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TRUMPAI

Jon. Vaiva
I
Jaunosios mūsų kartos lie
tuviškumas mus nuostabiai
nustebino savo vaizdžių nuo
širdumu, kai j mūsų rankas
pateko naujasis “Š. K Ai
dų” numeris, kuris nuo ilius
tracijų iki
paskutiniojo
straipsnio ištisai lietuviškas.
Ypač būdingas ir vertas
S. Janašonytės rašinys, ku
riame ji nuoširdžiai ir jau
nuoliškai svarsto būdus kaip
padidnti Lietuvai
Gelbėti
fondą Reikią įtraukti ir vai
kus. “Manau, kad vaikams
numažintų nario mokestį”,
rašo ji. “Jei vaikai mokėtų
po 25 centus, tai jau $1000
dolerių daugiau susilauktų
vajaus fondas”.
Įdomus ir sveikintinas su
manymas.

N

Pagaliau ir vėl iškilo Ispa
nijos klausimas. Kur pasuks
Franco - su Roma-Berlynu,
ar pasiliks neutraliu?
Daugelis mano, jog Mussolini darys į gen. Franco
spaudimą, kad šis aktingai
pradėtų veiksmus prieš An
gliją vakarinėj Viduržemio
jūroj ir tuo būdu atkreiptų
Anglijos laivyno dėmesį nuo
Libijos ir bendrai Afrikos ir
Graikijos.
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RUSIJOS DARBININKAI LINDI SKLEPUOSE
NUSKANDINO Balsas
13 ANGLIJOS
LAIVŲ

SKURDAS IR VARGAS VISUOS
MASKVOS KAMPUOSE RĖKIA

Tyruose

GPU Agento Lydimi Per Rusijg
(&) '___ '

BERLYNAS, vasario 13 d.
— Vokietijos karo vadovy
bė šiandie pranešė, jog Vo
kietijos karo laivai nuskan
dinę Atlante trylika Angli
jos prekybinių laivų, kurie
buvę pilnai prikrauti karo
reikmenų. Kai kurie sluogs
niai pareiškia, jog tai buvus
“sėkmingiausia ataka ant
saugomų laivų laivyno isto
rijoj”.
Šios dieno komunikatas
pareiškia, jog nuskandintųjų
laivų tarpe buvę keletas di
džiųjų transatlantinių laivų,
kurie buvę prikrauti
karo
reikmenimis Anglijai.

£3^

Išvyko Vokietijon

Laivų tonažas ir vardai
nepaakelbta Taip pat paa.

nenori įvelti Ispanijos į ka- Vokiečių aviacijos veiksmai.

CHICAGO, ILL., vasario
13 d. — Komunistų propa
ganda visados skelbia apie
laimingiausi ir gražiausį Ru
sijos darbininkų gyvenimą,
bet šiomis dienomis per Ru
siją grįžęs Tranauskas pa
pasakoja tokių žinių, kokių
Maskvos cenzūra niekados
nepraleidžia pasaulin.
Tranauskams pavyko iš
vengti skiriamų inturisto
viešbučio ir jie laisvai ap
vaikščiojo Maskvą, kurios

Bulgarijos Ministrai

Laivai padegta

kelbta. Taip pat neskelbia
ma kokio typo vokiečių ka
ro laivai atakavo.
Vokietijos radio paskelbė,
jog viso nuskandinta apie
50,000 tonų, kurių 29,500 to
nų tuojau nuskendo, o 20,000 palikta gaisruose.
Vokiečių
komunikatas
praneša, jog Vokietijos or
laiviai suparalyžavę laivų ju
Reikia manyti, jog Franco dSjima Sue2° kanale'

Visko Trukumas Neapsakomas

Amerikiečiams
Pataria Grįžti

rą, nes (1) laimėjimas nėra
Tuo tarpu vokiečių aviaciSHANGHAJUS,
vasario
aiškus, (2) Ispanija dar ne-i ja pravedė atakas anglų už 13 d. — Jungtinių amabasaspėjo atsistatyti po naminio imtoje Libijoje, kur bombo- dos ir konsulatai šiandie iš
amerikiečiams
karo ir (3) Amerika nutrau- mis taikliai apmėtyta šiau- siuntinėjo
rinėj Cirenaikoj kariuome- pranešimus, kad amerikietės
ktų pašalpą Ispanijai.
nės stovyklos ir kiti kari moterys, vaikai ir vis, kurių
Labai galima, jog Franco1 niai taikiniai.
buvimas Kinijoj, Indokinijoj
nuvyko visa tai Mussoliniui
Taip pat pranešama, jog ir Japonijoj nėra būtinas
paaiškinti.
vokiečių lakūnai kulkosvyd kogreičiausiai grįžtų namo.
žiais apšaudę anglų šarvuo
Tuo pačiu laiku, kaip pra
čių koloną Libijoj.
nešama, ir Anglijos moterys
Taigi, Bulgarijoj jau yra
Sėkmingai apmėtyta bom- ir vaikai pradėjo kraustytis
Vokietijos lakūnai ir oriai- bomia ir Luca aerodrQmas iš Shanghajaus ir kitų Toli
viai. Labai galima tikėtis,) Maltoje
mųjų Rytų vietų.
jog netrukus per Dunojų|
Amerikos atstovai pareiš
persikels ir vokiečių motori
kia, jog nesusidarę naujų
zuotos kariuomenės daliniai. Atmušė Italą
materialinių sunkumu Azi
Įdomu, kur dingo Rusijos
jos situacijoj, bet tuo pačiu
pažadai kariuomene paremti Kontratakas
laiku situacija ir nepagerė
Bulgariją prieš vokiečių ag
KAIRO, vasario 13 d. — jusi.
resiją.
Eritrėjos fronte šiandie an
(Washingtone sekr. Hull
Bet... tuščios statinės vi glai atmušė stiprią italų pareiškė, jog amerikiečiams
sados garsiai skamba — kontrataką ir užėmė pozici- patariama grįžti namo at
garsiai skambėjo ir Mas- jas,
kurios
kontroliuoja sargumo dėliai.)
kvos karingi šūkavimai. Gal, svarbų vieškelių mazgą Elpagaliau, Hitleris Stalinui genoje, 30 mylių nuo Sudano
vėl pažadėjo trupinių už Bul pasienio.
Graikų Laimėjimas
gariją, Basforą ir t. t.
Pranešimai iš Libijos saPrie Valonos
Geriausiai paaiškint gale- ko'
an«lai deda didžiau;
pastangas atstatyti
tų Maskvos agentai, mūsieji sias
ATfiNAI, vasario 13 d. —
komunistai. Palauksim _ Į tvark,, nes vietiniai gyven
tojai pradėję terorą prieš Pranešama, jog šiandie grai
pamatysim.
italus kolonistus. Esą kelioll kų kariuomenė pažengė pir
ka jų užmuštų ir jų namai myn Valonos linkui apie tris
ORAS
mylias.
sunaikinti.
Dalinai debesuota ir šal
Bendrai kariniai veiksmai
Taip pat ir centriniam
čiau. šiaurės vėjai.
Libijos fronte
sumažėję, fronte graikai pravedę sėk
Saulė teka 6:47 vai., sau nors ašies orlaiviai atakavę mingas atakas plačiu frontu
lė leidžias 5:21 vai.
Bengasi kas naktį.
į ir graso svarbiai italų bazei.

Franco Tarėsi
Su Petainu
LONDONAS, vasario 13 d.

— Londono sluogsniai šian
die pareiškia, jog esą gauta
žinių apie ataką ant anglų

laivų grupės Atlanto vande
nyne, bet

smulkesnių žinių

dar negauta ir nesą galima

greit laukti.

SYDNEY, Australija, .va

sario 13

d. —

Australijos

MONTPELLIER,
vasa
rio 13 d. — šiandie gen.
Franco ir Ispanijos užsienio
reikalų ministeris Suner, po
pasitarimų su maršalu Petain išvyko automobiliu na
mo.
Pasitarimuose dalyvavo ir
adm. Darlan, vidaus reikalų
ministeris Peyrouton ir Ita
lijos adm. Diseo.
Apie pasitarimus plačiai
nekalbama, bet Romos auto
ritetingi sluogsniai pareiš
kia, jog “Ispanijos solidaru
mas su ašimi tebesitęsia”.

ministeris pirmininkas A.
W. Fadden šiandie pareiškė,
jog .karas .pasiekęs .naujo
laipsnio ir jog Ramiajam
Tuo tarpu ašies Žmones
vandenyne susidariusi sunki
padėtis, liečianti Australiją. pareiškia, jog Vokietija yra

BELGRADAS, vasario 13
d. — Sakoma, jog Turkijos
diplomatiniuose sluogsniuose
pradedama vesti kompanija
sudaryti Bulgarijos, .Jugos
lavijos, Graikijos ir Turki
jos vieningą frontą, kad su
laikyti karą nuo išsiplėtimo
Balkanuose.

pasiryžusi padėti išspręsti
Italijos-Ispanijos ir Prancū
zijos problemos, jei, Prancū
zija sutinkanti prisidėti prie
ašies “naujosios santvar
kos” programos, jai paaiškė
tų prancūzų laivyno susistatymas, Weygando nusistaty
mas ir Prancūzijos nusista
tymas Jungtinių Valstybių
atžvilgiu.

ROMA, vasario 13 d. —
šiandie pranešam, jog pere!
tą sekmadienį anglų laivyno
pravestame Genujos hombar
davime mieste esą sugriau
ta per 1,000 namų. Nemaža
žmonių dar tebėra neatkastų iš griūvėsiu.

AMSTERDAMAS, vasario
13 d. — Po riaušių prieš
Olandijos nacius Amsterda
me, pirmadienį, šiandie ke
liamas klausimas, kad 50,000 Amsterdamo žydų būtų
atskirti atskiroje miesto da
lyje.

visuose pakampiuose rėkte
rėkia skurdas, vargas ir ver
gija.
Apie Rusijos gyvenimą te
žinoję tik iš
komunistų
spaudos Tranauskai baisiai
nustebo, “kai Maskvoje ra
dome sargus gyvenančius to
kiuose prastuose skiepuose,
kokių Kaune išviso nė būti
nėra”.
Prabanga ir skurdas

Maskvoj prabangos nema
ža, bet skurdas dar dides
nis. Pavyzdžiu^ požeminis
susisiekimas marmuru bliz
ga, bet “žmonės — skur
džiai, apsirengę, tartum el
getos”.

BELGRADAS, vasario 13
Iš pat Lietuvos Tranausd. — Pranešama, jog Jugos kus lydėjo priskirtas čekis
lavijos premjeras ir ministe tas, kuris visą laiką gyrėsi,
ris pirmininkas orlaiviu iš jog “Rusijoj visko pilna, bet
vyko Vokietijon ir Muniche i vėliau pats atėjo slapčiomis
jį sutiko Vokietijos užsienio laikrodėlio pirkti”, nes Rusi
reikalų ministeris von Ri- joj rankinis laikrodėlis di
bbentropas.
džiausia esanti retenybė.
Sakoma, jog premjeras
Ir p. Tranauskienė 30 litų
Cvetkovic ir užsienio minis panešiotą laikrodėlį pardavė
teris Markovic vyksią į Ber- už 600 rublių.
chtesgadeną pasimatyti su
Tikisi revoliucijos
Hitleriu.
Iš Rusijos siunčiami Ame
Jugoslavijos
ministeriai
Vokietijon išvykę Hitlerio rikon studentai pagilinti mo
kviečiami. Manoma, jog šiuo kslą, o dažnai ir plėsti U. S.
se pasitarimuose bus svars mokslo įstaigose komuniz
toma Jugoslavijos prisidėji i mą.
“Anot jų pačių pareiški
mas prie trilypės sąjungos.
Kitose Balkanų sostinėse mo”, pasakoja Tranauskas,
tikimasi greitų ir staigių žy “prie kiekvieno jų pristaty
gių, kurie daugiaausia galį tas OGPU agentas”.
Kažkas laivo bendrakelei
būti nukreipti prieš Graiki
vių paklausęs vieną rusą:
ją ir Turkiją.
“Kaip jūs manote, ar Ameri
Bulgarijos reikalavimai
Tuo tarpu Bulgarijos ra ka įsitrauks į karą?”
dio vėl atnaujino savo reika
“Ne,” atsakė rusas, “nelavimus Graikijai, kad Bul ! suskubs. Kol Amerika įsigarija turinti gauti išėjima ' trauks į karą, mes komunis
į Agėjaus jūrą.
tai padarysim perversmą”.
Šiuose reikalavimuose kai
kurie sluogsniai įžiūri Vokie Pilnutinė krata
tijos propagandos rankas.
Iš Rusijos nieko negalima
Graikijos naujieji laimėji išvežti. įvažiuojant visus ry
mai Albanijoje,
daugelio šulius iškrato. Iš Tranauskų,
stebėtoju manymu, dar la jo paties pareiškimų, atėmę
biau įtikiną, jog Vokietija net senus caro rublius.
netrukus gali pasiųsti ka
Trukumas Rusijoj visokių
riuomenę, kad padėtų įklim reikmenų yra toks didelis,
pusiai Italijai.
jog, anot Tranausko, esą ga
Įima parduoti nuo senų batų
iki apiplyšusių marškinių. Ir
visa tai už gerus pinigus.
Senato Komisija
Vladivostoke vienas jūri
Priėmė Įstatymą
ninkas pardavęs rusams sa
vo marškinius už 120 rub
VVASHINGTONAS
va lių, kuriuos “plaunant gali
sario 13 d. — Senato santy ma ištempt iki kokio nori dykiams su užsieniu komisija Į džio”. Tai buvę Amerikoj
šiandie priėmė administraci pirkti už 65 centus marški
jos paruoštąjį paramos An niai.
(Plačiau kituose “Drau
glijai įstatymą 15 balsų
go” puslapiuose).
prieš aštuonis.
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MASKVAI VISKAS - LIETUVAI NIEKO
Vėlinių naktį daugybė griežtą įsakymą prieš susižmonių, minios suėjo
ant1 rinkimus. Kiekvienas turėjo
Kauno kapinių. Susispietė įregistruot rašomąsias mamultiplikavimo
minios prie kareivių kapų, šinėlės ir
užlipo kiti ant paminklo priemones. Matyt, kad slap
laiptelių, Supuolė, apkabino ta spausdinama atsišauki
Pasakoja A. Tranauskas. paliko ramybėje, bet vėliau dažnai juos susodindavo į
paminklą, nuėmė kepures ir mai.
iš žmonių girdėjau, kad jo sunkvežimius ir išveždavo
Gyvendamas Kaune tu
ėmė verkdami giedoti him
(Rytoj — ką mačiau ke
kur bulvių kast. Nei jie to,
likimą
greit
išsprendė.
rėjau Pieno centre pažįsta
ną, paskui “Marija, Mari liaudamas per Rusiją).
Kai buvo išleistuvės mū darbo moka, nei nori, bet
mą tarnautoją. Jis pasako
ja” ir vėl himną. DaugiauP. S.
Tranauskas yra
biuka ten ir gana. Daugesų
karo
mokyl
los
atsargos
jo, kad dabar, sustojus ek
| ,ia buvo jaunimo. Buvau tik ką iš Lietuvos į Ameri
sportui į Vokietiją, viskas karininkų, iški mėse daly va- lis in^ligentų paliekami be
ir aš. Kokia jaudinanti sce ką atvažiavęs Amerikos pi
vežama j Maskvą, į Lenin vo ir rusai. Vienas rusų pul-' Pagyvenimo. Pvz„ iš buvuna — tamsu, dega tūkstan- lietis. Europoje jis studija
ministerio
gradą, o iš ten beveik nie-j kininkas viešai jais pasi šio teisingumo
j čiai žvakių liepsnelių ir vi- vo filologiją, gyveno tai
džiaugęs pridėjo:
| Zilinsko atėmS vi8ką'
“et
ko negaunama.
i si gieda su ašaromis, žuvu Kaune, tai Vilniuje.
-Na, dabar pakelkit' Paduškaa- visur vaikščiojo
sių savanorių paminklą ap
Teko sužinoti tok| įdomų rankas tie, kurie nemokate darbo bodamas ir niekur
Amerikoje pamatęs pa
sikabinę....
Kelis kartus
faktą: neužilgo po Lietuvos rašyti.
pat
ir
su
1 neSauna- TaiP
himną sugiedojo. Pasklido triotiniuose laikraščiuose ži
okupavimo rusai atgabeno į
Jis taip uesiorientavo, daugeliu ^itų
gandas, kad ateina bolše nias apie sunkų gyvenimą
mūsų kraštą porą vagonų
Kaimiečiai,
girdėt
kalba.
vikų policija. Minios ėmė Lietuvoje, pratarė:
arbūzų, mandarinų (tokie kad manė, jog ir lietuvių
—
Kam
mums
dirbt,
kam
skirstytis, aš pats turėjau
— Iš kur jūs ir gaunate
maži orandžiai). Kai tie vai armijoje yra beraščių kari-j vargt, jei negalėsime savo
ninku,
kaip
raudonojoj
aršokti
per
tvorą,
drabužius
pranešimus.
Viskas teisin
siai buvo vežami per Rusivaikams palikti žemės, kuri 1
•
"1
>tauira»"
Acme
leleunulu
)
ją. tai ant vagonų buvo už- mij°ie- Tačiau mūsų kari- dabar jau nacionalizuota.
susiplėšiau. Daug po to su- ga, kaip tik taip ir yra Lie
ninkas
jam
paaiškino:
New
Yorko
miesto
majoran
Fiorello
La
Guardia
senaėmė,
daugiausia studentų. tuvoje.
dėti užrašai: “Badaujančiai
Kaimiečiai
nepatenkinti.
to komiteto posėdyje kalba už H. R. 1776 bilių, raginda Apie tai laikraščiai nieko
— Atsiprašau, visi jie
Lietuvai.” Tai vis dėl pro
Krašte
labai
pridėjo
plė

J. Čikaginis
mas jį pravesti ir padėti Anglijai vesti karą iki laimėjimo.
nerašė.
pagandos — nes dar tada baigę gimnaziją, o kai ku šimas.
Lietuvoje bado nebuvo. Kai rie net ir universitetą”. Iš
rie yra komisarais, visa ki-. da, niekas nežino. Kartą viPo poros dienų išleido PLATINKITE ‘ ‘ DRAUGĄ ’ ’
Nakčia sueina į bažnyčias.
tie vagonai įvažiavo į Lie pradžių kai gatvėse pasiro
ta dauguma nepatenkinti.! durnaktį atėjo suimti vieną
Įdomu, kad naujai leidžiatuvą, tuoj nuo jų nuėmė dydavo mūsų kariuomenė,
Įdomu, kad nepatenkinti ne! kapitoną. Atėjo vienas lieLIETUVIAI DAKTARAI
tuos užrašus, kad žmonės! žYdai šaipydavos. Bet gi lau mos “Vyriausybės Žinios,’
tik
tie,
iš
kurių
ką
nors
tuvis
ir
du
rusai.
Kapito

bolševikai paviešpatavo Lie- spausdinamos per pus rusišnesuprastų kame dalykas.
Rezid. TeL:
TeL YARda 3146
tuvoje šešis mėnesius, visi kai, per pus lietuviškai. Ga- atėmė, bet ir tie, kurie ga nas staiga išsitraukė brau- Ofiso Tel.:
VALANDOS: Nuo II iki 12,
Stachanovietiška statyba. pradėjo ilgėtis buvusio gy- lėčiau jas net parodyti — vo. Ir jie jaučia, kad pav. ningą ir suriko:
VIRginia 1886
PROspeet 3534
2 iki 4 ir 7 iki 9
Dabar gi Lietuvoje daug venimo. Kai tik pąsirodyda- atsivežiau kelis egzemplio- gavę žemę, gavo ne nuosa
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki
— Mirtis pirma tau išda
Šventadieniais: 11 Iki 12 A. M.
vybėn, kad negalės
savo vike, vėliau kitiems. —
ko trūksta. Pristigo cemen vo gatvėje sunkvežimis su rius.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
to, dėl to turėjo sustoti na lietuviais kariais — šaukdaPasitaiko, kad šventę iš vaikams testamentu užrašy
1853 VVest 35th Street
Trinktelėjo
šūviai.
Lietu

mų statyba. Netoli mūsų vo visi — valio. O vieną sekmadienio perkelia į šeš ti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIGONIUS
PRIIMA:
Taipgi akinius pritaikau.
vis
čekistas
krito
negyvas,
buto statė namą. Atėjo su kart, kai gatve ėjo unifor tadienį, o sekmadienį visus’ Kai mes važiavome
su o kitu du sunkiai sužeisti. Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 3343 So. Halsted Street
M
raginti darbininkai ir ėmė muotas vienas Lietuvos kaTrečiad. ir Sekmad. tik susitari on.
varo dirbt. Tada žmonės iš daiktam į stotį, girdėjau to
feL CANai 6969
statyti
stachanovietiškai. reivis, pagriebė žmonės
jį ryto, nakčia atsikėlę gau- kį pasikalbėjimą tarp vežė
Mūras augo gana sparčiai.
ant rankų ir ėmė kilnot auk- šiai susirenka į pamaldas jų — vienas klausia:
DR. KARL NURKAT Telefonas: Hemlock 5849
Apraše po to ląikraščiuose,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
štyn, šaukdami valio.
Pa- bažnyčioje.
— Ar įsirašysi į tą naują
2155 VVest Cermak Road
bet nakčia užėjo vėjas
ir
(Nurkaitis)
skutiniu metu lietuviams
Tuoktis turi z civiliškai, profsąjungų organizaciją7
OFISO VALANDOS
nuvirto ta “stachanovietiš kareiviams buvo duotas nu
— Prisidėsiu mat aš prie
bet žmonės vistiek vakarais,
X — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kai“ statyta siena.... Apie
ir pagal sntarti.
rodymas — kuo mažiau gat nakčia atvažiuoja
paimt tų banditų, —- atsakė ki
6757 So. VVestem Avė.
tą nė vienas laikraštis ne
vėj rodytis.
šliubo bažnyčioje, Dieną tas. Taigi net ir biednuome- Atsakančiai ir prieinama kai Gilino Vaiundos:
TaL YARda 2246
paminėjo ... .Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9
nt
nepatenkinta
daugelis
bijo,
kad
nepašana pritaiko akinius.
Sekmadieniais buLm sutarties
Darbininkai ir ūkininkai.
Gyvenimas dabartinėj Lie
lintų iš tarnybos.
Kiekvieną
dieną
randasi:
Ant sienų teko dažnai ma
tuvoje taip pasikeitė,
kad
DANTISTAS
Darbininkas, stodamas į
Telefonas CANai 7329
Bažnyčios nuosavybė su- tyti kreida išrašyta:
DIDŽIULĖJE
BUDRIKO
4645
So.
Ashland Avė.
net tokie, kurie laukė ko tarnybą turi pasirašyti ilgą
konfiskuota. Mano žmona
arti
47th
Street
KRAUTUVĖJE
— Šalin Stalių!
munistų, dabar nenori, ži- interview, ir klausinėja ru
prieš išvažiuodama norėjo
3409 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL YARda 0994.
nai>, kad atvykstant į Lie sas. Labai daug atleista
tuos
Greit tik poliai j i
išsiimti metrikus iš Vysku
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
2202 VVest Cermak Road
Tel.
Yards
3089
tuvą bolševikams, kai kurie aukštybesnių
Šeštadieniaia.
tarnautojų. pijos kurijos Kaune, tai ne parašus nutrina. P> kraštą
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
žydai bučiavo jų tankus, o Daugybėje įstaigų paskirti
ir pagal sutartį.
galėjo, jau ir tas namas vaikšto daugybė anekdotų
dabar ir jie pagatavi spiau- rusai komisarai, o jų padė
Sekmadiesiais
taipgi pagal sutartį.
prieš bolševikus Pavyzdžiui,
(Beinarauskas)
atimtas.
Rei. telefonas SEEley 0434.
dyti.
Būkite Malonus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jėjai — lietuviai komunis
perduoda neva tokį pasikal
6900 So. Halsted Street
Dviejų vežėjų
TaL Cicero 1484
tai. Kiekvienoj žymesnėj įs
bėjimą su bolševiku. Bolše
SAVO AKIMS
Iš karių gyvenimo.
TELEFONAI:
pasikalbėjimas.
viena pora aklų visam gy
vikas kalba: “Kam jūs sa Tik
Vieną lietuvių karininką taigoje veikia rusų kalbos
Ofiao
—
,WENtworth
1612.
venimui. Saugokit jas. leisdami
ISekzarninuotl
Jas
moderniškiausia
Ree. — YARda 3966
Taip metodą, kuria regėjimo mokslas
Sunkiausis dabar būtų kot — Ačiū Dievui.
norėjo priversti per eitynes ir politikos kursai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
gali
suteikti.
Tarp darbininkų kyla ne darbas Lietuvoje rasti bol negerai.” “O kaip reikia?”
nešti raudoną vėliavą. Jis
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 2 iki 4 popiet.
7 iki 9 vakaro.
32 METAI PATYRIMO
pririnkime
akinių,
kurie
juišalina
pasitenkinimas.
Kai
bedar

“
Reikia
sakyt
—
Ačiū
Staševikais patenkintą žmogų.
Trečiadieniais ir Sekmadieni aia
drąsiai riktelėjo — “Nesivisą akių Įtempimą.
OFISO VALANDOS:
_____________ nagai an tarti.______________
artinkit, šausiu.” Tuokart jį biai nueina ieškoti darbo, Išskiriant keletą žydų, ku- ' linui.” “O kai Stalinas nu- Dr. John J. Smetana Nno 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak
ir pagal sutartį.
1 mirs.” “Tada sakysim —
Res.
1625
So. 50th Avenue
Dr. J. J. Smetana, Jr.
Ačiū Dievui.”
Tek Cicero 1484
DANTISTAS

State Stachanovietiškai, o vėjas nakčia nugriovė. — Bučiavo tan
kus, dabar spiaudo. — Ant tankų nešioja Lietuvos karį. —
“Neprisidėsiu prie tų banditų.*' — Anekdotai. — “Pirma mirtis
tau, išdavike.”
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Daug areštuoja, ypač ka
rininkų. Ką suareštuoja —
neskelbia ir kur juos pade-

1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas (’ANAE 0523 —Chicago
OFISO VALANDOS
Kasdien P:00 a. m. iki 8.30 p. m.
Treč. ir Sešt:
7:30

9:00 a. m.
p. m.

Rea 6968 So. Talman Avė.
Rea. Tel GROvehill 0617
Office teL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va».: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.

2423 W. Marąuette Road

Tel OANal 6122

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v ♦

REZIDENCIJA:

6631 S. California

Avė.

OR. STRIKOL’IS

Ofiso tel. VIRginia 0036
Reaidencijos taL: BEVerly 8244

PHYSICIAN AND SURGEON

OR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDO8:
4157 Archer Avenue
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P.
Nedėliomis pagal sutartį.
Nedėliomis nagai sntarti.
Office tel. YARda 4787
TaL OANal 0267
Nwnn tel. PROspeet 1980
R«. tel.: PROspeet MMH
Tel. YARda 6921.
• KENwood 6107

U

OR. A. J. BERTASH

OR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1621 Sa Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Reeidendta- M00 Ro AHoetan
Ofiso vai - nuo 1-3: nuo 6:30-8:3#; VAT AVnOR’ 11 V rvto ik: • IMU-.
756 VVest 35th Street
• »k; » »al «skar»

Av

Z

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
gydytojas ir chirurgas
2500 VVest 63rd Street

iki

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

4645 So. Ashland Avenue

<5

A

• OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737
Namų telefonu VIRginia 9421

k

k

„

DR. F. C, WINSKONAS
PHYSICIAN — SURGEON
Ofiso: 2156 W. Cermak Rd
Tel. CANai 2346
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
Res.: 7004 So. Fairfield
Tel HEMock 3160

Phone Cicero 4276

OR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAPayette 3660
Antradieniais, Ketvirtadieniais Ir
Penktadieniais.
4631 So. Ashland Avė.
vai.: Ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Saredoj pagal antarti.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa labos)
TeL MIDway 2880
Chicago, UI

0F1S0 VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekinad. nuo 10 iai 12 vai. ryto.

DR. MAURICt KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avenue
TH. YARda 0994
Res. teL PLAsa 3200
VALANDOS:
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diend
TaL YARda 6667

1446 S. 49th Ct, Cicero, III.

OR. FRANK C. KWINN

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniniu
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-0 P.M.
3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Treėiadieniaia
ir Šeitadieniaia
Valandos: 3 —
popiet.

(KvieHnakaa)

8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakai*
ir pagal antartį.

A*

DRAUGAS -

Penktadienis, vas. 14, 1941
Jr

Kun. Antanas Deksnys Kalbės Sheboygano

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Nepriklausomybės Minėjime

ja susilaukia vis daugiau
i stambių darbuotojų. Tokiu
Darbuotojai
į būdu ir spaudos platinimo
Juozas Salinis iš Lietu- bus geresni rezultatai. Be
vos atvyko 1912 m. (Seiri- abejonės, susispietus didesjų parapijos, Paliūnų kai- nei grupei darbuotojų, bus
mo) į Pittsburgh, Pa. 1915 galima daug ką nuveikti,
m. atvyko į Detroitą ir tuo
Sveikiname naują darbuo
jau prisirašė prie Šv." Jur
toją.
gio parap. dr-jų. SLRKA
Sekančio
penktadienio
171 k p. keletą metų ė jo
fin. rašt. pareigas. 1921 m. num. parašysiu apie kitą
vedė Oną Matulevičiūtę. Bu- į nau« Fed' darbuot°j-V
vo pirmutinis organizato
rius Darbininkų Sąjungos.
Tenka išgirsti iš kai kuDalyvaudavo visose svarDraugo
skaitytojų,
besnėse komisijose. Tuo lai- kad jie su dideliu žingeiduku, pradėjus spaudai plės- mu skaito kun. J. Prunskio
tis, bendradarbiavo katali- straipsnius. Dabar, kun. J.
kiškiems laikraščiams ir Prunskiui įėjus į redakcijos
plačiai išreklamuodavo visą štabą, skaitytojai galės dau
lietuvių veikimą. Yra dide- S^au rasti jo straipsnių,
lis katalikiškos spaudos rėSkaitykite “Draugą” kas
dien.
Daug rasite naujų, įmėjas, ilgametis “Draugo”,
“Darbininko”
skaitytojas. domių straipsnių.
Pirmiau ir iš Lietuvos pre- j
-------------Vasario 16 d. Sheboyga
numeravo kelis laikraščius. į štaį> Vasario 16 Girdėt, no lietuviai minės Lietuvos
Yra apsiskaitęs ir supranta kad mūsų bažnyčiose bus Nepriklausomybės sukaktu
spaudos vertę. Sausio 27 d.: pamaldos už žuvusius ir da- ves. Kalbės gerai žinomas
prisidėjo prie Federacijos 4 romą rinkliava Lietuvai Gel ir visų mylimas lietuvių ku
sk., kuriame pakviestas iš- Į bėti Fondui. Visi lietuviai nigų veteranas, kun. Anta
nas Deksnys. Minėjimas įsireikšti apie Feder. darbuo- j turi aukoti.
vyks Nekalto Prasidėjimo
tę labai įvertino mokslei- 1
----------viams surengtą bankietą ir
“Week end” svečiavosi parapijos svetainėje, 4 va
plačiai apibudino spaudos Elzbieta Seknavičiūtė
iš landą p. p.
platinimo darbą. Federacija Chicagos pas gimines PetParapijos klebonas, kun.
būtinai turi dėti pastangų rą Becker ir V. Varnickie- J. šlikas, turėdamas ome
katalikiškos spaudos plati-' nę. Sekmadienį dalyvavo Šv. nyje, kad šių metų nepri
nimui. Iš tikrųjų, Federaci- Antano bažnyčioj. Koresp. klausomybės minėjimas yra
nepaprastai rimtas ir liūd
Jr
nas, pakvietė kun. Deksnį,
kuris yra artimai susipaži
nęs su Lietuva, ir ypatin
gai su dabartine santvarka.

v IRKSA.

pasiryžimas geram tikslui1 Kun. Deksnys, Amerikos
dirbti nugalės visas kliūtis. lietuvių žinomas kaip “Dė
Vietinis LRKSA skyrius
dė”, iki praeitų metų klebo
Lietuvos Dienos Balius
veikia gerai. Mažoje koloni
joje turi 39 narius. Jų ga- prasidės 6 vai. vakare. Bus tris kartus rinkosi pasitar
lėtų būti šiek tiek daugiau, gera vakarienė su progra ti.
tik nėra kas galėtų išsa ma. Išgirsime savus ir sve
Ekskursijų miestas
miai išaiškinti jauniems , čius, patiekiant bėgamai
Nei vasarą, nei žiemą ne
žmonėms tą didelę naudą, siais reikalais svarias min
nustoja atvykusios ekskur
kurią jiems gali duoti Su tis. šokiai prasidės apie
sijos į Niagara Falls, vansivienijimo apdraudos. Pe 8:30. Visus kviečiame.
denpuolio pamatyt. Iš tik
reitą sekmadienį buvo Su- Darbai ir darbininkai
rųjų, kas tik iš Europos at
siv. R. K. Am. skyriaus su
Darbų mūsų mieste yra vyksta į Ameriką, stengia
sirinkimas. Vadovybė užtik apsčiai. Dirbama 24 vai. pa
si bent keletai valandų su
rino, kad visi nariai, jei tik roje, trimis pakaitomis. Nie
stoti Niagara Falls ir pasi
galės, nes kai kurie dirba kad nebuvo taip daug dar
grožėti niekur kitur neuž
vakarais, dalyvaus metinė bo Niagara Falls, kiek šiuo
tinkamu reginiu, žiemą ap
je parapijos vakarienėje — laiku. Bet darbininkai, at
šalę krantai, ledų masė den
Lietuvos Dienos Baliuje, va rodo, nėra pilnai apmoka
gia žemutinės upės milži
sario 16 d.
mi, kaip turėtų būti. Kelio niškus akmenis. Vasarą gi
Susivienijimui pas mus lika metų dirbęs fabrike žalieji upės krantai su par
vadovauja: pirm. J. Jan darbininkas, gauna savaitė ku, šviesos, geri keliai tei
kauskas, rašt. J. Genys, ka-1 je 23 dol. ir dar išskaito kia grožio ir sudaro galin
sin. P. Buja; kasos globė jam įvairias apdraudas. Tie gą įspūdį. Miestas tąi žino.
jai: J. Laucis ir P. Žulys; I sa, kiti gauna kiek daugiau.
Beveik kas antras namas
ligonių lankytojai: K. Nor Šiuo laiku darbininkų orga
prie upės yra turistams ski
mantas ir Mar. Jakimavi nizacijos, ypač CIO, nagri
riamas. Pragyvenimas pi
čienė; tvarkdarys — St. Ur nėja, svarsto, ar bus gali
ma kiek fabrikantams nu- gus, todėl daug žmonių ir
bonavičius.
K. K. M.
semti nuo jų milžiniško gry atvyksta.
Parapijos komiteto
no pelno. Darbininkai norė
pasitarimas
tų gauti tik 5c daugiau va
įvyko pereitą sekmadienį, landoje už darbą, kad būtų Ar Jaučiatės Nuvargę
Atrodo, jog balius bus šau galima sulyginti pabrangusį
nus. Iš savo pusės visa pa pragyvenimą.
Darbininkų —Be Vikrumo?
skniuln galvą — įSrūtę vhliirlal?
ruošėme. Tik su žiema ne reikalavimai atrodo pagrįs Kada Ilk užalke.nfta Jflsij žarnos iš
plinta vidurini, dvokia kvapas ai
same sudarę sutarties. Pe ti, rimti ir galimi. Juk 5,000 trumas. iižklrtejlinaa. imkite h'KENA-MINT. Ta mnlomius skonio liuoreitą šeštadienį 'dangus su darbininkų, uždirbus įmo suojnntl, kramtoma Kimia Švelniai
bet tikrai
lluosiioia vidurius. Im
žeme maišėsi’ Niagara Falls nėms per du milijonu gry kite einant gult.
Ryte Jausi
te tikrą palengvinimą Ir atminsite
apylinkėje. Buvo didelė pū no pelno, visai teisingai rei vikrumą. Jauną Ir senu mlllonnl
nebrangiu l’EEN-A-M INT
ga su vėtra. Sunku buvo no kėtų gauti bent tuos 5c va naudojasi
Jis tinka ir lilsu Seimai. Nusiplrklt
sį iš namų iškišti, ar kur landoje. Tiesa, tai sudary EEEN-A-MINT Šiandien.
nueiti. Oro spėjlkas sako, tų 520,000 dol. Bet juk pel
jog šį sekmadienį pas mus no fabrikantams liekasi tri
oras bus geras. O jei kiek gubai daugiau. Pereitą sa
ir nebus patogus, tai mūsų vaitę CIO darbininkai net

LIETUVIŲ

ŽINIOS
J

Reikšmingas
Paminėjimas
Vasario 16 Dienos

Nauji Federacijos

NIAGARA FA1LS, NEW YORK

WISCONSINO

Racine. — Visos lietuvių
tautos brangiausia šventė
čia pat.

1918 m. buvo paskelbta
pasauliui, kad Lietuva pati
viena tvarkysis. Per 23 m.
lietuviai įrodė, kaip rūpes
tingai ir pavyzdingai Lietu
vos kraštas buvo sutvarky
tas. Bet užkrito nelaimė, ant
Lietuvos. Atėjo visa galybė
rusų ir per pusmetį baigia
naikinti kas Lietuvoje bu
vo gero. Atėmė iš lietuvių
žemę, namus, maistą; viską,
kas lietuviams priklausė.
Tūkstančius išžudė mūs bro
lių ir sesučių. Negana to,
rengiasi nelabieji rusai vi
sai išnaikinti lietuvių tau
navo Pivašiūnuose, Alytaus tą, išvežant lietuvius į Ru
apskrityje. Jam teko pergy sijos gilumą. Aš pilnai ti
kiu, kad, nepaisant žiaurių
venti pirmas skaudžias die
priemonių išnaikinimui lie
nas sovietų užgrobimo Lie
tuvių, nepavyks rusams tas
tuvos. Laimingai, kaip Apadaryti. Lietuvis, kur ne
merikos piliečiui, jam pasi
gyvens, gilumoj Rusijos,
sekė išsprukti iš komunistų
Pietų Amerikoje, Afrikoje
rankų ir praeitą spalių m. j
ar šiaurės Amerikoje savo
atvyko į Ameriką « su šim-;
širdyje buvo ir bus lietu
tais kitų pabėgėlių “Ame
vis. Nors audra ūžia aplink
rican Legion” laivu. Lietu
mus, praūž, nušvis šviesi
voje visa jo nuosavybė bu
laimės saulutė ir mūs my
vo konfiskuota. Jam buvo
limos Lietuvos padangėse.
leista pasiimti su savim tik
Tėvynės meilė, santaika tar
tai dvi valizas drabužių.
pe lietuvių kaip žydėjo, taip
Bus įdomu pasiklausyti
ir žydės. Tuo momentu yra
šio lietuvio veterano pergy
vieningas visų lietuvių fron
ventų įspūdžių sekmadienį,
tas prieš Maskvos apmoka
Sheboygano lietuvių nepri
mus agentus, tėvynės lais
klausomybės minėjime. Be
vės duobkasius. Greičiau
kalbų bus suruošta ir graži mūs kraujas pavirs į van
programa. .
X. X. denį, negu nustosime vedę
kovą už atsteigimą nepri
Naujas Žymus
klausomos Lietuvos!
Gydytojas

SHENANDOAH, Pa. —
Lietuviai susilaukė dar vie
no lietuvio gydytojo — dr.
Edvardo Šumanskio. Medi
cinos mokėsi
Georgetown
univ., Washington D. C., 2
metus išbuvo
Gaisinger
Memorial ligoninėje, Danville, Pa. Ten vyriausio gy
dytojo Dr. Foss rekomen
duojamas, nuvyko į Rochester, Minnesota, į garsiąją
Mayo
Brothers
kliniką,
kur išbuvo šešeris metus.
Ten būdamas
atsižymėjo
kaip gabus chirurgas.

Turėsime ir išlaimėjimų — mirė staiga širdies liga. Ve
pinigais ir daiktais. Rinksi lionis buvo kilęs iš Lietuvos
me aukas. Įžanga dykai.
nuo Prienų. Į Sheboygan
Iškėlėm obalsį — sudėti atvyko dar jaunas, čia iš
Lietuvos reikalams 500 dol. gyveno 31 metus. Kadangi
Dabar priklausys nuo visų buvo plačiai žinomas biznie
rius, turėjo bowling alleys
suteiktos paramos.
ir taverną, laidotuvėse da
Iki šiol Racino lietuvių lyvavo daug žmonių. Nuliū
kokie kada buvo ruošiami dusius paliko sūnų Juozapą,
bendri parengimai ir ką už marčią ir du anūkus. Ve
sibrėždavo atlikti, visada lionė žmona Viktorija mirė
duotas garbės žodis buvo prieš tris metus. Palaidotas
kaip ir pinigas. Tikiu, ir šį mūsų parapijos kapinėse.
sykį savo pažadus pilnai iš- Lai Viešpats suteikia jam
pildysime ir Racino lietuvių amžiną atilsį!
kolonijos garbę palaikysime
aukštumoje.
Vasario 2 d. arkivyskupi
Todėl, broliai ir sesutės, jos CYO deklamacijų konvisi ateikite vasario 16 d. teste mūsų parapija buvo
2 vai. po pietų į lietuvių pa tinkamai atstovauta. Ona
rapijos svetainę, 815 Park Skeriūtė laimėjo antrą do
Avė. Tai yra mūs garbinga vaną. Onutė yra veikli cho
pareiga, kaipo gerų lietu ristė ir sodalietė bei pasi
vių dalyvauti tautos šven žymėjusi dramatiškuose pa
tėj ir teikti paramą bran rengimuose.
giai tėvynei Lietuvai. Kvie
Vasario 23 d. Dramos Ra
čiu !
M. Kasparaitis
telis ir sodalietės rengia lie
tuviškų šokių ir vaidinimo
Vasario 16
vakarą. Panašus parengimas
Iškilmingai
prieš Adventą buvo labai
Minime
sėkmingas.
T. lt

Sheboygan. — šį sekma
dienį, vasario 16 d., bus iš
kilmingai minima Lietuvos
nepriklausomybės
šventė.
Choras yra prisirengęs iš
pildyti dainų
programą.
Svarbiausiu kalbėtojumi bus
kun. A. Deksnys iš Chica
gos. Kun. Deksnis yra ra
gavęs komunistų “rojaus”,
nes rusams užėmus Lietu
vą jis ten išgyveno dar tris
mėnesius. Atsilankusieji tu
rės progos išgirsti žinių apie tikrą tėvynės padėtį po
priešo jungu, šiam paren
gime taipgi bus pateiktas
planas, kaip sėkmingiau bū
tų galima surinkt daugiau
aukų dėl Lietuvos pabėgė
lių sušelpimui. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti.
Parengimas įvyks bažnyti
nėj svetainėj 3:30 vai. po
piet.

Listen to

PALANOECH'S
YOGOSLAV-AM ERICAN
RADIO BROAOCAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WHIP.
1480 kilocycles
(First Station on Your Dial)
i

Featuring a program of
Yugoslav Folk Music

Ali MAKIS - N(W AN. RIBUIIT

Racino lietuviai! Vardu
TYPEVVRITERS
ANO
Lietuvos patekusios į ne
ADDING MACHINES
laisvę; vardu bado kentan—SMAIL MONTHIY FAYMINTS—
čių mūs brolių lietuvių, pra
AU MAKIS
SOLD, RENTED
šau, ir kviečiu, visus suseiAND REPAIRED
— IHI
ti vasario 16 d., 2 vai. po
•M MMHIt CMM am-IIM
piet, į parapijos svetainę,
4.CTAD TYPEWRITER
COMPANY
815 Park Avė. Ten skait
(OMIT C. OOIMLATT.
lingai susirinkę minėsime
1W W. MADISON ST.
Phone
DEAR3ORN P444
tautos šventę. Turėsime ge
Vasario 1 d. palaidotas
ISTIMATIS-FRIE-DIMONSTR ATION
rus kalbėtojus ir gražią pro Juozas Rutkauskas, kuris
gramą, kurią išpildys Šv.
\t
Cecilijos choras ir vaikų
choras. Po programos bus
šokiai. Muzikantai paimti
geri. Vaišių užteks visiems.
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
„AK* AUMJUKI —

TAUPYKITE!
LIETUVIŲ IŠTAIGOJE!

Iš ten buvo pakviestas
užimti vyriausio gydytojo I
vietą Wisconsin valstybėje,1 Jūsų Grožis —
kur išbuvo metus. Tėvams
Mūsų Specialybe
nuolat prašant namo grįž
ti, nuo tos vietos atsisakė
ir sugrįžo pas tėvus į Shenandoah. šią savaitę atidarė savo ofisą Shenandoah
Trust Building.
Vietinė
spauda pažymėjo, kad tai
— Motlemlšklausl Įrengimai —
geriausiai įrengtas gydyto
jo ofisas šiose apylinkėse. — PatyniKtoo Grožio Specialistės —
Pottsville, Pa. dvi ligoni
nės, Good Samaritan
ir
— Prieinamo* Kalno* —
Warne HospitaJ, pakvietė
Dr. šumanskį į savo štabą,
— IJetuvlAka įstaiga —
kur jis darys operacijas.
Marty’s Beauty
Lietuviai džiaugiasi su
Shop
laukę žymaus gydytojo lie
tuvio ir linki jam pasiseki 6321 S. WESTERN AVĖ.
Tel.: REPublio 9202
mo.
Koresp.

MOTERYS, MERGINOS!

Marty

SticlUa.

savininke

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.
Pinigai
ku
rtuos
galite
sutaupyt Ilgi
•5 m. am i

JOS(j DABARTINIS AMŽIUS
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Įsigykite nuosavu* namus pagal mftsų ilgamečio Išsimokėjlmo 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 Federallnėj įstaigoj.
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Komunistų Dovanos
Lietuvai
Komunistai skelbia laisvę. Taip: laisvę
— komunistams. Tai privilegijuotas val
stybės luomas, kuriam visa žmonija turi
vergauti. Aukštieji komunistų pareigūnai
— komisarai, prabangoje paskendę, ne
girdi vargšų žmonių aimanavimų; gėry
bėmis aptekę, nejaučia žmonių sielvartų,
nemato jųjų ašarų.

Pažvelgkime į tikrovę. Kokiam tikslui
tiek kraujo pralieta, tiek kančių žmoni
jai atnešta? Ar šiandie jųjų būklė kiek
geresnė už vakarykščią? Ar šiandie po
dvidešimties su viršum metų rusų tauta
nors kiek laimingesnė negu ji kad buvo
carų laikais? Deja. Štai kaip aptariama
komunizmo atneštoji gerovė: “Turtingieji
tapo vargdieniais, vargšai — dar vargingesniais”. Ar tai dėl tokios laimės tiek
aukų reikėjo!?
Ką šiandie komunizmas atnešė Lie
tuvai? Atsakymas labai trumpas: ver
giją, skardą, nelaimę, persekiojimą ir
mirtį.

Lietuva buvo laisva. Lietuviai komu
nistai ne patys atsistojo nepriklausomo
sios Lietuvos valdyti, bet tvirto išgamo
mis — išdavikais: jie pasikvietė į savo
tėvynę svetimą žiaurų priešą-kaimyną, ku
ris pavergtų jųjų tėvynę. Didesnės niek
šybės jie negalėjo padaryti, nes patys nu
kalė vergijos pančius sau ir savai tautai.
Komunistai atnešė Lietuvai skurdą. Atėmė iš gyventojų turtą, apvogė kraštą,
atima maistą.
Lietuvis savoje tėvynėje šiandie nieko
neteko: jisai, tartum užuitas šunelis, lau
kia išmaldos — duonos plutos iš savo pa
vergėjo; dreba dėl savo gyvybės kiekvie
ną valandą — kad štai atsidarys 'durys,
Jsibriaus nekviesti svečiai, suims jį, ap
kaltins kaip niekšą ir nugalabys taip, kad
tie lapė nelotų.

Baisu yra asmens laisvės netekti, bet
dar baisiau yra netekti sąžinės laisvės.
Koks naivus komunistų samprotavimas.
Jie neigia tikybą, ją vadindami opiumu
žmonių protams svaiginti. Tuo pačiu lai
ku jie sukūrė valstybfhę tikybą — mark
sizmą. Tos tikybos dėstymas yra priva
lomas mokyklose: ji dėstoma organizaci
jose, spaudoje, per*radio. Krikščionybė ir
kitos tikybos yra iš pamatų persekioja
mos, naikinamos, maldos namai yra ver
čiami pramogų — pasilinksminimų vieto
mis, dvasininkai — žudomi.
Šiandie komunistai, po dviejų tūkstan
čių metų, atnaujina tą pačią tragediją,
kuri vyko Romos imperijos cezarų lai
kais, tik iškreipdami to kraujo pralieji
mo mintį savo ideologijai stiprinti. Ko
munistai ne pirmutiniai, nuo kurių rankų
varva nekaltas kraujas. Jie turėtų mesti
kvilgsnį į praeitį ir susimąstyti: kokio
galo turi susilaukti kiekvienas kraugerys?
Anglų posakis geriausia aptaria šią są
voką — “Every iniųuity destroys itself —
kiekviena nedorovė sunaikina pati save”.
Žinomas mums istorikų posakis: “Kiek
viena revoliucija praryja savo kūrėjus”.
To likimo susilaukė prancūzų revoliucijos
vadai; jojo susilaukė bolševizmo kūrėjai
— ne vienas Trockis, bet visa eilė įžy
miausių komunistų jų paties sukurtos san
tvarkos teismo sprendimu; to patiesi liki
mo susilauks ir šių dienų vadai: jie bus
nelaiminga auka pačių sukurtos santvar
kos.

Amerikos Kariuomenės
Nereiksią

Mūsų Virškinimo Aparatas

virškinimo skysčiai, būtent:
kasos (panereatie), tulžies
Praėjusį sekmadienį Anglijos premieras Sriuba skubiai susimaišo (bile) ir mažųjų žarnų skys
Churchill savo kalboje per radio be kitko su skilvio skysčiais bei jų
čiai. Maistas kasniaiB į pil
pareiškė, kad karui laimėti Amerikos ka enzaimais, kurie jau raso
riuomenės nereikią. Reikią tik visokerio jimo metodu iš pilvo mažų, vą ateina, taip ir išeina, tik
pų karinių reikmenų ir to reikią daug, bet skaitlingų liaukų ver tiek skirias, kad jau gero
labai daug.
čiasi pirm, negu maistas kai susmulkintas ir dikčiai
Toks Churchillo pareiškimas raminan pasiekia pilvą, kadangi skil- aPvirin^asčiai veikia į tuos amerikiečius, kurie prie vio virškinami skysčiai yra Maistui vos praslinkus
Tik, žinoma, šios rykštės
šingi Amerikos įsivėlimui į karą.
taip pat padilginami ska-1 junginę, kur pilvas jungias PO SVIETĄ
Anksčiau Churchill savo radio kalboj
negalime nei kiek palyginti
naus
valgio,
jį
matant,
užsu
mažomis
žarnomis,
ten
q
ir^
A
ID
II
IC
buvo pareiškęs, kad Amerikos kariuome
prie mamytės rykštelės.”
randas maža įtaka, per kur r
UO
uodžiant
bei
ragaujant.
Bet
nės nereikėsią šltis 1941 metais. Iš to
Labai daug būtų ko pasa
tada visi padarė išvadą, kad kitais 1942 maistui esant ne skysčių kasos ir tulžies virškinimo
Viena mano tavorščių ga kyti, bet užteks ir tiek. Vie
m. Anglijai pi i i-.iksią Amerikos kariuo pobūdžio, tai kaip pasiekia skysčiai įsilieja ir permer vo gromatą iš Lietuvos, ku no tik prašome:
dirbkite
menės talkos. lai buvo nepalanki Angli pilvą, turi savotišką surė kia praeinantį maistą. Ka rioj dabar Stalino saulė žmo
kaip galite ir pasiaukokite
jai išvada.
dymą, būtent — kuris vė sos skysčiai turi net tris nes šildo, kur žmogui dauž šviesesnę mūsų ateitį.”
Dabar Churchill tą nemalonų įspūdi liau pasiekia pilvą, tai tas ypatingus enzaimos bei vei-'bar
gyventi ir norf.
bandė atitaisyti. Bet vėl nelabai tepavyko. randas viduryje, o pirmiau kiančius branduolius, kurie
ti. Gromata atsiųsta iš
Viename kultūrinės Lon
Dabar daroma išvada, kad Churchill savo maista8 įslenkąs iš kraštu veikia ant visokių rOSių ’ giauli
kr
dono draugijos bankete su
tokiu pareiškimu norėjęs pagreitinti per-į ..
• . Kadantri žemu- maisto: karbohydratų, rie- j
leidimą taip vadinamo “lend-lease” bi-l
‘4!ulangl zemu
“Sveikinam jus visus su sitiko storasis anglas ir
i
.
... ...
tinę
pylonc) pilvo
dalis bumų ir proteinų. Kai mais-j
liaus, kuriuo prez. Rooseveltui butų su
Šv. Kalėdomis ir Naujais plonasis irlandietis.
yra
žymiai
plonesnė
bei
siau
i
tas
ateina
iš
pilvo,
tai
jis
teikta daugiau galios remti Angliją. ToAnglas sako: “Ach, tu
kia išvada turbūt yra ne be gero pagrin- resn®» tai ten greičiau skil- į yra rugštam stovy, bet ka Metais. Būkite sveiki ir mielas! Kada tik aš tamstą
rio
vio skysčiai bei enzaimai sos skysčiams esant alka- linksmi. Mes jau nebeturinei Kalėdų, pamatau, tai man ir rodos,
Per praėjusį karą alijantai, viliodami (rennin) veikia ant pieninio Į linio pobūdžio, tai tuojaus me ko laukti,
kad visoj Airijoj siaučia di
Ameriką talkon, skelbė, kad jiems terei- .maisto, o enzaimas pepsin veikiant ant jo, neutralizuo nei Naujų Metų, nei geres
delis badas.”
kią karinės medžiagos, maisto ir kitokių su stiprios rūgšties pagal- ja maistą ir varo galutiną nio gyvenimo. Mūsų gyveni
“O kai aš tamstą pama
reikmenų. O kai tik Amerika įstojo į ka ba,
kurie randas skilvio suvirškinimo darbą: smul mas vis sunkėja, Po Naujų
rą, tai alijantai tuoj atidarė savo kortas skysčiuose, (hydrochloric a- kina maistą į nepermatomas Metų tikimės sulaukti dar tau, tai man tuojau prisime
na, kad mūsų bado priežas
ir parodė, kad be Amerikos kariuomenės cid, about 0.2 per cent) vei dalis, kaip mokslininkai va didesnių apsunkinimų.
karas būsiąs pralaimėtas.
“Dirbti turime daug dau tis yra Anglija, vikriai at
kia ant mėsos maisto, kurį dina, molekules, atoms, ar
Dabar Anglija ir visi karo propagan vadiname proteinu, vėliau ba paprastai sakant į ma giau. Bet jokios nuosavybės sakė irlandietis.
distai bando Ameriką įtraukti į karą žings
bei neįmatomos nebeturime. Tiesa, žemės iš
ir visą maisto kiekį surūgš- žiausias
nis po žingsniui. 0 tų žingsnių jau nema-1
Karo Žinybos raštinėn netina, bet kol persigeria per rūšies dulkes. Maistui esant mūsų dar neatėmė, bet jožai padaryta.
kios
valios
ant
jos
neturišinas
papūga
įėjo mažas
Ir taip, visi žinome, kad dar gerokai visą maistą, kadangi viršu karbohydratų pobūdžio, jį me. Neturime valios nei ant berniukas ir sako generolui:
prieš dabartinį karą Amerikos kongresas tinė pilvo dalis (cardiac) paverčia į emulsiją. O iš
mažiausio daikto, nei savo
— Aš atnešiau šį paukštį
buvo perleidęs įstatymą, kuriuo buvo drau gerokai storesnė arba dides proteino ir riebumų virsta
jums šalies saugumui pado
džiama parduoti ginklus ir amuniciją ka nė ir mažai juda bei veikia iyg glycerinos ir primuilin užauginto gyvulio negalime
riaujančioms valstybėms. Karui prasidė tai seilių virškinimas nesu- į to muilo išvaizdą, bent ty- pasipiauti, ar parduoti. Jei vanoti.
GENEROLAS: — Ką mes
gaunam leidimą ką parduojus, prez. Roosevelto reikalavimu kongre stoja ant karbohydratų bent rinėtojams taip atrodo.
su
juo darysime? Mes pri
sas tą įstatymą atšaukė.
Tulžies skysčiai neturi y- ti, tai labai pigu, o jei reiper valandą laiko iki pilvo
Toliau. Prieš karą kongresas buvo už skysčiai perima sunaikinda- patingų enzaimų, o tik gelb- kia k° pirkti, labai brangu, imame tik oro pašto balan
draudęs skolinti pinigų toms valstybėms, 1 ma seilių ir jų enzaimų vei sti virškinime riebumų ir Norint nusipirkti kokį maž- džius, bet ne papūgas.
kurios neužsimokėjo praėjusio karo sko
dar svarbų veiksnį atlieka, možį, reikia su kortele per
kimą.
VAIKAS: — šis paukštis
lų. Dabar su taip vadinamu “lend-lease”
Pilve maisto virškinimas tai vilgant praeinantį mais- dieną eilėje stovėti. Iš dra- yra daug vertesnis už oro
bilium minėtas įstatymas bus į niekus
jau turi gerą pradžią, bet į tą, kad būtų lengviau jam bužių tai visai nieko nega paštinį balandį, nes kokį tik
paverstas.
lima gauti nusipirkti. Neži- tu jam nors savo įsakymą
Taigi žingsnis po žingsnio Amerika n®ra užbaigtas, o tik gero- slinkti žarnos vagoje.
Mažųjų žarnų skysčiai ir-. nom ką darysime kai pa- į ausį pašnibždėsi, jis tuoj
kai pradėtas ypatingai ant
traukiama vis arčiau prie karo.
karbohydratų ir riebumų. gi neturi ypatingos rolės, skutiniai visai nupliš. Gal jį žodis žodin atkartos
ir
teks
gyventi
nuogiems,
kaip
Daržovės burnoje gerokai bet atsižymi palaikydami
kitam perduos.
Dabar Kitaip
Adomo
rojuje.
susmulkintos, pilvo skysčių virškinantį maistą alkaliLaikotarpis tarp pirmojo ir antrojo pa gerokai sušutintos bei su- niame stovy, nes mažosios
“Nusibodo mums visokie
— Misiukė šiame meda
saulinio karo nedidelis — tik dvidešimts minkštintos ir sumaišant su žarnos yra turtingos smul- varžymai ir burnos uždary
lione, turbut, nešioji kokį
metų su viršum. Bet dabar labai daug da
kitu maistu susidaro lyg ta kiomis liaukomis, iš kurių mas. Nekartą man prisime nors brangų daiktą,
kokį
lykų darosi kitaip, negu ano karo metu.
žalių
žirnių
buiza,
o
vėliau
per
visą
virškinimo
laiką
na:
kai
mamytė
už
prasi

atminimą ?
Į aną karą visos tautos stojo su ugnin
trykšta
alkalinio
pobūdžio
yra
siunčiama
į
mažąsias
kaltimą
su
rykštele
nuplak
— O, yes.... Kuokštelę
gu entuziazmu. Dabar to užsidegimo ne
skysčiai
ir
tuom
stiprina
galutinam
suvirški

žarnas
davo,
tai
pasiskųsdavau
tė

vyro plaukų....
buvo ir nėra nei vienoje tautoje.
kasos
enzaimo
galutino
vei

nimui
ir
padaryti
tinkamu,
veliui,
tasai
tik
pasakydavo:
— Kaip tai? Juk tamstos
Amerika tada gaivališkai linko į karą.
“Eik, pabučiuok ranką ma vyras dar gyvas....
Prezidentui Wilsonui nereikėjo prakaituo kad galėtų susigerti į kūno kimo jėgas.
ti, kad čia sukeltų karinę nuotaiką. Da audinius.
Didžiulėse žarnose virški mytei.” Panašiai yra dabar:
— Yes, gyvas, ale jau be
bar tokio ūpo nesusidaro, nors prez. Roo Pilvas yra užsidaręs iš a- nimas daug reikšmės nebe turime kentėti ir dėkoti. plaukų.
seveltas dar prieš karą buvo pradėjęs biejų galų nuo oesophagus turi, nes kol maistas ateina
akėti diktatorius, tiesa, užtylėdamas apie ir nuo mažųjų žarnų. Kuo į jas, paprastai esti visai ra šaltesnis, mes norime rie stiprumas, būtent kaulų ir
Staliną. Dabar už karą Amerikoj kalba met maisto kąsnis yra tin- išvirškintas.
besnio maisto, idant turė dantų. Kalkes, taip kaip ir
tik propagandistai, o plačioje visuomenėj
Maistui įsigavus į giles tumėm daugiau šilumos.
' karnai paruoštas eiti į pil
maistą, kraujas išnešioja ir
pritarimo jiems nėra.
nius
kūno
audinius,
yra
la

vą,
tai
jam
savotiškos
du

Proteinų
susigėrimas
yra
ten jas palieka kur ir kiek
Praėjusio karo metu viskas greit ir la
biau
suskirstytas.
Maistui
rys
atsidaro
ir
maisto
ga

daugiau
tiesioginis
į
mažų

reikalaujama bei priklauso.
bai brango, kai kuriems darbininkams al
tik
perėjus
per
žarnų
miubalėliui
įslinkus
vėl
užsidajų
žarnų
minkštuosius
audiBet
jeigu žmogus vieną kigos kilo, milijonieriai dygo, kaip grybai
po lietaus. Dabar labai maža kas pana ro. Kai pilvo skysčiai atlie- kosą, jis yra išskirstomas, nius, bet pasiekus krauja-įtą kartą bei ištisą savaitę
šaus dedasi. Jei propagandistai Ameriką ka savo skirtas pareigas po visas kūno dalis: karbo- gyslės išnešiojamas į ma- negauna užtektinai kalkių
ir įstums į karą, tai žmonių nuotaika ne- virškinime, tai vėl žemuti- hydratus kraujas pasigavęs! žiausias kūno dalis. Protei- su gaunamu maistu, tai jo
pasikeis.
nės pilvo durys atsidaro, nuneša į mažiausius užkam- nų užduotis auklėti bei at- j ne vien dantys bei kaulai
Bet gi visiems aišku, kad Amerikos žmo- kas kelios mįnutės ir išlei- pius kur kūno kamaraitės budavoti visokius kūno au- silpnėja, bet ir nervai —
nių nuotaika momentaliai pasikeistų, jei džia normalų maisto kiekį į reikalauja pastiprinimo, o dinius.
nervų sistema dikčiai pašią šalį priseitų ginti nuo užpuolikų iš mažąsias žarnas, kur jį pa likusios — likusį nuneša į
Mažos žarnos yra labai krinka. Taigi, mano tikslas
bet kurios pusės.
sitinka mažųjų žarnų vei jaknas ir ten jis yra rezer švelnios. Kaip aukščiau mi- šiame straipsny nurodyti,
vuotas bei užlaikomas iki nėjau, beveik visas maisto kas su maistu atsitinka ir
kianti skysčiai.
Nauji Fabrikai, Nauji
Mažose žarnose eina ga dirbantieji raumenys rei susigėrimas atliekamas ma kad maisto kokybė yra svar
lutinas maisto suvirškini kalauja atnaujinti energiją. žose žarnose, o su maistu besnė negu kiekybė. Tokiu
Miesteliai
mas. Kuri maisto išeina iš
Riebumus pasigauna lym- susigeria ir reikalingos drus būdu šeimininkės, ruošdaKai Amerika pradėjo ginkluotis, tai pa pilvo neapvirškinta, tai reiš fetiko įtakos, o vėliaus da- kos bei mineralai. Vieni mi- mos valgius, turėtų būtinai
sirodė, kad esamų fabrikų toli gražu ne kia, kad maistas nėra virš sigauna iki kraujo ir juo neralai reikalingi padilgini- paanalizuoti kalkių kiekybę
užtenka. Prisėjo skubiai statyti naujieji kinamas, kadangi pilvo jaus pasiekia visas kūno dalis.
mui dirksnių, arba dirksnių maiste, ypatingai vaikų, kad
fabrikai.
mo durys nepraleidžia / iš Riebumų užduotis yra su sistemai, o kiti dantų buda- jie turėtų geros medžiagos
Rodos reikėtų manyti, kad naujus fa
Tai yra kalkės formavimui dantų.
brikus patogiausia ir geriausia statyti jau pirmo karto. Į mažąsias žar šildyti kūną bei palaikyti vojimui.
esamuose pramonės centruose. Tačiau, vy nas maistui įslinkus, jį pa- jam normalę temperatūrą. (calcium), nuo kurių priNegaliu praleisti nepami
riausybe išrado, kad ne. Kai kurie nauji sitinka net trys skirtingi i Tokiu būdu, kuomet oras y- kiauso kietų kūno audinių nėjęs, jog rūgštūs maistas
fabrikai statomi netoli didelių miestų. To
mažina kalkių jėgas bei ver
kių fabrikų statoma ir netoli Chieagos.
Tai turi ir savo nepatogumų. Juk ša- darbininkiškų namų statybai naujų fabritę. Taigi, patartina augan
Bet didžiumai fabrikų superkamos far- lia fabrikų reikia ir darbininkams namų. k apylink6se. Apskaičiuota, kad už mitiems bei vaikams neduoti.
mos, gulinčios toli nuo didelių miestų.’ 0 jų nėra. Todėl sykiu priseina statyti ir
(Pabaiga.)

/

j

Komų, tabokos, bulvių ir kitokių farmų gyvenamieji namai. Tokiai statybai rei nėtą sumą būsią galima pastatyti tiek u kaušo (vinegar) su salotolaukuose dygsta didžiuliai, milijonioL&i pa kia milijoninių kapitalų. Jau yra suma namų, kad į juos tilps 37,000 darbininkų. mis.

statai.

nymas prašyti kongresą skirti $156,000,000

šeimynų.

4'
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už darbo žmogaus išlaisvi- CENTRINE KINIJA
nimą.
STIPRĖJA
Vasario šešioliktąją minė
Kiniją aplankius į Ameri
dami mes turime tvirtai pa
siryžti būti ištikimais ame ką grįžo Mai-Mai Še, buvu
rikiečiais ir nuoširdžiai ge sio Kinijos ambasadoriaus
VVashingtone dr. Alfred Še
rais lietuviais.

* A
Al. Rachmanova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

Lietuvių tautai ir Ameri- ’
kai naudingas ir vertas tik
toks lietuvis, kuris moka ir
gali branginti laisvę, kuris
moka ir gali pagerbti kitas
tautas ir kitų žmonių šventuosius įsitikinimus, -kuris
moka ir gali nusilenkti teisingumui ir teisėtumui, bet
kuris turi užtenkamai drą
sos kovoti prieš bet kokia
priespaudą, prieš smurtą ir
vergo dvasią, nežiūrint ar
tai diktuotų Roma, ar Ber
lynas ar Maskva.

(Tęsinys.)

Evanstono Moterų klūbo
susirinkime
ji pasakojo,
kad Kinijoj karas, jos nuomone, tęsis ilgus metus, kadangi kiniečiai pasiryžę nieku būdu nepasiduoti japonams.

O, šitas priekaištas! Tania daug apie jį galvojo, ii
vis dėlto kiekvieną kartą, kai tik jis su tuo, jai taip
gerai pažįstamu, veido bruožu prie jos prisiartindavo,
susigūždavo vietoje, užsitrenkdavo visus sielos vartelius
ir tik įtempusi visas valios jėgas įstengdavo paslėpti
savo tikruosius jausmus, nenorėdama parodyti, kaip juo
Anot jos, dešimtys mili
tokiais momentais šlykštisi, tiesiog nekenčia. Dėl ko taip
jonų kiniečių iš japonų oku
buvo? Dėl to, kad netrukus laukė kūdikio? O gal dėl to,
puotų Kinijos sričių suplū
kad atsiminė tą pirmąją dieną, kada draugas ją taip
do į centrinę Kiniją,
kur
žvėriškai smurtu pasiėmė? Tania nenorėjo duoti dėl to
steigiamos įvairių
rūšių
jokios apyskaitos, bet faktas lieka faktu: tais momen
pramonės ir kuriamos mo
tais, kada Vladimirovas prie jos prisiartindavo kaip vy
kyklos. Tenai kiniečiai vir
ras, tais momentais jausdavo nuolatinę kančią. Ir vis
Tikras amerikietis ir ge sta stačiai antžmogiais. Ir
dėlto, nepaisydama to žinojimo, ji aiškiai juto, kad kiek
darosi
ras lietuvis niekados nepa Kinija kaskartas
vieną dieną su juo arčiau susiriša. Tania mylėjo jį, bet
stipresnė
ir
ištvermingesnė.
kęs sąžinės, žodžio ir rašto
ne tiek žmonos meile, kiek bendrai žmogiškąja, sesers,
laisvės ir jis niekada prie Turi kelių milijonų vyrų ka
motinos. Tai buvo kenčianti ir kankinanti meilė, meilė,
varta nebruks savo įsitiki riuomenę, kurios daugumas
kuri yra pasiryžusi kasdien kentėti ir aukotis, kentėti
šauniai įginkluota.
nimų kitiems.
ištisas valandas, meilė, kuri reikalauja didelių pastangų
Kinija į J. A. Valstybes
Štai už tokį lietuvį mes
ir savęs išsižadėjimo, o džiaugsmo neatneša beveik jo
kovojam ir su tokiu lietu eksportuoja daug tungstekio. Ir su kiekviena diena Tania aiškiau matė, kokia tarp
no ir manganeso. Šie meta
viu mes norime dirbti.
jos ir vyro dvasinio pasaulio yra nepereinama praraja;
lai reikalingi stiprinti Ame
Jon. Vaiva
tačiau ji dirbo nieko nepaisydama, su nesibaigiančia kan
rikos saugumą.
trybe visuomet stengdamasi įsibrauti į jo sielą ir jį su
Nenoriu manyti, kad išti
prasti, o giliai, giliai, pačiame sielos dugne, ruseno ne
sus amžius svetimiems verEik, tinginy, pas skruzdę
aiški, nuolanki, bet karšta viltis, kad, rasi, vis dėlto, tu
gavę lietuvis laisvės nepa- įr mokykis išminties: šią
rės kartą ateiti toks laikas, kada jai galų gale pasiseks
miltų.
j vasarą prirengia sau maisįsiskverbti į jo esmės gelmes ir jį sužavėti tais idealais,
VARGO MOKYKLA
Pulk. Įeit. S. Zaskevieius' to.
Šv. Rašto p. k. 6 sk.
kuriais pati džiaugsmingai tiki....
Kaip sunku žmogų išgelbėti! Kaip sunku atiduoti
jam savo sielą ir kūną, kaip neapsakomai sunku! Ta
UŽ GARBINGĄ LIETUVĮ
čiau, nors tai būtų ir šimtą kartų sunkiau, — ką kita
' tI
Prieš dvidešimt tris me- pajėgia sukurti naujas kui-, ir visokio plauko priespauji gali daryti? Kokią kitą turėtų jos gyvenimas prasmę?
Tėra tik viena išeitis: paaukoti savo gyvenimą kūdikiui tus viso pasaulio lietuvių tūrines ir medžiagines ge dą.
tei.. i
DISTRIBUTOR
širdis
pasiekė
džiaugsmo
žirybes,
kurios
nuskraidins
ir jam!
Šįmet minėdami Lietuvos '
OF
nia. Ji buvo tokia džiugi ir žmonijos rytojų.
nepriklausomybės
.šventę Į
___
____
taip staiga lietuvio ausis
Šiandie kai mus pasiekia mes kartu turime, būtinai j
Oną Ivanovną ypatingai įžeidi tatai, kad jos vyras pasiekė, jog daugelis nė ti- kankinamų ir skriaudžiamų
turime paskelbti kovą, aš-1
nenorėjo. Lietuviui sun_
.............................
Tamarą taip greitai užmiršo. Tiesa, pirmosiomis dieno keti
,
.
. ,
... _ musų tėvų, brolių ir dažnai trią kultūringą kovą viso
nors ir miela, buvo tikę_
7.’
mis, kai įvyko nelaimė, jis vos nepamišo: negalėjo val ku,
BEERS
. , , v. ,
.
musų pačių draugų Lietu kiam blogiui, kuris naikina
.
.
, .
gyti, miegoti, dirbti, sulyso, išgelto kaip vaškas, bet ne ti, kad simtusv metų vergą,7
voje aimanos, kai mes kart- mūsų tautinį ir religinį at
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria
pagaliau ,
. .
trukus Ona Ivanovna pastebėjo, kad vėl grįžta senasis vusi jo tėvų žeme
..
..
kartemis sužinome, jog Lic- sparumą.
Turime griežtai
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
vergijos pančių.
,w.
.
.
jo akių blizgėjimas, kad vyras vėl pradeda su apetitu nusikrate
sprendė padirbti dar geresni alų, kurį užvardino NEC„
,.
_
, ,
_ tuvos sudziuosc ir micstuo- pasisakyti prieš visus, kurie
Daugelis musų dabar ne
valgyti, rūpintis ja ir vaikais ir išeiti vakarais. Išsyk
l’AR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
se slankioja biauri priespau deda didžiausias pastangas
ries produktų.
Ona Ivanovna niekaip negalėjo suprasti, kas atsitiko, bet negalime suprasti to didžio da', jog būriais gabenami
sunaikinti lietuvio dvasinę
Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir kitainetrukus pastebėjo to pasikeitimo priežastį.
džiaugsmo, kurį musų tėvai ,
Sibiran lietuviai,* mes nega ramybę, kurie nori įvelti jį
Įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite
.
pergyveno.
greitą ir teisingą patarnavimą.
— Šiandien pas mane ateis mano naujoji asistentė,
lime nepasiryžti visu pajė- į neteisingą ir brutalią ko— pasakė Vitalius Vladimirovičius per pietus. — Padės'
Tačiau šiandie mes liūde- gumu kovoti prieš visokią vą, kuri tariamai vedama
2259 W. Cermak Rd.
Tel. Monroe 08081
man susižymėti paskaitas.
s>d susikaupę vėl rengiamės
minėti bą didžio džiaugsmo
— Aš ką tik buvau vėl nuėjusi pas Tamarą; ji to šventę, kuri bet gi mums
kia nelaiminga! — neiškentė Ona Ivanovna nepastebėju kartu primins, jog dabar ir
si.
vėl Lietuvoje slankioja gūVitalius Vladimirovičius nieko neatsakė, tik jo vei- dus
.- vergijos
_ ■•
seseliai,
jog„
MAUDYNĖS — ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI —
de virptelėjo pora bruožų.
Lietuvos lietuvis ir vėl sveIR ŠVEDŲ MASAŽAS
Oną Ivanovną užgulė didelis kartumo jausmas; ji timųjų valdomas. Jam’ ir
Pagclbėsime Jūsų Sveikatai Su Violet Spinduliais
pasijuto įžeista už Tamarą.
vg, nebesaugns rytoj,
A. F. CZESNA, savininkas
— Tamara tave labiau mylėjo, negu tu esi vertas! —
Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
metė galop aštrų žodį.
Yra žmonių, kurie ir lie1657 W. 45th St. Kampas S. Paulina St.
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
Vėl profesorius nieko neatsakė, tik pamažu suval- tuviais ir amerikiečiais vaĮima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau- Į
gė visą kepsnį ir tylėdamas išėjo į savo kabinetą.
dinasi, bet tarnauja ir Liego” knygyne. Čia paduodame tik keletą pavyzdžių:
Po valandos atėjo naujoji asistentė.
tuvai ir Amerikai svetiLIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖJIMUI
(i)
PO 01.00
Ona Ivanovna atidarė duris ir, vos pamačiusi įėjusią, : miems elementams. Tai kos<Sa>
iš pirmo žvilgsnio suprato viską.
mopolitinio komunizmo bak
ijli Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
terijomis
apsikrėtę
dvasi

Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
Naujoji asistentė galėjo turėti kokius devyniolika
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
metų; veidas buvo simpatiškas, ištroškęs gyventi, o be niai ligoniai ar už Maskvos
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Stalino
sišypsančioj burnoj žėrėjo nuostabūs dantys. Buvo ap pinigus samdomi
Sekmad., Vasario 16 d., 1941 m.
Įj-Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
sivilkusi balta angliška palaidinuke su žaliu kaklaraiš- agentai. Ir vieni ir kiti
7-tą valandą vakare
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
čiu, kuris ypatingai gerai tiko prie jos žalsvų akių. Tvir- mums ir bendrai visai Amepj apysaka. Tai antra “Ali Quict On The Western
tai, kaip vyras, paspaudė Onai Ivanovnai ranką ir skam- į rikos visuomenei yra ne tik
MORRISON HOTEL TERRACE CASINO
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais
nenaudingi, bet kenksmin
kamnas Clark ir Madison Strccts
biu, tvirtu balsu pasiteiravo:
Misijonicriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į
gi. Tai pirmieji ligos simp— Na, kaip sekasi gyventi?
domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
— Dėkui, gerai! — atsakė Ona Ivanovna, sumišusi tonai, kurie gali išsiplėsti į
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Programoje
dalyvauja
žymiauskis
jėgos
—
so

psvojihgą
epidemiją.
Kietais apdarais.
dėl tokio jos balso ir tvirto rankos paspaudimo.
listai,
chorai,
didelė
simfonijos
orkestrą,
American
Daug Amerikos lietuvių,
Ninel (vardas, sudarytas iš atvirkščiai skaitomo Le
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
Legionierių Dariaus-Girėno Postas, garbės svečiai:
no
Starkaus, Marianapolio Kolegijos ITofcsorius.
nino) — taip vadinosi studentė — išsitraukė iš savo ypač jaunosios kartos, yra
Amerikos S. V. Ministras Lietuvai Owcn J. C. Norem,
Ypatingai
skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
reikmeninės mažytį veidrodėlį ir didelį, šiurkštų pieštu sveikas elementas, kurio ne
Lietuvos Konsulas Petras Daužvardis. Dainuos sve
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pūsi. Kietais apd.
tys dainininkas Jonas Urbonas, operos artistė Bar
ką, nusitepė burną, issipudravo veidą ir paskum, beveik palietė jokios svetimos Ame
šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
bara Darlys, chicagiečių mėgiama dainininkė Ona
rikai ir lietuviui doktrinos
su panieka žvelgdama į Oną Ivanovną, paklaausė:
S
čiant
užsakymus per paštą, pridėkite 5c Až kiek
Biežis, du Margučio Chorai, Birutės Choras ir kiti
— Tokios išblyškusios? Matyti, ką nors padarė gy ir kuris daug žada Ameri
gi vienos knygos persiuntimą.
dainininkai ir vaidintojai.
kai ir lietuvių tautai. Toks
dytojas?
PO PROGRAMOS IŠKILMINGAS BANKIETAS IR ŠOKIAI.
— O, aš taip niekuomet nedarau ir tokiais reikalais kūrybiniai nusiteikęs, veda
į gydytoją nesikreipiu! — atkirto Ona Ivanovna. Pajų mas žmoniškumo idėjų, ku
Bankieto tikietai po $2.50. Programai ir šokiams 75c
to, kad nuo šios minutės šitos gražios, linksmos, tvirta- rios paremtos ne brutalia
Chicago, Illinois
jėga, bet teisingumu ir tei
rankčs N i ne lės pradeda nekęsti.
Rengia — MARGUTIS

LEO NORKUS, ir.

Ambrosia & Nectar

Paulina Rossian & Torkisb Batbs

Lietuviškos Knygos Dabar Retėja
Ir Taipgi Brangeja!!!

ispiiilinga Prayrama Ir Baokietas

f “Draugas”, 2334 S. Oakley Avė..

(Bus daugiau.)
I ~~

sėtumu, elementas gali

ir

1
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|tiems nuo viso pasaulio? — užvaizdos pranešimas, kad viai irgi, kiek kuris pajėgė,
VADPTVTH QTnVVk’ini
paklausiau vieno lietuvio,! jau prasidės programa. Pir- iš širdies traukė “God bless
KAKclVlŲ biUVlKLUJ
j. Vitkausku atvežto veži- miausia'i labai gražiai jis America“, kad ji neįsiveltų
atpasakojo • Darius-Girėno į naują karą ir kad tūkstan
Pamirštieji Meuse, Marne, Verdūno didvyriai|m61y<
J
| — Gera, — trumpai at posto No. 271, • Amerikos čių Amerikos jaunuolių ne
Netoli Chicago j vakarus, navo nei vienos lietuviškos1 Bakė. _ Ligoninė labai pui Legijono, istoriją pažymėk padarytų tokiais gyvais la
važiuojant Roosevelt Road dainos, ir neparodė kokios tjaj vedama. Gydytojų per- damas, jog iki šiol nuveikti vonais, kokie šiandie jie yra
dešinėje matosi kone pei( gražios yra lietuvių dainos sonalas, slaugės, patarnau- darbai stato postą pirmon Hines Memorial ligoninėj.
mylią nusidriekęs keturių ir šaltimiero radio ansamb- tojai — visi rinktiniai. Mais vieton Cook apskrities disDarius-Girėnas postas No.
aukštų pastatas — Hines lio mergaičių trio, kuris pa- tas kuo geriausias. Gyve- trikto postų veikloje. Pas- 271, American Legion, atliMemorial ligoninė. Tai bu- dainavo keletą ir lietuviškų name kaip viena šeima. Pa- kui iššaukė ekskursijos ren-' ko tikrai kilnų artimo meivusio Pasaulio Karo Dėdės dainų.
saulis neturi geresnio Dė- gimo komiteto narius kiek- lės darbą. Garbė jam! To
dės, kokį mes turime. Įsi- vieną supažindindamas ir po kius žygius visuomenė tu
Šamo kareivių stovykla, ku- Ty|ūs verdiino didvyriai
rioj šiuo metu randasi 1800
vaizduok, tamsta, juk ir An- to visą posto valdybą ir mo- rėtų nuoširdžiai paremti.
veteranų. Ligoninę pastatė
Buvusio Darius-Girėnas glijoj ir Prancūzijoj yra terų — Auxiliary valdybos
I. Sakalas.
Chicago milionierius Hines Posto komanderio J. Yuškos tūkstančiai tokių pat nelai- nares. Trumpai po to į ve
(katalikas) atminimui savo automobiliu nuvykus į ligo- raįngųjų
ar jįe turi to- teranus prabilus posto koDėl vaikų žuvo arklys
sūnaus, kuris žuvo Prancū- nin^’ Jau ratl°me ekskursi- kią prieglaudą, patarnavi- manderiui Kaspar, prasidė4200 bloke Wentwort.h
zijoj kovodamas po USA vė- J03 rengim° komisijos na- mą, gydymą? Nieku būdu. I jo programa, po kurios vėl
liava. Ligoninė USA vai- r*us: J- • Mickeliūną, W m. Dėdė Šamas nežiūri kokio slenkant iš salės tylioms ei- ave. du vaikai pradėjo snie
džios prižiūrima ir jon te- Kareivą ir J. Massey, ku- esi įsitikinimo, bile tik jam lems moterys-aukziliarietės gą svaidyti į arklį, įkinkytą
gali patekti tiktai karo ve- r*e atgabeno cigaretus. Ne- tarnavęs ir dabar reikalin- visiems įteikė po pakelį ei į vežimėlį su anglimis. Ark
lys pasibaidė, metėsi į va
teranai, defektuoti Pasauli- užilgo atvažiavo pilnas bu- gas globos mielai čia prii- garėtų.
žiuojančio gatvėkario prie
niam kare, arba vėliau su- sas legionierių su žmono ma ir globoja.
Programa
baigta
kaip
ir
šakį ir taip sunkiai sužeis
mis, taip pat daugelis pri
sižeidę bei susirgę.
Ar seniai čia būni?
nauju
Amerikos
himnu
‘
God
tas, kad policija turėjo jį
vačiais automobiliais. Tuo
— Jau virš desėtkas meSu Darius-Girėno,
tarpu į salę pradėjo rinktis t
ble3s America’. Sėdį karei- nušauti.
Amerikos Legijono postu
ekskareiviai. Kurie pajėgia
— Ar nenuobodu?
Darius-Girėno postas No. paeiti, lazdomis pasiramsty271, American Legion, yra darni, ėjo užimti vietų. Ki-1 — Ne- KuriU rankos dar
vienas veikliausių Pasauli- |tus stipresnieji už rankų stiprios turi čia įvairaus užnio Karo veteranų postų vedė. Paralyžuotus, neteku- siemimo. Įmones puikiauA B A
Cook apskrities Amerikos sius kojų, vežė vežimėliuo- šiai įrengtos. Kai kurie pa
STANISLOVAS ROKAITIS, SR.
Legiono distrikte. Palygina- se. Vieni paskui kitus slin- gamina tikrai artistinių daMirė vasario 13 d., 1941 m., 11:30 vai. ryte, su
mai trumpu laiku postas ko į salę buvę Verdūno didjuos Paduoda kraulaukęs
pusės amž. Gimęs Lietuvoje; kilo iš Šiluvos.
moderniškai įsirengė rūmus!vyriai pražilę, nuplikę, iš- tuvėms ir turi centą, įtą
Amerikoje išgyveno 35 metus.
adresu 4416 So. Western , balę, dujų užnuodyti, dau-, sau malonumo įsigyt1 — ciPaliko dideliame nuliūdime: moterį Oną (po tė
Ave., kur randasi erdvi sa- gelis visiškai pamiršti sa- £aretU nusipirkti. Yra taip
vais Tubutytę); sūnų Stanislovą, marčią Barborą
lė susirinkimams, moderniai vųjų bei artimųjų, gyvi ia. Pat skaitykla, į kurią P^rei
ir anūkę Vivian; pusseserę Oną Čeinorius ir jos šei
įrengtas posto nariams klūb vonai ne koja kojon, kaip na ir ketuviškų dienraščių,
mą; pusbrolį Antaną Vaičių ir jo šeimą; marčios tė
vus pp. V. Lindžius ir daug kitų giminių, draugų ir
ruimis ir kiti kambariai su- anais metais uniformose Vasarą aPlink
PU1_
pažįstamų.
sirinkimams. Be to, postas miestų gatvėmis su muzika kl vieta pasivaikščiojimui,
Kūnas pašarvotas namuose: 4433 So. Fairfield
— Ar dažnai turite pana
pajėgė suruošti jau tris eks- ir daina, bet tylūs, susikauAve.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 17 d. Iš,
kursijas pas savo bendrus P?» verti kuo didžiausio pa šių pramogų?
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasi
— Du syk į savaitę rodo
dėjimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
kovos dalyvius — į Hines sigailėjimo. Ir linksmįausi
ma
judamieji
paveikslai.
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
ligoninę ir juos palinksmin- ir juokingiausi programos
tas į šv. Kazimiero kapines.
Be
to,
karts
nuo
karto
ap

ti, apdovanoti. Tokios eks- numeriai neiššaukia juose
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
kursijos yra surištos su ne- garsaus juoko, entuziazmo, lanko organizuotos ekskur
sijos tai Amerikos Legijopažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
mažomis lėšomis.
• f Nusišypsos, paplos ir vėl no postų, tai šiaip labdaros
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Marti, Anūkė, Pussese
rė, Pusbrolis, Marčios Tėvai ir Giminės.
2000 pakelių cigaretų
j' tyla.
•
organizacijos.
Laid. direktorius Albert V. Petkus, tel. LAF. 8024.
Vasario 11 d. Darius-GiPasakyk man, tamsta,
Mūsų pasikalbėjimą nu-

PORA VALANDŲ PASAULINIO KARO

q

rėnas postas trečioj savo ar gera jums čia — izoliuo- traukė pramogų sekcijos
ekskursijoj į Hines ligoninę nuvežė 2000 pakelių ci f
garetų, kuriuos legijonierių
P. J. RIDIKAS
moterys išdalino ekskareiLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
viams. Be to, didelėje ligo
ninės salėj, į kurią suėjo
3354 South Halsted Street
arti 600 ekskareivių, su gy
Praneša, lietuviškąjai visuomenei, kad jis atidarė nau
dytojų duotais leidimais da
ją skyrių:
lyvauti masiniam susirinki
710 West I8th Street
me, išpildyta programa, nusitęsus net pusantros va
VISI TELEFONAI: YARDS 1419
landos. Programą sudarė
dainos, klasiški šokiai, ak
robatiniai ir magijos nume
SAEY. IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
riai. Iš lietuvių programoj
KELNER - PRUZIN
dalyvavo dain. J. Urbon,
•erianstaa PaUmavimM — Moterii patarnauja
kuris, nors buvo perstaty
Phone 9000
620 W. 15th Ave.
tas lietuvių, deja, nepadai-

Po šeštadienio, vasario 15
d., kaina už mirties prane
šimus dienraštyj “Drauge”
bus 75c už vienos kolumnos colį.
“Draugo” Administracija

TEISINGI BARGENAI
Prie skerdyklos vartų, b’znlo namas
su tavernų, kur tūkstančiai žmonių
praeina kasdien. Gera vieta pini
gus taupyti.

Kitas mūrinis namas, krautuvė ir
3 fletai. Apšildomas, su voniomis.
18th St. kolonijoje j rytus nuo Hal
sted St. Kas gyvena toje apylin
kėje turi gerą progą pinigus in
vestuoti, ne» ke'rs ’nbal pigi.

M»rquette Munor Namas su krau
tuvė Ir 6 kambn-'rietu. Kaip nau
jas. Tik 37,5(10.
'as kelis tūks
tančius daugiau
Taipgi turime virei lų namų mainy
mui. Taipgi didesnių namu, kurie
gali būti išmainyti ant mažesnių,
arba ant lot-ų ar farmų,
K*“, norite gauti peru bsru-esu. ra
šykite r-ha akmenukai kre'okltės

JOSEPH VILIMAS
6758 South Rockwell Street
Tel.

HEMIock

2323

(Po (lėvai.s Taniošairkaltė; gy
veno; ttl Eaat l«3r»l Place)

Mirė vas. 12 d., 1941 m.,
4:25 vai. ryte, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Telšių ap
skrityje,
Zarienų
parapijoje,
Kuližišikių kaime.
Amerikoje Išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime;
vyrų Juozapų; pusbrolio sūnų,
Jonų Tamošuuskį; tsingi daug
kitų giminių ir pažjstamų.
Priklausė prie Lietuvos Okininko Draugijos Ir šv. Rožan
čiaus Draugijos.
Kūnas pašarvotas 61
East
103rd Place.

THIS DELICIOUS
CHEESE FOOD
— digeitible as
milk itself

Laidotuvės jvvks šeštadienivasario 15 d. Iš namų 8:30
vai. ryt-o bus atlydėta j Visų
šventų parap.
bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir nažistamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, ir Pusbro
lio Sūnus.

Laid. direktorius Lachavvicz
Ir Sūnai. tel. PI’Llman 1270
arba CANaI 2515.

Stebinę

ThitF’*Vw

-«r Monry Bdck

Forųutck rehef from iiehutg oi egzema, pimples*
athlete’s foot, seabk s, rashet and other extemally caused skili troubles, ūse world-fanious.
cooling. antiseptic. liquki D. D. D. Prescvipūon.
Greaseless. stainless. Soothes irritation aid
quick!y nteps intense itch.ng. 35c Uial botile
pro ves it, oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. U. PriLSCRiPTiGN.

PLATINKITE

‘DRAUGĄ“

Vieny Metų Mirties Sukaktuves

A

H A

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., 1940.
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
mpmis pasimelsti už a. a. Onos sielą.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marti,
Broliai, Sesuo ir Giminės.

PAGERBIMAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P f patarnavimas

HmDULHIlbL dieną ir naktį
4605-07 S. Hermitage Ave.
Tel. YARds 1741-1742

i AMBULANCE Dieną ir Naktį

V
X

V

A
/A

T koplyčios visose
1 MESTO DALYSE

D
ku ir1 is M. Philips
i i

JOHN F. EUDEIKIS

5307 Litu&niea

An

Phone YARde 4906

6812 So. W estern Ava.
GROvehill 0142
1410 S. 49th Court
CICero 2109

MiyB.

(Gyveno: 4511 South Wood Street)
Mirė vas. 13, 1941, 2:30 v. r., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoj, Mažeikių apskr., Vykšnių par.,
P ak i1, u peš kaime. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Oną (po tė
vais žutautaitę); 2 dukteris, Oną Durkin, jon vyrą
Joną, ir Hortensiją; Amerikoj 3 seseri3, "ršulę
Laurinienę ir jos vyrą Juozapą ir jų šeimą, Mortą
Stakauskienę, jos vyrą Augustą ir jų šeimą, Sta
nislavą Skabeikienę, jos vyrą Joną; ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų; o Lietuvoje se3erį
Bronislavą Gudmonienę, jos vyrą Robertą ir jų
šeimą ir daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas sesers namuose: 4601 S. Pau
lina St. Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 17 d. Iš na
mų 9 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap.
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Žentas, -Seserys,
Švogeriai ir Giminės.
Laid. direktorius: I. J. Zolp, tel. YARds 0781.

CetHeiiif

PASKUTINIS

Tel. LAFavette 0727

A. a. Liudvikas Nemunas

ELENORA
SIMINAUSKIENfi

Skaitykite Katalikišką Spaudą

4447 S. Fairfield Ave.

PRANEŠIMAS

A. t

5354 So. Halsted St

P. J. Ridikas

Telefonas YARda 1419

■ 2314 West 23rd Place
Phone CANaI 2515
Skyrius 42-44 E. 108 St
Phone PULlman 1270

Lachawicz ir Snai
PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE“

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Ave.

Chicago, III.

Saukite Tel. — SEELEY 6103

Albert V. Petkos

1.1. Zolp
S. P. Mažeika
I. linkmens

<704 S. Western Avenue
Phone LAFayette 8024
1646 Weet 46th Street

Phone YARde 0781-0782

5319 Lituanica Avenue
, Phone YABds 1138-1139
<548 Be. California Ava.
Pkem LATayette S6H

7

DRAUGAS

Penktadienis, vas. 14, 1041

lė, kaip pranešta, iš rūpes
čio sunkiai susirgusi.

Dimgę buvusios
našlės turtai

CHICflGŪJE IR APYLINKĖSE
gu nepildys, tada pasielgti
kitaip. Išrinkta vajaus ko
misija iš sekančių narių —
J. Stulgaitis, P. Petronis, J.
Susirinkimas įvyko 2 d. Skeberdytė, J. BindokUitis
vasario, Bollywood svet. ir J. Ruzgą. Paliktas tas
Kaip paprastai, pirm. J. pats projektas iš 1940 me
Sholtmans atidarė sus-mą 'tų: įstojimas nuo 15 iki 25
prašydamas narių svarsty- [m- dykai, nuo 25 ir ta pa
ti klubo reikalus šaltai, rim- į čia tvarka, kaip ir 1940 m.
tai ir ne varinėti bereikalin-! Taigi gera proga jaunuogų giųčų. Paskaityti tari- karna pasinaudoti ir prisimai iš praeito sus-mo pri-Įrašyti prie Keistučio klubo,
imti. Įsirašė naujas narys nes nario mokeštis yra maJonas Valis. Metinis rapor ža, o naudos labai. Nė viena
tas iš knygų revizijos pri draugija tiek nemoka, kaip
imtos, nes buvo labai aiš- Keistučio klubas: už 55c
kus. Pasirodė, klūbo turtas mėnesinę mokestį, narys ysiekia virš $31,000.00.
ra apdraustas $300.00 ir $5
i į sav. gauna ligos pašalpos. '
("Draugas” Acme telephoto)
- ..
J
».
•
,
Biznio komisija neturėjo
to nariui mirus> -nu.
Elmer Layden, buvusis Notre Dame universiteto futbolo komandos vadas, atsisvei
nieko pranešti. Investmentų I
vaiBlkas> 0
kina Joe. Bolandą (kairėje), kurs, matyt, užims pasitraukusio Layden vietą. Layden
komisija pranešė, kad visi
uj duodama grabne6iai užima visų šaly profesionalų futbolo koma ndų komisionieriaus vietą.
klubo investmentai saugūs, ir jiems automobilius. Tai
nes kaip Lietuvių Auditori- gi, už 55c virš $525.00 pa- ^o- Gražiom iškilmėm pri- padarytų dėl Sv. Kazimiero Suimta keturi
ja pradėjo tvarkytis gerai, šalpos
I ^ms Moterystės Sakramentą vienuolyno.
I dr. Stanley R. Jaškūnas su į Pirk tikietą iš anksto, pa- įtariamieji
taip pat ir Lietuvių LiuoDuotas patarimas biznio gernacjette j Roth. Vestu- remk rėmėjų darbuotę. Bū
sybės salė moka ir morgiVisose Chicagos miesto
,.
v.
„
,
komisijai, kad ateinančiam .
čius mažina. Raportas pri, . . ,
. . vių pokylis įvyks šv. Anta- si ir pats rėmėjas.
Rap. dalyse plėšikai terorizuoja
i
• ••
!piknikui, kuris įvyks 8 d. r
... _
imtas. Choro komisija per f.
, ho parap. salėj, 7 vai. vak.
moteris, pasalihgai išplėšdaN. Klimą pranešė, kad mo.: oirž. Liberty darže, padaDr g R Jaškūnaa
5,000 nori 80 “džiabų” mi J°ms iš rankli rankinu
i•
* < i - *.
rytų tikietus ir išsiuntinėti ,
M
.. . . ,
kmasi damų ir kad turėjo i J
, sūnus žymaus bizmeno JurPolicijai
Illinois valstybės policijo kus (pinigines).
nanams,
kad
butų
padaryta
1
sėkmingą vakarą 11 d. sau
li:mėjto“U."B^rdU^^0/atk^0\k^8 ^\toUg je yra dar apie 80 tuščių nesiseka sugauti tų niekšų.
sio. Paėmė daržą pavasari 20
1 metų laiko taverną adresu vietų. Gubernatoriui Green
Užvakar suimta keturi
niam išvažiavimui 18 d. ge suojama apie svetainę ru- 1401 So. 48th Ct.
pranešta, kad tų vietų sie įtariamieji, kurie griežtai iš
gūžės, Willow West darže,! deniniam P^cngimui. Nukia daugiau kaip 5,000 vy sigina. Nukentėjusios mote
tarta paimti Sokol salę ir Pirkite
Willow Springs, III.
rys bandys jos identifikuoti
i rengtis prie didelio paren- tikietus iš anksto. Kovo 2 rų, kurie turi įteikę aplika
N aidybos rinkiniai
gimo, nes šie metai yra ju- d. jau visai netoli. ARD 9 cijas.
Pirmininkas pranešė, kad biliejaus metai.
sk. Ciceroj tą dieną turės į Gubernatorius
nurodė, PLATINKITE “DRAUGĄ”
išmokėta pomirtinė, kuri
Sus-me užsimokėjo virš metinę vakarienę. Be to, kaj pūliuos tarnybon turi
buvo užsilikus nuo 1935 me- 700 narių. Mokesčiais šu bus dar ir graži programa.
prįįmarnį tinkamiausi
tų, nes tarp pašalpos gavė- rinkta virš $4,000.00.
Kas norės dalyvauti tame nes tikrai yra iš ko pasi
UNIVERSAL
jų buvo nesutikimų. Dabar
Koresp. N. Klimas■ šauniam parengime, turės rinkti. Taip pat nurėdė, kad
RESTAURANT
jau viskas tvarkoje. Taipgi
8 ’ ” S*' i F. <
užšimokėti tik 50c. Na; ką vyrų parinkime nebūtų va
Vestuvėm, Krikštynom w kito
pranešė kas link ligos pa
sakysite, ar galima gauti duojamasi politika.
kiem Bankietam Suteikiam PaCiceros Žinios
tarnavimą.
šalpos iftirio Drigoto, kuris
kur pigiau? Taip, skani va
Linksmas Patarnavimas Visiems
šeštadienį,
bereikalingai buvo apskun
karienė ir graži programa
kišeninis
756 W. 31st Street
dęs klubą. Viskas išėjo klū vasario 15 d. iš Šv. Antano tik už 50c. Žinoiha, rėmėjos
A. A. NORKUS, sav.
Lietuviškai
—
Angliškas
bo naudai.
bažnyčios įvyks iškilmingos! negalėtų to viso patiekti už
ir
Finansų raštininkas F. gedulingos laidotuvės a. a, 50c., jei ne duosnūs Cicero
Tel. Victory 9670
Angliškai—Lietuviškas
Zubas pranešė, kad sausio Juozapo Stankevičiaus. Ve biznieriai, kurie daug suau
lionis
buvo
vienas
senesnių

mėn. mirė trys nariai ir kad
koja įvairių valgių ir gėri
ŽODYNĖLIS
randas keletas ligonių. Kiti jų Ciceros gyventojų. Išau mo. Jie nesigaili. Nori, kad
valdybos nariai neturėjo gino du sūnus ir dvi duk tik rėmėjos daugiau pelno
Remkite Lietuvišką
Jame yra 18,000 reikalin
teris. Buvo veiklus narys
pranešimų.
Žyduką
giausių-žodžių. Dabar ge
Kontrolės komisija netu draugijose ir visuomeniniam
riausia proga pirkti, nes
MATHAN
gyvenime. Taipgi buvo ir
rėjo nieko.
KANTE!
parduodamas nupiginta kai
Įnešta, kad būtų, atšauk nuolatinis’ “Draugo” skaity
CONRAD
MUTUAL
na, Galima gauti ‘Draugo’
ta biznio komisija pranešus tojas ir rėmėjas.
Fotografas
LIQUOR
knygyne dabar; kaina —
Studija jrengta pir
jos neveiklumą arba nesu Bus
mos rūSies su mo
CO.
gebėjimą veikti. Bet dauge labai šaunios vestuvės va derniškomis užlaido
tik £1.00
mis ir Hollywood
lis stovėjo už tą pačią, tik sario 15 d., Šv. Antano pa šviesomis. Darbas
Wholeeale
Garantuotas. ' '
4707 So.
duoti jai patarimus ir, jei- rapijos bažnyčioj, ll vai.
“D R A tJ G A S*’

lš Lietuvių Keistučio
Pašalpos Klubo
Susirinkimo

Miami, Fla., gyvena Mrt>.
Emily
Flanun Gilchrist
Wells, buvusi Chicago me
džio pirklio Gilchrist, prieš
keletą metų mirusio, našlė,
kuriai vyras paliko gražaus
turto. Prieš porą metų ji
ištekėjo už Roe Wells ir
gyventi nusikėlė į Floridą.
Savo namuose su savimi
ji laikė apie 475,000 dolerių
pinigais ir brangenybių ver
tės iki 300,000 dol. Dabar
staiga apsižiūrėjo, kad tas
visas lobis nežinia kaip ir
kur dingo.
Sekliams pavesta spręsti
visą šį turtų dingimo klau
simą. Buvusi Chicagos naš
raumenų Skaudėjimai
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų
skaudėjimų.
Tūkstančiai
žmonių
pasiekė
nepaprastu palengvinimų
reumatiSkų skausmų, strėnų raumenų
akaudėjimų, iisinarinlmų ir Šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su
Pain-Expelleriu. šis sensacingas linimentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonkučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę
Pam-Expellerio. Reikalaukite PainExpell*Tio su inkaru ant dėžutės.

Du negrai plėšikai
už
puolė vaistinę, 2160 Lake
gat. Savininkas Jack Sage,
50 m. amž., bandė pabėgti į
užpakąlinį kambarį. Vienas
plėšikas paleido jam kulką
į nugarą. Plėšikai paspruko
be jokio grobio.

CLASSIFIED
NAMAI, FARMOS EINA
BRANGYN!
Paskutini Bargenai — 38 namai
visokio didumo, Marųuette Pa rk
apylinkėje.

Taipgi statome naujus namus ir tai
some senus. Apskaitliavimas veltui.
Pantatymo kainos:
2-jų fietų mūrinis nanlbs, po 4
kambarius ................. .............. $5,950.
5 kambarių inūr. bungalow. . $4,600.
4 kambarių mūr. bungalow.. $3,950.
Taipgi statome ir didelius namus.
Pastorojam Paskolas ant Lengvų
Išmokėjmų.
Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainu.
Kreipkitės j>as:

CHAS. P. SUROMSKIS CO.
6921 So. Western Avė.
TELEFONAIOrfiee REP. 3713; Vak. PRO. 0176
KEIKALING AS VARGOM 1NIX KAS
Kreipkitės j; Kun. K. Bičkauską,
3005 P!r Street, Indiana Harbor,
imi. Telefonas: Indiana Harbor 1885.

'.ithuaniAn įsa

j

j
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THtNOS THAT NEVER HAPPEN

420 West 63 rd Street

2334 South Oakley Ave„

tel.: Biznio . ENGIevvood 5883
Bes.: - ENGlewood 5840

Chicago, Illinois

PARDAVIMUI
Už pusę kainos!

Tikri bargenai! ‘

3730 PARNKLL AVENUE: arti 3tlh St.. 5 blokai Į rytais nuo Hals
ted Si. 2-jų aukštų mūrinis namas. 2 dėtai. Kaina tik... .$2.200.00.
Įmokėti tiktai $200.00. Ralcnsas ant išmokėjimų.
1734 S. DĖS PLAINfeS ST. (Pirmiau burtis! Ktring St.) Dti blokai
j rytais nuo Halsted St. Vienas blokas nuo Dievo Apveirdos lietuviš
kos bažnyčios ir mokyklos. 4 maži lietai. Naujai tpertaisytas. Įmokėti
tiktai $2,00.00 pinigai ;. Pilna kiliui ........................................ $1,650.00.
2626 WfeST lllTM ST. Kampas Talman Avė. Bu blokai Į vakartis
nuo AA'estern Avė. Lotas 80x125 pėdu. Gazolino stotis. Kainavo
$14,000.00. Pardavimo kaina tiktai .................................... $4,300.00.
Arba išnuomos už $35.00 Į mėnesį.
Arti šv. Kazimiero kapinių.
ŠIE YRA ŠIŲ DIENU GERIAL'SI BARGENAI.
NEPRALEISKITE

ŠIA PROGĄ!
AGENTAMS MOKAMAS KOMISAS

FRANK J. PETRU
1443 West 18th St.

Tel. CANal 0806

(Vienas blokas | rytus nuo Ashland Avė.)

J

DINING ROOM SETS — PARLOR SETS — KEDhOOM 8ETS
— RŪGS — KABIOS — RE-

frigerAtors—Wasm ers —
MAN GELS -r STOVĖS.
Ali Nailonai!/ AdverIlsėti Items.

AL[X ALESAUSKAS & SONS

Halsted St
TeL Blvd.
0014

REPRESENTATIVE

FACTORY

6343 So. Western Avenue
Telefonas

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

6051

Rez. Tel. VICTORY 2499
AR

AGENTAI:
Jonas Rodinas

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West Slst Street
Chicago, UI.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas

H. Rajeuski
-

REPUBLIC

“Shorty”

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

DAUG

KORO

SŲDECINAT

21EM0S

METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijj
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:]
urmm DOCK W0PL
. Sutaupysite 40% kuro;
C
M
Apsaugo gyventojų sveikatą;]
haMAttue Daawaa
. Padidina namų vertę;
GaM»eaw»4fe«inOT *M0w
. Taupo namų šilumą;
ovkma

4Smms Gmk Pc

.

Duoda gerą apsaugą nuo
gaisrų;

i. Greitai ir lengvai įtaisoma]
Nimt BtatsMsHmvtAta-

Apsfca»(5»flP»m<M

Dykai!

PMiUpinamn F.H.A. PuAknilnimnn
ar UmokėJImiM.

Nauja

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sient
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO BEPBE8ENTAT1VE

6343 S. Westem Avė.

Republic 6051|

Wir«hoūs«: 9401 80. Stony Iibuid Ark, Ul
/3 3 6

------- -

nmitNATIONAL CAMTO0R CO N T.'

DKXtTGAS

Penktadienis, vas. 14, 1941

MŪSŲ, JŪSŲ, TAUTOS REIKALAS
Jeigu Tamsta esi suinte vaus Darius-Girėnas postas,
resuotas dabartine būkle sa posto bugle and corps ir tau
vo tėvynės Lietuvos, jeigu tinių šokių šokėjai. Pradžia
tamstai žingeidu išgirsti da 2 vai. po piet.
bartinę padėtį Lietuvoje,
Visi kviečiami pasirodyti
tai, be abejo neatsiliksi nuo svetimtaučiams, kaip lietu
tų lietuvių, kurie ims daly- viai atsižvelgia į savo tau
vumą didžiulėj masėj ir pa tos reikalus.
Stanley G.
reikš dabartiniam Lietuvą
užviešpatavusiam
diktato Vasario 16 d.
riui, Amerikos lietuvių nuo
monę kas link jos nepri Parengimas Didėja
Ir Stiprėja
klausomybės.
Be Amerikos Ministro
Gal aš, ir tamsta, many
Lietuvai,
Owen J. C. Norem,
sime, kad tai bevertis da
lykas, čia abejonės darbas? dalyvaus jo žmona ir NorthBet paimkim kitaip. Jeigu vvestern Universiteto prof.
lietuviai profesionalai nu Franklin D. Scott, kuris ymato šį įvykinimą reikšmin ra interesuotas Baltijos ir
gu ir jeigu jie savo laiką Skandinavijos valstybėmis,
aukoja matydami tai svar ir kuris tik ką parašė įdo
biu reikalu, tai, mano nuo mų straipsnį apie Lietuvą į
mone, mes turime remti jų Britannica Yearbook.
Yra pakviesta ir daugiau
sumanymus. O rėmimas,
štai, kuo: vasario 16 dieną, aukštų svečių. Svarbu, kad
2 vai. po piet surask kelių didžioji salė (32 W. Ran
valandų laiką ir atvyk į sve dolph St.) būtų perpildyta
tainę adresu 32 West Ran žmonėmis, kad gyvasai jaus
dolph St. Čia lietuviai mi mas išsiverstų visoje pilnu
nės Lietuvos nepriklauso moje, kad Lietuvos priešai
mybės sukaktį. Čia daly pamatytų (jeigu jie mato?),
vaus Amerikos atstovas Lie jog demokratiškoji ir sąmo
tuvai O. C. Norem, konsu ningoji Amerikos lietuvių
las P. Daužvardis, laikraš visuomenė veikia ir garsiai,
čių redaktoriai: šimutis, stipriai bei nesvyruojančiai
Grigaitis, Vaidyla, gal, ma tvirtina kartu su Preziden
joras Kelly, teisėjas Zūris tu Rooseveltu — “Lithuania
will be free again, and this
ir daug kitų.
time will come sooner than
Nėra pasipinigavimo tiks
you may expect”. (Lietuva
las.
,< «
bus vėl laisva ir nepriklau
Bet, kadangi svetainės soma ir tas laikas ateis grei
lėšos pavieniam žmogui yra čiau negu kas mano).
perdidelės, tai prie durų bus
Tad, į darbą ir kovą už
imama 25 centai įžangos. Lietuvos išlaisvinimą. Visi
Čia išgirsim naudingų kai į 32 W. Randolph auditori
bų, taip pat dainų, nes net ją vasario 16 d., 2 vai. po
trys chorai dalyvaus; daly pietų.
K. N.

JAUNI VYRAI VĖL MOTINA ŽUVO
PRIIMAMI Į CCC
GELBĖDAMA
Į Civilian Conservation KŪDIKĮ
Corps (CCC). jauni vyrai ir
vėl priimami pradėjus šio
vasario 18 d., anot praneši-!
mo iš priėmimų ofiso, 2547
So. Archer ave.

Apskrities ligoninėje mi
rė penkių mažų vaikų mo
tina, Mrs. Jennie Rogers,
2711 W. Adams gat. Liko
našlaičiais vaikai: Marįe, 7
Iki šioliai jauni vyrai bu-! metų, Earl, 5 metų, Ramo
vo priimami kas metų ket-! ną, 2 metų, Lucille, 13 mė
virtis, bet nuo šioliai aštuo-' nesių ir vasario 4 d. apskri
niais perijodais per metus ties ligoninėj gimęs kūdibus parenkami tinkamieji. dis berniukas.
Tas reiškia, kad padavuPrieš keturias
savaites
siems aplikacijas nereikės motina būdama namų rū
ilgai laukti, kaip ikišiol syje išgirdo mergaitės Rabūta.
monos kliksmą virtuvėje. Ji
Įdomaują CCC darbu jau metėsi laiptais į viršų
ir
ni vyrai turi tuojau atsi atrado užsidegusius mergai
šaukti ir išpildyti aplikaci tės drabužius. Motina sa
jas. Tinkamieji dar šį me vais drabužiais
užspaudė
nesį bus priimti. Priėmimas ugnį, tačiau jos pačios dra
bus tęsiamas iki mėnesio bužiai užsidegė ir ji pati
galo.
skaudžiai apsvilo išvadavu
Jauniems vyrams bus pui si kūdikį.
ki proga šioj organizacijoj
Paimta į ligoninę. Tenai,
padirbėti ir išmokti kokio
nors rankų darbo — ama kaip minėta, jai gimė kūdi
to, arba administracinės kis jai pačiai kovojant su
tvarkos tikslu gauti valdi mirtimi nuo apdegimo. Gi
nes pozicijas. Gabiems jau mus kūdikiui gydytojai dė
niems vyrams puiki proga jo visas pastangas ją va
ir tai ir kita atsiekti.
Iš duoti. Tačiau tas nepavyko.
Washingtono pranešta, kad Mirė geroji vaikams pasi
apie tūkstantis CCC vyrų aukojusi motina.
paskirti į pastovias pozici
vietų, kurias kitiems reikia
jas CCC stovyklose.
Ypač šiais nepaprastais užimti ir tęsti toliau šalies
laikais vienoki, ar kitoki organizacinį šelpimo darbą.
darbai lengvesnėmis sąlygo
mis prieinami, kadangi daug
Visas amžius neįstengs
vyrų iš užimamų pozicijų atlyginti niekais praleistos
pašaukiama karo tarnybon. vienos minutės.
Tad pasidaro daug tuščių
Senovės Dainius

k

Rūkytojai Ž ino...

a

esterfields
Patenkina

Valentina Pasveikt,
n ima i nuo ELLEN
DREW, žvaigždė da
bartinio Paramount
perstatymo "THE MAD
DOCTOR" ... ir nuo
CHESTERFIELD, Leng
vesnis, Vėsesnis Geresnio-Skonio cigaretas.

SU JŲ LENGVESNIU

GERESNIU SKONIU
Ar jūs žinote kodėl Chesterfield

suteikia jums daugiau malonumo?
Todėl, jog jis yra rūkytojo ciga
retas ... jis turi viską ko rūkyto
jas pageidauja . . . Tikrą Lengvu
mą ir Vėsesnį, Geresnį Skonį. *

Chesterfields yra geresnioskonio ir lengvi .. .ne be sko

nies ... ne stiprūs, d ei ei jų
tikros kombinacijos pasaidio
puikiausių cigareto tabakų.
Jūs negalite nupirkti geresnį

Jie LENGVESNI. Prie! vleio lipardavimo
laikq Chesterfield's gabus tabako pirkėjai per
žiuro ouganžius javus taip kad ii pirmos rankos
sužinojus ii kur puikiausias lengvas, nunokęs la
pas paeina. Kaip iltie tabakai pritaikinti, nuno
kinti ir sumaiiyti tos duoda Chesterfields geresnj
skonį ir padaro juos aiikiai lengvesnius.

cigaretą.

AR JŪS RŪKOT CIGARETĄ, KURIS

V

...JIS YRA RŪKYTOJO CIGARETAS

Copyright, 1941, I.iccctt h Mrun Tobacco Co.

Kalbės ir kunigas
dr. O’Brien
Šį sekmadienį Auditorium
teatre vakare be buvusio
prez. Hooverio susirinkime
kalbės dar ir Notre Dame
universiteto prof. kun. dr. į
J. A. O’Brien.
Susirinkime kalbėtojai aiš
kins, kad Amerikos visuo
menė daugiau susidomėtų
Hitlerio užgrobtų šalių gy
ventojų likimu, kad juos
apdrausti nuo bado, pasiun
tus reikalingą kiekį maisto.
Nes be amerikiečių pagal
bos šią žiemą ir pavasarį
tenai daug žmonių nukentės.
Patirta, kad Anglija kai
kuriais atvejais
sutinka
nesipriešinti maisto siunti
mui į nacių okupuotas teri
torijas. Tik labai pageidau
tų, kad ten siunčiamas mai
stas pasiektų savo paskir
tį, kad nė mažiausia jo da
lis netektų naciams.

Čekai siunčia
ambulansus
Čekoslovakų šelpimo ko
mitetas Chicagoj praneša
nupirkęs du
ambulansus
(ambulatorijas)
ir juos
siunčia į Angliją čekoslova
kų kariuomenės daliniams,
kurie bendrai su» britais kovoja prieš Vokietiją.
Čekoslovakų šelpimo ko
mitetą sudaro katalikai ir
vadinamieji tautininkai. Vie
ni ir kiti išvien veikia ben
dro šelpimui fondo reika
lais.

So. Chicagoj bus
.statomi karo laivai
Calumet
Shipyard and
Dry Dock Co., 9637 Harbor
ave., iš šalies vyriausybės
gavo užsakymus statyti ke
turis karo laivus — minų
sėjikus, vertės 212,000 dol.

APLINK MUS
X Kun. J. Kidykas, S.J.,
buvo malonus “Draugo” re
dakcijos svečias. Sakėsi be
galo užimtas prisiruošimu
misijoms, kurios prasidės
gavėnios metu lietuvių pa
rapijose. Pirmos misijos bus
Chester, Pa.

JONAS URBONAS, sve
tys dainininkas, dainuos
Lietuvos nepriklausomybės
minėjimo bankiete, kurį ren
gia Margutis, Morrison Hotely, sekmadienį, 7 vai. vak.
Sakoma, kad ir kitos lai
vų statymo kompanijos Chi
cagos srityje (greta Michi
gan ežero esamos)
laukia
iš vyriausybės užsakymų.

TAUPYK!
UŽTIKRINTĄ

Bitai turtinResnls ir laJmlngesnls. —
Turėsi

OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887

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

VIRS

<1 000,000.00

r

’

X Julius Nemunas, žino
mas Town of Lake, biznie
X Chicago universitete rius, vakar mirė širdies li
rytoj ir sekmadienį bus In ga.. Velionis buvo skerdyk
ternational House. Lietuviš lose formanu, o žmona ve
ka parodėle ir programa rū dė biznį — bučernę, groserpinasi Liet. Kat. Studentų nę.
ir Profesionalų sąjungos
kuopa.
X Mirusį Joną Dabulskį
labai gražiai pagerbė CYO,
Šv. Jurgio parapijos nariai.
Bažnyčioje skaitlingai daly
vavo ir palydėjo į kapus.
Velionis buvo CYO narys,
pavyzdingas jaunuolis.
VILEIŠĮ

lei lisirance Reik,
EIK!

J

DR. PETRAS
VILEIŠIS,
Atstovas

RYTOJŲ-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION

7

X Kun. J. Skripk-js, nuo
latinis “Draugo” bendradar
bis ir Šv. Pranciškaus se
serų vienuolyno, Pittsburgh,
Pa., buvo malonus redakci
jos svečias. Chicagon atvy
ko kun. A. Skripkaus 50 m.
kunigystės jubiliejaus pro
ga ir pasilsėti po sunkios
operacijos.

The Prudential Ins.
Co. of America
OF'PIC'E*
175 W. JAOKSON BLVD.
SUITE
Home Office:

A-1820
Newark,

N. J.

RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenue
Tel.

LAPayette

X Northsaidiečių Antano
Į ir Onos puošniam name,
į 2019 Pierce Ave.,
praeitą
! sekmadienį buvo svečių. Da
lyvavo ir rezisoriai Maskolaičiai. Deksniai ne tik žy
mūs gyventojai, bet ir ko-

lonijos veikėjai. O. Deksnienė, be to, yra scenos mė
gėja. Veikale “Moterų triū
sas” praeitą sekmadienį pui
kiai atliko tetulės rolę.
X Longinas ir Viktorija
Kučinskai, sav. žinomos lie
tuviškos duonos kepyklos
New Process, išvyko atostogų į Floridą.

X Elzbieta Jakaitė ir Bro
nius Kapočius, vestpulmaniečiai, sekmadienį, vasario
16, per sumą ŠŠ. Petro ir
Pauliaus bažnyčioj priims
Moterystės Sakramentą.
X Justin Daniel Kamins
kas iš Cicero yra Dėdės Ša
mo National Guard karei
vis. Greitu laiku turės išei
ti Dėdei Šamui tarnauti. Jis
švenčia gimimo dieną 15 d.
vasario. Jam sueina 23 metai amžiaus. Jo tėveliai, bro
lis ir sesutė sveikina jį ir
linki viso gero. O ypač jo
mamytė prašo Dievo, kad
mylimas sūnelis grįžtų svei
kas ir linksmas.
PLATINKITE

"DRAUGĄ”

Jr

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

0771

JONAS

IBARGIJTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9TI 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 pietą.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

W H F C — (1420 Kilocycles)

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”
222 So. Ninth St.

j

Brooklyn, N. Y.
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