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TRUMPAI
P. T.

Švč. širdies bažnyčios, 
Prescott, Ariz., rektorius 
kun. A. S. Crook iš Londono 
gauna laiškų, kuriuose pažy 
mima londoniečių nusiteiki
mas šio karo laiku. Vienas 
anglų katalikiškos mokyklos 
mokytojas rašo, kad ir karo 
metu Londonas nenusikratęs 
įvairių rūšių nepadoriais raš 
tais, cinemomis, moterų, pa
rodais ir kitais kiekvienam 
tikram krikščioniui biaurėti- 
nais dalykais. Tas mokyto
jas tad ir pareiškia, kad šian 
dien Londonui labiau gresia 
nuodėmės, negu kiti kurie 
pavojai. Baigia laišką: “Lon 
done mes reikalingi šventųjų 
legijonų — nekanonizuotų 
šventųjų...”

v

Trenton, N. J., vyskupijos 
Švč. Vardo darugija unijos 
suvažiavime vyskupas W. A. 
Griffin ragino šios organiza
cijos narius krikščioniškai 
gyventi, būti pavyzdžiu ki
tiems. Sakė, kad gal tuo bū
du bus prisidėta grąžinti nu 
kamuotam pasauliui Išgelbė
tojo paliktas žmonijai dory
bes, kurias ji neigia, Toliau 
vyskupas kalbėjo: “Dabarti
nio karo pabūklai yra toli ar 
šesni už sehovės barbarų tu 
retus. Pas barbarus būta 
daugiau garbingumo ir mo
ralumo. tarpusavio kovoms 
vartojant kirvius. Nukentė
davo tik kovų dalyviai, šian
die gi orinėmis bombomis 
žudomi beginkliai, bejėgiai, 
nekalti žmonės — motinos 
ir vaikai”.

St. Paul, Minn., ir Minnea- 
polis mieste (dvilypis mies
tas ) šiemet birželio 23,24, 
25 ir 26 dienomis įvyks de
vintasis nacionalinis Eucha
ristinis kongresas. St. Paul 
arkivyskupas J. G. Murray 
kongresan sukviečia ne tik 
J. A. Valstybių ir Kanados, 
bet dar ir Japonijos, Indijos 
ir kitų šalių vyskupus. Kon
greso svarbiausi posėdžiai į- 
vyks St. Paul katedroje, St. 
Mary bazilikoje Minneapoly, 
abiejų miestų miestinėse au
ditorijose ir Minnesota vals
tybės parodų aikštėje. Vilia
masi gausingiausio tikinčių
jų dalyvavimo.
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Vatikano dienraštis “Osser- 
vatore Romano” andai pas
kelbė, kad naciai koncentra
cijos stovyklose laiko dau
gumą lenkų vyskupų ir šim
tus lenkų kunigų. Dabar Če
kų nacionalinė taryba Ame
rikoje gavusi žinių, kad Bo
hemijoj ir Moravijoj naciai 
koncentracijos stovyklose y- 
ra įkalinę daugiau kaip 400 
čekų katalikų kunigų. Net 
Slovakijoje, kur valstybės 
priešakyje yra prelatas Tiso 
daug katalikų kunigų įkalin
ta. Kaip Bohemijoj ir Mpra 
vijoj, taip ir Slovakijoj na 
cių Gestapo vyrauja.

PRANEŠAMA APIE SUKILIMUS ITALIJOJE
H. SIMĄ
PABĖGĘS
RUSIJON

BUKAREŠTAS, sausio 26 
d. Laimėjęs Romunijos Dik
tatorius gen. Ion Antonescu, 
kuriam pavyko numalšinti 
sukilimus, pasiūlė sukilėlių 
vadams arba patiems nusi
žudyti arba laukti masinių 
bausmių.

Tuo tarpu apie Geležinės 
Sargybos vadą, Horia Simą 
įvairiai pranešama, Vieni 
pranešimai, sako, jog jis e- 
sąs areštuotas, o kiti tvirti
na, jog jis pabėgęs Rusijon. 
Jei Simą tikrai būtų pabė
gęs Rusijon, tai lyg ir pat
virtintų Antonescu ankstes
nius pareiškimus, jog sukilę 
liai buvo “komunistų įtako-' 
je”.
Antonescu atsišaukimas

Simą sekėjams Antonescu 
išleido tokį atsišaukimą:

“Jūs sukilėliai! Jei jūs esą 
te tikrieji Geležinės Sargy
bos nariai, nubauskite patys 
save tikrąja legionierių bau
sme /tradiciniai tai būtų sa
vižudybė) kitaip galite būti 
tikri, jog aš pats pravesiu 
masines bausmes”.

Tą pačią dieną Antonescu 
konferavo su Vokietijos mi- 
nisteriu baronu von Killin- 
ger ir visus uostus, aerodro
mus ir geležinkelių stotis pa 
vedė karinei kontrolei.

Antonescu taip pat paskel 
bė kuriąs naują partiją, ku
ri apimtų ir ištikimuosius 
Geležinės Sargybos narius ir 
ugdytų bendrą sutarimą su 
Vokietija ir Italija.

Kodėl Naciai
Neatakuoja
Londono

LONDONAS, sausio 26 d. 
— Šią naktį vienas vokiečių 
orlaivis numetė dvi aukštojo 
sprogimo bombas viename 
vakarinės Anglijos pajūrio 
miestelyje.

Iki vidurnakčio Londone 
nepasirodė nė vienas vokie
čių orlaivis. Tai šeštoji sos
tinėj naktis, kurios metu ra
mybė viešpatauja.

Anglų karo orlaiviai ap
mėtė bombomis Vokietijos 
submarinų bazę Loriente.

Kai kurie Londono sluogs
niai mano, jog arlaivių ata
kų pertrauka įvykusi dėl šių 
dalyku: (1) reikalo lakū
nams poilsio, (2) pataisymo 
orlaivių, (3) nuostolių dėl 
blogų oro sąlygų, (4) per
siuntimo kai kurių Vokieti
jos aviacijos dalinių Itali
jon ir (5) pasiruošimo di
džiajai invazijos ofensyvai.

Stalino "Apsivalymas"

(Courtesy Chicago Herald-American)

Vokiečiai 
Kraustos Iš 
Graikijos

BUDAPEŠTAS, sausio 26 
d. — Laikraštis Pešti Ujsag 
rašo, jog Belgrade laukiama 
specialaus traukinio, kuriuo 
vyksta trys dešimtys graikų 
iš Atėnų ir septyniolika iš 
Salonikos.

Šis vokiečių kraustymasis 
laikomas svarbiu, nors aju 
anksčiau nemaža vokiečių iš 
vyko iš Graikijos. Laikraštis 
sako, jog šie paskutinieji e 
są vaikai ir moterys.

Iki šiol Vokietija su Grai
kija palaikė normalius diplo 
matinius santykius, nežiū
rint kad Graikija kovoja 
prieš Italiją.

Anglai Jau 
Pasiekę 
Demos Bazę

KAIRO, sausio 26 d. Ang
lų šarvuotų automobilių gru 
pė, kuri užklupusi sunaikino 
italų tankų kolona, pasieku-Į 
si Derna, kuri yra Libijos 
pajūryj 175 mylios nuo E- 
gipto pasienio. Iš parnešimų 
atrodo, jog Derną fašistai e- 
vakuavo, nes pakeliui anglai 
nesusitikę jokio pasipriešini 
mo.

Žinių Santrauka

NEW YORKAS, sausio 26 
d. — Senatorius Taft pareiš
kia, jog iki 1942 metu Ame
rika negalinti teikti Anglijai 
reikiamos paramos. Dėl to 
dalinai esą kalti ir patys an 
glai, nes jie nepatiekė anks
čiau užsakymą.

ANNAPOLIS, Md., sausio 
26 d. — Pereitą šeštadienį 
išplaukė ‘iš Amerikos uosto 
Anglijos karo laivas King 
George V. kurio atvyko am
basadorius Halifaxas.

SAN DIEGO, sausio 26 d. 
— Iš čia išskrido du perda
žyti Consolidated patroliniai 
boambanešiai, kurie atžymė
ti Australijos aviacijos žen
klais. Manoma, jog bomba- 
nešiai išskrido Australijon.

VICHY, sausio 26 d. — 
Pranešama, jog Paryžiuje a- 
reštuotas Col. Francols de 
la Rocųne, buvęs fašistu 
Croix de Feu organizacijos 
vadas ir šiomis dienomis pa 
kviestas Į maršalo Petain 
patariamaja tarnyba. Jis b« 
ves areštuotas ant demarka- 
cijos linijos tarp okupuoto* 
sios Ir neokupuotosios Pran
cūzijos.

Nuostoliai 
Anglų Karo
Laivams

BERLYNAS, sausio 26 d. 
— Informuotieji Vokietijos 
sluogsniai skelbia, jos vokie 
čių karo orlaiviai, veikią Vi
duržemio jūroje, šeštadienio 
vakare padarė nuostolių 
dviem anglų karo laivams ir 
kruzerjui, kai pravestos a- 
takos prie Kretos ant laivų 
grupės.

Tuo pačiu laiku italai pra 
neša, jog jų submarinas nūs 
kandino Anglijos pagalbinį 
kruzerį Eumaeus, “pilną ka 
riuomenės”. Eumaeus nus
kandintas Atlante. Taip pat 
Atlante nuskandintas Grai
kijos 5,655 tonų krovinių lai 
vas Eleni.

Anglija
Atremtų
Invaziją

0TTAWA, Ont., sausio 
26 d. — Kanados apsaugos 
ministeris J. L. Ralston pa
reiškė “pilną pasitikėjimą”, 
jog Anglija atrems invaziją.

ORAS
Debesuota ir žiemos šaltia 

Šiaurvakariai vėjai. „
Saulė teka 7:09 vai., saulė 

leidžias 4:56 vai.

VOKIEČIAI 
NUŽUDĘ TRIS 
GENEROLUS

NEW YORKAS, sausio 26 
d. — Pranešimai iš Belgra
do sako, jog Milano, Turino 
ir kitų mažesnių miestų su
kilimuose Italijoj nužudyta 
trys generolai ir keletas šim 
tų žmonių.

Belgrado užsienio diplomą 
tų šaltiniai sako, jog genero
lus nužudę vokiečiai, kurie 
malšina sukilimus Milane.

Šie plataus masto sukili
mai prasidėję penktadienį ir 
dar tebesitęsia.
Vokiečių vaidmuo

Iš Italijos ateinančios Be! 
gradan žinios pabrėžia, jog 
svarbiausi kovose vaidmenį 
vaidina vokiečių kareiviai. 
Kovose dalyvaują ir italų 
kareiviai, bet iš pranešimų 
neaišku ar jie kovoja vyriau 
sybės ar sukilėlių pusėje.

Milane vokiečiai užėmė ge 
ležinkelio stotį, telefono cen- 
tralinę ir pašto rūmus. Jie 
taip pat eina sargybą svar
besnėse Milano dirbtuvėse.

Vokiečių kariuomenės kon 
trolei pavesta ir visas susi
siekimas Sicilijos saloje ir 
pietinėj Brindisi apylinkėj. 
Kiti sukilimai

Kiti šaltiniai iš Berlyno 
praneša, jog pro Brennerio 
parėjimą Italijon be sustoji
mo važiuoja traukinai iš Vo- 
l'Je’ijo-!, kuriais gabenama

įamenys aerodromams ir laikraštininke Dorothy
amunicija. ' Thompson, Amerikos Darbo

Per paskutiniuosius mene- Federacijos pirmininkas Vė
sius karkartėmis buvo pra
neša, apie didėjantį gyvento 
jų nepasitenkinimą Mussoli
ni režimu ir apie mažesnius 
sukilimus įvairiuose Italijos 
miestuose.

Italijos karinei pozicijai 
kasdien sunkėjant Mussolini 
kreipėsi į Hitlerį paramos. 
Vokietija pradėjo siųsti Ita
lijon orlaivius ir kariuome
nę, kuri, tačiau, buvusi siun 
čiama ne tiek paramai, kiek 
Mussolini režimui sustiprin
ti.
Badoglio areštuotas

Anglijos radio praneša, 
jog šis paskutinysis sukili-
mas esąs labai plataus pobū brėžė:
džio ir jis ypač apėmęs Mi- “Prezidento Roosevelto at 
lano Turino ir Neapolio apy- vykimas manęs pasitikti,
linkės.

Šiuo metu svarbesniuosiuo 
se Italijos pramonės centruo 
se plačiai skleidžiami slapto 
mis atsišaukimai prieš fašis 
tų režimą ir Mussolini.

Tas pat anglų radio pra
neša, jog maršalas Pietro 
Badoglio, buvęs Italijos ge
neralinio štabo viršininkas, 
šiomis dienomis esąs laiko
mas “naminiu areštu”.

ANGLIJA 
GALI LAIMĖTI, 
WM. BULITT

WASHINGTONAS, sausio 
26 d. — Du Amerikos diplo
matai, William C. Bulitt bu
vęs ambasadorius Prancūzi
jai ir Mrs. Daisy Harriman 
atstovė Norvegijai, kurie ma 
tė Vokietijos kariuomenės 
veikimą, pareiškė Kongresui 
jog parama Anglijai yra bū
tina, jei norima išgelbėti A- 
meriką nuo nacių dominaci- 
jos.

Bulittas pareiškė įsitikini
mus priešingus Lindberghui 
ir pabrėžė, jog Amerikos pa- 

t dedama Anglija galinti lai
mėti ir be Amerikos kariuo
menės.

Tuo pačiu atveju Mrs. Ha
rriman, kuri pabėgo iš Nor
vegijos vokiečių bomboms 
sprogstant, papasakojo Kon
gresui apie nacių klastas ir 
ragino pravesti svarstomąjį 
įstatymą ir remti tas valsty 
bes, “kurios tebekovoja už 
laisvę”.
Užginčija pažadus

Bulittas griežtai užginčijo 
ir pasiūlė dokumentais įrody 
ti niekados nežadėjęs Pran
cūzijai, jog karui iškilus ir 
Amerika įsikišianti. Taip 
pat ir Anglijai visados bu
vę aišku, jog Jungtinės Val
stybės nemano dalyvauti 
šiam kare.

Kongresui pareiškimus pa 
darė ir kiti trys asmenys —

Uiam Green ir gen. John F. 
O’Ryan. Kitų dviejų pareiš
kimai prisiųsta raštu.

Halifaxo
Pasitarimai 
Su Hull

WASHINGTONAS, sausio 
26 d. — Po konferencijų su 
Valstybės sekretorium Cor- 
dell Hull, Anglijos ambasa
dorius Halifax pareiškė, jog 
“mes dalykus labai panašiai 
suprantame”.

Apie Prezidento Roosevel
to pasitikimą Halifaxas pa-

man atvykus karo laivu 
King George V, Anglijoj ir 
visoj imperijoj bus nuošir* 
džiai sutiktas, nes šio įvykio 
svarba bus suprasta”.

Kalbėdamas apie karą Ha- 
lifaxas pasisakė, jog Hitle
ris karą pralaimėjęs 1940 
metų birželio mėnesį, kai jis 
nepasistengė tada Anglijos 
perblokšti, nes tada Anglija 
buvusi silpniausia.
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Europos Būkle
Sugrįžęs iš Vokietijos Chicago Daily Netvs 1 

kon spondentas p, Wallace lt. Deuel tam 
laikraščiui parašė eilę straipsniu iš Eurti ns 
gyvenimo. -Straipsniai gana įdomūs. Jie 'su
kėlė nemažą sensaciją.

Pirntoje vietoje pastebima p. Deuel atp - 
sikojima visos K-'.ropos žmonių padėtis. Žmo
nės visur yra užkrėsti beviltiškumui. Tuo be
viltiškumu, kaip p. Deuel patyręs, tiksliai 
užkrėtė nacių teroro strategika. Pirmiausia 
ta savotiška liga užkrėstai Vokietijos žmo
nės, o paskiau kitos tautos.

Mat, į beviltį įpuolę žmonės lengviau 
pasiduoda valdomi, išnaudojami. Jis ne
beturi prasmės perdaug nusiminti dėl pra
laimėjimą ir džiūgauti dėl laim^imu. 
Jiems vistiek. Ir skausmus mažiau beat- 
jaučia.
Vokietijoj tiktai vienas Hitleris esąs v?.l- 

dbvas pilna t p žodžio prasme. Jis yra ap-., 
spritas teknikiniais pagalbininkais, kurie yra 
gerai išmokslinti, turi didelį patyrimą suvo 
šakose, bet jie tik vykdo diktatoriaus įsa
kymus. Iš jų visų tik vienais Godingas ’>ąs 
pilnai kompetentingas reikale užimti Hitl - 
rio vietą.

•Vokietija dabar dominuoja įkliją. Naciai 
ne tiek yra nusivylę, kiek patenkinti italų 
kariuomenės nepasisekimais kare su grai
kais ir anglais. Naciai, mat, p.sitiki, kad 
kai ateis laikais, dalykus jie pakreips kita 
linkme. Dabar svarbu yra kad Mussolinis 
kartą ant visados suprasti), kas yrai Euro
poje didžiausias žmogus ir ji'.-, Mussolinis, 
yra Vienas iš Hitlerio adjutantų. Vokiečiai 
nemano, kad Italija visai susmuks, nors ir 
netektų Libijos ir Albanijos.

Olandija ir Norvegi ja duodanti dauginu
sia bėdos okupantams '(vokiečiams), bet jie 
turi priemonių ir didžiausią pasipriešinimą 
numalšinti. Kitos užgrobtosios valstybės ma
žiau pasipriešinimo parodo.

Pažymėtinn, kad Vokietija negrąsinanti 
visos Prancūzijos okupavimu. Patsai Petain 
nekartą jau davęs suprasti, jei jis bus per
daug si'audžiamas ir stumdomas,

Hitleris turės užimti visą Prancūziją,
ko daryti naciai aiškiai nenori.- mat, tai 
s įjungtų prancūzų tautą, kuri galėtų rim
tai pasipriešinti okupantams.
Užtat esąs pavojus, kad Hitleris galįs 

okupuoti Ispaniją ir Portugaliją.
Deuel rašo, kad Lenkija sunkiausia ken-' 

čia nuo Vokietijoj okupacijos.
Naciai Lenkiją žudą badu ir ligomis.

Lenkijos vadų dauguma buvo išžudyta 
karo metu, išbėgo į užsienius arba yra lai- I 
komi kalėjimuose. Labai daug lenkų darbi- ' 
ninku išverta į Vokietiją prie sunkių dar
bų ir čia jie laikomi kaip koki? vergai ir 1 
niekinami. Dėl to p. Deuel drąsiai prana- • 
sauja, kad —

jei karą laimės Vokietija arba jei tas ka 
ras užsitęs perilgai, lenkai savame krašte 
išnyks kaipo tauta.

tį minime šiandien. Jis buvo didelis savo 
darbais Lietuvai ir Katalikų Bažnyčiai. Jis 
buvo didesnis už daugelį kitų ir savo aukš
tu mokslu, “giliu, praktišku protui ir, ypač 
savo kilnia, visus prie savęs patraukiančia 
asmenybe ir savo šventu gyvenimu. Ne be 
reikalo yra pradėtas sąjudits, kad už velio
nius nuopelnus ir jo tobulą gyvenimą Baz
inei pripažintų vertais jo vardą įtraukti 
į Bažnyčios švcųtųjų eiles.

šiandien, kuomet visas pasaulis karo aud- 
' ru yra skaudžiai sukrėstas, kuomet mūsų 

tauta yra dideliame pavojuje, a. a. Arkivys
kupo Mitui vičiaus nuopelnus reikia kelti 
aikštėn. Iš jo darbų ir gyvenimo galime mo
kytis, kaip reikia dirbti, kovoti ir gyventi, 
ktul visas kliūtis nugalėti ir laimėti. Jei ka
da reikėjo, tai šiandien reikia ir lietuviams 
ir visiems Arkivyskupo dvasios milžinų va
dų.

Aiškiai matom, kad pasaulį reikia gy
dyti ir vesti prie Kristaus, bet gydytojai 
turi būti gydytojais pilna ta žodžio pras
me, o vadai turi būti tokie, kurie, kaip 
saulė, šviestų savo pavyzdžiu tiems, ku
riems jie vadovauja.

Kun. J. Mačiulionis, M I C. j

Arkivyskupo Matulevičiaus Beatifikacijos 
Reikalo

Arkivyskupas buvo didis mokslininkas ir 
Ubai iškalbus pamokslininkas. Jo ipiamoki,- 
nimus ir žodžius gal būt jau kai kas ir pri- 
miršonie tačiau

jo gilaus pamaldumo, uolumo, gailestingu
mo, taurios Dievo ir Lietuvos meilės pa
vyzdžiai tebėra gyvi. Jie yra įamžinti.
Šiais laikais reikia iškalbingų ir išmoks

lintų vadų, bet dar labiau reikia tokių va
dų, kurk dėl Dievo ir Tėvynės meilės moka 
savęs išsižadėti, kurių žodžiai derinasi su 
darbais, kurių pavyzdys šviečia pasiauko
jimo dvasia. ' | ‘ !

Mūsų tautos himne yra ir tai pasakyta 
“...iš praeities tavo sūnūs įe stiprybę se
mia...” Jei mūsų tautos vadai sems tą sti
prybę iš tokių mūsų tautos vadų, kaip am
žinos atminties Arkivyskupas Matulevičius, 
tauita nežus ir ji vėl bus laisva ir nepri
klausoma.

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
Jau keturiolikai metų pra- J draudžiamas, o privatinis ne. 

slinko, kaip Dievais pašaukė Net labai, labai pageidauja- 
pas Save iš kariaujančios Ba- ma,
žnyčios tarpo lietuviams ge- per
rai žinomą ir mylimą Jo Eks- mius darbuotojus, kurie mirė 
celemciją Jurgį Matulevičių, šventame, būtų Dievui tsiun- 
buvusį Tėvų Marijonų Gene- čianios, mes privatinės mal-

P<<|ory

kio; daug kas pasiunčia to
kius linkėjimus.

— Bet Bagočius nusiėmęs 
Bruklyne iš laisvamanių' Paveikslą dvasiškuose rūbuo 

pastogės eina tokio pat a6' su dviem vyskupo kry- 
plauko gazieta, kurios ant žia13' tai reiskia aukst« st°- 
šių metų pirmo numerio vir n^‘

PASIDAIRIUS 
PO SVIETĄ

šelio išdrūkavotas SLA pre- — Gal jis gavo Gedimino
zidento F. Bagočiaus pikče- ar Jogailos ordenus? 
ris. Jei po pikčeriu nebūtų _ Kaip jis gali gauti, jei 
parašo ir ant krūtinės kry- Lietuvoš valdžios nebėra 
žiaus, vierykit man, tavorš- Kaune.
čiai, nieks nebūtų mislijęs,
kad ne kokio tai Bruklyno 

' barberio, ar Grand str y to 
restorano kuk-virėjo pilnoj
uniformoj pikčeris.

Well.... pikčeris, tavorš
čiai, pasilieka pikčeriu, ba 
juk daug dabar tenka, ma-

kad privatinės maldos 
Kataliku Bažnyčios žv

Reikia Planuoti
rolą ir Adulijos Arkivyskupą. 
Jis mirė šventojo mirtimi. 
Dabar dLuig kas laukia, kuo
met prasidės šio Dievo tarno 
beatifikacijoj procesas. Ne 
vienas klausia, kaip gi ir aš 
galėčioai prisidėti kuomi nors 
prie beatifikacijos proceso 
pagreitinimo! Kaip būtų ge
nai susilaukti, kad Bažnyčia 
oficialiai įrašytų Ark. Matu
levičių į šventųjų skaičių!

Mes amerikiečiai, ačiū Die
vui, turėjome progos su Ar
kivyskupu Jiurgiu Matulevi
čium čia Susipažinti. Pirmą 
kartą jis lydimas a. a. kum. 
Felikso Kudirkos. M.I.C., ir 
kun. Julijono Kazako, M.I.C., 
atvyko Amerikon 1913 m. Mas 
žai kas atsimena šį jo pirmą 
į Ameriką atvykimą. Bet di
desnė Amerikoje gyvenančių 
lietuvių dalis turėjo progos 
Arkivyskupą Matulevičių pa
matyti 1926 metais, kada jis 
buvo atvykęs į Eucharistinį 
Kongresą Cbicagoje o po to 
aplankė didesnę dalį lietuvių 
parapijų ir jose pasakė žino 
nėms labai pamokinančių ir 
gražių pamokslų.

Pusė milijono Amerikoje

Europoj žmonių padėtis iš viso yra skau
di. Bet ką jau ir bekalbėti apie tą tautų 
žmones, kurie kenčia diktatorių okupacijos 
uždėtą vergiją.

Tauta Jo Neužmirš
Lietuvių tauta yra turėjusi gana daug di

delių, garbingų vyrų. Niot ir tautos himne 
turime pabrėžtą sakinį: ‘‘Lietuva, tėvynė 
mūsų tu didvyrių žemė...”

Vienas iš didžiausių ir - žymiausių niffcų 
tautos vyrų buvo n. a. Arkivyskupas Jurgis 
Matulevičių*. Kurio mirties 14 metų sukak-

“Darbininkas”, rašydamas apie mūsų ko
vas dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918-1919 
metais, paduoda apie pasikalbėjimą su vie
nu ukrainiečiu, kuris, besistebėdamas lietu
vių laimėjimais, manęs, kad lietuviams va
dovavo genialus vadas. Dėl to ir rašo:

“Perkračiau savo mintyje mūsų tuome
tinius vadus. Ne tik genijaus neteko su
čiupti, bet nė stambesnių talenitų nesima
tė. Ir klaidų nemaža buvo padaryta. Bet 
tą viską viršijo kažkoks žūtbūtingas lie
tuviškas ryžtingumas. Lenkai tai vadina 
akiplėšiškumu. Tegu sau. Dėl žodžio ne
siginčysim. Bet ta kolektyvinė lietuviškai 
energija, kaip ją ten bevadintume, išgavo 
mūši) tėvynei nepriklausomybę. Tiesa, ne- 
ihpseita ir be atkaklaus akiplėšiškumo, 
kuomet neskaitlingi savanorių būriai sėk
mingai atrėmė trijų, kur kas stipresnių 
kaimynų puolimus.

Dabar istorija k ar toj aid, tiesa, ne visai 
panašiai kaip 1918 m. Tada ir vokiečiai 
ir rusai buvo vLsiškai susmukę. Tarptau
tinėj netvarkoj bet kam buvo pigu skelb
tis nepriklausomu. Visos tautos tai darė 
ir visoms palsisekė. Dabar kas kita. Gob
šieji kaimynai, prityrii.no pamokyti, neno
ri išsieikvoti ir taupo savo pajėgas le
miančiam smūgiui. Ypač visus nori apeiti 
išgudrėjęs gruzinas, kurio naguose Lietu
va taip nelaimingai pakliuvo. Ar vylin
gam kaukaziečiui pavyks visata pasaulis 
apgauti! Jau vienas faktas, kad toks 
klausimas yra statomas, parodo, jog pa
saulis gerai supranta Stalino planus, bet
ir fflpra«lnnia« kol kaz negali jo užsilno-i lielnvię (Įar 51
.pinų slrtraindyti, nes bailiisi.s meškinas j Knta|i|i|) Bažnyfios ,„rn ir
neišdrįstų stoti į kovą. Kitierjškuino pas , , . , ..
• • - _ , • , . .. , , . . be abejo daugelis geistų p. i-jį nėra ne krislelio, vien vylius, klasta ir
smurtas. Ta aplinkybė, kad turime reika
lą .-u k! ^tingiausiu pasaulio imperia'istu 
labai apsunkina mūsų padėtį. Bet tas turi 
padirginti mūsų ryžtingumą iki aukščiau
sio laipsnio.

Iš prityrimo gerąi žinomai, kad bet ko
kiam pakenčiamam frontui sudaryti, ne- pat ir vį^ojo Šventumo aure- 
apseisime be kerštų srovinių diskusijų. oĮ-s rižinilno rpikalu Bcl 
T«3 metas jau prasti - spaudoj ar su-milWai L yra K#
sivaziavimuose, kad lemiančiam momen-|. ... T. » »■ • » •.... . >• .» v* 1 ii tankų Bažnyčios viešosiostui atėjus, turėtume jau išdirbtą konkretų , . . . .
veikimo .planą”. n“W“ ,r 5™ ■Pnva"na’1 V .e-

Gia iškeltoms mintinis mielai pritariame.
Aišku, kad reikia planuoti, dirbti ir aukoti

dos beatifikacijos procesą pa
skubina. Kandame šiuo klau
siniu gražų nurodymą knygo
je “Sanctity in America”, 
kur 15 p. Arkivyskupas Ci- 
cognani rašo šiaip: “The cu- 
stomary approacb to beatifi- 
cation is the procese ‘de non 
cultu’ (Canons 2000 and 2020 
of the Code of Canon Law). 
Among other tliings, proof 
mušt be adduced that forui 
the beginning tbere has not 
been public worshįp of a 
Servant of God; or if there 
appear to bave been abuses 
in tliis eonneetion, tliat the 
ecclesiastical authorities

ridėti prie Arkivyskupo Ma
tulevičiaus beatifikacijos. Kas 
gi reikia daryti! $

Visu pi nna reikalingu mal
dų. Dievus išklauso žmonių 
maldų kitais reikalais, taip

šas pagerbimas, kol asmuo y- 
ra Katalikų Bažnyčios dar ne

įn-

(Užbaiga 5 pusi.)

— Tai aš jau nebesupran
tu, broli Baltramiejau.

•Dalykas štai kame. Jis 
priklauso prie Rezukristian 
baltųjų brolijos.

— Prie Rezukristians ?
— Jis yra, kaip ir mes, 

amžinos tiesos ieškotojai.
tyti foni pikčeriu, ir aš apie — o kaip ilgai tos jūsų 
jį nieko nebūčiau dėjęs ant brolijos ekzistuoja? ... ■ 
savo delno, jei jis nebūtų iš-1 — Tūkstančius metų.
šaukęs į debatus all Chicago — ir iki šiam laikui dar 
sandariečių staršusčyfus: nesuradote tiesos?
Dėdę Pakaušį ir Baltramie- — Dar ne. 
jų. Sutarę, kad pralaimėjęs ! _ Tai menki iš jūsų gal-
debatus turės nupirkti pantę vočiai! Jeigu tu tvirtini, kad 
snapso, pirmiausiai prabilo asilas gali atskirti alų nuo 
Baltramiejus, kuris taip pat vandens, tai kodėl jūs ne
priklauso prie tos brolijos: I galite surasti skirtumo tarp 

— Ar manai jūsų tas su- tiesos ir melagysčių? 
sivienijimas pasilaikytų, jei — Aš matau, Dėde Pa- 
ne dievobaimingas preziden- kauši, kad tavo protas per
tas, kuris priklauso prie bal menkas svarstyti tokius gi- 
tųjų broliukų draugijos?., bus dalykus. Geriau duok

— Ką tu čia niekus 'šne
ki apie susivienijimo prezi
dentą. Jis juk yra socialis
tas, laisvamanis; jis nega
li priklausyti prie religinių 
brolijų.

— Aš “beeinu,'’ kad tu 
klysti, Dėde Pakauši.

— Na, iš kur gi tu žinai, 
broli Baltramiejau, apie tai, 
kas dedasi Bostone?

— Mūsų brolija gavo pa
veikslą su paties Bagočiaus 
parašu. Tai buvo linkėjimai 
naujiems metams.

man tą pusę dolerio ir gin
čai bus baigti.

— Olrait, broli Baltra
miejau! Tik nebūk asilas ir 
neik prie vandens.

Vieną šventadienį Šarma - 
taitis su savo žmona išėjo 
pasivaikščioti. Einant par
ku Sarmataitienė kreipia 
vyro dėmesį:

— Ar pameni, dūšiuk, tai 
toji pati vieta, kur prieš 
penkioliką metų tu prisipa
žinai mane mylįs. Ar ne tie-

— Tai čia dar nieko to- sa?

ATVYKO AMBASADORIUS HALIFAX

Kito kelio, vedančio į laimėjimą, nesuraaimt. pripažintas šventuoju, yra žmoną laivui sustojus Anmapoly.

("Draugas" Acme telephoto)

U. s. karo laivyno departamento sekretorius Frank Knox •britų karo laive “King 
George V’” svKikina atvykusį į Ameriką naują britų ambasadorių lordą Halifaxą ir jo
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cma! klampoti ir, žinoma, visas
JaUSIllal labui susipurvinęs. Gundui

Jaunimai yra Dievo dova-, aP*e tai plačiai pasklidus, vi
lią. Jausmai, galimai sakyti,Is| labai stebėjosi, kad prezi- 
ir paxlaro žmogų žmogumi, dentas nesidrovėjo gelbėti 
Kad ir kieno i;rotas būtų iš- kiaulę. Bud jis pasukęs: “As
kilęs Į aukščiausias aukšty
bes, bet jei jausmai būtų ap
mirę, tai nežiūrint to savo 
aukštojo proto, tas žmogus

padariau tai net tik kiaulei, 
bet ir pats sau.” Ką jis
manė taip! sakydamas? Kad 
kiekvienas gailestingus dair-

vis dėlto būtų panašus j kie- bais, kad ir menkiausiam gy
vulėliui padarytas, lavina 
žmogų, ugdo meilės jausmų 
jo širdyje.

Tačiau jausmai, nors ir 
yra gražiausia mūsų sielos 
dalis, turi būti valdomi pro
to. Net ir geriausi jausmai, 
jei nelaiko savo ponu—pro
to, naudos vietoj, padaro ža
los. Pav. jei vaikas iš dide
lės paukštelių meilės, suga
vęs vienų, taip bučiuos ir 
glamonės, kad paukštelis nu
gaiš. Yra ir motinų, pantas i tj 
j tų vaikų. Jos iš didelės 
meilės lepina vaikų, nieka
dos jo nedraudžia, ir, paga
liau, vaiko sielai nutinka, 
kaip tanu paukšteliui — ji 
miršta.

Atsiminkite tai ir vaikui 
aiškinkite, kad, netenkinda- 
mos jo visų norų, bausdamas
jį ir drausdamos, jūs kaip

tų šaltų akmeni. Dėl to šv. 
Paulius. ir sako: “Kad turė
čiau dovana pranašauti, ži
nočiau visas paslaptis ir vi
sokį mokslų.... o neturėčiau 
meilės.... esu niekas.” Tr 
ne. labai išlavinto proto žmo
gus gali būti tikrai dorovin
gas, bet neišlavintų jausmų
— niekuomet.

Jausmų yra daug rūšių. 
Kiekvienam geras jausmas tu
ri . priešingų — piktų. Pav. 
užuojautai — pavydų, meilė
— neapvkantų, drąsa — bai
mę ir t. t. Bet visi jie su
traukiami j kelSus pamala
mus: į meilę, neapvkantų, 
pagarbos ir gėdos jausmus. 
Visi kiti yra tų vyriausiųjų 
jausmų vaikai.

Jei vaiko širdyje auga ges 
rieji jausmai, tai nebėra ten 
vietoisi piktiesiems. Todėl kuo
anksčiausiai imkite ugdyti tik parodote tikrai, giliai jį 
tuos geruosius. mylinčios, žiūrėkite, kad vaii-

Kad vaiko širdyje augtų kai mokytųs s?.vo jausmus 
meilės jausmas, reikia pir- valdyti protu.
mlausia žadinti jo užuojan- i Yra dar vienas jausmas, 
tų. Užupjauta vra pirmas kuriuo atjaučiame, kas gra- 
žimgsnis prie meilės. Pasako- žu ir kas biauru. Tai yra 
kitę vaikui apie jo pažįsta- ; grožio jausmas. Tr jo neuž- į 
mų žmonių, nelaimes, apie , mirškite, nes ir jis švelnina 
našlaičių liūdnų gyvenimų, žmogų ir kelia, aukštyn1. Nes 
apie elgetų likimą, apie gy-' groži s,, taip pat kaip tiesa ir 
•vulėlių ir net augalų vargus, geras, yra Dievo savybės. 
Akylai žiūrėkite, kad jis nėr Mokykite vaikų pastebėti tų 
skriaustų nei žmonių, nei jo-) grožį, kurio tiek daug Dič
kio gyvo padaro ir net auga- ! vas yra paskleidęs po pjau
lų, naikindamas juos be rei- ' lį. Rodykite jį ir auksiniuo- 
kalo. Kiekvienas naikinimas, J se saulėlydžiuose, ir marga- 
kiekvienas nešvelnus apsiėji- spalvėj? vaivorykštėje, ir
mals mažina meilės jausmų, žvaigždėtame danguje, ir
Raginkite vaikų auginti ko- sriauname upelyje, ir slėj-in- 
kį žolynėlį ir kuo rūpestin- gose daubose, ir margose Re
giausiai jį prižiūrėti. Auklė- lelėse, ir liūliuojančiame ra
kite jį taip, kad jis negalėtų gių lauke, ir pageltusiaime 
abejingai žiūrėti į kokio pa- lapelyje, ir užšalusių langų 
daro kančių, stengtūs g: l.bėti i rašte. Žadinkit? vaike tų gro
ji ir šelpti, kiek jo jėgos lei- žio jausmų, kad jis panorėtų 
džia, kad gailėtųs net ir nu- ir aplink save ir pačiame svl 
skintų bevystančių gėlių ir vyje viską gražiai sutvarky

ti. Kad gražiai praustus, gra 
žiai laikytų drabužius, gra
žiai tvarkytų kambarį, gra-
žiai taisytų lovų, gražiai val
gytų, •vaikščiotų, gražiai kai-9
betų, melstus, gražiai visur, 
ir visuomet elgtųs.

PASKUTINIS SPINDULYS
Paskutinis spindulys
Kad “su Diev” man pasakys,
Ir dienelė ta paskęs 
J nematomas gelmes —
Kiek tai norų, kiek troškimų 
Plauks į srytį atminimų.

Ryt, žinau, išaus diena;
Gims svajonė neviena.
Paskutinis spindulys
Vėl gelmėn jas paskandys.
Ir veltui jų kapą kasiu:
To kas žuvo nesurasiu.

Putinas

Kiaušiniai kepti su 
bulvėmis.
Paimti tris dideles bul

ves, 3 šaukštus sviesto, pu
sę šaukštelio druskos, tru
putis pipirų, 4 šaukštus kar 
što pieno ir 6 kiaušinius.

Gerai nuplauti bulves ir 
nušluostyti. Kepti karštame

pusę šaukštelio bakino, 1 
puodukas pieno, 5 kiauši
niai, 1 puodukas sumaltos 
mėsos (nuo sriubos), 1 kiau 
šinio trynis, 1 puodukas 
smulkiai sukapotų svogūnų, 
2 šaukštai sviesto, ir smul
kių duonos sausainių.

Išsijoti miltus, druską ir
v. . , , . , bakiną. Pridėti pieną ir 3pečiuje kol suminkstes, maz ..... . ...

, . klausinius, gerai suplaktusdaug apie 45 minutes. Iškepi . . , ..., , . . ir gerai viską sumaišyti,tas bulves perplauti per pu
sę ir atsargiai išimti vidu
rius, kad nesusproginus žie
velės. Sugrusti bulves, pri
dėti sviestą, druską, pipirus 
ir pieną. Gerai viską sumai
šyti ir ta bulvių tyre pri-

įr
Kepti dideliais 
blynais.

ir plonais

Paimti mėsą ir sumaišy
ti su kiaušinio tryniu ir vie 
nu kiaušiniu. Pasūdyti ir 
papirinti. Pakepinti smul-

mendacijos:
1. Nominuotoji kandidatė 

turi būti pavyzdinga ir pa
sekminga motina. Tai spren 
džiama iš jos būdo ir iš jos 
išauklėtų vaikų.

2. Joje turi būti šios žy
mės: Drąsa, moralinis pajė
gumas, kantrumas, jautru
mas, malonumas, kito su-

Našlaite Prie Ventos
(Tęsinys)

Krauju apsipylusi vakaro 
saulė nuslinko už pušyno 
kirtimų.

Kažkas retu dungsnojimu 
pabeldė į tarnaitės kamba
rėlį ir tyliai įėjo. Pro sie-

pratimas ir galėjimas sukurĮ ną išgirdau ploną balselį, 
ti namus namais pilna to Tuoj supratau — Stasytė 
žodžio prasnje. kažką sakė ir išėjo.

3. Ji turi turėti suprati- Netrukus tarnaitė man 
mą apie socialinius ir pa- padavė nedidelį krepšelį, pil 
saulinius dalykus ir turi su- ną gražių žemuogių.
rasti laiko apart savo kas- — Čia tamstai tokia mer- 
dieninio darbo visuomeni- gėlė atnešė..., Žinai tam- 
niams darbams. sta — piemenaitė, našlaitė

4. Ji turi būti apdovano- ta....
ta gabumais patraukti drau 
gų, mokėti pasitikti žmones 
ir gerai suprasti savo pa
reigas kaipo “Amerikos mo
tina.”

Lig šiol “Amerikos Moti-

Aš kažko sumišau.
— Ar jau išėjo — tyčia

paklausiau.
— Jau.
Tuoj puoliau prie lango. 

Pamačiau — Stasytė paleng
nos” titulą buvo pelniusios va ėjo į namus. Pravėriau 
šios: Mrs. Fletcher M. John- langą ir šūktelėjau: 
son, Georgia, 1935; Mrs. Stasyt!....
James R. Smith, California, Ji atsigrįžo.
1936; Mrs. Carl R. Gray, — Stasyte, tuoj grįžk
Nebraska and New York, pas mane.
1937; Mrs. Grace Noll Crow Ji tik šyptelėjo, paraudo 
eli, Texas, 1938; Mrs. Elias ir greitai nuskubėjo.... Aš 
Compton, Ohio, 1939 ir pa- vėl sušukau, bet ji daugiau 
skutinioji, Mrs. Charles Ma- nebeatsigrįžo. 
yo iš Rochester, Minn. Nusiminiau. Aš būtinai tu

LĖKTUVO SU3IDAUŽYM0 AUKOS

rėjau ką nors jai padova
noti. Bet Stasytės jau nebe
buvo. * j, 4

Pasižiūrėjau ant stalo. 
Čia stovėjo gražios, raudo
nos žemuogės. Paskutiniai 
saulės spinduliai smeigėsi 
krepšelin, ir tos žemuogės 
man dabar atrodė kaip skai 
stūs našlaitės širdies krau
jo lašeliai, kaip kruvinos 
ašaros.

Ir man buvo taip sunku 
pradėti jas valgyti.

* n- *
Rudens viesulai vėi ėmė 

sukinėti, kraipyti vyšnias ir 
obelis. Vėjas ėmė draskyti 
ir purtyti seną išdidų to
polį.

Vėl vaikų prisirinko pil
na mokykla. Vėl skambėjo 
graudus varpelis. Bet Stasy 
tės dar vis nebuvo. Našlai
tė dar daug savaičių Paven
čiais varinėjo žąsis. Ir žą
sys buvo neramios ir vis 
norėjo skristi anapus upės 
— į nugeltusį ir vėjo ban
guojamą avižų lauką.

Paskui vėl bįrėjo snai
gės, vėl krito didžiausiomis 
saujomis. O Stasytės nebu
vo....

Vieną vakarą aš išsiren
giau pas jos šeimininkus.

kimšti bulves, paliekant ant kiai sukapotus svogūnus su 
viršaus nemažą duobutę. Į sviestu, pridėti mėsos miši- 
kiekvieną duobutę įmušti po! nį, ir viską dar pakepinti 
kiaušinį, pasūdyti ir papirinj apie 2 minutes. Paskui kiek 
ti ir pakepti pečiuje. Kepti vieną blyną tepti su pakepin 
tol, kol kiaušiniai bus iš- ta mėsa ir kietai suvolioti, 
kepę. Suplakti likusį kiaušinį.

Įmerkti kiekvieną suvoliotą 
blyną į plaktą kiaušinį, pa
skui į duonos sausainius ir

Šiems blynams vartojama kepti karštuose taukuose ar 
mėsa, kuri buvo sriuboje svieste. Šie blynai tinka val- 
virta. Paimti 1 puoduką mil- gyti su bulionu ar su skys
tų, pusę šaukštelio druskos, ta sriuba.

Blynai su mėsa.

gančios tetos slaugyti.... į Ištikimybė atsveria
Tai išsivedžiau ją priean- ir laisvę.

gin ir pradėjau raminti. Ta- __________________
čiau dabar ji pradėjo dar
smarkiau verkti ir kukčio
ti. Ji glaudėsi prie manęs 
ir visa virpėjo. Stasytė jau 
nieko nebesakė ir ėmė link
ti žemyn...........

Dabar aš ir savo akyse 
pajutau degančias ašaras.
Palenkiau Stasytės galvelę 
ir pabučiavau jos geltonus 
plaukus.

Po kelių dienų senis Rau- 
gelis Stasytę išvežė. Išvežė 
toli — toli pas tetą. Važiuo
dama pro mokyklą ji ilgai 
žiūrėjo į langą. Ji pamatė 
mane, nuleido savo mažutę 
galvelę ir pagal didelių ra
tų kraštą susilenkė, susi
gūžė.

Senis Raugelis suplakė 
arklį ir nutrinksėjo kietu 
gatvelės gruodu.

Aš dar ilgai žiūrėjau pro
Nuėjau. Namuose radau tik ^anS4 ir ilgai, rodos, girdė- 
susiraukusius senius. Tro- Jau Stasytės raudojimą.

auksų

INDIGESTION
may afled the Heart

Oas trapped ln the stomach or fullat may act likę a 
halr-trigger on the heart. At the first sign of dlstreas 
emart men and women depend on Bell-ans Tableta to 
aet gas free. No laiatlve but made of the faateat- 
actlng medicines known for arld lndlgeatlon. If Ihe 
FIRST DOSE doesn’t prore Bell-ana better. return 
bot tie to us and rvceive DOUBLE Mouey Back. 25c.
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KRAFT FRENCH 
DRESSING

I AMERICA S l ARGEST 

SEltING BRANO

įmerktų j;ę> į vandenį.
Yra puikių pasakų (legen

dų) apie vaikelį Jėzų, kaip 
Jis gailėdamasis lauko leli
jų, išpildavęs iš jų taurių 
lietaus vandenį, po pievų be
bėgiodamas, ir kaip g Dėda
vęsis net ir negyvų daiktų.
Vi.nų kartų Jėzaus iš molio' “Amerikos Motina” 
padirbtus balandėlius, Judas, 
tuomet taip pat dnr mažas
berniukas, supykęs norėjęs Amerikoje yra paprotys 
sumindžioti. Jėzus bematant kasmet rinkti pavyzdingą 
pavertęs juos gyvais, kad jie typišką amerikonišką moti- 
pas;pruktų nuo Judo. ną. Taip vadinamoji organi-

Bašoina apie garsųjį Ame- zacija “Golden Rule Foun- 
rikos prezidentų Linkolnų, dation” paskelbė, kad jau 
kaip jodamas kartų, jis pa priimama nominacijos “1941 
matęs kiaulę skęstant pelkė- Amerikos Motinai” išrinkti, 
je. Tuojau nulipęs nuo ark- Pažymėtina, kad kandida- 
lio ir padėjęs kiaulei išsi- tems reikalingos šios reko-

(”T)rau»a«” Acme teleohoto)

Kap. P. T. W. Scott (kairėje) vienas iš dviejų žuvu
siųjų nukritus keleiviniam TWA lėktuvui arti St. Louis, 
Mo., ir Mary Eshback (dešinėje), lėktuvo šeimininkė, 
kuri lengvai sužeista.

boj Stasytės nemačiau. Ji Į 
šėrė gyvulius ir sugrįžo tik, 
po valandėlės. Pamačiusi 
mane, ji paraudo ir sustojo 
pačiame kampely.

— Na, eikš arčiau, Sta
syte — paėmiau jos ranke
lę — kodėl tu nebeateini 
mokyklon?

Ji tylėjo. Piktas susirau
kęs senis ėmė kalbėti:

— Nebeleisim šiemet Sta
sės mokytis. Prieš adventą 
išvešim pas tetą, o pavasa
rį, vėl pristatysim prie žą
sų....

Mergaitė staiga pravirko. 
Senis pradėjo kažką mur
mėti. Man pasidarė taip 
skaudu ir gaila našlaitės. Aš 
norėjau senį perkalbėti, bet 
neįstengiau. Buvau besuma
nąs Stasę pas save pasiimti, 
bet taip pat negalėjau: juk 
ji turėjo važiuoti savo ser-

(Stasius Budavas).
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Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

(Tęsinys)
— Tania, einame šiandien j gubzagsą!
Taip pasveikino draugas Vladimirovas Tanią atė

jęs į biurą. Jo veidas švietė tyliu džiaugsmu — tai bu
vo bruožai, kurie rodė, kad jo vidus dabar yra visai ki
toks. Tanią ypačiai stebindavo tas jo prigimties dvily
pumas. Rodės, tartum jame būtų įsikūniję du visai skir
tingi žmonės, dvi griežtai skirtingos pusės, kurios visą 
laiką viena su kita kovoja. Viena dvasinga, išlavinta, su
gebanti galvoti ir suprasti, žiauri, šalta, egojistiška.

— Tania, einame, apsirenk! — vertė draugas Vla
dimirovas. — Šiandien aš kaip tik turiu daugiau laiko, 
būtent tarp dviejų susirinkimų, tai galime nueiti ir su
tvarkyti savo šeiminius reikalus.

Tania tylėdama nusikabino paltą. Žinoma, į vedybų 
biurą reikėjo eiti — kaipgi kitaip. Bet tas pasipiršimas, 
visa ta “ceremonija,” kaip ši santuoka turėjo būti suda
ryta, pasirodė jai tokia neįtikima ir tokia tolima nuo 
vedybų, kurias buvo susikūrusi savo svajonėse, jog Ta
nia turėjo sutelkti visas dvasios jėgas, kad neparodytų 
savo skaudaus nusivylimo. Reikalauti iš draugo Vladimi- 
rovo, kad eitų tuoktis į bažnyčią, būtų buvusi nesąmo
nė. Viena, bažnyčioje tuoktis jis neturėjo teisės, antra, 
pats kiekviename susirinkime ir kiekviena proga iš tų 
“beprasmių” apeigų skaudžiai juokdavosi. Ką tad būtų 
reiškę Tanios žodžiai, kad jai santuokos visa esmė ir 
prasmė glūdėjo bažnyčios palaiminime ir kad tik Die
vo mistišku būdu sujungtas dviejų žmonių likimas jai 
turėjo vertę? Ji turėjo visko išsižadėti!

Pamažu apsivilko. Per galvą lėkė liūdnos mintys. 
Krūtinę draskė nerimas, kad tą kryžių, kurį dabar de
dasi sau ant pečių, turės ilgai, ilgai nešti. Viskas išėjo 
visai kitaip, negu buvo svajojusi. Bet ar dėl to galima 
išsižadėti uždavinio, kurį stato pats gyvenimas? Ne žmo
gus pats sau renkasi kelius: jie yra paskirti, ir jam te
reikia tik įtempti visas jėgas, kad tą uždavinį, iš aukš
čiau skirtą, garbingai įvykdytų. Žmogui tikslas yra duo
tas, tik kelią į tą tikslą pastoja, visa eilė kliuvinių, įvy
kių, faktų. Daugelis, sutikę tuos kliuvinius, ima teisin
tis, kad nebeištvėrė ir buvo paties gyvenimo su tūkstan
čiais jo ratų, ratukų, atsitikimėlių žiauriai sugniuždyti. 
Tačiau tai joks pasiteisinimas. Priešingai, čia kaip tik, 
ir glūdi visa gyvenimo prasmė, kad nereikia nuo paskir
tojo kelio nuklysti. Gyvenimą reikia imti tokį, koks jis 
yra, kalbėjo sau Tania, bet jį reikia padaryti turiningą, 
įprasminti, nuskraidinti vidaus šilima. Štai dabar ir 
prieš mane ištįso mano gyvenimas, tačiau, kad ir kaip 
ten būtų, vis dėlto aš pati esu jo šeimininkė ir jo kūrė
ja, nuo manęs priklauso, ar šviesą ir laimę į jį įsinešiu. 
Aš nepabūgsiu jokios naštos, kurią atneš man moterystė: 
priešingai, pasistengsiu ją tiek nušviesti ir pasilengvin
ti, kiek tik tegalėsiu. Į santuoką žengiu kaip į tamsų, 
nežinomą kraštą; nė vienas kunigas neištiesė man laimi
nančios rankos. Tačiau Dievas, į kurį negaliu viešai, prie 
visų žmonių, kreiptis, manau, man tos palaimos neat
sakys ir nenukreip3 savo maloningų akių nuo mano pa
sirinktojo kelio. Jis man duos jėgos iškęsti viskam, kas 
manęs laukia. Jis man padės piktą nugalėti geru, šyp
sotis tais momentais, kai skausmu ūsčios širdis. Jis man 
padės ne kristi, bet paremti tą žmogų, prie kurio ša
lies jis mane pastatė.

Tiesa, bus nelengva užmiršti visus tuos skausmus ir 
įžeidimus, kuriuos teks iš savo vyro iškentėti, bet, ma
nau, duos Dievas jėgos sužadinti jame gėrio ir grožio 
pradus, uždegti tą dievišką kibirkštį, kuri jame glūdi, 
kaip ir kiekviename žmoguje.

Žinau, kad manęs laukia daugiau skausmo negu lai
mės, tačiau nuo manęs pačios priklausys, ar būsiu -lai 
minga. Ir aš būsiu laiminga, nes noriu būti laiminga, 
aš pati kursiu sau laimę kitam pasiaukodama. Žinau, kad 
reikės nepaprastai daug kantrybės ir vargo, kol galų 
gale pasiseks vyrą padaryti žmogų, kuriame surusės die
viškoji kibirkštėlė. Tačiau ar tada, kai tą sunkią plū- 
kiavą apvainikuos pergalė, ar tada toji pergalė nebus 
juo didesnė ir puikesnė?....

— Ar jau galime eiti? — netikėtai nutraukė jos 
minčių giją draugas Vladimirovas. — Aš jau esu pa
siruošęs !

— Taip, galime! — atsakė Tania bičiuliškai šypso
damasi.

Abu skubiai nudardėjo laiptais žemyn. Jis lipšniai 
paėmė ją už parankės ir tarė:

— Tania, aš tau noriu pasakyti vieną dalyką: aš 
dabar turiu tave p.'.daryti tikrą komunistę.

JOHN D. SŪNAITIS ARMIJOJE

("Draugas” Acme telephoto,

\Vintlirop Rockefeller, aliejaus magnato John D. milijonų 
paveldėjas savanoriu įstojo kariuomenėn, nelaukęs iki bus 
pašauktas. Jis yra 28 m. amžiaus.

KAI RYTYS POTĖ
Neseniai, kai Rytys smarkiai pūtė ir siūbavo •

Plataus Atlanto vandenis; kai supos,-bangavo 
įnirtusi jūra ir plovė žemyno kraštus;
Kai jūros potvynis buvo aukštokai pakilęs —
Glėby j laikė, plačiai apsėmęs, smėlėtus krantus,
O aukštumoje, viršuj akiračio iškilęs,
Tamsiai mėlynoj erdvėj skaistus mėnuo plaukė,
O žemai, įvairiaspalve juosta tsusijuosus,
Žibėjo jo šviesoj jūra bangoms pasipuošus,
Kaip kryžiavus griaustinio iš giedro dangaus trenkė 
Mus netikėta žinia, kad mūsų numylėta 
Brangioji tėvynė—Lietuvei—didvyrių šalis,
Baltojo Žirgo žemė, kurion viltys sudėta 
Mūsų buvo, neteko laitsvės: nelemta dalis —
Skaudi nelaimė ją ištiko: ją bedieviškas,
Raudonskvemis kaimynas — ištvirkęs, begėdiškas 
Tyronas apgaulingai klastai — jėga užgrobė,
Išžudė tūkstančius nekaltij. žmonių, pagrobė 
Jų turtą'ir kad niekšingi Judos palminę 
Laiko jau po savo kojomis mūsų tėvynę,
Lupa paskutinį nuo jos kailį prisiminę,
Ir džiaugias, ked. atnešė jai nelaisvės gadynę,
Parvežė iš Maskvos “amžiną t?nu.ę” Stalino 
Tr visiems lietuviams ant kaklo ją užkabino;
Kad raudonarmiečiai jau Lietuvoje maršuoja,
Būricis tankos per ūkininkij dirvas roąjuoja;
Kad rusų šautuvai .tarška ir spiaudo ugnimis 
Tr verčia minias lietuvių į kapus naktimis;
Niekšai džiūgauja ir maudosi brolių kraujuose,
O laisvės sūnūs badauja ir skęstu varguose.
Tai tau gi ir laisvė ir brolystė komunk-tų,
Kurią jie išperėjo dėl visų luomų tautų!!!

Brooklyn, N. Y., spalių, 1940

Tačiau Tania nieko neatsakė. Tylėdama išėjo į gat
vę. Jaunavedžius pasitiko aiški, spindinti žiemos diena. 
Tanią apėmė džiaugsmo jausmas, kad nugalės. Juk prie
šais Dievo pasaulyje švitėjo tiek laimės ir tiek saulių! 
Saulė, nelyginant jaunamartė, maudėsi upės bangose, 
švytravo lieknose geležinkelio tilto viršūnėse, atsispindė
jo kiekvienoj stiklo šukėj, kuri gulėjo numesta į purvi
ną gatvę....

Dievas yra visur! — galvojo Tania. — Be Jo žinios 
nė plaukas nenukris nuo galvos, nepaliks Jis ir manęs. 
Jei jis saulės spinduliu iš sudaužyto butelio skeveldrų pa
daro puikų veidrodį, kodėl negalės ir man nusišypsoti? 
Lyg negali mano gyvenimo, apdaužyto ir iškankinto įsiu
tusių pasaulio audrų, apšviesti savo malonės šviesą ?. ...

— Tania, — vėl nutraukė draugas Vladimirovas jos 
mintis. — Kodėl man pirma nieko neatsakei? Žinai, aš 
turiu tave perauklėti iš pačių pamatų. Tavyje dar per
daug gyvos senosios atgyvenusios pažiūros, tavo prote 
dar per daug guli visokio religinio mėšlo! Tu turi nu
sikratyti visu tuo kimsynu, turi tapti laisva, pasidaryti 
visai laisvas žmogus, kuriam nieko nebūtų galima pri
kišti! Aš esu už tave senesnis ir' komunistą padariau 
jau ne vieną žmogų. Manau, kad neilgai reikės — ir tu 
būsi taip pat komunistė! Supratai? Ir sutinki?

— Supratau! — atsakė Tania, stipriai spausdama 
jam ištiestą ranką.

Tačiau, tardama tuo? žodžius, pati galvojo: bet aš 
tau nieko nesakau, kad aš tave perauklėsiu. Aš ne kal
bėsiu, bet veiksiu — ir padarysiu “savo,” gali būti tikras!

(Bus daugiau.).

Marijonai - Žemės 
Sklypo Savininkai 
Pietų Amerikoj

vietas buvo brendamai van-į tuvėse atvyko ir dalyvavo 
duo užsėmęs. Visgi susirin-! dar daugiau žmonių, 
ko gerokai žmonių, kurie Abiejų dienų visas pelnas 
gražiai prisidėjo prie pa ren siunčiamas Europon sušelp- 
gimo pasisekimo. Gruodžio ti Lietuvos pabėgėlius Ber- 
31 d., Naujųjų M*’ų sutik-1 lyne.

Gruodžio 26 d., viešojo no
8
taro raštinėje, buvo sudary- |
tas paskutinis lM,;k,n'oIĄMEW(KOS į ,ETIIVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
aktas, kuriuo 11. Mari onai 
tapo diktoko žemės sklypo 6958 So Talman Ava

. . Vm Tel. GROvehill 0617
savininkais. Ant šios ž: Ulės n/ftr* tel HEMlock <848 
bus pastatyta lĮiirnioji lietu
vių bažnyčia Argentinoje, 
miisijonierių namas ir moky
kla bei salė. Žemė yra Vilią 
Porvenir, AvellnrJedoje., Bue
nos Aires priemiestyje. Per 
TT. Marijonus, žymiai žemes 
ne kaina, ŽMiiės lotus taipgi 
nusipirko 23 lietuviškos šei
mynos, taip jog visas kvar
talas bu's lietuviškas ir kar
tu su netoliese gyvenančiais
lietuviais sudarys gražią lta,- 
tuvišką koloniją. Iš viso, pa
rapijos reikalams yri suvirš 
5,300 kvadratinių metrų že
mės.

S. Lukas i Gražūs Parengimai
BUENOS AIRES. — Gruo 

džio 29 ir 31 dd., Lietuvai 
Išlaisvinti Centras Argenti
noje suruošė du graži i pa
rengimu, tikslu suse-įpa
bėgusius iš Lietuvos Abi 
pramogi gražiai pavyko ir 
rado pritarimo lietuviškoje 
visuomenėje. Pirmojo paren 
gimo dieną taip smarkiai bu 
vo palyta, jog kai kuria?

iiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiH-.iiiiiiiiiiiiiiiiiii'
AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
I.IKTUV1S

OPTOME1RICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimai

Palengvinis aklų įtempimų kas es
ti prježastimi Kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuoiu- 
mo, skaudamą, akių kardtį. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki' 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigios, kaip

pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

iiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiii

DR. KARL NURKAT
(Kurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
ISekzatnlnuoil jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurie |>ašalin* 
Tisą aklų (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0323 — Clik-ago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien »:00 a. m. Iki 8.30 p. m. 

Treč. Ir Seėt: 9:00 a. m. iki • 
7:80 p. m.

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 3—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtnd. ir Nedėlioims «usitaro«

2423 W. Marąuette Road

Tel OANal 6122

OR. BlEžiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

V 1—8 popiet ir 7—8 »

REZIDENCIJA.
*<*».'♦» s California Av»

OR. STBIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS.
N no 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak 

Nedėliomis pa^al suturti 
Office tel. YARda 4787

tel. PROspect 1930

Tat YARda 5921.
Ree.: KENwood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3*
756 West 35th Street

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 82«

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P U 

Nedėliomis pagal sutarti.

Tel. OANal 0257
Rea. tel.: PROspect 68M

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reeldencija: 6600 So. Arteaian Ar, 
ViT.ANPOfl- 11 v vyto ik. 2 «nn<ai 

• • ..i ..k*..

t

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:

VIRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Treeiad. ir Sekmad. tik susitariąs.

Telefonas: Hemlock 5849

OR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. Western Avė.

Ofiso Valandos:
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9

Sekmadieniais suIak sutarties

Telefonas CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road

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

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas SEEley 0434.

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nno 11 iki 12.

2 iki 4 ir 7 iki 9 
i Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki V

Šeštadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Halstau Street

Tei. CAlSal ūsoO

DR. WALT ER PHILIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutarti.

Tai YARda 2246

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

J

TeL Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

OR. A. TENKINS
(Lie tuvis!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar* 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas FROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 242.

DR. F. G. VYINSKUNAS
FHYS1CIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd

Tel. CANal 2345 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tol HEMlock 3150

Phone Cicero 4276

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct., Cicero, UI.

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — k popiet.

DR. P. J. BEINAR
(Beinaranskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1612.

Ros. — YARda 3956. 
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakarą 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

OR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayettą 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais lt 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994.

Pirmadieuiais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

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

(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, IR

OFISO VALANDOS: 
į Nuo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4

vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. uuo lU nu 12 vai. ryto.

tlft. MAUBIGt KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL YARda 0994 
Rez. teL FLAsa 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto į 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų 

Tai. YARda 5557

DR. FRANK G. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street 

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakara 

ir pagal sutartį.

A

t '

I 'f



I

Pirmadienis, sausio 27, 1941 DRAUGAS

ARKIVYSKUPO MATULEVIČIAUS 
BEATIFIKACIJOS REIKALU

(Tęsinys iš 2 pusi. 7

tervened to teupress tliein. 
IIowever, this is not meant 
to iniply tliat we may not in- 
voke privately as gjints those 
who lived and died in the 
odor of sanetity. ln fact, this 
is the way by which God 
freąuenitly liastens the glori- 
ficaition of His Servants on 
tilto earth, and so places tire 
seal of Uis approval on their 
works, aini ultimately recog- 
nizes their sanetity through 
the voice of the Sovereign 
Pontiff”.

Iš šių kelių žodžių supr.n 
tania, kaip yra svarbu beati
fikacija pradėti su privatinė
mis maldomis. Yra žmonių, 
kurie privačiai meldžiasi į 
Arkivyskupų Jurgį Matulevi
čių. Bet tas iškaičius teauga 
diena iš dienos. Prie to mus 
verčia ir šių dienų reikalai 
— nelaimės.

Visiems yra gerai žinoma 
A r k iv ysk ūpo Mat ule viči a u s 
du žymiausi darbai: Tėvų M a 
rijonų Kongregacijos išgelbė
jimas nuo pražūties ir Lie
tuvos Katalikų Bažnyčiom 
Provincijos įkūrimas. Po Tė
vų Marijonų Kongregacijos 
30 metų gražios darbuotės ir 
po Lietuvos Katalikų Bažny
čios Provincijos 15 metų dai
laus progreso, štai abu jo 
svarbiausi darbai griaunama 
iš pamatų. Kam, kam, bet 
Arkivyskupui Jurgiui Matu
levičiui skaudu žiūrėti, kaip 
jojo lietuviams sukurtoji lai
mė mindžiojama ,po kojomis. 
Kas sulaikys rusų, kas sulai
kys lietuvį išgamų nuo Lietu
viai daromos skriaudos? Rei-

received witli paternal love 
i.nd ’special interest. the pe- 
titions formulated to pratilote 
the Gausės of beatification 
and oaiionization of the Serv
antą of God of this nation. 
Sucli interest is attested by 
the beatification of Mother 
Frances Xavier Gabriui, tln? 
first American citizen eleva- 
ted to the lionors of the altar. 
Many times tbe deceased Po 
ntiff wats pleased to repeat 
tb t sucli beatifications would 
benefit America, giving it 
‘po\verful spiritual eurrents’. 
Our Holy Fatlier Pins XII, 
gloriuosly reigning, has shown 
the šame paternal and heart- 
felt interest. Many tim.s Uis 
Holiness has mentioned these 
American causes and ex>press- 
ed his desire tliat they may 
be completed. In the audknce 
granted me on July 14 of the 
present year, (1939) the a.u- 
gust Pontiff made dėtai led
mention of Venerable John 

/

Neunian, Mother įPhilippiii 
Duchesne, Mother Elizabetli 
Seton and the Imliau virgin 
Cateri Tekakkwita, recalling 
liow I had spoken to him of 
Mother Seton durinig his vi
sit to tinę United States, llis 
Holiness even indicated the 
exact time of our conversa- 
tion, the evening of October 
21, 1936, while I had the lio- 
nor of motoring with him 
from Baltimore to 
ton”.

W>a«hing-

Matome, kaip Šventajam 
Tėvui rūpi šventųjų pripaži
nimas. Čia, tiesa, kalbama a- 
pie Amerikos kandidatus, bet 
nemažiau malonumo Šventa-

kia, kad Arkivyskupo Kvui teikt,f ir Lietuvos
levičiaus dvasia atgimtų. Te- '‘“nd.datai, jeigu pas.darbuo-

Jurgi.-

HALIFAX ATVYKO NAUJU KARO LAIVU

("Draugas" Acme telephoto)
Šiuo britų nauju 35,000 tonų karo laivu “King George V” į 3. A. Valstybes atvyko 

naujas Anglijos ambasadorius lordas Halifax. Laivas plaukia Chesapeake įlanka į Anna- 
polį, Md. •

inkime Lietuvai Muzika

grįžta Arkivyskupas 
ir tesulaiko priešo 
Kaip mūsų Globėjas Šventas 
Kazimieras, taip tepadeda ir 
Arkivyskupas Jurgis Matule
vičius sulaikyti priešų nuo 
visiško tėvynės sunaikinimo. 
Taip,' šių dienų nelaimingi ir 
tragingi Lietuvai įvykiai mus 
verčia kreiptis į Arkivyskupų 
Matulevičių, kad jis užtartų 
tikinčiuosius Lietuvoje del.a- 
rtiniuose pavojuose.

Kaip {įspūdingai, atsimenu, 
Arkivyskupas Matulevičius 
baigdavo savo pamokslų į 
Amerikos tikinčiuosius ‘‘Ir 
Lietuvos tikintieji, sakydavo 
jis, ir Amerikos tikintieji pas 
Dievų sueisime ir už Katali
kų Bažnyčios meilę atsibusi
me gausų užmokestį”.

Toji Arkivyskupo Matule
vičiaus didi viltis apsiniauk' 
Lietuvoje, bet jis gal prama
to, kad jam teks grįžti atgal 
Lietuvon šventojo didžia ga
lybe ir jai pagelbėti tikėjimo 
malonę išlaikyti per ilgus am
žius.

Keikia suįdominti visų lie
tuvių visuomenę. Propr. randa 
įeito linga, kai lietuviai karts 
nuo karto pasikalbėtų Ark. 
Mat ilcvičiaus beatifikacijos

’.'nlu. Ir čionai ateina 
mums į pagalbų mūsų dabar
tinis Apaštališkas Delegatus, 
J. E. Amleto Cicognam. kurs 
savo knygoje ‘‘Sanetity in 
America”, 10 p. rašo šiaip; 
‘‘The Supreme Pontiff Pope 
Pius XI, of revyred memory,

rankų.
tume ir {Vainomis priemonė
mis tokių žymių kandidatų 
į šventuosius klausimus iškel
tume. Taigi mums reikia tarp 
savęs pasikalbėti tais svar
biais klausimais, apie juos šį 
tų rašinėti spaudoje, galų ga
le kai kam net giliai išstudi
juoti ir beatifikavimo proce
so nuostatus ir visų eigų.

I

Yra žmonių, kurie įųeldžia-

tulevičiaus beatifikacija. Bet 
ištvermė čia yra labili svarbi 
dorybė. Yda Katalikų Bažny- 

• čioje ir labai didelių šventų
jų, kurie tik kelinis šimtams 
Į metu praslinkus nuo jų mir- 
Į ties buvo Šventojo Tėvo pa- 
i skelbti šventais. Jau čia žino- 
! gus nieko nepadarysi. Visgi 
žmonių pamaldumas į tuos 
šventuosius ir per tokį ilgų 
laikotarpį neužgęso. Tikimės, 
kad Arkivyskupui Matulevi
čiui nereikės šimtmečius klū
kti, bet jeigu ir reikėtų, lai 
nekaltinama, kad buvo pa
maldumo stoka.

Įritins, kuriems teko laimė 
Arkivyskupų arčiau pažinti, 
prisiminkime gautus iš jo 
skaidrios ir kilnios asmeny
bės įspūdžius. Jis buvo tikė
jime — kailžiyigis, vilty — 
saulė, meilėje — ugnis. Aš 
girdėjau Arkivyskupų Matu
levičių piasakojant, kų jis Vi
lniuje buvo iškentėjęs. Jam 
buvo uždėta ant galvos vys
kupo mitra, bet drauge ir 
Vilniaus vyskupijos kryžius.

Jis tų kryžių kantriai nešė 
kol matė, kad jojo darbai nėr 
ša sieloms naudų. Ne viskų 
Ark i vysk u pas papa sa k od avo, 
bet jau tiek kiek man teko

si ir domisi Arkivyskupo Ma- išgirsti apie jojo Vilniuje vy-

KANADIEČIAI SUGAVO NACĮ NELAISVI

("Draugas" Acme len-piiuio)

Peter Schierning (dešinėje) 30 m. amž., kuro nelaisvis vo
kietis lakūnas, buvo pasprukęs iš nelaisvių laivo, atplauku
sio į Kanadų. Bet netrukus jis sugautas.

kųs dienų paskirtį \vilktsba- 
riečiams.

Atsisveikinome traukinio 
stoty New Yorke. Tada ma
nėme, kad Romoje pasimaty
sime už poros mėnesių, nes 
jis buvo mane pakvietęs* tęs
ti Bažnyčios Teisių mokslų

skupavimų, aišku, jis už tikė
jimų buvo visuomet pasiren
gęs ir galvų paguldyti.

Apie Arkivyskupo Matule
vičiaus viltį galima spręsti iš 
jojo pamokslų. Retas jo pa
mokslas, kurs nebūtų pakė
lęs žmonių širdyse viltį. Per
Katalikų Bažnyčių, per jos Romoje. Dievas kitaip surė- 
Sakramentus pasieksime am-1 Nuvykęs Romon laukiau 
žinųjų laimę, toto buvo Arki-1 jo atvykimo. Vėlinosi. Ir Ka

lėdos, jo vis nesulaukiame 
Romoje. Tik štai, sausio 27 
d, 1927 m. prieš piet koply
čioje kun. K. Rėklaitis, MIC. 
praneša: “Melskimės ūiž Ar
kivyskupo Jurgio Maitulevį- 
čiaus sielų, nes gavau žinių,

V v v» 'Dažnycio-'; ]ja(Į -jį&aį šiandien mirė”.

vyskupo šūkis. Kada Grand 
Rapids bažnyčioje, atsimenu, 
fotografo kamera eksplodavo, 
ir žmonės šurum-buruni bėigo 
iš bažnyčios, Arkivyskupas 
pertraukęs pamokslų, ramino 
juos: “nebėgkite, niekas blo
go jumis neatsitiks 
j® ? J

Arkivyskupo Matulevičiaus 
meilę pajutome visi, kurie tu
rėjome progos su juomį nors 
trumpų valandėlę pasikalbė
ti. Kaip jis pats save kelte 
kėlė meilės dorybėje, taip jis 
ir kiekvienų pas jį atsilan
kiusį pamokydavo tos dory
bės. Neatsimenu, kad jis bū
tų kam nors nesmagumo pa
daręs, bet daug gražių pas
tangų dėjo, kad. tik daugiau 
meilės parodyti žmonėms. Ar
kivyskupui lankant 1926 m. 
lietuvių parapijas Amerikoje 
man teko laimė Jį lydėti. 
Kiek man teko matyti ir pa
tirti Arkivyskupo karžygiš
kos meilės tuo laikotarpiu tai 
būtų galima ir storų knygų 
prirašyti. Atsimenu. kadi be
važiuojant traukiniu Jo Eks
celencijai pareiškiau, kad y- 
ra galimybės laisvų dienų 
maršrutoj aplankyti mano tė
viškę, WilkeSjIi rre. Pa. ir 
suteikti wilkesbariečiam.« pa
laiminimų, jis tuojau liepė te
legramų nuo traukinio pra
nešti klebonui, kad jis sntin-

jisai
“Pasimatysime Romoje” 

šie Arkivyskupo žodžiai dar 
gyvai stovi mano atminty. 
Jau keturiolika metų, kaip 
mano viltis greito su Jo Eks
celencija pasimatymo pasikei
tė, bet ne žuvo. Dažnai mel
džiuosi, kad Ark. Jurgis grei
čiau būtų paaukštintas pa- 
aimintojo garbe ir kad man 

Lėktų ta proga bent Romoje 
pamatyti jo garbę.

(ĮUINTIIPLETS
ūse MUSTEROLE for

CHEST C01DS
Mother—Giv« Your CH1LD 

This Šame Expert Care!
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Children's 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’s colds and resulting coughs.

The Quints have always had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made wnen you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
warming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

Turtas Virš$5,500,000.00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš

$425,000.00
h Nėra Sausesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigui

iFED
LOAN ASSOCIATlONofCkicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

4192 Archer Avenue 
VlRginia 1H1

Urder U. S Govf Sup^rvinon

■ 4 0/ ON SAVINOS 
/0£ INVESTMENTS

Carrent Rote Skara i-.eoun,.

Kuomet Lietuva pateko į 
rusų nelaisvę tai mūsų tau
tos gražios dainos nutilo ir 
žavingoji muzika nustojo gau 
sti. Rusai leidžia arba, geriau 
sakai’Jt verčia lietuvius dai
nuoti tik jų dainius lietuviš
kais žodžiais. Mūsų kompozi
torių patrijotinės tėvynės dai
nos sudegintos. Ir atmintinai 
ten jų nevalia dainuoti. Lie
tuviškos sunaudos jau nebėra, 
tik rusų versta į lietuvių kal
bų. Pasibaigė ten ir D.inų 
Šventės. Nyku ir neramu da
bar Lietuvoje.

AIe$ čia, laisvės šalyje, bū
dami dabar turime dirbti dau
giau, negu iki šiol. Žinome, 
kad muzika, dainos ir gies
mės turi didžiausių įtekmę 
tautos išlaikyme. Tai mes čia 
gaminkime Lietuvai muzikų, 
o kuomet tėvynė buis išlais
vinta, tai būsime pilnai pri
sirengę pagelbėti broliams ir 
seserinis muzikams" už Atlan
to. Jiems reikės pasiųsti jau 
paruoštų medžiagų. Šiame rei
kale mes, Amerikos lietuviai, 
laimingi, kad turime išmoks
lintų kompozitorių, kurie, ne- 
kraiudami sau turtų, dirbo ir 
tebedirba tėvynei Lietuvai.
Jų parašytos dainos žadina ir 
palaiko mumyse tautiškų at
gimimų. Todėl ir mūsų visuo

TRADE

menės parama būtinai reik ,- 
1 linga.

A. L. R. K. Vargonininkų 
i Sujungsi jau septinti metai, 
kaip be pertraukos leidžia 
muzikos žurnalų “Muzikos 
Žiniah *’ ir spausdina lietuviš
kus kūrinius. Jei “Muzikos 
Žinios” išeitų kas mėnuo 24- 
rių puslapių,- tai galėtumėm 
dusyk daugiau išleisti lie
tuviškų muzikos, dainų ir 
giesmių. Jas paruoštumėm 
tikrai skubiam reikalui. Bet, 
deja, to negalime padaryti — 
stoka lėšų.

A. L. R. K. Federacija, ku
ri turi sudarius Lietuvai Gel
bėti Fondų, galėtų prisidėti 
prie ruošimo Lietuvai muzi
kos, o jos, daug, daug reikės.

Gaminti Lietuvai Muzikų,

kviečiame talkon mūsų gerb. 
dvasiškijų, organizacijai*, fo
ndus ir visus tėvynę ir mu
zikų mylinčius lietuvius. A- 
teis diena ir Lietuva vėl bus 
laisva! N. Kulys

Tautiškumas yra kurian
čios tautos teigiamas reiški
nys, jis dega tautos ir tėvy
nės meile ir nori jų pastatyti 
aukščiausiame kultūros laip
snyje. Vladas Putvys

...don’t cough! Get pleasant relief from a 
cough due to a cold with Smith Brothers 

Cough Drops—Black or Menthol—5tf.

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist
ance is due to Vitamin A deficiency.

SICK, NERVOUS
PDA L If Vovery n 
UllANIlB MONTH” f

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Friend”!
Some iromen suffer severe month’y 
pain (eramps, backache. heaclaehe) due 
to female functional disorders while 
other’* nerves tend to become upset and 
they get cross, restless and moody.

So why not take Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound made eapecially 
to help tired. run-down. nervoua wom- 
en to go smiling thru ‘‘difficult days.” 
Pinkham’s Compound ccntains no opi- 
ates or habit-forming ingredients. It

is made from nature’s own beoefieial 
roots and herbs — each with ita own 
special purpose to HELP WOMEN.

Famous for overGOyears—Pinkham’s 
Comnound is the best known and one 
of the most fffective “woman’a” tonici 
obtainable. Try it!

* Htc- WH0 SAtfS r CAKT W/UK A. STRAI6HT LlMfc'?*

Skaitykite Katalikišką Spaudą
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žinios i$ šoviny pavergtos Lietuvos )

Drakoniški Kuro 
Suvaržymai

Aptiekoriškomis 
svarstyklėmis sveriama 
malkos

Jau iš šio pranešimo aišku, uždirbantieji daugiau kaip 
kad Lietuvos gyventojai, ne- 1000 rublių mėnesiui pajamų
beturėdami i;akankainai nei 
pavalgyti, nei apsirengti, dar 
turės kęsti š.?lti. Jeigu pati 
lielševikiška įstaiga atvirai 
prisipažįsta, kad paskirtos 
kurui Lioliuos “yra. kuklios’’, 
tai

Susovietintoje Lietuvoje j- 
steigta Vyriausioji Kuro 'Val
dyba, kurios uždavinvs vra . .

- . , i *i * ' ' įos tikrai vra kuklios. Nesi-rūpintis kuro teikimu gyven- , lv *
tojams. Pirmas jos įsakymas 
įvedė drakoniškas kuro su
varžymus Lietuvoje. Išleistos 
ilgos taisyklės, kuriomis tie
siog aptiekoriškomis svarsty
klėmis nlustatyta, kiek leidžia 
ma malkų kurui suvartoti ir 
kokia temperatūra leidžiama.
Kurui nuistj'tytas vienetas, ku 
rį sudaro 1,000,000 kalorijų.

gilindami

mokesčio moko 7 nuoš. ir kul
tūros rinkliavos — G nuoš.

I*’i nansų komisaro praneši
me sakoma, kad pajamų mo
kestis ir kultūros rinkliava 
mokami iv tiktai nuo pugrin- 

jnlinia. įsivaizduoti, kad j dinio uždarbio, bet ir nup vi- 
'.-ų kitų pajamų. Jame p ■aiš
kinama, kad darbininkai ga
lį n. imti jiems tenkančių a- 
tostogų, už kurias jiems bū
sianti mokama tam tikra ko
mpensacija', liet ir nuo šios 
komp nsaeijos imami mokes
čiai ir rinkliavos.

j bolševikiškų fra
zeologiją, ka<l i j prikl.!)..s(>- 
nioj'.'i Lietuvoje kuro turėję 
“tik turtingieji’’, galime tik 
pastebėti, kad. anksčiau Lie
tuvoje kuras nebuvo svars
tomas aptiekos svarstyklėmis 
ir jo užteko visiems. Nereikė
jo nei komisijų, kurios kištų 
nosį į kaimiečio užpečkį ir 
žiūrė tų ar tik ten n.’paslėp-

SIŪLO “PASITARIMUS TAIKAI“

Acme telepnulo)

f
BRONISLAVA

NEVEDOMSKIUTE

Komunalinis Bamkas 
Užgrobė Visų 
Bankų Turtų

Sovietų Lietuvoje įsteigtas
suvartoti maistui gaminti, ap-jnue, kad. sovietų Rusijoje yra „Komunalinis bankus,, kuris 
kūrenimui, baltinių skalbi- į didžiausi miško plotai ir, kaip pasisavino šių. nepriklausomos 
mui, pirtims ir t.t. Net ofi-! skelbia bolševikų statistika, 3e Lietuvoje veikusių bankų 
ciozas “Tarybų Lietuva’’ pri-j anglių ir žibalo gamyba di- turtus: Ūkio Banko, Tarp'au- 
pažįsta, kad žmonėms tie ap- i deja tūkstančiais nuošimčių, tinio Banko ir Vilniaus mies- 
ukaičiavimai sukels didelių I Bet praėjo kelį mėnesiai nuo to Taupomosios Kasos. Ūkio 
neaiškumų. j maskolių okupacijos, o jau Banko aktyvai siekė 54,990,-

Dar iškalbingiau paaiaako T'rireik« «P<iekoriš- 919 rubli,.,. Tarptautinio B.>
pati Kuro Vablvba, kuri ž„. kl-‘ -'arstvkliu n.alk,, paga- "k" - 12,09a,,78 rabba, ,r 
dis žodin sako: “Vyriausioji j1™ ^'orti. “Galingoji” so- V.lmans nuėsto laupo,uos,os 
Kuro Vaidyba išdirbo ir f«-!vi,'tlJ 5«“n«* "^Pajėgia ne Kasos -- 7,-d2,Oo2 rbl. t-ikai-
sMbč kuro vartojimo normas!,ik "',ali"tai »'->»^™os pa
tiek miestui, tiek kaimui. Xo-I'”“lk'b Liet«v« mišk,, *<«oą 10 uuos. s,e v,s,

,,,- , .. I r.isti'i stneha novi škn i s fjeim- tiv's bankai, ypač ūkio Baniams yra kuklios bet u ma-, J 1>K<Ub edii- j
, , . , L. \ . . nais vežami i užsieni kas, turo.es skyrius visuoseno, kad geriau turėti teisin- P®1® vezan’i 1 ua įenj, neis .

gai paskirstytas kuklias no,-lM“*k™ reikia artimos va- apskru-ni miestuose, sunnk.
ligšiolinę tvarką,! ”«»«•• 0 Lipt>'™s gyventojai » Iftuvos gyventojų

*■ i  • — (Jv&sinį QOT1'nn,r'*nc ir dIo/uai rialTnrfi-

Toliau eina smulkus apskai-
v. , • , , n 1 tas koks malkų pagalysciavimas, kiek kurios malkos ; v s j
turi kalorijų ir kiek galima i Tuo pat metu prisiminki-1

mas, negu
kai kuro turėdavo tik turtin- k?s šaltį, badų il
gesnieji. Kuro valdyba kvie- 
čia vikrus piliečius taupyti Į
kuru visomis priemonėmis se- Prievartos Rinkliavos
kti visu tuo reikalu skelbia- Komutlizttiui
mua patarimus, susirūpinti Į Palajkvti
savo krosnių pertvarkymu iri '
butų paruošimu žiemai. Kuro Sovietų Lietuvos finansų
valdyba tiki, kad piliečiai par komisaras paskelbė, kokie

rodys reikiamų susipratimų nuošimčiai reikės mokėti Į 
ir prisidės išrišti ŠĮ svarbų valstybės iždų pajamų mokes- 
socialistinio ūkio uždi.uvinį”.. čio ir rinkliavos sovietiško- 
Toliau pranešama, kad tani sios .kultūros reikalams. Tie, 
tikros komisijos tikrins vi'so- kurie uždirba iki 150 rublių 
se kaimų, sodybose ir mies-, mėnesiui, mokesčio nemokės, 
tų namuose turimas kuro at- Uždirbantieji turp 151 ir 200 
sargas. Tos komisijos į parei- rublių, pajamų mokesčio mo- 
gojamos patikrinti visus bu- ka 3 niuoš. ir kultūros rink
tus ir visas patalpas, patik- liavos — 2,5 nuoš. Mokesti* 
rinti krosnis, šienais, lubas ir ir rinkliava progresyviai au- 
Lt- i g» nuo uždarbio dydžio. Pav.

santaupas ir plačiai dalyva
vo Lietuvos ūkio gyvenimo, 
kreditavime. Dabar visas šis 
turtas atiteko sovietiškam 
Komunaliniam Bankui.
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(“Drauifas’

Lakūnas Ch. Lindbergh kalba kongreso 
jų rūmų užs. komiteto posėdyje. Jis pataria, 
darbuotųsi kariaujančias valstybes sutaikinti, 
nė viena kuri pusė negali laimėti karo.

zemesmų- 
kad U. S. 
Anot jo,

Mirė Sausiu 26, 1941, 
te, sulaukus 21 metų 

Gimė Ctiicagoje. 
l'uliko dideliame nuliūdime 

motinų Prancišką. (po tėvais 
NorvIlaltB), tėvą Jonų. du bro
lius Kazimierų, jo žmonų Mae 
ir Jų rūnų Kazimierų ir Pet
rų, t.rls seseria Eleną Ir švo- 
gerį Zigmantą Vyšniauską, Sta
nislovų Ir Oną, trLs dėdes Pet
rų, Juozų ir Jurg) Nevedoms- 
kius ir Jų šeimas, krikštomoti- 
nų Anele Zdanavit'ienę Ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pušurvotus namuose: 
4139 S. Roekaell St.

Laidotuvės Įvyks Ketvirta
dieni, Sausio 3li <1. iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Nekalto Prasid. švenč. Panelės 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapines.

Nuošidžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti laidotuvė
se ir sutelkti Bronislavai pas
kutinį patarnavimų.

Nuliūdę Motina, Tėvas. Bro
liai, švogerial-kos. Seserys, Dė
dės, Krtkštomotlna ir Giminė,-.

Laidotuvių Direktoriai Laeha- 
wfcz ir Sūnai, Tel. CANal 2515.

(i: 15 ,ry- 
amžiaits.

Alį

JONAS PUTEIKIS
(gyv.: 1527 So. -Itltb AveiMie,

Cicero, III., tel. Cicero 137 1
Mil, S” lis. 2 4. 19 11. 5 Vai.

ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės 

apskr., Batukų parap., Mits- 
kiškių kaline.

Amerikoje išgyveno 40 liet.
Paliko dideliame nuliūdime: 

4 seSeres — liną Kasniauskiis. 
jos vyrų Antanų ir jų šeimų; 
Kozalijų Bakutienę. jos vyrų 
Stanislovų ir ju šeimų: Mag
daleną Steponavičienę, jus vy
rų Petrų ir jų šeimų; Agotų 
Markevičienę ir jos vyrų Juo
zapų; brolį Petrų; pusbrolį 
Pranciškų Simonaiti ir kitas 
gimines. Lietuvoje paliko 2 
brolius: Kazimierų ir Antanų 
ir jų šeimas ir kitas gimines 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Ant Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 49tb 
Court, Cicero. laidotuvės į- 
vyks unlrad., sausio 28, 194 1.
IŠ koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Antano parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldus už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Seserys. Brolis. 
Pusbrolis ir Giminės.

I.aid. Direktorius Ant. B. 
Petkus, tel. Cicero 2109. 
!GLthonyu-įj

Komunalinio banko kapita- i Ąžuolų Būdos pašto agentų-
las siekia 22,500,030 rublių, roję viešpataujanti baisi be- \J/ 
Šiam reikalui 0,300,000 rub-1 tvarkė. Pasak autorės, “pa
lių skirta iš sovietinės Lietu-, tekęs į pašto agentūrą pama- 
vos valstybės biudžeto, o Ii.- nysi, kad pakliuvai į tvartų, 
kuisius pinigus surinko iš mi- jo ma į įstaigų. Grindys jau, 
nėtų trijų likviduotųjų ban- turbūt, metai neplautos. Kur 
kų. Komunalinio banko cent- prisiliesi. vien dulkės ir vo

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE, SENIAUSIOJE IK TVIRČIAUSIOJE 

LIETUVIU ĮSTAIGOJE!

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

įstaigos gyvavimu

f

ras bus Vilniuje, o Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje 
Mariampolėje steigiami 
skyriai.

ratinkliai”.
ir
jo‘

Kažkokia J. Mozūraitytė 
“Tiesoje’’ nusiskundžia, kad

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollycvood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Te!.: Biznio - ENGletvood 5883 

Kės.: - ENGletvood 5840

j Kiekvienam žmogui did
žiausia brangenybė — jo ša
lies laisvė. S. šilingas

ALL MAKI5-NIW»». REBUILT

TYPEWRITERS
A O D IK G MACHINES

— SMAIL MONTHIY PAYMENTS — 

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
•m iihiui cun OMi-Tiai Mtw.H*CNtNi nueinixCTAD TYPEWRITER 

COMPANY
■ OtMT C. OOLOBLATT, Man»«,r 

1(9 W. MAOISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
^ŠŪmates—^R^^^cmonstmatio^I

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Geriausiai Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. X5th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ĮKNIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KUuurUt* mdlo programo Antradienio tr
Mtadlenlo rytaia 10:00 valandų. U WHlP atotleo (UBO k.) 

■o Povilo Balt Imi era.

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYB*

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

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!4 nuošimčių.

i'lnigai ku-i 
ri'.ios galite [ 
sutaupyt ligij. 
65 m. anež. 30 | 32

JČSC DABARTINIS AMŽIUS

$ 5,0001$ 
10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
30,000 
40,000 
50,000

0.09 i $ 
12.19| 
18.28 
24.38 
30.47 
36.57 
48.76 
60.95

6.73Į$ 
13.47| 
20.21| 
26.95| 
33.691 
40.42 i 
53.90Į 
67.38Į

34_ | 
7.473 

14.94| 
22.41 
29.89 
37.36 
44.83 
59.78 
74.72

36 38 40 45
į S.37i$
76.G3! 
24.95| 
33.27 
41 59 
4 9.91 į 
66.55| 
83 19]

$
1B 60
27.90!
37.20Į
46.51!
55.81'
74.41
93.021

10.45 $ 
2O.9O| 
31 36|
4 1.81 | 
52.27| 
62.72|
5 3 631 

1O4.54Į

14.411
28.82!
43.231
51.651
72.06|
86.47

115.30)
144.13!

27.14
42.28
63.42
84.57

105.7 l 
126.85 
169.1 4 
211.42

Įsigykite nuosavus namus pagal mūsų Ilgamečio išsimokėjlmo planą.

Keistnta Savings & Lsaii Asssciaticn
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai ligi $5,000 apdrausti Fedoralinėj Įstaigoj.

-- . — —y

z

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III AMPC PATARNAVIMAS 
AlYlDULANbC dieną ir naktį
DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

Antanas M. Ptiillips 3307 Lituaniea, Atbl 

Phone YABds 4908

Antiuny B. Petkus
6812 So. W ėst era Avė. 
GROvehilI 0142 
1410 S, 49th Court 
CICero 2109

P. 1. Ridi 3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

Lachawicz ir Siutai■ 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULlman 1270

Albert V. Petkas 4704 S. We«teni Avenue 
Phone LAFayette 8024

1.1. Zolp I64G West 4Gth Street 
Phone YARda 0781-0782

S. P. Mažeika 3319 Lituaniea Avenue 
Phone YARda 1138-1139

J. Intam <348 Be. California Avė. 

Fhem LAFayette 3573

turo.es
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Graži Pramoga, Bet 
Dar Gražesnis Jos 
Tikslas Ir Vertas 
Paramos

Bulvarai. — Marijonų Ben
dradarbių 21-nias skyrius gra
žiai ir uoliai darbuojasi ir 
rengiasi, bet jų darbų tiks
las yra dar gražesnis, neis pa
rengimo pelnas skiriamas Tė
vų Marijonų Bendradarbių 
Draugijos seimui, kaipo do
vana. Ar gali būti gražesnis j 
ir naudingesnis tikslais, kaip 
remti vienuolynus ir kitus la
bdaringus darbus. Aš manau, 
kad ne; nes Tėvų Marijonų 
įstaigose auklėjami ir moks
linami tie jaunuoliai, kurie 
rengiasi būti kunigais-misijo- 
nieriais. Jau diaug susilaukėm 
kunigais, o tai vis nors maža 
dalimi prisidedam ir mes, Tė
vų Marijonų Bendradarbiai, 
kurie rengiam (panašius pa
rengimus. Štai, pavyzdžiui, 
kad ir mums, Marijonų, Ben
dradarbiams, skilias dvasios 
vadas, kun. J. Dambrauskas, 
kuris šiuo laiku mūsų drau
gijai vadovauja, išauklėtas ir 
išmokslintas, ir dabar nle vien 
kad sėkmingai per misijas į- 
vairiose parapijose skelbia 
Dievo žodį, bet dar gražiau 
ir sėkmingiau vadovauja mū
sų organizacijai. Ar tai maža 
garbės mumis, Marijonų Ben
dradarbiams, ištikrųjų, rei
kia tik džiaugtis ir dar uo
liau darbuotis ir remti Tėvų 
Marijonų įstaigas.

Taigi, ir šitai proga, kada 
įvyks Marijonų Bendradarbių 
21 skyriaus pramoga p-nų 
Kaulių nunuiotsie, 622 Indepe- 
ndenee Blvd., sausio 28 d., 
malonėkite suvažiuoti kuo 
gausingiausiai ir paremti tų 
kilnų darbų ir tikslų; o ta 
žymi parama teiks didelio 
malonumo ir džiaugsmo toms 
brangioms komisijos narėms 
ir podraug visam skyriui, ku
rie aukoja savo brangų laikų, 
darbų ir sveikatų. J. K.

MAŽINAMAS 
VALSTYBĖS 
“DŽIABŲ”
SKAIČIUS

Illinoiso gubernatoriaus 
Green administracija ne žo
džiais svaido kalbėdama 
apie valstybės išlaidų siau- 
rinimą, bet imasi darbo. Iš' 
viešųjų darbų departamento 
ir statybos biuro paleista 
545 tarnautojai ir darbinin
kai, kurie, kaip pasirodė, ne 
būtinai reikalingi valstybės 
gerovei. Be to, pranešta, kad 
minėtam departamente šim
tai “džiabų” bus visiškai 
panaikinta.

Taip pat panaikinami įvai 
rių rūšių su įmonėmis pa
daryti valstybiniai kontrak
tai tuo pagrindu, kad demo
kratų administracija juos 
padarius be jokios kompeti- 
cijos, bet tik šiaip sau su 
parinktais įmonininkais.

APMOKAMA J. A. VALSTYBIŲ KARIUOMENĖ

( Draugas Acme telephoto)

Penktosios divizijos kareivių dalinys Camp McCov, Wis., apylinkių snieguose mankšti- 
nsmas ir pratinamas prie sunkiųjų kovos tau lygų.

CLASSIFIED
It EI K AI .IX GAN DAR 111NIX K AS 

OFISE
Reikalingas jaunas lietuvis abclnatn 
ofiso darbui. Turi mokėti gerai 
kalbėti ir rūkyti lietuviškai ir an
gliškai, vartoti rašomųjų mašinėlę. 
Pastovus darbas. Gera alga. Šau
kite: CANai 8611.

PARDAVIMU ROA1) HOiSE
Puikioj vietoj, ant kampo Cicero 
Avė. ir 7 9th St. Tavernas, Resto
ranas, Gas Station. License $275.00 
j metus. Nėra Cigarette ar Restau- 
rant Licensc. Nėra uždarymo va
landų. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Priežastis — nori pasitraukti iš 
blanio. šaukite po ti vai. vak.:
St MM IT 83L

IEŠKO FAIt.MOS RAMIAVOJIMIT
Vyras ir moteris, prityrę prie ūkio 
vedimo, ieško nedidelės farnios 
randavojlmui Illinois ar Michigan 
valstybėje. Atsišaukite j; 1506 48tli 
('(uu't, Ciceru, Illtuols.

CLASSIFIED

CHARLES p. SIKORSKIS & CO.

Perkant - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus

Burgenni Mnrųucttc l’k. ir Apylinkėj
2 fletų mūritgs namas, po ti kamb.. 
guradžius. Kaina $6,300. Mažas J- 
mokėjimas.

2-jų uukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500. 
{mokėti $500. Likusių skolų, tuokėti 
kaip randų. *

6i>21 S. HESTERN AVĖ.
Tel. Office Rcy. 3713. \ ak. Pro. 0176

v

Sprogimas sugriovė 
namus

Penktadienio vėlai vaka
rą namuose, 2444 West 83 
gt., įvyko sprogimas, kurs 
penkių kambarių namus su
lygino su žeme. Nukentėjo 
ir keli kiti aplinkiniai na
mai.

Sprogimo sugriauti namai 
priklausė miesto ugniagesiui 
AValter J. Wende, 34 m. 
amž. Nelaimės metu jo ne
buvo namie. Jis su žmona 
ir su 6 mėnesių kūdikiu bu
vo išvykęs pas savo moti
ną, gyvenančią 3651 W. 64 
gat. Grįžęs vietoje namų

, - • •-........... . - ■

rado tik griuvėsius. Ugnia
gesiai baigė gesinti nuodegų' 
liūs.

Jis sakosi nežinąs nieko, 
iš ko galėjęs kilti sprogi
mas, nes namuose buvę vis
kas tvarkoje.

Sprogimas plačiai buvo 
girdimas pietinėj miesto 
daly.

Sovietų Lietuvos darbo ko
misaras (paskelbė įsakymų, 
pagal kurį į pramonės įmo
nes ir remonto dirbtuves ga
li būti priimami mokiniai ku
riam nors amatui išmokti net 
nuo 14 metų amžiaus.

■- ■ -y —I,

THINGS THAT NEVER HAP4.

IHTtRNATIOf'*' r.RTnOH CO.H V

,1 HME. OPGN CI6HT 
now is ?ue.sseM6eč-' 

ALL YOU HAVE To £>0 1$ 
CĄ&EY TH' /UOAJty TO 
th1 Bank. amo oeposrr 

IT- l)0£S THAT 3UIT

Kiekvienas žmogus trokšta 
surišti savo gyvenimų su am
žinais dalykais. A. W. Mellon

Rheumatic Happy; 
RelievesPainQuick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of riieumatism, scmtica, lumbago, ncu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovcry of NURITO. Now they have 
fuund a quick-acting formula which speedily 
rciicvcs t bose crhausting muscular aches and 
pains. NŪKITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiatcs. If you want to leel again 
the joy of relief from poin—so you can work in 
pcace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. II the 
very lirst thrce doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money uill be 
refunded. Iion't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.G.)

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

IZTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVING 
and LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chicago 

Canal 8887
Mokame 3Į/2% Dividendų 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS
VIRŠa

J1EŠKAL DRAUGO KELIONEI 
I KAI.ll(lliM,l>

AUTOMOBILIU važiuoju į Kalifor
niją ir reikia kompanijos. Kelionę 
manau pradėti Vasario 0 d., 1941
m. Sniuikesnias žinias apie kelionę 
galite sužinoti šaukdami telefonu:

CANAL 8010

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankielam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visieiyji

756 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.
Tel. Victory 9670

ĮMEST FĮĮĘL OĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES,
Savininkas

£1,000,000.00 LJ Aliejus

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

HIKGS THAT NEVER HAPPEN NATHAN
KANTEB

MUTUAL
LIQUOR

CO.

Wholesale
4767 So.

Halsted Si 
Tel. Blvd 

0014

Visoki Gerinu

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Wlllow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii
Chicagos Lietuvių Dr-jos.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir

Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00

“D R A U G A S” 
2334 South Oakley Av®„

Chicago, Illinois

EI
Fuel Aliejus

2335 80. WESTERN AVĖ.•• "»*1 ..
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANai 3764 — CANai 3765

WHOLESALE 
' FURNITURE 

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 
FRIGERATORS — WASH ERS — 

MANGELS — STOVĖS.
Ali Natlonally Advcrtiscil Itema.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Wester*n Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT 2IEMOS METU? Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciį 
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:J
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatų ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumų;
5. Duoda gerų apsangų nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma i 

Apskaičiavimas Dykai!

rono, DOCK WDPL
CONKKOAOD 
Fisvout In wiath»<$ 

C0HRVttR»CoM*MnMR BūAFM 

5orrMw»-30i«raa Grafe F*t

IU*o Ufeoo 45us k* Grk Ft

TVm. m Lavvm

Wattwial»-
Mamhkv. Concarrt. Ere. Parūpiname F.HA. Paskolinimus 

ar‘ Išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
W&rehonse: 9401 60. Stony Ialand Art., Ut.
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Į Kiekvieno Tikrojo Lietuvio Širdi ir Protą
Mintys Artėjant Vasario 16-tai

David L. ShilIinHatv Paskirtas Assistant 
Director Departmen of Finance

Liūdnas, bet ne be vilties, 
bus 16 d. Vasario Chicago 
lietuvių bendrai surengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas adresu 32 West 
Randui pb St.

Tiesa, šiame dideliame su
sirinkime bus vaizdžiai atpa
sakota, kaip nuožmiai dabar 
kankinama Lietuva ir jos 
žanonės, kurie buvo Sukūrę 
įsavo sunkiu darbu gražesnį, 
tikrų lietuviškų gyvenimų; 
kurie ir kultūroje drųsiai že
ngė koja kojon su kultūrin
gom tautom, kol jos neužpuo
lė aziatiški plėšikai — Rusi
jos bolševikai ir surengė jai 
naujas Kražių skerdynes.

Ši bolševikų surengta puo
ta Lietuvoje yra daug dides
nė už Kražių skerdynes 1893 
m. Tųisyk lietuvius žudė-korė 
caro žandarai, o dabar ir pa
tys mūsų tautos išsigimėliai.

J šį lietuvių mitingų priva
lėtų atsilankyti kiekvienas 
lietuvis, kurio gyslose teku 
lietuviškas kraujas, kurio 
krūtinėje plaka lietuviška ši
rdis. Šiame susirinkime teks 
dar daugiau sustiprinti lietu
viškus jausmus, sukelti ener
gijų sunkiam darbui už iš
laisvinimų Lietuvos žmonių 
iš dvidešimto šimtmečio Lie
tuvą užpuolusių tironų.

Lietuvių tautai reikalauja 
dar kartų Amerikos lietuvių 
pasišventimo. Mes, Chicago 
lietuviai, turėtumėm tų aiš
kiai suprasti, nes Lietuvos 
žmonėms atimta visokia lais
vė, net žodžio laisvė ir viltis 
žmogumi būti ir gyventi! To
dėl, rengsimės iš anksto Va
sario 16 d. dalyvauti bend
rame tikrų lietuvių mitinge. 
32 W. Randolpb St. Ašara

DAVID L. SHILLINGLAW savo naujam ofise kada jis pe

rėmė Assistant Director vietą Illinois Valstijos Department 

of Finance.

GAL BUS BEATIFIKUOTA 
CHICAGOS VIENUOLĖ

Sužinoma, kad kita Cbi- 
cagai plačiai žinoma mote
ris artimoj ateity gal bus 
beatifikuota — paskelbta 
Bažnyčios palaimintąja.

Ji yra vienuolė Motina 
Maria Pranciška Siedliska, 
Šventosios Nazareto šeimy
nos Seserų kongregacijos 
įsteigėja.

Sios seserys darbuojasi 
mokyklose, ligoninėse ir prie 
glaudose įvairiose pasaulio 
dalyse. Chicagoj jos veda 
St. Mary ligoninę, mokyto
jauja dviejose vidurinėse ir 
visoj eilėj pradinių moky
klų.

Praeitais metais chicagie- 
tė vienuolė Motina Cabrini 
buvo beatifikuota.* Ji—-yra 
pirmoji šio miestų palaimin
toji. Dabar imtasi ‘žygių "be- 
atifikuoti Motiną Prancišką.

Nazaretiečių kongregaci
jos Chicagos provincijos mo
tiniški namai yra Dės Plai
nes. Provincijole Motina Ma 
ry Richard gavo žinią, kad 
pirmasis Motinos Pranciš
kos beatifikavimo laipsnis 
jau atliktas ir patvirtintas 
ir antrasis laipsnis jau iš
keltas gruodžio 3 d. švento
sios Ritų kongregacijos su
sirinkime šventojo Tėvo Pi
jaus XH akivaizdoje. Dabar 
tik teks įrodyti per Motinos 
Pranciškos užtarymą įvykę 
mažiausia du stebuklai. Tai 
atlikus, ji bus beatifikuota.

Sesuo Mary de Chantal, 
provincijolės sekretorė, pa
reiškia:

“Motina Pranciška buvo 
tikroji Dievo tarnaitė. Jos 
visas gyvenimas supintas 
stebūklais.”

Motina Pranciška mirė 
motiniškuose namuose Ro
moje 1902 m. lapkričio 21 
dieną.

Buvo gimusi 1842 m. lap
kričio 12 d. Roszkowa Wola, 
Lenkijoj.

1885 metais ji atvyko į 
Ameriką darbuotis tarp len
kų išeivių.

Svarbu pažymėti, kad na
zaretiečių kongregacijai se
niau priklausė ir daug lie-

į .

Courtesy -of Chic. Herald-American
Motina Maria Pranciška,

nazarietė.. kuri artimoj atei
ty gal bus beatifikuota.

tuvaičių ir jos mokytojavo 
Chicagos lietuvių parapijų 
mokyklose, kai dar nebuvo 
kazimieriečių kongregacijos.

Išrinkta nauja valdyba
Berwyn-Cicero Real Es- 

tate Boardas sausio 17 d 
susirinkime savo ofise, 2411 
So. 52nd avė., Cicero išrin
ko direktoriais šiuos .asme
nis:

Thomas J. Stob, John O. 
Sykora, James Karban, Geo. 
A. Jaros, Anthony Radous, 
John Groh ir William H. 
Hudecek.

Valdybon išrinkti: Geor
ge A. Jaros — prezidentu; 
Thomas J. Stob — vicepre
zidentu Cicero; James Kar
ban — viceprezidentu — 
Berwyn; Anthony Radous 
— iždininku; John O. Syko
ra — sekretorium.

Lietuvių Skyrius Respubli
konų Partijos džiaugiasi, kad 
David L. Shilling-la.w, kuris 
vadovavo visoms ateivių gru
pėms ipiervi tuose rinkimuose, 
buvo paskirtas perimti svar
bių Assistant Director vietų, 
Department of Finance. Jis 
yra vyriausia galva Chicagos 
Ofiso. Department of Finiimce 
ofisas užima beveik septynis 
aukštus vietos didmiestyje 
prie 105 W. Madison Street.

FEDERALINIAI 
PAJAMŲ 
MOKESČIAI

Trumpai apie pajamų 
mokesčius

Kas turi išrašyti blankas?
— Kiekvienas pavienis as
muo, turįs metinių įplaukų 
800 dol., arba daugiau; kiek 
vienas vedęs asmuo, negyve 
nąs su vyru, ar žmona, tu
rįs metinių pajamų 800 dol, 
arba daugiau; visi vedę as
menys, gyveną kartu su vy 
rais, arba žmonomis, turį 
bendrų metinių pajamų 
2,000 dol., arba daugiau.

Kada išrašytos blankos 
turi būti grąžintos? — Už 
kalendorinius metus 1941 m. 
kovo 15 d., arba anksčiau; 
už fiskalinius metus— tre
čio mėnesio 15 d. po fiska
linių metų uždarymo.

Kur blankos grąžinamos? 
— Vidaus mokesčių distrik
to, kuriame gyvena, arba 

/kur turi biznį, tų mokesčių 
kolektoriui (Collector of 
Internal Revenue).

Kokia mokesčių rata? — 
Normaliniai mokesčiai už 
grynas pajamas iki 4,000 
dol. (net ineome) 4 nuošim
čiai, atskaičius iš visų pa
jamų teisėtas išimtis ir kre
ditus. Už viršaus 4,000 dol. 
pajamos mokamos vadina
mos surtaksos. Pagaliau 
kiekvienas mokesčių mokė
tojas prideda prie mokamos 
sumos 10 nuošimčių šalies 
saugumo reikalams.

Paaiškinimas. — Pavieni 
asmenys, turį ne daugiau 
kaip 800 dol. ir vedusieji
turį ne daugiau kaip 2,000 

Pilietybes pamokos vėl do, nemoka mokes{ių už

lerių taksų. Sbillinglaw yra 
gerai žinomas advokatas ir 
finansierius ir yra pasižymė
jęs siavo veikimu Amerikos 
Legionierių organizacijose. 
Alės tikime, kad gub. Green 
padarė labai vykusį paskyri
mų parinkdamas Mr. Shilling- 
law, mes jis yra tinkamiau
sias asmuo teikimui teisingo, 
greito ir mandagaus patar
navimo Illinois Valstybės pi-

Šis ofisas per metus suko- j liečiums, turintiems reikalo 
lektuoja virš 60 milionų do- su Department of Finance.

Vasario 16 komiteto 
publikacijos komisijos 
dėmesiui

Lietuvos nepriklausomy
bės sukakčiai paminėti, va
sario 16 d., 32 W. Randolph 
St., publikacijos komisijos 
svarbus susirinkimas įvyks 
antradienį, sausio 28 d., 
Shulmistras Realty and Ins. 
Co. čfise* 4016 S. A¥čher 
avė., 8 vai. vak.

Ši komisija buvo išrinkta 
bendrame Chicagos lietuvių 
susirinkime, sausio 22 d., 
Dariaus Girėno salėj. Visi 
komisijos nariai prašomi da 
lyvauti susirinkime.

Komisijai yra pavestas 
svarbus darbas atlikti ir 
jo negalima atidėlioti.

B. J. Jakaitis,
Publikacijos komisijos

pirmininkas.

Pilietybes
Pamokos

prasidės Shulmistras Realty 
ompany ofise, 4016 South 
Archer Avė., trečiadienį, 
sausio 29, 7 vai. vak.

Visi nepiliečiai kviečiami 
lankyti šias pamokas, nes 
bus mokinama apie Ameri
kos valdžią ir atsakyti į 
tam tikrus klausimus, kurių 
klausiama prieš gausiant pi
lietybės popierius.

Pamokas duoda advoka
tai: Antanas Olis, Matthev/ 
Steinberg, Konstant Savic
kas ir kiti.

Taipgi esti pamokos ir 
anglų kalbos. Tos skaitymo 
ir rašymo pamokos būna 
kas penktadienio vakarą, 
7:00 vai.

Pamokos duodamos dykai.

PASAKOJA, KAIP 18 VYRŲ MIRĖ

(■'Draug’M" Acme telephoto)

Poniki išvažiuoti vyrai pasakojai, kaip 18 vyrų iš įgulos vie
ni paskui kitus žuvo jūroje žuvininkų laivui Mary E. O’Hara 
eusidaužus L*u kitu laivu ir pradėjus skęsti. Aippkendęs Mary 
E. O’Hara laivas atitempiamas į Bostono prieplauką. Tik 
vienas jo stiebas matomas.

PASKIRTAS

ARKIVYSKUPU APLINK MUS
X A. A. ARK. JURGIO 

MATULEVIČIAUS mirties 

14 metų sukakties proga, sau

sio 27 d., ž:30 vai. ryto, Auš

ros Vartų parap. bažnyčioje 
bus atlaikytos iškilmingos pa

maldos. Visi kviečiami daly

vauti.

X Labdarių Sąjungos nau

jam ūky atremontuotų namų 
“ įkurtuvė-ij” įvyks sekantį 
sekmadienį, vasario 2 d. At- 
vykusiems svečiams bus iške
lta puota. Rengimo komisija 
prie to ruošiasi. Visi kviečiąs 
mi. '* ' lt*:*.

X Town of Lake ateinan
tį sekmadienį bus didelis La-

Courtesy of Chlc. Herald-American i. j • ei -i i iJ. E. vyskupas R. E. Lucey, lxlarnj Si^gos 1 kP- vakaras, 

Amarilio, Tex., kiurį šventa- kuriamie bas pagerbti garbės 
tais Tėvas Pijus XII paskyrė ir senieji mriaL Diplomus iš- 
San Antonio, Tex., arkivys- balins kuru. Linkui.
kupu. Jis užims ten pernai 
mirusio arkivyskupo Dross- 
aerts vietų.

C.Y.O., POLICIJA 
KOVOS SU PIKTA
DARYBĖMIS

X Šv. Jurgio parapijos

auksiniam jubiliejui minėti 
komitetas, nežiūrint kad pre
latas Krušas yra išvykęs il
gesniam poilsiui, laiko posė
džius ir ruošias iškilmėmis. 
Vienas tokių posėdžių įvyko 
sausio 23 d.

pajamas. Moka tik už tų 
sumų perviršį, kad ir už 
vieną dolerį. Bet nemokan
tieji turi blankomis užtik
rinti autoritetus, kad jie ne
turi didesnių pajamų.

Kaip mokesčių dydis su
žinomas? — Paprastai Pav., 
jei pavienis asmuo turi 900 
dol. metinių pajamų, mokės 
čius turi mokėti tik už 100 
dol. Jei vedusių asmenų pa
jamos didesnės kaip 2,000 
dol., jie gali atsiskaityti už 
vaikus ir kitus kreditus, nu
matytus įstatymais. Ir po 
to kas lieka 2,000 dol. vir
šaus, už tai turi mokėti 
mokesčius.

Chicago C.Y.O. (Catholic 
Youth Organization) socia
linės tarnybos departamen
tas paskelbė dešimties me
tų planą bendrai su policija 
mieste kovoti su jaunimo 
piktadarybėmis ir kitais ber 
naičių ir mergaičių nusikal
timais Chicagoje.

Chicagos arkivyskupijos 
vyskupas pagelbininkas B. 
J. Sheil prieš dešimts metų 
įsteigė C.Y.O. ir šiai orga
nizacijai vadovauja. Iš Chi
cagos C.Y.O. praplito po 
kitus miestus ir šiandien 
skaitosi gausinga organiza
cija. Vyskupas Sheil yra jos 
nacionalinis direktorius.

Minėtos programos vykdy 
mo priešakyje bus Francią 
M. McCarthy; Chicago poli
cijos departamento narys, l 
buvęs Marąuette universite-i 
to futbolo žvaigždė, ir Miss 
Regina J. O’Connell, kuri va 
dovauja C.Y.O. socialinės 
tarnybos departamentui.

Bus imtasi priemonių tar
pe jaunuolių sumažinti nu
sikaltimus ir nusikalusiuo
sius padaryti gerais ir do
rais piliečiais.

Bus statomas inžinams 
fabrikas

General Motors korpora
cijos Buick divizija statys 
fabriką lėktuvų motorų ga
mybai arti Franklin Park, 
netoli Chicago.

25 milijonų dol. vertės fab 
rike gaus darbo apie 10,000 
darbininkų.

į doN’t
NEGLECT 
A COLD

į
F

KrfltlnAe nfogne, kiirtoe gali Itoi 
vystyti I nrlalinv, pnprajutal p* 
lengvoj* pavartojiu raminančia, 
Atlriandlą MuMerolc. Muntemle nė
ra tiktai moste. Jinai yra “Umin- 
ter-lrrltant.” Milijonai yra varto
ję J* per 95 m. Daktarai rekomen
duoja. Oallma nau U aptielooae

Kovoti ir kurti — štai lie
tuvių obailtsdai: kurdami ap- 
saugosim taip brangių mums 
nepriklausomybę; kovodami 
— atvažiuosim Vilnių.

Gen. Musteikis (1928 m.)

Leraon Juice Recipe Checks 
Rheumatic Pain Quickly

If you suffer from rheumatic, arthri- 
t is or neuritis pain, try this simple 
inezpensive home recipe that thousands 
are using. Get a package of Ru-£z
Compound today. Miz _ it with a quart 
of water, add the juice of 4 lemons.
It’s easy. No trouble at all and 
pleasant. You need only 2 table-
spoonfuls two times a day. Often
within 48 hours — sometimes over- 
night — splendid resuhs sre 
obtained. If the .pains do not 
quickly leave and if you do not 
feel better, Ru-Ez will cost you 
nothing to try as it is aold by 
your druggist under an absoluto 
money-back . guarantee. Ru-Ez
Compound is for sale and recom- 
mended by Good Drugatores Everywhere-

WOLK STIIDIO
1945 VVest 35* Street

MWST 
MODfc RN 

COMPI.E1E

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OWE8T POSSIBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2*13

Jti tame Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VILEIŠIS. 

Atstovas

B

The Prudential Ins. 
Co. of America

Susirinkimai
Lietuvių Keistučio Klubo 

choro susirinkimas įvyks 
sausio 27, Hollywood svet.,
2419 W. 43rd St., 8:00 vai. 
vak.

šiam sus-me bus įvesdin-
ta nauja valdyba, išduotas | JACKS0N BLVD
raportas iš Choro “First šiite a-i»2o

Home Office: Nevvark, N. J. 
RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAPayette 0771

Birthday” parengimo ir 
svarstoma nauji reikalai. 

Lucille S. Dagi s, rašt.

mARGlITIT
RADIO LAIKRAŠČIO 941 METAI

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją. 

Tai vienintėlis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų.
Kitomis Dienomis — 9:30 vaL vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vak.

W H F C — (1420 Kilocycles)
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