aukoti, praneš- iš kitų kolonijų. Lauksime. | riose draugijose darbus. O 

_______ I ypač Moterų Są-gos 2 kp.kitę minėtai komisijai. 
Vakarienės programą ruo

Gražus Buvo 
Vakaras

Dievo Apvaizdos parapija. 
— Vasario 9 d. vakare su
maniau eiti pavaikščioti. 
Einu ir ant kampo Union ir 
18 gatvės sutinku du savo 
senus pažįstamus iš Mar- 
ąuette Park.

“Ką judu čionai darot?”
“Mudu atvažiavom į šv. 

Antano draugystės metinį 
parengimą. Girdėjom, kad 
bus graži programa ir dai
nuos iš Cicero Dainų Mylė
tojų choras.

Gerai. Sutarėm visi vienu
Po to iššaukta visa eilė kai-1 sykiu eiti. Taip ir padarėm, 
bėtojų. Visi pynė gražiau- Neužilgo prasidėjo ir prog- 
siuš linkėjimus. Tuo pačiu rama. Štai, pasirodė ir Dai- 
sykiu pasigirdo sveikinimas nų Mylėtojų choras ant es- 
ir oro bangomis, per radio.. trados. Žmonių buvo daug.

Matyti, visiems labai pati
ko dainininkės. Garbė cice-

Prašome Vyčių 
Choristų Atydos!

Šiandien bus labai svarbi 
praktika Vyčių choristams, 
Aušros Vartų parapijos mo
kyklos kambariuose, 8 vai., 
o ne 8:30 vai. vakare.

Visi choristai yra prašo
mi atsilankyti, ypač nebu
vusieji praeito j praktikoje, 
nes kartu su choro prakti 
ka bus svarbus prisirengi-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

šia prof. Pocius ir vietos., .Jau komisija veikia ir vi- 
seserys. Be to, žadėjo atva- rėjos — kepėjos laužo gal-
žiuoti Baltramiejus su savo 
draugu, Kaziu Deveikiu ir 
kitais.

Pradžia lygiai 6 vai. vak. 
Įžanga 50c. Komisija ir rė
mėjos visus kviečia atsilan
kyti.

Stella YVodman, koresp.

Moteris padėjo

Apie 22 metų amžiaus mo 
teris padėjo savo sėbrui 
plėšikui iškratyti John Mar- 
kowski, 28 m. amž., kiše- 
nius. Markowski yra vaisių 
ir daržovių pardavėjas, 8756 
Baltimore avė. Pagrobta 35 
doleriai.

vas, ką čia šį kartą gardes
nio pagaminus svečiams pa
vaišinti. Be to, parapijos 
trustisai ieško tvirto auto
mobilio, kad apvažiuoti vi
sas Chicagos kolonijas ir 
pakviesti svetelių į klebono 
kun. A. M. Linkaus pager 
bimo bankietą, kuris įvyks; karėlis 
balandžio 19 d., parapijos 
salėje. Kviečiami visi iš an
ksto dalyvauti. Bus šauni 
vakarienė, trumpa bet gra
ži programa, o po to šokiai 
prie geros orkestros. Rap.

Be to, Yaukšienė apdovano
ta dovanom nuo artimų gi
minių ir Moterų Są-gos 2 

„ kp. narių. Ir taip gražiau- 
- šioj nuotaikoj baigtas va- Sumanymas pratęsti 

Giminaitė “L” geležinkelį

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Patarnavimai Visiem.

756 W. 3 lst Street
A. A. NORKUS, sav.
Tel. Victory 9670

rietėms! J. K.

CONRAD

Su kuo sutapsi, tokiu pat. 
tapsi. Sutapk su geriausii 
žmonių draugu — dienraščii 
“Draugu”,

Fotografas
Studija jrengta pir- 
nios rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio • £NGIe\vqod 5883 

Res.: - ENGlewood 5840
.

šešiolikto wardo alderma- 
nas J. S. Boyle sumano ir 
darbuojasi pratęsti viršutinį 
geležinkelį nuo Loomis bui- 
vardo iki Ashland avė. Tas 
yra ketvirtdalio mylios tar
pas.

Be to, jis reikalauja, kad 
59-osios gatvės gatvėkariai 
būtų aptarnaujami ne vie
no, bet dviejų vyrų.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NATHAN
KANTEB

MUTUAL
L1QUOR

CO.

Wholesale
4707 So.

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014

LIFE IN IHE ROAR ARKANE

" li TWl& PA(2COT SN1AGLT2 SAS UADV 
IT CAN DO EVEC^THINGr BŪT T ALK/ ,r k

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas

H. Rajewski 
“Shorty” /

BS28

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 VVest 3 lst Street 
Chicago, III.

Telefonuokite: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES• *

VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta:
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas: LAI'ayette 2022

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

. . I

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

tik £1.00

“DRAUDA S” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Dlinois

NAMAI, FARMOS EINA 
BRANGYN!

Paskutini Bargenai — 38 namai
vlsukiiu didumo, Marųuette Park 

apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus >■' tai
some senus. Apskaitliavimas veltui.

Piastatymo kainos:
2-jų fletų mūrinis namas, po 4
kambarius ................................ 15,950.
5 kambarių milr. bungalow. . ?4.bU0. 
4 kambarių mūr. bungalow..$3.950. 
Taipgi statome ir didelius namus.

Pastorojam Paskolas ant Lengvų 
lšmokėjmų.

Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.

Kreipkitės pas:
CHAS. P. SUROMSKIS CO.

6921 So. VVestern Avė.
TELEFONAI-

Office IIEP. 3713; Vtik. PRO. 017#

REIKALINGAS V ARGONININKAS 
Kreipkitės j: Kun. K. Bičkauskų, 
30U5 Pir Street, Indiana. Rarbor, 
Ind. Telefonas: Indiana Harbor 1885.

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

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote, “Drauge”.

rZ
PARDAVIMU)

T__ •
Tikri bargenai! jįpįfifc Už pusę kainos!

3730 PARKGLL AVENUE: arti 37th St.. 5 Moliai j rytais mn> Hals
ted St. 2-jų aukštų mūrinis namas. 2 fletal. Kaina tik... .$2.200.00.

Įmokėti tiktai $200.00. Balansas ant išmokėjimų.
1734 S. DĖS PIjAINES ST. (Pirmiau buvusi String St.) Du blokai 
j rytus nuo Halst<xl St. Vienc.s blokas nuo Dievo Apveizdos lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos. 4 maži lietai. Naujai ipcrtaisytas. Įmokėti
tiktai 82,00.00 pinigai,. Pilna kuiną ........................................ $1,850.00.
282# WEST 111TH ST. Kampas Talman Avė. I>u blokai j vakarus 
niuo AVestern Avė. Eolas 80x125 pėdų. G&zolino stotis. Kainavo
$14,000.00. Pardavimo kaina tiktai ..................................... $4,300.00.
Arba išnuomos už $35.00 i mėnesi. Arti Šv. Kazimiera kapinių. 
ŠIE YRA SIU DIENU GERIAUSI BARGENAI. NEPRALEISKITE

ŠIĄ PROGĄ!
AGENTAMS MOKAMAS KOMISAS

FRANK J. PETRU
1443 West 18th St. Tel. CANal 0806

(Vienas blokas į rytus nuo Ashland Avė.)
J

DINING ROOM SETS — PAR- 
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — tVASHERS — 

ALA N GELS — STOVĖS.
AU Natlonally Advertiscd Itema.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG RŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?|

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją] 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:
.. Sutaupysite 40% kuro;
I. Apsaugo gyventojų sveikatą ;| 
I. Padidina namų vertę;
1. Taupo namų šilumą; 
i. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

ApsA:atčtau»maa Dykai!

fiOmoi DOCK W0PL
COAKAOAOD 
Fivraui h sula roto lat»M

5arvUfao»-30imwaCuaKFt

HAtoKKor45t«MiOnKrt

Port* m La*tw

MlAVV Ou«L®R*»MxTt»tAtS- 
COKCMTltR. Parūpiname F.H.A. PankolinimiM 

ar Išmokėjimu*.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų| 
dengimo medžiagų. ,

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
War©house: 9401 So. Stony IiUnd Aro., Ul

i



PRIE A. LINCOLNO STATULOSAMERIKOS LIETUVI, BUDĖK!
Vasario 16 dienę visi phicago Lietuviai 
renkasi 32 West Randolph Auditorijon 
minėti Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktį. Nepasilik ir tu!

Štai, ir vėl Vasario 16 d.. lėsim išvaduoti Lietuvos
Tai Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukak-

kraštą ir jos žmones iš 
dvidešimtojo šimtmečio Lie-

ties diena. Lietuvos išeivija, tuvą užpuolusių plėšikų ir
po visą platųjį pasaulį, mi
ni, švenčia tą didžiąją lie
tuvių tautos šventę, nors ir 
ne taip, kaip minėjo pernai, 
užpernai ir kiek seniau. 
Laisvai ir viešai galim tą

vėl pamatyti laisvą ir ne
priklausomą Lietuvos val
stybę.

Šis Liefuvos vadavimo 
darbas negali būti atidėlio
jamas vienai dienai, ar va-

šventę švęsti tik mes, išei- landai. Kasdieną mus pasie- 
vijoj gyveną lietuviai. Į kia naujos žinios ir pavar

dės naujai įkalintų Lietuvos
Mūsų gimtąjam krašte, 

senoj mūsų tėvynėj Lietu
voj, apie laisvą ir nepriklau 
somą Lietuvą negalima nei 
prisiminti. Laisvė ten už
gniaužta, viskas, kas lietu
viška, naikinama. Mūsų Lie
tuvoje tikras jos sūnus ga
li džiaugtis tik ta diena, 
kurią pergyveno, nes ryto-

įs-sūnų, kurie nesutinka 
reikšti ištikimybės niekam 
kitam, kaip tik Lietuvai. To
kiems lietuviams gręsia var 
gas ir mirtis.

Lietuvos dukterys ir sū
nūs, bėgdami nuo žiauraus 
Lietuvos okupanto išsiblaš
kė po visą pasaulį. Lietuvos 

jus visai nepavydėtinas. Bi- pabėgėlių padėtis yra tikrai
le valandą lietuvis gali bū
ti išskirtas iš savo šeimy
nos, iš savųjų tarpo, įkalin
tas ir, pagalios, iš gyvųjų 
tarpo prašalintas. Tokia šių 
metų bus ir Vasario 16 Lie
tuvoj, tik vos pernai buvu
sioj laisvoj ir nepriklauso
moj šaly.
Nepriklausomybės
minėjimas

desperatiška, tragiška. Juk 
kiekvienas žmogus nori gy
venti. Atsiminkime patys 
sava ir savo šeimynas, jei
gu alkis sakyte mums sa
kytų: “nežinai kada valgy
si ir kur nakvosi”.

Mes, Amerikos lietuviai, 
galim ir turim juos sušelp
ti. Tas visai nesunku. Jei, 

j pavyzdžiui, aukosime Lietu-
I vos reikalams dalį pinigų,

Mes, Amerikoj gyvenau- !kuriuos išieįdžįam pasilink- 
tieji galim ir turim, tą smįnimui( tai didesnio links- 
mums brangią dieną drą- mumo žmoniškai širdžiai 
šiai ir viešai minėti. Žino
kime, jog Amerikos valdžia 
mus užtaria, maskoliams ne
pripažįsta užgrobtos Lietu
vos, palaiko Lietuvos atsto
vybę ir konsulatus vienin
teliais teisėtus Lietuvos at
stovus. Tad minėkime, švęs

negali būti, kaip linksmu
mas sušelpti tą, kuriam pa
šalpa būtinai reikalinga. 
Kita mūsų pareiga

Mažina asmeninius 
mokesčius

Cooko apskrities turtų 
įkainotojas J. S. Clark as
meninius turtus mokesčiams 
už 1940 metus įkainavo 
626,353,746 dol. sumai.

Daugiau kaip pusaštunto 
tūkstančio šių turtų savi
ninkų apeliavo į vadinamą 
patikrinimų boardą, kurs 
įkainavimą sumažino iki

kime tą Lietuvos nepriklau- I Lietuvos atstovybei ir kon- 
somybės dieną - Vasario suiatams’ kuriuos Amerikos
16 taip, kaip Amerikos pi- valdžia PriPažino vieninte

liais Lietuvos krašto atsto
vais Amerikoj. Be tokių lie
tuviškų įstaigų darbas ir 
kova už Lietuvos išlaisvini-

M . T . , . , . . 1 577,762,255 dol.Netekus Lietuvai laisves ,
ir nepriklausomybės, neten
ka galimybių pasilaikyti

Vadinasi, daugiau kaip 7 
nuošimčiai nukirsta.

liečiai, gyvendami nepri 
klausomoj Lietuvoj, minėjo 
Liepos 4 dieną, Amerikos 
nepriklausomybės dieną.

Mes, Amerikos lietuviai, m» veik neįmanoma,
minėdami Lietuvos nepri
klausomybės dieną, turim 
sudėti Lietuvai pažadus — 
vieningiau, energingiau ir

Todėl mums reikės rūpintis 
tų įstaigų išlaikymu, jų fi
nansavimu taip, kaip mes 
finansavome anais metais

tiksliau dirbti. Tik tokiu pa- | įvairius biurus: Washingto- 
siryžimu ir darbu mes ga- ne, Londone, Paryžiuje, švei
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VYRIAUSYBE 
PARDAVINĖS 
MAISTO PERVIRŠĮ

Springfielde, III., šiandien 
iškelta kampanija pardavi
nėti maisto produktų per
viršį. Sakoma, per tris mė
nesius bus vykdomas par
davinėjimo išbandymas. Jei 
tas turės pavykimo, tai kam 
panija bus nukelta į kitus 
miestus ir gal dar į Chi
cagą.

Tas bus vykdoma Feder
al Surplus Marketing direk
cijoje. Plačiai bus paskelb
ta maisto produktų parda
vinėjimas. Matyt, bus nu-

("Draugas” Acme telephoto)

Du Lincolno kolegijos studentai sustoję stebi emanci- 
patoriaus statulą Lincoln miestely, Ulinoise. 1854 metais 
provincinis advokatas A. Lincoln miestelį savo vardu už
vardino.

carijoje ir kitur. Lietuvos 
ateitis iš mūsų reikalauja 
dar sykį tikro lietuviško pa
sišventimo. Tad, nelaukime, 
stokim darban dabar, tuo
jau!

Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga, aukoki
me Lietuvos reikalams. Mes 
nenubiednėsime, bet ateis

Grąžino palaidinį 
ir dešimtuką

Pietinėj miesto daly trys 
plėšikai vakare apiplėšė Her 
man Harris, 21 m. amž, 
7132 So. Richmond avė, 
kurs grįžo iš darbo. Atėmė 

17 dol., laikrodėlį ir nuvil
ko drabužius, palikę jį vie
nuose marškiniuose.I

Kai Harris pradėjo pra
šyti, kad jis gali peršalti, 
nes dar tolokai jo namai 
piktadariai jam grąžino vie 
ną palaidinį ir dešimtuką.

IFL bendrai veikia 
su CIO

Illinois Federation of La
bor (IFL) jungiasi su Con- 
gress of Industrial Organi
zation (CIO), kad bendro
mis pajėgomis kovoti prieš 
antidarbininkiškus bilius Il
linois legislatūroje.

Minėtų darbininkų orga-

statytos ir kainos. Jei kai- Pagaliau gautas. Mašinos iš- 
nos bus mažos, supranta- keliamos iš sandėlių ir bus 
ma, pardavimas turės pasi- pasiųstos į fabrikus, 
sekimo. ------------------ -

Kad neleisti nupulti kai-! g rog;mas Įaborato- 
noms už žemės ūkio ir ki-j v
tus maisto produktus, vy- i * ŽUVO
i riausybė per savo agentiją lvYko šiurpus sprogimas 
Federal Surplus Marketing Edwal laboratorijose, ko- 
administration superka mercini1 chemikalijų gamy-
daug tų visų produktų per- bos kompanijos dvyliktų- 
viršio ir krauja į sandėlius. lam namll aukšte, 732 Fed' 
Pirmiau šie produktai buvo era
paskirstomi tik tarp šelpia- 3 asmenys žuvo ir 6 su- 
mųjų bedarbių. Dabar su- žeisti. H Pastarųjų du pavo- 
planuota tai visa parduoti • liūgai. Sprogimo laiku la- 
plačiąjai visuomenei. Matyt i boratorijoje buvo 32 asme- 
per daug supirkta. Nau- nVs- vyrai ir moterys, 
jiems supirkimams reika-1 ^aiškinta, kad susprogęs 
linga vieta sandėliuose. ' kubilas, vadinamas “auto- 

______________ į clave,” kurs buvo vartoja
mas kaitinti muštardinį 
aliejų, iš kurio buvo gami
nami muštardiniai lopai ir 

Per

Kabareto gaisre 
žuvo

Kabarete, 5512 So. State įvairių rūšių tepalai 
gat., kilo gaisras, žuvo ka- 34 metus tas aliejaus šildy- 
bareto porteris Matt How- mo ir virimo procesas vyko

ir neatsitiko nelaimių. Tik 
šį kartą nežinia kas įvyko

ard, negras. Kiti 6 asmenys 
sužeista. 20,000 dol. nuosto
lių padaryta. kubilą nešant iš vieno auk-

--------------------- što į kitą. Vieno laboratori
VEDYBOS jų kambario vidus perdėm

laikas, kada vėl matysime nizacijų vadai tvirtina, kad 
laisvą ir nepriklausomą Lie- bendra kova yra būtina 
tuvą. Ašara' prieš darbininkus varžan-
-— ------------------------------- ! čius įstatymus.

TAUPYK!

Gauti leidimai tuoktis: 
John Abraitis, Emily

Spranis, 29—28.
William Svvaban, Julia

Matukaitis, 29—27.
Joseph Gegužis, Constan

ce Karava, 44—36.
Joseph Thesz, Mary As

trauskas, 28—27.

r—■ ■ ——mm

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VIIzEIAIS, 

Atstovas

Kilsi turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

(/.TIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

Mokame 3y2 % Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec. 

TURTAS
VIR8

£1,000,000.00

The Prudential Ins. 
Co. of America

O IT* T7* T f* KP .

175 W. JAOKSON BLVD.
Sl'ITE A-1820 

Home Office: Newark, X. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. DAFayelte <1771

mAPGLTIJ'
. RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI
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.

W H F C — (1420 Kilocydes)

=’OJA j APLINK MUS
MAŠINAS L

X D K K (Draugo Ko-Louis E. Emerman, Chi-1 . 4 T s .... respondentų Klubo) susirin- cagoj, vartotų mašinų iran- .. .... . . .. kimas, turėjęs įvykti sj vakių prekiautojas, gavo iš 
Washingtono pranešimą, karą, dėl kai kurių priešas-
, , .. .. .. I^ių nukeliamas į kitą sa-kad jis gali 370 mašinų io-' .. ,. .z. , v .. vaitę. Dieną paskelbsime ve-nuomuoti britams uz atly
ginimą vieno dolerio per 
metus kiekvienai mašinai.

Emerman seniai siūlė tu
rimas mašinas britams. Bri
tų komisija patikrinusi ma
šinas sandėliuose ir pripaži
nusi jas vertingas. Bet iš 
šalies administracijos ne
gauta reikalingo pritarimo.

liau.

X M. Sudeikienės, Labda
rių Sąjungos veikėjos na
muose, vasario 13 d. įvyks 
Labdarių ūkio komisijos po
sėdis.

X Adelei Patrick, žinomai 
Mot. Są-gos 20 kp. ir jauni
mo tarpe veikėjai, prieš Ve
lykas bus suruošta “shovver 
party”. Vestuvės įvyks žie
dams pražydus — gegužės 
mėn.

X Joana Šliužas ir John 
Ross vasario. 15 d. ŠŠ. Pet
ro ir Pauliaus bažnyčioj mi
šiose 10 vai. priims Mote
rystės Sakramentą.

X American Legion Au- 
viliary Darius-Girėnas Unit 
271 rengia metinį šokių va
karą šeštadienį, vasario 23 
d., Darius-Girėnas posto sa
lėj. Vienas laimingųjų šokių 
vakare su įėjimo tikietų lai
mės $5.00.

X Vladas ir Barbora Jur- 
jonai, West Pullman lietu
vių kolonijos veikėjai, va
sario 9 d. minėjo 26 m. su
kaktį vedybinio gyvenimo. 
Jubiliatai yra “Draugo” ir 
“Laivo” nuolatiniai skaity
tojai ir rėmėjai. Sveikina
me!

X Jonas ir Anelė Kinči- 
nai, žinomi Town of Lake 
veikėjai, draugijų, organi
zacijų, katalikiškos spaudos 
ir Lietuvos reikalų stambūs 
rėmėjai, vasario 16 d. mi
nės 22 metų vedybinio gy
venimo. Kinčinai turi valgo
mųjų daiktų krautuvę adre
su : 4441 So. Honore St.
Sveikinam!

X Senat. C. W. Brooks, 
Darius-Girėnas post No. 271, 
American Legion, buvo ža
dėjęs tris lietuvius “įstaty-

/

r

išardytas.
Žuvo: Jerome Danek, Jr., 

chemikalijų inžinierius; Pe
ter Traynor, laboratorijų 
tvarkymo inžinierius, ir Jul
ius Sharp, negras darbinin
kas.

Tarp sužeistųjų yra kom
panijos prezidentas E. Lowe 
ir viceprezidentas W. Guth- 
mann.

Kompanija buvo padarius
planus ateinančią savaitę ti” į kadetus USA milita- 
laboratorijas nukeldinti į ren akademijon West Point. 
Ringvvood, III. Girdėt, kad iš rekomenduo-

------------------- tų nei vienas neišlaikęs kvo-
Vienų vienas plėšikas juo- timų. Į jų vietas patekę ai

dą kaukę užsimovęs apiplė- riai. Daugelis dabar įdo- 
šė Oriental teatro žemutinį mauja, kas iš lietuvių buvo 
ofisą, 20 Randolph gt. Pa- kandidatais į kadetus? Ne
grobė 550 dol. Tačiau bėg- jaugi Chicago lietuvių jau
damas dalį grobio išmetė ir nimas toks negabus, nesvei-
tas teatrui grąžinta. kas, neužaugęs?...

j

VYTIS ĮR ERELIS

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

Po 1*0 mu ___

JONAS KMITAS
(Kun, Dr. K. Urbonavičius)

Pradedama spausdinti
“AMERIKOJE”

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

“AMERIKA” 4 i

222 So. Ninth St. Brooklyn, N. Y.
£

i


