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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Yra tokių, kurie mano, jog 
Vokietijos, Italijos ir Japo
nijos sąjunga nukreipta 
prieš Rusiją. Tačiau anaip
tol. Tai paprasta komuninių 
propaganda, kuri nori nuš
viesti Maskvą kovojančią už 
žmonių, darbo žmonių lais
vę.

Ši sąjunga Rusijai, kaip 
ir Berlynui, labai naudinga. 
Dėl tos sąjungos šiandie An
glija ir Amerika nenoromis 
pataikauja Maskvai. Ir tuo 
pataikavimu padeda Berly
no ir Tokijo ekspansijai.

k

Mūsų komunistų propa
ganda primygtinai skelbia, 
jog Rusija yra neutrali, jog 
Maskva tik taikos terokšta, 
jog karas su Suomija buvo 
karas prieš imperializmą, 
jog Pabalčio valstybių oku
pacija, Lenkijos parceliacija 
ir 1.1, buvo tik Stalino užsi
mojimas išgelbėti tų tautų 
darbo žmones. Tačiau jie pa 
miršta, greičiausia nenori, 
pasisakyti, jog Mannerhci- 
mo tvirtoves paimti rusai 
teįstengė, kai Hitleris pa
siuntė Maskvai vieną savo 
generolų, kuris ir dabar Ma
skvos generaliniam štabe še 
di. Tiesa, frontu yra gen. 
Timošenko. Mūsieji broliai 
komunistai niekam neskel
bia, jog Pabaltijo okupaci
jos klausimas buvo išpręs- 
tas ne Maskvoje ir tik ne 
Kaune “laisvu” noru, bet 
Berlyne, jog Lenkijos ir Ro- 
munijos parceliacija taip 
pat priklausė nuo bendro 
Berlyno ir Maskvos susitari 
mo.

Visa tai Hitleris Stalinui 
ne dykai davė. Vokietija ge
rai žinojo ir žino Maskvos 
negalavimus, ypač karinį ne 
pajėgumą ir Hitleriui nebu
vo reikalo pataikauti tik 
tam, kad Rusija nepaskelbtų 
Vokietijai karo. Jam reikėjo 
žaliavos, o Rusija galėjo jos 
teikti. Todėl už karo žaliavą 
Maskva ir gavo tam tikras 
koncesijas. Ta žaliava ir 
šiandie Vokietijon tebeplau- 
kia. Tuo būdu Rusija šiandie 
aktyviai dalyvauja kare. Ji 
nuoširdžiai ir rimtai kovoja 
nacių ir fašistų fronte. Taip 
pat kaip Jungtinės Valsty
bės Anglijos, Graikijos, Ki 
nijos ir kitų valstybių pusė
je.

Kiek ilgai tai tęsis yra ki 
tas kįausimas.

Kartu su ruošiamuoju įs
tatymu, pagal kurį Anglijai 
būtų teikiama parama, šian
die Amerikoje plačiai paskli 
do klausimas — kokie yra 
šio karo tikslai? Už ką An
glija kovoja?

Iki šiol niekas aiškaus at
sakymo nepatiekė. Anglijos
Churchill net pakartotinai į pie kertę.

Amerikos visuomenei, lyg 
ir teisėta aiškiai žinoti dėl 
ko ji duos Anglijai didžiąją 
dalį savo produkcijos, dėl ko 
ji statys dalinai savo vaikus 
karo pavojun.

Neatrodo, jog Amerikos vi
suomenė nortėų antros Ver
salio sutarties, kuri pasirodė 
fiaseo. Bendrai, amerikiečiai 
visados nusistatę prieš pat 
kokią jėgos dominacija, nors 
kartais juos suktieji Euro
pos diplomatai ir apveda a-

INVAZIJOS PAVOJUS PRAĖJO: ANGLAI
Graikijos Prem. 
Metaxas Mirė

ATĖNAI, sausio 29 d. — 
Šiandie po trumpos ligos mi
rė Graikijos 70 m. amžiaus 
premjeras John Metaxas, 
kuris beveik per penkeris 
metus išbuvo Graikijos dik
tatorium. Karalius Jurgis II 
skubiai suorganizavo naują 
vyriausybę, kuri ir toliau 
tęs karą prieš italus.

Naujuoju premjeru pas
kirtas Alexander Coryozis, 
Graikijos banko valdytojas. 
Ministerių kabinetas pasili
ko tas pat.

Metaxas apsirgo šeštadie
nį po gerklės operacijos.
Ta pati politika

Karalius savo pareiškime 
pabrėžė, jog naujoji vyriau
sybė nekeisianti ankstesnės 
politikos, ypač kare su Ita
lija.

Karo žinovų manymu Me
talas daugiausia prisidėjo 
prie Graikų laimėjimų l^re 
prieš italus.

Metaxo režimą, kuris pra
sidėjo 1936 m. rugpiūčio 4 
d. vieningai palaikė kariuo
menė ir slaptoji policija. 
1938 m. liepos 30 d. Metaxas 
paskelbta premjeru visam 
amžiui.

Pronaciškumas
Metaxo karjeros pradžio

je daugelis manė jį esant 
provokiečiu. Ir karui iškilus 
su Italija kai kurie sluogs
niai nugąstavo, jog Graikija 
pasiduosianti be kovos. Ta
čiau čia ir paaiškėjo buvusio 
premjero nusistatymas, ku
ris pasirodė visiškai pro- 
graikiškas su anglų įtakos 
priemaišų.

Paskutiniosios pasiprieši
nimo žymės prieš Metaxo re 
žimą išnyko, kai 1938 m. va 
sario mėnesį priešingos par
tijos keliolika vadų ištrem
ta į Graikijos sala3 Aigė- 
jaus jūrose.

atsisakė pareikšti, ką anglai 
mano daryti karą laimėję, 
nes šiuo metu anglams esą 
svarbu karą laimėti, o ne 
galvoti apie tikslus.

Sapnas Ar Tikrovė?

Šiaurės Italija 
Esanti Vieninga

ROMA, sausio 29 d. — 
Fašistų spauda šiandie svei
kina populiarias entuziazmo 
demonstracijas Milane, Turi 
ne ir Veronoj, kurios atsa
kančios į skleidžiamus netei
singus pranešimus, jog šių 
miestų piliečiai esą nusista
tę prieš karą.

šiuose trijuose miestuose 
pereitą naktį fašistai suruo
šė demonstracijas, kuriose 
sveikino Mussolinį, Hitlerį 
ir Vokietijos kariuomenę.

Iš visų trijų miestų pa
siųsta telegramos Mussolini, 
kuriose užtikrinama šiauri
nės Italijos vieningumas.

Milano laikraštis II Popo- 
lo d’Italia rašo, jog “begė
diški melai (pranešimai apie 
sukilimus) sudarė progą pa 
rodyti pasitikėjiftią II Duče”.

Graikai Atmušė 
Italų Atakas

ATĖNAI, sausio 29 d. — 
Graikijos šaltiniai pranešu 
jog graikų kariuomenė atmu 
šusi dvi sustiprintas italų 
kontratakas į šiaurę nuo KU 
suros.

Vyriausybės atstovas pa
reiškė, jog italų pastangos 
užimti graikų pozicijas pake 
liui į Berati, vidurinėj Alba
nijoj, nepavykusios ir italai 
turėję pasitraukti su dide

liais nuostoliais.

Žinių Santrauka

LONDONAS^ sausio 29 d. 
— Admiralitetas praneša, 
jog ū,095 tonų submarinas 
Triton laikomas žuvusiu. Lai 
vas buvo baigtas 1938 me
tais. Nuo karo pradžios žu
vo jau keturiolika Anglijos 
submarinų.

SAIGONAS, Indokinija, 
sausio 29 d. — Sąryšyj r,u 
naujais Japonijos kariniais 
žygiais Prancūzijos Indokini 
jos pietuose ir šiaurėje, čia 
jaučiamas didelis susirūpi
nimas. šiuo laiku pradeda
ma pasitarimai dėl taikos su 
Siamu, šiems pasitarimams 
tarpininkauja Japonija.

ROMA, sausio 29 d. — 
Virginio Gayda, žymus italų 
redaktorius, šiandie pareiš
kė, jog Amerikos parama 
Anglijai yra neutraliteto lau 
žymas ir gali įvelti Jungti
nes Valstybes { karą, nes 
ašis galinti pavartoti teisė
tus žygius.

NEW YORKAS, sausio 29 
d. — šiomis dienomis vie
ton mirusio kongresmeno 
Kenneth F. Simpson mini
mas Wendell L. Willkle, 19- 
40 m. respublikonų kandida
to į prezidentus, vardas. į

Berlynas Apie 
Italų Laimėjimus

BERLYNAS, sausio 29 d.
— Vokietijos žinių agentūra 
praneša, jog Italijos karo 
vadovybė paskelbė apie paė
mimą svarbių graikų pozici
jų Albanijos kovų fronte.

Italai taip pat pranešę, jog 
jų orlaiviai apmėtę bombo
mis karinius taikinius Salo- 
nikoj, Graikijos uoste prie 
Aigėjaus jūros. Pašauta esą 
penki “priešo” ^orlaiviai ir 
žuvę du Italijos orlaiviai.

Libijos fronte italai atmu 
šę anglų šarvuočių diviziją į 
pietus nuo Demos.

Rytų Afrikos fronte italai 
atmušę anglų ataką Galla- 
bat apylinkėj, Sudano fronte 
ir fašistų atakos privertusios 
anglus pasitraukti Kenjoj.

Willkie Nevyks 
Airijon

i
LONDONAS, sausio 29 d.

— Autoritetingi anglų sluo
gsniai praneša, jog dėl laiko 
stokos Wedell L. Willkie ga
li atsisakyti nuo kelionės 
Airijon.

ORAS
Giedra ir šilčiau, švelnūs 

pietų vėjai.
Saulė teka 7:06 vai., saulė

leidžias 5:01 vai.

PAŠAUKTA 
MILIJONAI | 
KARIUOMENĘ

LONDONAS, sausio 29 d. 
— Anglijos karo žinovų 
sluogsniai šiandie pareiškia, 
jog Vokietijos infiltracija 
Romunijon ir bendrai Balka
nuose ir aviacijos parama I- 
talijai išsiplėtusi, jog tikra
sis invazijos Anglijon pavo
jus praėjęs.

Tačiau Anglija ir toliau 
tebetęsia pasiruošimus gali
mai invazijai. Šiuo metu pa
šaukta kariuomenėn dar ke
li milijonai vyrų. Pašauktie
ji yra tarp 18-19 metų ir 
tarp 37-40 metų amžiaus. 
Svarsto moterų registracija

Tuo tarpu vyriausybė pla
nuoja pravesti moterų regis 
traeiją būtinoms karo dirb
tuvėms, nes didinant kariuo- 

.enę pradedama justi dar
bo pajėgų trukumas, ypač 
karo industrijoj.

Kartu su padintals anglų 
produkcijos planais iškelta 
klausimas sustiprinti Angli
jos blokadą prieš Vokietiją 
ir Italija, šioj blokadoj tu
rėtų padėti ir Jungtinės Val
stybės.

36,000 Orlaivių 
Anglijos Invazijai

WASHINGTONAS, sausio 
29 d. — Gerai informuotieji 
Washingtono sluogsniai įsi
tikinę, jog vokiečių invazi
jos Anglijon galima laukti 
apie balandžio ar gegužės 
mėnesius ir šioj atakoj vado 
vaujamąjį vaidmenį turės su 
vaidinti 36,000 Vokietijos or
laivių.

Šie sluogsniai mano, jog 
vokiečiai galį panaudoti nau 
jus kovos orlaivius ir torpe
dinius bombanešius. Jie taip 
pat tiki, jog gali būti pa
naudota ir nuodingosios du
jos.
Numato laimėjimą

Gen. George C. Marshall, 
kariuomenės štabo viršinin-l 
kas, pareiškė įsitikinimą, jog 
Amerikos padedama, pagal 
planuojamąjį įstatymą, An
glija gali laimėti. Jis numa
to, jog invazija Anglijon ga
li būti mėginama pavasarį.

Daug arčiau karo veiksmų, 
esąs, adm. Wm. D. Leahy, 
U. S. ambasadorius Prancū
zijai, savo įsitikinimą parei
škė Vichy. Jo manymu, “An 
glijos vyriausybė gali tęsti 
ir tęs šį karą iki laimėjimo”.

Stiprėja Demos 
Apgulimas

KAIRO, sausio 29 d. — 
Anglijos generalinis štabas 
praneša, jog anglų kariuo
menė pradėjusi didesnį spau 
dimą ant Demos, italų pajū
rio tvirtovės Libijoje.

Tuo tarpu anglų motori
zuoti daliniai jau veikia į 
pietus ir rytus nuo Demos.

Generalinio štabo komuni
katas labai trumpai tepažy- 
mi, jog “mūšų spaudimas į 
priešo kariuomenę Demos a- 
pylinkėję didėja”.
Įtempimas rytų Afrikoj

Beveik tokiu pat trumpu
mu generalinis štabas prane
ša apie veiksmus rytiniam 
Afrikos fronte, kur karo vei 
ksmai Eritrėjoj kas kart la
biau plečiasi ir esą suimta 
dar 73 belaisviai.

Situacija Etiopijoj esanti 
nepasikeitusi, bet Italijos So 
malijoj įvykę aršesnių sar
gybų susirėmimų.

Tuo pačiu laiku “Laisvie
ji prancūzai”, kurie pereitą 
naktį įsiveržė Lihijon iš ek
vatorinės Afrikos, privertė 
italus sustiprinti apsaugą 
toj dalyj tuo dar labiau su- 
silpnant savo pajėgas.

Manoma, jog “laisvųjų 
prancūzų” kariuomenę Afri
koje sudaro žymus skaičius.

Vokietija Turinti 
Laimėti

BERLYNAS, sausio 29 d.
— Šiandie Vokietijos spauda 
plačiai ir žymiose vietose 
aprašo adm. Erich Raeder 
kalbą, kurioje jis pažymėjo, 
jog Vokietija laimėsianti, 
nes Anglijos laivynui kas 
diena padaromi dideli nuos
toliai.

Vokietijos laivyno vyriau
sias vadas pareiškė, jog iki 
šiol Vokietija sunaikinusi 
6,300,000 tonų Anglijos lai
vyno.

Atsižvelgiant į tai, pasak 
Raederio, bet kokia ir bet 
kieno parama Anglijai bū- 
sianti pavėluota.

“Jokia pasaulio jėga nega 
Ii nukreipti šio likimo (Ang
lijos sugriuvimo)”, baigė ad 
mirolas.

Hitleris
Pasakysiąs
Kalbą

BERLYNAS, sausio 29 d.
— Gerai inromuotieji sluog
sniai duoda suprasti, jog ry
toj Hitleris galįs pasakyti 
kalbą, kurioj jis galįs patie
kti kai kuriuos planus dėl 
invazijos Anglijon. Rytoj su 
eina aštuoni metai nuo Hitle 
rio režimo įsigalėjimo.

I
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Prieš Santykius Su
Sovietais

Didžiosios Britanijos vyriausybė per savo 
atstovus Vašingtone išreiškė didelio nepa
sitenkinimo ir net protesto dėl Jungtinių 
Valstybių vyriausybės mėginimų sueiti dar j 
į glaudesnius santykius su Sovietų (Rusija 
ir dėl nuėmimo moralinio embargo siųsti 
Rusijon lėktuvus ir visokius jiems reikme
nis. Tuo aktu norėta Sovietų Rusiją ati
traukti nuo Beriyno.-Roiuos ašies. Bet šios 
pastangos, kaip mes įašėm praėjusį šešta
dienį, yra tuščios.

Sovietų Rusija veda veidmainišką, suk

tą politiką. Jos duotas žodis, pasirašytos 

sutartys neturi jokios reikšmės.

Taip pat (praėjusį šeštadienį nurodėin di

delį nenuotieklumą, pasakydami:
Sovietų Rusijai leista užsakyti Ameri

koj karo lėktuvų, kuriuos Stalinas par

duos Hitleriui. Tuo būdu viena ranka bus 

paremtos abi kariaujančios valstybės.

Taip pasakydami, neklvdonie. Užvakar
11 ūgli Delton, Anglijos ministrų kabineto na
rys, kalbėdamas parlamente, aiškiai pažymė
jo, kad Jungtinių Amerikos Valstybių eks
portas į Sovietų Rusiją gelbsti Vokietijai ir 
Italijai. r.-.,

Karo reikmenys, atvežti į Rusiją iš A- 

merikos yra perduodami Vokietijai.

Tą paitvirtina ir naujasis Anglijos amba
sadorius Halifax, kuris praėjusį penktadie
nį atvyko į Vašingtoną. Anot jo, Didžiosios 
Britanijos vyriausybė į šią (situaciją šiuo 
įmetu kreipia didžiausio dėmesio. Aišku, ko
dėl:

nenuoseklu yra Jungtinėms Valstybėms 

remti Angliją, vedančią žūtbūtinę kovą su 

Vokietija ir Italija ir tuo pačiu kartu rem

ti Sovietų Rusiją, kuri visomis keturio

mis padeda vokiečiams ir, be to, jos agen

tai knisa šio krašto demokratinės santvar

kos pagrindus.
Ligšiol ir anglų politikai glostė Rusijos 

mešką. Bet toji vis šiaušėsi ir vis labiau 
laižė Hitlerio batus. Paguliau į'sitikino, kad 
Stalinas sėdi Hitlerio kišenėj,' ir kad jokiu 
glostymu ir pataikavimu nejyjavyks jį iš ten 
atitraukti.

Anglų aiškesnis išėjimas prieš Sovietų

Rusiją parodo, kad šiandien ne tik Mus- 

solini, bet ir Stalinas priklauso nuo Hit

lerio malonės.

Ki nauja apglų politikos kryptis arba įsi, 
tikinimas, kad Stalinas artimai talkininkau
ja Hitleriui, turės nemažos reikšmės ir 
Jungtinių Valstybių vyriautiybfs politikai. 
Koks būtų išrokavinris Amerikai artimai 
bendradarbi;aiti su tarptautiniu banditu Sta
linų, kuris eina ranka rankon su Hitleriu, 
.siekiančiu sutriuškinti lą valstybę (Angli
ji), kurią tai) - karštai ir stipriai norimu pa
remti ir kuriai linkima laimėjimo!

Tai būtų siškus nenuoseklumas.
Būtų tiksliausia visai nutraukti santykius 

su sovietais, nes to, kaip mes pra ėjų: į šeš
tadienį pažymėjome, pageidauja milžiniška 
šio krašto Žmonių dauguma. Net gėda yra 
palaikyti santykius su tokiais, kurie nėrės- 
pektuoja tarptautinių sutarčių, kurie triuš
kina savo kaimyninių vak lybių nepriklau
somybę, kurie pavergia ir kankina žmones, 
Ifehesisknitydanii su paprasčiausio žmoniš
kumo dėsniais.

Dabar turėtų būti aišku, kad kiekvienas 
amerikiečių pasiųstas į Rusiją lėktuvas, 
Iri k viena knuolė, kiekvienas šautuvas bus 
flunaudotas žudymui nekaltų žmonių, bus 
sunaudotas diktatorių kovai prieš demokra
tiją ir, pagaliau atsuktu prieš pačias Jung
tines Ameri koa Valstybes.

Taika, Bet... Rengkimės
Dr. John A. O’Brien, Notre Daine Uni

versiteto profesorius, kalbėdamas apie Jung
tinių Valstybių užsienių politikos reikalus 
ir griežtai stovėdamas už taiką, pabrėžę;

•'Mūsų užsienių politikos kertiniu ak
meniu turėtų būti, kaip geriau apsaugoti 
Amerikos žmonių gyvybę ir gerovę. Pasi
likdami taikoje ir pagreitindami savo pri 
sirengimą, mes galimo labiausia pasitar
nauti pavergtiems žmonėms kituose kraš
tuose. Toks nusistatymas nėra savimeilus 
izoliacionizmas, bet protingas altruizmas. 
Tai yra geras humaiūtarianiftmas ir geras 
krikščioniškumas' \
Nėra abejonės, kad dr. O’Brien tais žo

džiais teisingai apibudina tokią užsienių po
litiką, kokia turėtų būti nedarna ir kokio, 
psigeidauja šio krašto žmonių dauguma. •

Fašistų Padėtis
Italijos fašistai vra ąpiandžiąmi iŠ visų. 

pusių. Jų pozicijas lamdo graikai ir anglai^ 
sukyla etiopiečiai ir siekia išlaisvinti savo 
kraštą iš jų jungo; “laisvosios Prancūzijos” 
armija Afrikoje taip pat kas kart gyviau1 
veikia prieš fašistus. Bet ir šių bėdų nepa
kanka: Italijos viduje keliuose miestuose 
prieš fašistų diktatūrą sukilo gyventojai,'rei
kalaudami Mttstiolinio gyvybės.

Nors tokia fašistų padėtimi Hitleris dali
nai gali būti ir patenkintas, nes jis turi pro
gą savo koją įkelti Italijos žemėn, tačiau 
iš to jis nieko gero sulaukti negalės. Jo per
daug bus apžiota. Netrukus ir jis pets įgali 
atsirasti nepavydėtinoj šiandieninėj Musso- 
linio padėtyje.

Šeimos Židinio 
Vertinimas

“Iš mūsų turi kilti viltis mūsų tautai”. 
Tai yra “Tėvynės” vedamojo straipsnio, į- 
dėto praėjusią savaitę, antraštė. Jame meta
si į irkis teisingas šeimos židinio įvertinimas: 

“Šeimyna yra žmonių veislės gyvybės 
šaltinis ir žmonių kultūros lopšys. Pakri
kimai šeimynos ir šeimyninio gyvenimo 
reiškia (pakrikimą Šalies, paikrikfrhą tau
tos ir neša pavojų žmonių veislei. Šeimy
nos pakrikime yra nedorybių versmė. Vi
sos nedorybės* vieda prie susinaikinimo pa
čio žmogaus, jo šeimynos, jo giminei, jo 
tautos. Iš nedorybių kyla ištvirkimas, ky
la priespauda, kyla žiauri valdžia, Urani
ja, nelaisvė, vergija. Šeimynų pakrikimu 
ir krikdymu ir kylančiomis iš to nedory

bėmis remiasi ir dabartinis žmonijos slo
gutis — komunizmas.

Taip Amerikos lietuvių šeimyninio gy
venimo pakrikimas dažnai buvo pastebi
mas. Daugelyje mūsų šeimynlų, nors iš 
paviršiaus žiūrint santaikoje įgyvenančių, 
labai mažai kas bendro tebuvo tarp tėvų 
ir jų vaikų. Jie dažnai gyveno kas sau, 
ir vaikai nuėjo savo keliais. Tikro šeimy
ninio gyvenimo, kur tėvai bendrauja su 
savo vaikais ir savo išminčia ir savo mei
le dalinasi, Amerikos lietuvių šeimynose 
neperdaug tesimatė. Kaltininku to buvo 
Amerikos propagandirtė mokykla ir mies
tų gyvenimais. Mūsų istorinė klaida buvo, 
kad. mes kimšomės į miestus, industrijos 
ir lengvų pelnų vyliojami. Tą klaidą ne- 
pervėln dar šiandien taisyti. Neperv’ėlu 
dar šiandien steigti savo kolonijas ir steig
ti savo mokyklai”.
Tikrai džiugu, kad šiuo svarbiu reikalu 

rašo ir nekatalikiškoji spauda ir taip aiš
kiai pasisako ąjrieš šeimų griovimą, ką Ka
talikų Bažnyčia laiko dideliu, mirtinų nusi
dėjimu ir visais laikais griežtai kovoja už 
šeimos nesuardonuuną ir jos dorovingumą.

Kitu kartu “Tėvynės” redaktorius turė
tų parašyti, kad tik religijos pagalba yra 
galima išgelbėti šeimas niuo suirimų, kurie 
yra visokių nedorumų priežastis. Be to, kitą 
kartą jis turėtų priminti ir tą, kati Ameri 
kos lietuviai’ katalikai .prie daugelio savo
parapijų turi ir lietuviškas mokyklas.

• • •
Stalinas ir vėl pasikvietė Maskvon Suo

mijos atstovus. Nors tasai pakvietimas pat 
darytai labai nekaltu tikslu, tačiau labai yra 
aišku, kad suomiai ir vėl bus verčiamu pa
daryti Maskvai nuolaidų. Bolševizmas ir vėl 
pradeda rodyti suomiams savo kruvinas il
tis.

• • •
Mtissolini pradėjo mainikanti savo armi

jos vadovybę, kaip čigonas arkliais. Ne prieš 
gerą. į. , . I .SA. i

Battijis Mos Dabartiniam Karai
Kazys. Pakštas

(Tęsinys)
4. 1939 m. spalių mėn. įvykiai

Jau 1939 m. pradžioje Bal
tijos kraštuose vyravo atvira 
nuomonė, kad jau labai arti 
yra Stalino ir Hitlerio susi
tarimas dėl Europos dalybų. 
Birželio mėn. (1939 m.) di
džiausias Lietuvos dienraštis 
(XX Amžius) rjintai įrodinė
jo, kad Hitlęjris ir Stalinas 
greit tcąs gerais draugais ir 
tokiais pasiliks ilgesnį laiką, 
nes iš tos draugystės jie ma
to šaut aiškią naudą. Tuo me
tu dar nebuvę toąlima nuspė
ti, kurį mėnesį Rusijos ir’Vo- 
kietijcio- draugiškumo sutartis 
bus pasirašytą, kaip įtakos 
zonos būs paisulalintos ir kuo
met turės prasidėti naujas4
Europos karas. Buto, nnųnti 
aišku, kad Rusija pasiims iš 
Lenkijos nelenkiškus (ukrai
niečių ir gudų) plotus ir ieš
kos progų užimti Baltijos res
publikas. Buvo manoma, kad 
busimoji Rusi jos-Vokieti jos 
riba eis palei Dauguvos upę 
arba -truputį į pietus nuo tos 
upės. Tuo būdu Estija ir dau
giau kaip pusė Latvijos su 
Ryga atatektų Rusijai, o Lie
tuva su maža Latvijos dali
mi — Vokietijai. Šita spėja
moji riba būt buvusi pjiti pa
vojingiausia Latvijai, nes ji 
liktų suskaldyta taąp dviejų 
milžiniškų valstybių ir gal vi
siškai sunaikinta. Betgi Hit
leriui Stalino draugystė pa
sirodė dar reikalingesnė ir jis 
jam užleido net visą Lietuvą.

Stalinas nuo seno yra iš
garsėjęs savo gudrumu ir da
bar šitą savo reputaciją jis 
visai pateisino. Jis žino kad 
ir trumpas karas tiu mažais 
kaimynais neapsimoka tuo 
atveju, kai juos galima grar 
žiu būdu apgauti. Hitleris 
jam sumušė Lenkiją ir leido 
jau visai be mūšio užimti net 
13 mil. gyv. kraštą.

Dovanai gavęs čipie pusę
Lenkijos, Stalinas (Ždanovo 
padedamas) sugalvojo gudrų 
būdą Baltijos respublikoms 
užimti. 1939 m. rugsėjo pa
čiame gale jis sutraukė Bal
tijos kraštų pasienin apie mi
lijoną kariuomenės, ir tuojau 
pasiuntė pirųią ultimatumą 
Estijai, reikalaudamas kelių 
salų ir uostų karo bazėms į- 
sirenigti. Po to, panašius ul
timatumus gavo ir Latvijai ir 
Lietuva. Prasidėjo trumpo- 
derybos. Ne taip kaip Suo
mija, Baltijos trys respubli
kos neturi jokių ribų su Ska
ndinavija, ogi Baltijos jūra

riuoinenės stovį prieš dešimtį 
kartų didesnę ir geriau gin
kluotą milžiniškos Rusijos 
armiją. Žinoma, tokiomis a- 
pytitovomis Baltijos valsty
bių delegacijos viena po ki
tos netrukus pasirašė “drau
giškumo sutartis”, buvo iš
kilmingai rusų sutiktos, ge
rai pavaišintos ir gražiai pa
lydėtos. Tomis (sutartimis Ru
sija gavo sau po keletą labai 
parankių strateginių punktų 
ir geruoju, kaip Trojos ark
liu, įžengė į Baltijos respub
likas su savo mechanizuoto
mis divizijomis, iškilmingai 
pažadėdama nesikišti į tų re
spublikų vioaus socialinį, po
litinį ar kultūrinį gyvenimą 
bei socialinę struktūrą. Teo- 
tetįškai tai buvo panašu į 
Kubos santykius su Jungti
nėmis Valstybėmis, arba D. 
Britanijos santykius su Egi
ptu. Ogi Kuba ir Egiptas vis 
dėlto pasauly laikomi nepri
klausomais kraštais, kurią 
teisėti nenukenčia nuo dviejų 
anglosaksų imperijų ir tie 
maži kraštai tvarko savo rei
kalus kaip jiems patinka. 
Betgi prie Baltijos krantų 
nebuvo jokių anglo-saksų su 
jų išauklėtu charakteriu ir 
senomis demokratinėmis bei 
teisinėmis tradicijomis, o bu
vo rusai, nepažįstą jokių lai
svą institucijų- ir niekuomet 
dar nepagerbę nei savos, nei 
svetimos laisvės. Todėl jų 
garnizonų įžengimas į Balti
jos respublikas reiškė jų lais
vių ir nepriklausomybės lai
dotuvių pradžią. Liko tik 
spėti po kelių mėnesių ar me
tų bus duobė iškasta.

Čia pat gaili kilti mumti 
klausimas;

Spalių ir lapkričio įnėn. 
(1939 m.) į tris Baltijos reti- 
publikas įžengė maždaug po 
25,000 Sovietų stipriai me
chanizuotos kariuomenės, ar
ba viso apie 70,000. Visos 
trys Baltijos respublikas tai
kos metu laiko tik apie 55,- 
*300 kareivių. Karo atveju jos 
galėtą mobilizuoti armiją iki 
600,000 vyrų, t. y. lygia Na
poleono “Olande Annee”, su 
kuria jis ėjo 1812 m. užka
riauti Rusijos. Bet tinkamai 
apginkluoti Aaltijos respub
likos galėjo tik apie 150,000 
armiją kurios amunicijos iš
tekliai būt buvę vis dėlto 
maži ir būtų leidę nuo rusų 
gintis gal tik 2-4 savaites, 
jeigu iš svetur nebūt gauta 
ginklų ir amunicijos. O jų 
gauti, esant Baltijai visiškai

pilnai kontroliuojamu vokie-j užblokuotai, buvo galima tik 
čių ir rusų laivyno. Jokia ci-'įg Vokietijos; bet ši šalis jau 
municija iš Vakarų Europos' 1939 ni. rugp. 23 d. buvo ta- 
į Baltijos respublikas nega- pusi Rusijos sąjungininkė ir 
Įėjo ateiti. Ogi Baltijos res- pavedusi jos įtakai ir pene- 
publikos stambiųjų ginklų tracijai visus Rytų Baltijos
pas savo visai nedirbo. Pa
galbu būt galėjusi ateiti tik 
iš Vokietijos, bet šios šaJRti'zai nesutiko rusams užleisti 
diplomatai tuojau patarė 5. Ar verto buvo Baltijos

kraštus, kurių tuo metu (1939 
m. vasarą) Brit i ir Prancū-

joms geruoju nusileisti Rusi
jos reikalavimams, nes vokie
čiai prieš rusus jokios pagal
bas neduosią. Tuomet trage
dijos kontūrai jau. visiškai 
(paaiškėjo: menkai ginkluotos 
ir mažos trijų valstybių ka-

kraštams kariauti?
Rusijai atsispirti būtų g> 

įėję tiktai išanksto gerai su
jungtos ir paruoštos septynių 
Baltoskandijos valstybių pa
jėgos; Suomijos,- Estijos, La
tvijos, Lietuvos, Švedijos, No
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PO SVIETĄ 
PASIDAIRIUS

Vienas mokytas anglas 
praneša tokią naujieną: me
nulis neužilgo subįrėsiąs į 
mažus gabalėlius, kurie erd
vėj, besisukdami aplink že
mę, sudarys žiedą. Nuo to 
laiko kitų planetų gyvento
jai, jei ant kurių randasi 
panaašių žemės gyvento
jams, mūsų planetą — že
mę matys tokią, kaip mums 
astronomai parodo Saturną 
— kamuolį žiede.

Mėnulio egzistavimas, ta
vorščiai, žemės gyvento
jams ne tik reikšmingas, ale 
ir būtinas. Pirmiausiai mė
nulis yra labai mėgiamas 
įsimylėjusių. Ištisą naktį jie 
sėdėtų bežiūrėdami į mėnu
lį ir nenusibostų. Sykį va
sarą, mėnulio apsidabruotą 
naktį, pro miegą girdžiu 
kairhynės balsą:

— Ena, ką ten veiki ant 
porčių tokiam vėlam laike ?

— Nieko, mamyt, sėdžiu 
su Džianu ir žiūrime į mė
nulį.

— Varyk tu tą savo mė
nulį namo ir tuojau man eik 
į auzą! — pareiškė motina.

Taigi, mėnuliui subirėjus, 
pirmiausiai įsimylėjusiems 
bus didelis nuostolis.

Toliau mėnulis yra di
džiausias poetams įkvėpi
mas. Be mėnulio daugelis 
poetų neparašytų nei vieno 
eilėraščio. Juk kiek mes tu
rime šedevrų, kurie prasi 
deda: “Mėnuliui šviečiant,” 
“Mėnuliui slenkant per dan
gaus platybę” ir t. p.

Taigi mėnulio subįrėji- 
mas užduotų didelį smūgį 
mūsų poezijai.

Toliau mėnulis labai rei
kalingas šnapsoriams. Juk 
kas jiems daugiausiai nu
šviečia kelią iš saliūno į 
namus, jei ne mėnulis? Mė
nuliui nešviečiant, kartais, 
ir blaivus žmogus negali pa
taikyti rakto į durų skylu
tę, o ką jau bešnekėti apie 
tuos, kurie negali pataikyti 
net į savo kiemo vartelius.

Ant galo, netekus mėnu
lio, susimaišytų visas mūsų 
gyvenimas. Dabar mes sa
kome tas ir tas buvo, ar 
bus, Sausio mėnesį, Vasa
rio mėnesį, ir t. t. Dienos 
skaitomos mėnesiais; dauge
ly įstaigų pėdės taip pat iš
mokamos mėnesiais. Kai 
pradedi mislyti, tai lyg pri- 
klode — juo toliau į mišką, 
tuo daugiau medžių: juo
daugiau misliji, tuo daugiau 
pasirodo būtų triubelio mė
nuliui subirėjus.

Taigi, gyvuok, Mėnuli, il
giausius metus!

— Ar daug pasikeitė gy
venimas, kaip apsiženijai?

— ‘Nė kiek! Kai buvau 
įsimylėjus į savo vyrą, tai 
iki vidurnakčio laukdavau, 
kada pas mane ateis. Da
bar iki vidurnakčio laukiu, 
kada iš saliūno pareis....

Jaunuolis prieš vestuves: 
— Aš negaliu gyventi be

tavęs....
Po vestuvių už keletos 

metų:
— Aš negaliu gyventi su 

tavim!....

rvegijos ir Danijos. Pirmo
sios keturios būtą turėję duo
ti daugumą sausumos jėgų, 
antrosios dvi daugiausia jū
ros ir aviacijos jėgų, gi pas
kutinė — Danija — kaip ma
žiau interesuota, savo parei
gą būt atlikusi duodama tik 
maisto produktų ir remdama 
finansais. Visos septynios ka
rtu eidamos jos gulėjo suda
ryti iš 23 milijoną gyvento
ją armiją vieno milijono ar 
truputį daugiau. Vadovauja
mos labai sumanių ir ener
gingą švedų ir suomių, jos 
būt galėję sulaikyti rusišką 
potvynį. Bet rusai būt ir ne- 
IĮ nuloję kariauti, jeigu jie būt 
žinoję, kad visos •septynios 
valstybės turi bendrą apsigy
nimo planą ir atatinkamais 
sutartis bei pasiruošimą. Ta- 

jičinu dar 1939 m. pradžioje 
Visų šitą valstybių interesai 

j ir pavojai atrodė taip (-kir
tingi, kati Skrntlioi.vija nei 
kalbėti nenorėjo apie bet ko
kią karišką sutartį. Skandi
navai, ypač norvegai, manė 
esą pačioje saugiausioje pa
dėty. Jie manė, kad tik Ry
tų Baltijos tautoms gręsin 
rimtas pavojus iš rytų ir va
karų.

Tačiau net ir trims mažoms 
Baltijos respublikoms 1939 
m. spalių, mėn. pradžioj (pas
kiau būtų pervėlu) vertėjo 
mobilizuotis ir kariauti, net 
visai gerai žinant, kad per 
keletą dieųų ar savaičių jos 
bus sutriuškintos. Tie'.-a, 
miestai būt labai nukentėję, 
bet žmonių būt buvę daugiau 
išgelbėta kare, negu taikoje. 
Dabar rusai gaudo begink
lius žmones, ypač gabesnius 
ir įtakingesnius, ir tukstau- 
čiaiti tyli:!, nesigarsindaini 
skerdžia. Nužudymui jie pa
sirenka ką tik nori, kaip no
ri, kuomet nori. Gi karo įme
tu Baltijos tautos nebūt buvę 
užtiktos miegančiomis. Kele
tas tūkstančių būt žuvę kiek
vienoje šaly, bet dar daugiau 
būt žuvę pačių rusų. Gf atsi
traukimo metu būtų p spru
kę į užsienius tūkstančiai in
teligentų, kūrinos taip ilgai 
trunka išmokslinti ir kurie 
labai reikalingi valstybės at
statymui. Dabar jie bus stai
giai ir lėtai nukankinti. Ke*- 
ro atveju Bultija būt susilau
kusi didžiausių simpatijų iš 
visų laisvųjų tautų, ogi bai
lių ir neapdairių niekas ne
gerbia. (Bus daugiau.),

1
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(Tęsinys)

Ir dabar, šiais baisiaisiais laikais, mūsų pareiga 
yra tą Kristaus tikėjimą išlaikyti ir perduoti savo vai
kams. Mes dabar turime ne rietis tarpusavy ir aiškintis, 
kas geriau supranta Kristaus žodį, bet veikti, įrodyti 
darbu, jog esame krikščionys!

Kaip lengva buvo anksčiau būti krikščionimis! Bot 
dabar tas vardas reikalauja aukos, reikalauja darbo. Ir 
į šitą darbą aš jus visus kviečiu: išraukite iš savo šir
džių visokią piktybę, liaukitės rūstinę Dievą, nustokite 
nekentę kitų, kurie kitaip tiki, negu jūs, būkite visi bro
liai, kaip to nori Kristus!

Klausykite Kristaus, kai Jis į jus šneka! Ir jūs iš
girsite Jo balsą, nes savo širdyse turite rezonansą — sa
vo sąžinę! Jis jus ves į gerą, stengsis įspėti nuo blogo, 
nes sąžinė yra griežtas ir nepaperkamas teisėjas! Tai 
jūsų sielos kirminas, kad tuo būdu geri darbai imtų dar 
daugiau klestėti. Bet jei kieno sąžinė užsnūsta, reikia ją 
pažadinti. Sąžinę reikia stropiai saugoti ir gražiai pri
žiūrėti, nes tai yra dalis Gyvojo Dievo, kuris gyvena 
mūsų širdyje ir nuolatos joje budi.

Baigdamas jums tarsiu dar porą žodžių, 'kuriuos1 
esu girdėjęs iš vieno mūsų senųjų kunigų. Jis kadaise 
keliavo su manimi iš vieno kaimo į kitą. Kelias buvo 
tolimas, pradėjo snigti, pakilo audra. Aš iš bado ėmiau 
drebėti visu kūnu ir, rodos, už vieną vienintelį saulės 
spindulį būčiau sutikęs atiduoti savo kūną sudraskyti į 
smulkiausius gabalėlius. Tačiau mano mokytojas, eida
mas šalia, man visą laiką kalbėjo:

Klausyk, broli: nors tavo broliai mokėtų visas pa
saulio kalbas, būtų ištyrę visus pasaulio mokslus ir pa
žinę visas sielos paslaptis, vis tiek tat dar nebūtų tikra 
laimė.

Tada aš jį paklausiau, kaip galima tą tobuląją lai
mę pasiekti, ir jis man atsakė:

— Klausyk, broli: jei mes dabar, purvini ir peršla
pę, sušalę, ateisime į trobelę ir paprašysime, kad pri- 
imtų pernakvoti, ir jei ūkininkas atsakys: “Jūs, valka-1 
tos, eikite šalin, galite per naktį bastytis toliau.... ką 
čia, iš vargšų žmonių tik elgetos davinį atimate,” ir jei 
mes tada pasitrauksime ir nesijausime įsižeidę, bet gal
vosime: taip, šis žmogus sakė tiesą, taip jam paties Die
vo lemta su mumis elgtis, ir jei nemurmėdami ir nė kiek 
nesiskųsdami keliausime per audrą toliau savo keliu, — 
tada, broli, tikrai būsime suradę tobulą laimę!

Aš jam pastebėjau:
— Bet, tėve, kad taip galėtum pasielgti, reikia la

bai daug jėgos!
Ir jis man atsakė:
— Tiesa, broli, tam reikia didelės jėgos, bet žinok, 

kad tik gerume ir nuolankume, tik nusižeminime ir mei
lėje yra Kristaus tiesa!

Pamokslininkas baigė. Nuo jo kaktos varvėjo pra
kaitas, akys svaidė žaibus. Visai bendruomenei tie jo 
žodžiai padarė didelį įspūdį, ir kelias minutes niekas ne
drįso sutrukdyti tos iškilmingos rimties. Paskum susi
rinkusieji pradėjo giedoti:

Jėzau Kristau, mūsų amžinas Viešpatie,
Nenoriu įžeisti nė vienos gyvos sielos.
Amžinasis Teisėjau, prašau, neužmiršk manęs,
Palengvink mano sielą,
Išgelbėk nuo puikybės ir pasididžiavimo.
Išmokyk mus melstis,
Suminkštink mūsų širdis,
Atsiųsk mums savo dvasią ir tikėjimo tvirtumą,
Sušildyk mūsų širdis ir apšviesk jas
Amžinosios tiesos šviesa!

Gavus žinių iš Lietuvių 
Draugijos Vokietijoj ir pri
vačių žmonių apie skaudžią 
Lietuvos pabėgėlių padėtį, 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos centro valdyba nutarė 
tuojau pasiųsti iš Lietuvai 
Gelbėti Fondo du tūkstan
čius dolerių ($2,000.00). Pi
nigai bus pasiųsti pulkinin
ko K. Škirpos, Įgalioto Mi
nistro, vardu. Apie pasiųs
tas aukas bus tuojau pra
nešta Federacijos įgaliotai 
komisijai Berlyne, kuri mus 
atstovauja, rūpinant pabė
gėlių reikalus.

Praėjusių metų pabaigoje 
Federacija pasiuntė pabėgė
liams šelpti $800.00. Taip 
kad jau beveik visi pinigai, 
surinkti pabėgėlių reika
lams, bus išsiųsti tam tik
slui, kam buvo skirti, bū
tent — $2,800.00. Atsižvel-

Begiedant susirinkusiųjų veidai pradėjo keistis,' vei
dai vis dažniau ėmė krypti į senį, kuris, išplėtęs akis, 
murmėjo kažkokius nesuprantamus žodžius. Staiga jis 
atsistojo, o jo išbalusiame, tartum iš akmens nukalta
me veide atsispindėjo ekstazė, kaip to, kuris turi do
vaną įžvelgti tai, ko niekados nematys kiti. Ir persimai
niusiu balsu, kuris dabar skambėjo visai kitaip, negu 
šiaip kalbant, pradėjo pasakoti:

— Broliai ir sesers! Vienas iš mūsų didžiųjų moky
tojų yra pasakęs, kad svarbiausias mūsų mokslo dalykas 
yra tat, jog mes per visą savo gyvenimą taip, kaip val
gome, geriame, kvėpuojame oru, tikėdami ir nusižemi
nę šauktumės į Kristų. Bet tai reikia išmokti! Tikėti ir 
melstis ne kiekvienas gali! Reikia išmokti savo sielą 
paversti tokia karšta Dievo meile, kad ji joje tiesiog 
apsvaigtų. Meilė turi žmogų apsvaiginti, kad jis kristų

DRAUGAS

TRYS BROLIAI ĮSTOJO KARIUOMENĖN

(“Draugas” Acme telephoto)
Trys iš septynių brolių Daley, iš Downers G rovė, III., savanoriais įstoja kariuomenėn 

užuot laukti drafto keliu priėmimo. Visi trys nevedę. Iš kairiojo šono: Windham, 24 m., 
.Artliur, 22 m., ir Daniel, 21 m. amž. Visi paprasti darbininkai.

Lietines Pabėgėliams Siunčiam $2,000
Lietuvai Gelbėti Fondui sukelta $3,085.35. 
Kolonijų veikėjai yra užsimoję išpildyti pa
skirtas kvotas, kad sukelti vajaus metu 
$10,000. Orgainizuojamęsi pastoviam darbui.

Aukos plaukia 
Bostono arba Naujosios 

Anglijos rajonas L.G.F. va
juje daro didelę pažangą. 
Savo kvotoje jau turi 
$1,012.89. Jei priskaityti 
kun. Petraičio auką, būtų 
$1,412.89. Kad ir be tos au
kos nedaug jau betrūksta 
ligi kvotos išpildymo. Fede
racijos 3-čias skyrius, So. 
Boston, Mass., prisiuntė per 
prakalbas surinktas aukas 
$120.00. Su pirmiau prisių
stomis aukomis bostoniečiai 
ar tik nebus pirmoj vietoj. 
Ir tai dar nenustoja veikę. 
Žada per tūkstantį Lietu
vos reikalams šiemet su
rinkti. Neabejojame, kad su-

giant į tai, kad prašymų pa
šalpos yra daugiau, kad rei
kia rūpintis daugybe kitų 
tautos reikalų, padirbėkime, 
kad išpildyti vajaus kvotas, 
kad sukelti $10,000.00. Su
rinkus pinigus Lietuvai Gel
bėti Fondui tuojau reikia 
siųsti į centrą.

Ligšiol į Lietuvai Gelbėti 
Fondą suplaukė $3,085.35.
Gaunami pranešimai iš ko- rinįa Aošrffla' varty parap„ 
ionijų veikėjų duoda vii- Worcester> Mass.. kiebo„as 
ties, kad vajaus pradžioje kun R Vaaya priaiuntg fon. 
nustatyta pinigų suma bus , duj $26 23 Tuo bMu AuSroa 
surinkta. Ypač tenka džiaug' Vartų parapijos žmon8a jau 
tis tuo, kad kolonijų veikė- audgjo fondui. $213-23 
jai organizuojasi ne tik šiam 
vajui, bet pastoviam darbui.
Atsigaivina ligšiol apmirę 
Federacijos skyriai, stei
giasi nauji, organizuojasi

ir
savo kvotą su kaupu išpil
dė. Hudson, Mass., lietuviai 
per prakalbas suaukojo 
$24.75.

Lietuvai Gelbėti Fondo sky
riai ir planuoja veikti tol, 
kol Lietuva vėl bus laisva 
ir nepriklausoma.

Connecticut rajonas savo 
kvotą paaugino $60.00, ku
riuos suaukojo Nevv Haveno 
($50.00) ir Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos apskritys 
($10.00). Dabar šis rajonas 
turi $270.00. Beveik pusė 
kvotos jau išpildyta.

Shenandoah, Pa., rajonas 
paaugo iki $156.00. Praėju
sią savaitę kun. J. Karalius 
prisiuntė iš Shenandoah

į žemę, pradėtų juokdamasis verkti, šokti, suktis ratu ir 
visiškai netektų pusiausvyros. Ir tik tada jis nebebus 
paprastas žmogus, tik tada jo kūnas virs indu, į kurį 
nužengs šventoji Dvasia. Kad nori, tegu sau žmonės 
juokiasi iš mūsų “nesąmonių,” nes jie nesupranta, kam 
mums tas sukimasis ratu, šokinėjimas, kvatojimas ir 
verkimas yra reikalingi. Mes žinome, kad šv. Dvasia
ne veltui į mus nužengia, todėl mes turime įtempti ne j šias aukas: mergaičių skau- 
tik visas savo dvasios, bet ir kūno jėgas. Nesigėdykite 1 čių trupė, kuriai vadovauja 
savo apsvaigimo ir ašarų, savo sukimosi, šokinėjimo ir i Mrs. J. Matlavage, $25.00 
kvatojimo! Jums visai nėra ko gėdytis, nes kaip tik tuo ir šv. Vardo draugija $10. 
momentu, kai jūs savo kūnu imate nieko nebejausti, nei Jurgis Klimas dar prisiuntė 
patys savęs, nei aplinkos, jis yra išaukštinamas ir ap- Į aukų iš Minersville, Pa., 
valomas nuo visokios gėdos, tik tada jis pasidaro vertas, 
kad į jį nužengtų šv. Dvasia!

Baigęs kalbėti, senis įėjo į būrį ir pradėjo sukda
masis aplinkui bėgioti, visu balsu giedodamas:

Suplasdėjo Šv. Dvasia ir 
Uždegė tikinčiųjų širdis,
Pradėjus jas sukti šventuoju ratu.
Sukasi visi tikintieji,
Jų širdys sujaudintos....

Paskui senį ėmė bėgioti ir kiti. Vieni verkė, kitį 
juokėsi, daugelis parkrito ant žemės ir pradėjo lauki
niais balsais spiegti. Išsyk veidai iš susijaudinimo pasi
darė tamsiai mėlyni, bet paskum išblyško, kaip mirtis. 
Tačiau švietė šventa ekstaze....

(Bus daugiau.)

$11.00. Iš kitų to rajono 
miestų nieko nesame girdė
ję. Nemanome, kad jie no
rėtų pasiduoti Šenodoriui.

Chicagos rajonas truputį 
kvotą paaugino. Čia jau tu
rima $551.39. Jon įeina šios 
aukos: Sioux City, Iowa, 
Stasys Ūselis ir jo sūnus 
daktaras prisiuntė $8.00 ir 
Antanas Mikėnas — $2.00. 
Aušros Vartų parapija Chi 
cagoje jau baigia kvotą. Iš 
Taylorvi le, Iii., V. Delniu
kas' ir O. Jotkočiūtė po vie
ną dolerį.

Kiti rajonai praėjusią sa
vaitę pažangos nepadarė. J

Amerikos Lietiniu Romos Katalikių 
Kuteni Sąjungos Nauju Nariu Vajus

Įžengus j 1941 metus, pro-Į didesnį ir įplatesni daubą, kad 
‘.-idėjo mūsų garbingos ongn- .prirašius daugiau naujų na- 
uizacijos nauji darbai, nes, su rių, kad praplėtęs organiza-
sausio 1 d., paskelbtas gene
ralinis naujų narių priraši
nėjimo vajus, kinis tęsis p r 
(i mėnesius ir baigsis liepos 
1 d.

Kas metai Moterų Sąjunga 
skelbia vają ir kviečia visas 
katalikes moteris ir mergai
tes apsidrausti vienatinėj ka
talikių moterų organizacijoj 
šioj šaly. Moterą Sąjungai sa
vo nariu tarpe skleidžia! ap- 
švietą, dorą, sušelpia materia
liai išmokėdama pašalpą li
goje bei pomirtinę atsitikus 

' nelaimei, leidžia laikraštį 
“Moterų Dirvai”, kuriame tel- 
ipa naiudinigų žinių bei raštų 
iš moterų veiklos visame pa
saulyje. Vienu žodžiu, “Mo
terą Sąjunga yra naudinga 
organizacija kiekvienai mote
riai bei mergaitei.

Sulyg skaičiaus lietuvių 
moterų ir mergaičių šioj ša
ly, pasirodo, kad dar mažas 
skaičius tikrai yra pilnai su
sipažinęs 'su Moterų Sąjunga, 
jos gražiais darbais bei idea
lais. Ir, nežiūrint į tai, kad. 
vajaus metu teikiami paleng
vinimai naujoms narėms įsi
rašyti,, sunku yra padaryti 
vajų sėkmingu ir prirašyti 
didetsnį skaičių naujų narių.

Mes dažnai viena kitai ir 
per spaudą nusiskundžiam ir 
norim surasti priežastį, dėl 
kurios mūsų vajai nebūna 
sėkmingi. Bet ar nebūtų svei
ka prisipažinti, kad, gal, prie
žastis yra pačių organizaci
jos narių bei veikėjų apsnū
dimas ir pasitenkinimas tuo- 
mi, kad kuopos, kad ir nelas 
bai skaitlingos, bet savo tar
pe daug naudingų darbų nu
veikia organizacijai, Bažny
čiai, tautai ir artimo labui.

Ne, sąjungietės. Mes nega
lim patdtenkinti mažomis kuo
pomis ir pasididžiuoti nuveik
tais darbais. Reikia stoti į

Gal būt jie rengiasi didelį 
surpryaą padaryti? Pagy
vensim — pamatysim.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekr., 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Geras dvaro administrato
rius neturi blogų darbininkų. 

Vok i eilių prof. Erebos

cijos veiklą kolonijose, kur 
dar nesiranda kuopų pasi
stengti jas suorganizuoti.

Pasigirsta narių nusiskun
dimai, būk nelengvas darbas 
yra prikalbinti naujas nares. 
Reikia pašvęsti laiko. Gal, iš 
dalies šis nusiskundimas yra 
pamatuotas, nes visuomet 'va
jams dailins remiasi ant tų 
pačių narių, kurios yra užtd- 

Įėmusios įvairiais darbais ir 
jau negali ištekti laiko pil
nai pasidarbuoti sąjungos lai
bai. Bet, kiek organizacija 
turi nariui, jai kiekviena pa
sistengtų prikalbinti tik po 
vieną naują narę, nereikėtų 
kelioms visa našta nešti. 
Lengvai galima prikalbinti 
vieną narę, tik reikia geros 
valios ir pasišventimo.

Šiais metais, kaip ir visuo
met, naujoms narėms įstoji
mas sąjungon dykai. Taipgi 
centras išmokės po 50 centų 
kiekvienai narei, kuri tik pri
rašyta naują narę į pašalnos” 
bei .pomirtinės skyrius.

Brangios lietuvaitės! Mūsų 
tėvynėj, Lietuvoj, netekus 
laisvės, užviešpatavo pries
pauda ir vergijai. Viskas, kata • 
tik yra mūsų tautai ir kiek
vieno lietuvio bei lietuvaitės 
širdžiai artima ir brangu, plė
šiama ir naikinama. Vienu 
žodžiu, norimai užslopinti tą 
mūsų brangenybę, būtent mū
sų gražią kalbą. Taigi mes, 
Amerikos moterys ir mergai
tės katalikės, turim suglaus
tomis jėgomis budėti. Kaip 
senovėj njočiutės prie ratelio 
mokino savo vaikus, skiepijo 
gražią ir turiningą mūsų kal
bą ir papročius, taip ir mes 
čia, laisvoj šalyje, susibūru
sius į vieną didelę organiza
ciją, dirbkim saivo kalbos pa
laikymui, organizacijai ir • « *
Bažnyčiai. Kad toji mūsų dar
buotė būtų naši ir sėkminga, 
kviečiu |garb|ngą iš(?ivijos 
dvasiški ją stoti į pagalbą, be 
kurios sunku yra tikėtis gerų 

‘sėkmių. Taipgi kviečiu val
stybių direktores, veikėjas, 
kuopų vaidybas ir visas na
res stoti į bendrą darbą, kad, 
baigusios darbą, galėtumėm 
pasidžiaugti vaisių gausumu. 

M. Jokubaatė,
Mot. Sąjunga?. Conn.

Valstijos direktorė
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CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas 

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

(Tęsinys) kestis, uždėtas ant kiekvie-
Bet visuomenėje, kaip ji no judomojo enterpryzo— 

dabar stovi, svarbesniuose j biznio. Esmėje nėra jokio 
išdarbės centruose, turėtų 1 būtinumo, kad taip vadina- 
būti aišku, kad dar neišban-įraos ištisinės krautuvės — 
dytas skirtumo dėsnis, val-.“°hain Stores" ir departa- 
dąs kapitalo įnešimų—in-! mentinės krautuvės gyvuo- 
vestmentų įplaukas, kaip ir Į tų. Jos yra blogojo dėsnio 
pats skirtumo mokestis ant pasekmė — neapribotos kon 
pačių mokesčių, gali būti kurencijos dėsnio. Departa- 
įvestas be jokio rimto suju-j mel^tinė krautuvė sunaikina 
dimo. Tai padarius, maža- j smulkųjį krautuvininką. Va- 
sis sankrovos papirkimas • dinamieji “chain Stores ’ 
bus panašus į rankenos pa- Į taip pat linksta į tapatingą 
sukimą, kuri šaltą dieną pa- pusę
gelbės automobilio motorini
įsibėgt. Mažas sankrovos— 
akumuliacijos mašinerijos 
ratai pradėtų suktis ir išda
vos žymiai padaugėtų. Sa
kykime, jei tiktai sumokė-

Skirtumas mokesčio gali 
“chain stores” ir departa- 
mentines krautuves pažabo
ti. Leidimo raštas (license) 
vesti tokį arba kitokį biznį
pirmam užsimojimui gali 

jai 10% ant pirmos savo j turėti nuskirtą nominalę 
$500.00 sankrovos—pasiū- į kainą. Jei antras toks biz_ 
las, kuris tikrai būtų pa- j nįs bus vedamas kitoje vie- 
baisa šiandieninėms kiau- toje, tada antras leidimo raš 
siančioms ausims, tie virsi- tas turėtų daugiau kainuo- 
niai $50.00 į metus nuo kieki tį. Qį jei norima ir trečią 
vieno vieneto vargu ar su- tokį biznį užsidėti, tuomet 
drumstų tautinės išlaidos i leidimo raštas būva tiek 
lygsvarą. Gi atminkime,, aukštas, kad jis savyje at- 
kad kiekvienaas šio mažu- , grągįntų norintį biznį užsi- 
čio minimumo pakėlimas, , jėti asmenį, ir dalykas tųo- 
sakykime iki $5,000.00 ska- met būtų baigtas. Žinoma, 
lės, būtų pasiekta; gi kartą pasiūlymas, kaip jis dabar 
atsiekus šį laipsnį, skirtu- , stovi, jo neapdirbtame sto

vyje neveiktų, bet jei ati
džiai bus įsižiūrima į smulk

2N0S K SOMĖTŲ PAVERGTOS UETUVOS
Už Puspadžius 
Reikia Dirbti 
Visę Savaitę •

Statyba Turi 
Tarnauti 
Propagandai

Lietuvoj prekių kainos yra Sovietų Lietuvos spaudu ir
tokia* aukštos, jog darblnin- J<omunistint-.s • organizacijos 
kui, l>ei eiliniam tarnauto
jui jos p.isid irėt neprkinBi-

^,1 “Tarybų Lietuvoje” kaž- I Kaune'buvo sušaukti val- 
I kokia skaitytoja nusiskun-. stybinių įLstai|gų darbuotojų 
džia, kad ji nusipirkusi vien? profesinės sųjungos atstovai, 
porų kaliošių, bet kai kitų Siame suvažiavime kalbėjo 
dknų atėjusi jų pakeisti, ta'j darbo komisariato vicekomi- 
krautuvėje iš jos kaliošiai į sarus “draugas” Micelmaclie 

i buvo atimti, nes jos motina ris ir valstybinio socialinio 
vienų porų kaliošių jau tu- ' draudimo vedėjas 
tinti.

Ir Prieš Šventes 
Reikia Dirbti 
Pilną Laiką

Sovietų Lietuvos darini ko-

‘draugas
Brigu tanas.

misara's išleido pranešimą, 
plačiai naudojasi agitaciniu | kad j menėse ir įstaigose 
argumentu, kad iVilniuje ir | prieš šventes negalima šu

luos. Darbininkas, uždirbus 6 Kaune statomi keli niautai; trumpinti darbo laiko. Prieš 
rublius per dienų, te- darbininkams. Okupantams ' šventes ir šeštadieniais rei- 

užėmuis ištisus miestų rajo-1 kių dirbti tiek *p t valandų,
ar /
galės pro krautuvių langus 
pasižiūrėti, kaip atrodo pre
kės, įperkamos draugų komi
sarų.

nūs, iš namų gavo išsikrau
styti visi ligšioliniai gyven
tojai, taigi ir darbininkai. Be 
abejojimo, kelių namų pasta
tymas nežmoniškų gyveninio

kaip ir paprastai

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

T«t OANal 6128

Dėl palyginimo painmė-i-
met naujai n'ustaitvtss kainas , . . .. . * . '.v sąlygų nepagerins, nes dabaiavalynės pataisymui. \ yris- “

mas pašalpos keliu galėtų 
liautis, sumažintų valstybi
nio iždo naštą. ’ menas, į regulų lankstumą,

Kita reforma, kurią gali- bendras dėsnis galėtų būti 
ma būtų įvesti, yra skirti n- i prįtaikintas. 
gas mokestis ant perdavo— Faktinai, šis dėsnis yra 
transfero. Sakykime, ten, pritaikomas per bendruome- 
kur smulkusis žmogus par- nės veiksmą viešos nuomuo- 
duoda ką nors stambiam ga- ngS keiįU) o ne per visuo- 
liūnui, arba kur smulkusis menės veiksmą mokesčių 
vienetas parduoda ką nors bb(ju šiandie daugelyje ne
stambiam vienetui, tebūna išlepintose visuomenėse ma- 
transakcijai nuskiriama auk žojo miestuko prekių krau- 
štas mokestis, o priešinga- tuvės savininkas savo triu
me atvėjuje žemesnis mo- su ir energija neįžeidžia ki- 
kestis. Kad ši sistema tin
kamai veiktų, reikalinga tu
rėti savasties surašą—regis
trą. Kiekvieno piliečio ir 
šeimos savastis tam tikruo
se laikotarpiuose turėtų bū
ti surašyti. Bet kame galė
tų čia reikštis kokio prie ■ 
šingumo ? Panašus parėdy
mas gyvuojaa kada pomirti
nės nuosavybės yra tiria
mos. Toks parėdymas gy
vuoja angliškų įplaukos mo
kesčių (income tax) atvėju
je gana plačioje plotmėje; 
jis yra žinomas kaip “Sche- 
dule A.” Šis parėdymas vi- i 
suomenėje kiauriai buvo pa

to asmens teises, bet kada 
tas pats asmuo tame pa
čiame biznyje užsibrėžia sa
vo kaimyną sunaikinti, tada 
jis tikrai įžeidžia kito as
mens teises. Mes gi galime 
pastebėti prieš mūsų akis, 
bet Sename Pasaulyje, kad 
kaimuose ir tam tikro di
džio miestiškuose vienetuo
se visuomeniškoji nuomonė 
yra pasekminga tame, kad 
ji suvaržo stambųjį prekių 
išdalintoją ir neleidžia jam 
suryti smulkųjį prekių isda-

ki pątlai kainuoja 28 rublius 
45 kapeikas, o kulnių primu
šimas atsieina 11 rublių. Mo
teriški puspadžiai kainuoja. 
14 rublių 75 kapeikas, o kul
nių primušimas beveik tiek 
pat — U rublių 80 kapeikų.
Tad eiliniam darbininkui rei 
kia beveik visų savaitę dirb
ti, kol jis užsidirba — pus
padžius.... Viien vaikų pus- 
padžiums nfcsta/tyta 14 rub
lių 75 kapeikos!

Dar paminėsime, kad vie
nas kiaušinis, dabar raudono 
je Lietuvoje kainuoja — 1 
rbl. IK) kapeikų! Pakanka pa
skaičiuoti, kiek kiaušinių į 
dieną gali nupirkti japrait- 
tas darbininkas, uždirbąs 6 
ar 7 rublius, kad susidarius 
vaizdą, kokį “ręjų” bolševi
kai sukūrė i k u į. notoje Lie
tuvoje!

Štai kitas pavyzdys. “Tie
sos” No. 153 įdėtais toks 
skelbimas: Skubiai .‘cikąilin- 
g.ii mergaitė prie vaiko. At
lyginimas 25 rubliai -mėne
siui. Kreiptis Vilijampolė, 
Miclialinava i l i takas No.
11 a, butas 4.*

Ši vargše mergaitė per mė 
nesį teuždirba vieną porą par 
dų ir vieną porą užkulnių.

perka iš smulkiojo savinin
ko, ta transakcija būva kiek 
galima aukštai kainuojama

vienam žmogui patikta tarp 
6 ir 9 kvadratinių metrų, bet 
ir jas ne kiekvienas turi. įdo
mu pastebėti, kad darbinin
kams namai pradėti statyti 
lapkričio 15 d., o jau samdo 
viduryje tikimasi juose gy
ventojus apgyvendinti. Dal
bas dirbamas “stachanoviš- 
kai.” Vilniuje dailidės pasi
žadėję stogą uždengti per 
keturias valandas. Galima 
įsivaizduoti, kaip šie namai 
atrodys, (pastatyti per di
džiausius žiemos speigus.

Tam. kas yra lankęsis sovie
tų Rusijoje, yra tekę visur 
pastebėti naujai pastatytų 
namų, kurie atrodo teisiog 
skandalingai: sienlos sutrūku
sios, dažai nusilupę, vanduo 
nepasiekia aukštesniųjų, auk
štų, nes sovietiški inžinieriai 
neteisingai padarė apskaičia
vimus. Žiemos šalčių įlietu- 
pastatytuose Kaune ir Vilnių 
je namuose po kurio laiko 
atrodys taip pat, kaip pana
šiuose namuose sovietų Ru
sijoje. Tačiau komunistams 
rūpi paprasta agitacija: štai 
kaip mes rūpinamės darbi
ninkais. O kad tokiuose na
muose gyventojai jaučiasi 
kaip tvarte, tai jiems ne 
svarbu.

tikros lygmenės skelbimų 
pasekmė vargu yra įverti
nama. Sustatyk tuziną iška-

MOTERYS,, MERGIM8S!
Jūsų Grožis —

Mūsų Specialybe

Res. 6968 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMIock 4848

dfi. j. j. SIMONAITIS
UGDYTOJAS CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—U vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis s usi t urna 

2423 W. Marąuette Road

OR. BIEŽIS
ar XXIX TUJAS IR CHIRURGAS 
4201 W. Ceiinak Koad 

Vauajudoe: I—3 popiet ir i—o v. z, 
REZIDENCIJA.

6631 S. California Avė.
Vai.

ir, kuomet perdavas veikia bų didžiame mieste ir jos
priešinga puse, ta tranzak- 
cija kiek galima būva pigi. 
Bet skirtumas mokesčio, ap
sunkinančio kategorijų dau- 
geriopumą, nėra pritaikintas 
prie žemės, kaip jis yra pri- 
taikintinas prie taip vadi
namų “chain stores,” arba 
prie stambiosios departa- 
mentinės krautuvės.

Kai kas prikaišios, kad

nei vienam nedarys įspū
džio. Bet po tam tikro laip
snio ši pasekmė geometriš
koje proporcijoje, iš tikrų
jų, išauga iki to, kol ji pa
siekia tai, ką galima pava
dinti “saturacijos” — per- 
mirkimo laipsniu. Sakyki
me, jei dideliame mieste, pa
našiai kaip skelbėjai daro, 
išstatytum iškabas ant kiek-

— Modcruiškiausi įrengimai —

— l*atynisio» Grožio SpccLilįsle.s —

— )*rieinamos Kainos —

— Lietuviška įstaiga —

Marty’s Beauty 
Shop

6321 S. WESTERN AVĖ. 
Tel.: REPublic 9202

Marty Sucllla. savininke

imiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimsmimiiimiiiiiitii 
AKIŲ GYDYTOJAS

DR, VA1T0SH, OPT.
LIETUVIS

OPTOME1R1CALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvinis akių įtempimą kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikug. 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 137S

llIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

DR. KARI, NURKAT
(Rurkaitis)

7^

lintoją. Visuomeniškoji nuo- kai kurie veikimai dėvi mo- vieno namo, įsakydamas pi-

laikomas iki pastarųjų lai- mą ų- žmogaus pragyveni 
kų. Viduramžyje kiekvieno mo atėmimas negali būti 
žmogaus įeigos buvo maž- • pakenčiamas dalykas.

Aišku, kad tokių naujų ir,

monė atsižiūri į žmogaus nopolistinį pobūdį. Tai tie- 
amatą, kaip į jo pragyveni- sa. Ir iš tos priežasties at-

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi;
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089

OR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4643 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 

Nedeiiouais pagal sutartį.
uffice teL YARda 4787 
Namu tel. PROspect 1980

TeL YARda 6921.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3'
756 VVest 35th Street

Ofiso tel. VlRginia 0036 
Reuaencijos tel.: nEVerly 8244

■ OR. I. UONUULIS
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį.

TeL CANaI 0267
Rea. tel.: PROspect 6668

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1621 So. Halsted Street

Raaldancija: 6600 So. Artasian Alt 
* 4 LA NDO8: 11 y. ryto iki S

■ iki ■ vaL takam

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:

VlRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1853 VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

Telefonas: Hemlock 6849

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

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

Sekmadieniais suliM sutarties

Telefonas CANaI 7329

DR. PETEB j. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road

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

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas SEEley 0434.

TeL YARda 3146
valandos: Nuo n iki 12,

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

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 5. Halsku Street 

TeL C AR ai ūa69

DR. WALTtR PHlLUPS
uiLZTUJAS IR CHIRURGAS 

2153 Wesl Cermak Road
« OFISU VALANDOS 

a — * u 0:3U — 6:3v vakare
ir pauat sutarti.

TeL YARda 2246

UK. D. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: nuo tf vaL ryto du 8 vai. vak. 
Surėdo j pagal sutartį.

T«L Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 50. 5Uth Avenue
T«L Cicero 1484

daug kiekvienam žinomos. 
Nuominiai mokesčiai tam, 
arba kitam, ofisui buvo ži
nomi, ta arba kita feodali
nė savastis taip pat buvo 
žinoma. Jei mes šią siste
mą šiandien atgaivintumė
me, atsirastų, žinoma, išsi
sukimų, kaip paprastai esti 
su kiekvienu pripažintu rei
kalavimu. Bet bendrai da
lyką būtų galima ganėtinai

taip sakant, dirbtinių ištyri
mų būtimumas gali būti 
įvestas tiktai didžiuose mie
stuose, arba gali būti pri
taikomas mcchaniškąjai iš- 
darbei ir mainomumui. Nu
statytos regulos atitinka- 
mesniam savasties išdalini
mui agrikultūrinėse sąlygo
se yra tapatingas skirtumo'

sinešantis į šiuos veikimus 
valdymo būdas turi būti vi
sai atskiras ir kas,tas val
dymo būdas turėtų būti mes 
pagvildensime vėliau. Bet 
moderniškasis protas mono
polijos neišvengiamumą ab
surdiškai perdeda. Stambio
sios monopolijos ir quasi- 
monopolijos įsigyveno ne 
dėlto, kad jos glūdėjo pa
čių dalykų esmėje ir .buvo 
neišvengiamos, bet dėlto, 
kad esančiose sąlygose, *ku-

mokesčio ir perdavo—trane-, rios konkurenciją ąpriboja 
išdirbti, kad jis išduotų fero atvėjy. Bet jis skiriasi' mažasis vienetas, yra žy- 
svarbiausias pasekmes. isdarbės atvėjy. Kada stam-' miai stambiojo vieneto su-

Kita reforma tame pačia
me ruože yra skirtingas mo-

busis žemvaldys ir natūralių varžytas. Pavyz., paimkime 
galių savininkas ką nors1 skelbimų pasekmę. Iki tam'

liečiama arba, mandagiau, 
patardamas jiems pirkti ta 
vo muilą, sveikas sulauksi 
tokių pat išdavų, kaip ir at
vėjuje, kur tiktai buvo iš
statęs iškabas ant ketvirtos 
arba dešimtos namų skai
čiaus dalies. Praktikoje yra 
tam tikras patiriamas apri- 
bavimas, kame skelbimai 
pasiekia savo “optimumą,” 
savo pasisekimo aukščiausį 
laipsnį. Bet iki to laipsnio 
stambusis skelbėjas džiau
giasi pirmenybe už silpnes
nį žmogų i/ ta pirmenybė 
didėja geometriškoje propor 
cijoje.

(Bus daugiau.)

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aktų vlaam Ky- 
venlir.ul. Saugokit Jaa, leisdami 
iftekzaininuotl jaa moderniškiausia 
metodo, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime aklulų, kurie pašalina 
vis# aklų įtempimą.

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

OPTOMETRIST AI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas J8-tos
Telefonai. CANAL 0523 — Clileaco 

OFISO VAIANDOS
Kasdien 9:00 a. m. Iki 8.30 p. m. 

Treė. Ir SeSt: 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

' 1---------- -

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd btreet

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

Taipgi pūgai butailp 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

DR. F. G. WINSKUNAS
FHYS1GIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Ra

Tel. CANaI 2345 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HEMIock 3160

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAltfTTQTAfl

1446 S. 49th Ct, Cicero, Ilt

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Treciadieuiais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. P. J. 6EINAR
(Beinarauslcas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — ,WENtworth 1612.

Ree. — YARda S96&
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 Soutn Archer Avenue
Telefonas LAFayeite 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais u
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994. 

Pinnadieuiuis, Trečiadieniais iz 
Seėtadiauiais.

IhjMRLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MIDway 2880 Chicago, UL

OFI&O VALANDOS:
Nuo 1U iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. jiopiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 imi 12 vai. ryto.

DR. MAURIUt KAHN
GYDYTOJAS IR GHInURGAB 
4631 So. Ashland Avenue 

Tel. SiAKds 0994 
Rez. teL PLAsa 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedeliouua nuo 10 iki 12 vai. dieu* 
Tel. YARda 6667

DR. TRANK C. KWINN
(Hviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47tli Street

OFISO V ALANDUS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare

u pagal lutartp
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Už Svetimąją Valiutą 
Sunkiąją Darbą

imas

— Sovietų Lietuvos žemės 
ūkio komisariato valdinin
kams “ideologinius” kursuis 
surengė “draugas” Žitkov, 
maskolius, atvykęs iš Rusi.

Jis net paskirtas “lais
vosios” Lietuvos žemės ūkio 
komisaro |»avaduotoju. Tad 
nenuostabu, kad Lietuvos že
mės ūkis, maiskolio Žitkovo 
“tvarkomas”, baigia smukti.

Vilniaus prokuratūra sulai 
kė su prekėmis Grigų, Kvie- 
tinį. Už svetimos valiutos lai
kymų (suimtas Dominikos Mi
liūnas. Pas Kauno prekybi
ninkę Kaganienę rasta manu
faktūros, o pa« Chaimų Ra,-
binavičių — įvairių prekių. I '

j — Vilniuje atidaryta pir-
Su valiuta A ilniuje sulaiky- 1U0jį valstybinė krautuve, ku
tas Hermolovskis, o pas 1 au- rį veįks net 24 valandas per 
raigės pirklį Mielandovilių
rasta žemėje užkaistų pnekių, _______
Oficialiai sakoma, kad visi — Prekybos komisaras iš
turėsiu atsakyti prieš “pro- ]eįj0 įsakymų visoms preky- 
letarinį” teismų _
metus sunkiųjų

Po penkiris j)OS įstaigoms ir įmonėms ap 
darbų kalė- tdrūpinti smulkiais pinigais, 

jimo priteista šiems A ilniaus |1Uonlių vedėjai būsiu bau- 
gyventojams: Joseliui Abra- ūžialni visu griežtumu, jei šio 
mavičiui, Leibai Zalkindui ir
Leonui Hermanui. Jie buvo
kaltinami spekuliacijai.

Nauja “Kultūra”
Po ilgesnės pertraukos vėl 

išėjo mėnesinis žurnalas “Kul 
tūra,” aplink kurį niepriklau 
somos Lietuvos laikais spietė
si vad. pažangesnieji sluok
sniai. Naujoji “Kultūra” išė 
jo tokio turinio: S. Ravin 
rašo apie “Sąjunginių. tary
bų socialistinių respublikų 
konstitucijų,” S. Altšuleris 
— “Naujųjų Medicinų,” L. 
Geller — “Imperialistinis ka 
ras ir socializmas,” B. S. De- 
riabin — “Sielai ir 
nys
niai vitaminai,” N. A. Ne- 
krasov — “Britų koloniali.- 
nė imperija,” A. J. Štern- 
feld — “Tarptautinės kelio
nės ir žmogaus fiziologija,” 
be to, įdėta latvių rašytojo 
Upičio novelė “Klemenso 
Perjės mirtis.” Perskaitęs šį 
žurnalų, klausi savęs, kodėl 
jis sų (ausdinamas lietuvių 
kalba? Nei vienas lietuvis 
tame žurnale nlerašo ir nei 
vienu straipsniu nepaminėta 
Lietuva.

smege- 
” V. Bukin — “Augali-

Perėmė Mokslo 
Draugijas

Lituanistikos institutas Vil
niuje perėmė gudų žydų ir 
lenkų mokslo draugijas. Jis 
taip pat ipasisavino Lietuvių 
Moktslo Draugijos turtų. Ne
trukus būsiu perimti Vaiž
ganto ir Maironio muziejai 
Kiaune. Pats Lituanistikos 
Institutas būsiųs . perorgani
zuotas į “Tarybų Lietuvos 
Mokslų Akademijų”. Prof. 
Krėvė-Mickevičius statutų su
daręs pagal sovietų Gudijos 
ir Ukrainos pavyzdžius.

Marksistinis
Universitetas
Valdininkijai

PRISAIKDINAMOS ARMIJAI ŠEIMININKĖS

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE

(“Draugas” Acme telephoto)
Šeštojo korpuso vyriausioje buveinėje Chicagoj majoras Vera. Sparks prisaikdina armi

jai G šeimininkes: (lš kairiojo šono) Miss Mildred Cirkle, Mihvaukee; Mrs. Gertrude Tau-
------------ Igher, Mihvaukee; Mrs. Anne AValevitch, Chicago; Mrs. Pearl D:iwson, Janesville, AVis.;

— Pas Batikų, buv. Pasva- Miss Marion Philips, ėvanston, III.; and. Miss Ruby Richardsom, Chicago. Iš jų trys pa

įsakymo neįvykdys.

do vaistinės savininkų, rasta 
cukraus, žvakių, sieros rūgš
ties ir kt. prekių. Jam kelia
ma byla.

Iš “Tarybų Lietuvos” su
žinome,, kad Alytaus liaudies 
teismo teisėja paskirta “drau 

Ester Blochaitė.gė”

“Tarybų Lietuvai” prane- 
ša, kad Vilniaus stoties bu 
fete dvi porelės dešrelių ir 
truputis kopūstų su dviem 
stiklinėmis arbatos kainuoja 
9.90 rublių. •

Švietimo komisariatas pa
skelbė, kad. per 10 dienų rei
kėjo pareikšti pretenfcijas į 
likviduotųjų Lietuvių - Ame 
rikiečių draugijų Kaune.

Ukmergės apskrityje įsteig 
tais sovchozas 1,000 hektarų 
didumo.

skirtos į Fort Shuridan ir kitos trys — į Fort Custer, Midi.

sužeistas, tačiau tie baisieji 
įvykiai skaudžiai paveikė uo
laus mūsų tautiečio rašytojo 
širdį.

Tas pats asmuo, kurs mums 
praneša apie p. S. Špoko ligų, 
iš Londono rašo:

Londono pasiuntinybė dar 
tebeveikia. Ona Duvonkaitė 

Į tačiau nedirba; sumažinti eta
tai. Konsulas Jokobais pasi
rodo esųs komunistas ir lau
kia, .progos (parvykti Lietu
von. Daugiau norinčių va-, 
žiuoti į Lietuvų neatsirado. 
Beje, į Londonu atsibaladojo 
(iš Afrikos!) lakūnas kap. 
Marcinkus. Yra ir daugiau 
lietuvių. Londoniečiai, kiek 
nuauie 'žalriois pasiekė, mažai

Valstybinio tekstilės tresto 
skyriaus buhaltere ipaskirta 
Riva Šmukler.

PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS
-J

Kazimieriečiai
Vėl Džiaugias

Philadelpbia, Pa. — Buvo
žinutė iš Šv. Kazimiero pa
rapijos, kail kleb. kun. Igna
cas Valančiūnas rimtai serga.
Dabar su džiaugsmu prane
šu, kad eina, g; rvn. Jau ir 
mišias kasdien laiko. Visus 
parapijiečius džiugina, kad 
liga tajx> nugalėtai. Lieka tik 
padėkoti gerajam Dievui už 
grųžininių kleb. kun. I. Va- 
ląnčiūnui sveikatos.
Lankėsi senas
veikėjas S. Kvietkus 

Simonas Kvietkus, kurį lai
kų buvęs kazimieriečių tarpe, 
ir dauig- veikęs, ypatingai jau
nuomenės tarpe. Senieji taip, , ... . .../ ka tik palinkėti Simonui pat prisimena Simona Kviet-' . .. . . , TV ..., £ TX . . ... kvietkui, kad Dievas padėtųkų. Sv. Kazimiero parapijoj . „ , . .». .... . ... . . jam pasaukime isteseti.jis zaknstijonavo dar prie
a. a. kun. J. J. Kaulakio. Jis To viso linki ir rašėjas tų, 
nebuvo tinginys. Visados su.- žodžių. Balandėlis

linksmai, orkestrai griežiant komedijų “Bobutės Truputį

į rasdavo darbo, kur jaunimas 
I— parapijos mokyklos moki- 
; niai — visados buvo judina- 
Į mas — mokinamas jei ne 
į koncertuoti, tai lošti. Yisuo- 
I met sutraukdavo gausingų 
publikų. Simono pasidarbavi
mu. daug kas naujo pasiro-
dydavo bažnyčios papuošime. 
Dar ir šiandie puošia didįjį 
altorių elektros žvakutės — 
liktorius, pavydale angelo 
stovyloje. Dabar Simonas 
Kvietkus jau atsisukęs nuo 
savo senos darbuotės. Jis pa
sirinko naujų, seniai manytų
jų buveinę Marijonų vienuo
lijų. (Jo adresas dabar: Si- 
nion Kvietkus, Mariau H i Įlįs 
Seminary, Hinsdale, Ilk). Lie-

North Side West End
Sunkiai susirgo Marė Ma-1 Sausio 21 d. Vyčių kuopa 

karienė. Porų dienų išgulėjus turėjo draugiškų vakarėlį 
be sųmonlės ir žado, * pradeda
liig atsigauti. Duok Dieve, 
kad pasveiktų. Gydytojais 
spėja, kad tai aštri dirksnių
liga. Yra ir daugiau 
čių šalčiu, tačiau nepavojin. į 
gai. Pagulėjus porų dienų, lo-1 
vojie, paprastai gripo nusikra- 
toma.

Moterų klubas rengiasi įtrio 
metinio kortų vakaro, kuris

nukentėjo. Kun. Zajančkaus- ’^ada įvykti vasario t) d. Šep
kas sveikas. Visas jaunimas ! tintų valandų vakare Slavokų
kariuomenėje.

lemon Juice Recipe Cheoks 
Rheumatic Pain Quickly

Sausio 23 d. Šv. Vincento 
.Moterų 1 <lubas suruošė meti
nę “parę”. Rengėjos: Miskė, 
Šaulienė* ir Petraitienė su

praleido vakarų.
Metinė klūbiečių 

labai buvo tvarkiai l»ur 
ir pilnai patenkino dalyvius.

“pare”

Šv. Vincento Moterų klu
bas jau nutarė vasario 23 d. 
suruošti kortavimo pramogų 
parapijos labui.

Kaune atidalytas “mark 
sistiniai-leninistinis universi
tetas”, kuris specialiai ski
riamas valdininkijai komuni - 
tinti. Jis veiks sekmadieniais. 
Šį ‘ ‘ universitetų ’ * atidarė 
“draugas” Kurojedov, atsi
bastęs iš Maskolijos. Kitų pa
skaitų rusiškai skaitė “drau 
gas” Svistunov. Kurijedov 
išsireiškė, kad ‘universitetas’ 
turįs išrauti “nacionalinius 
ir religinius (prietarus” ir pu- 
ruošti agitatorius ir propa
gandistus.

—- — -r
— r

Žinios Iš Londono
Visa Anglija šiandien yrą 

didžiojo karo frontas. Ypač 
Londonas daug nukenčia nuo 
Vokietijos nacių, blitzkricigų. 
Nukenčia ir ten gyvenantieji 
lietuviai.

Ilgai sirgo lietuvių spaudos 
bendradarbis S. Špokas. Prieš : 
Kalėdas rašytame laiške 
mums praneša, kad jisai iš
buvęs ligoninėj 13 savaičių. 
Pradžioj gydęsis Londono li
goninėj, vėliau persikėlęs į 
provincijų, kur esu ramiun 
gyventi. Jisai įsus netiesiogi 
nė vokiečių blitzkrkgo auka: 
bombarduojant slėpėsi kelio
se slėptuvėse, turėjo bėgti iš 
degančių namų. Nors nebuvo

you suffcr from rheumatic, arthri-
tis or . neuritis pain, try thi« simple
inezpensive home recipe that thousands 
■re using. Get a package of Ru-Cx
Compound today. Mix it with a quart
of. water, add the juice of 4 lemons.
It’a easy. No trouble at a!l and
pleasant. You need only 3 table-
spoonfuls two times a day. Often
vvithin 48 hours — sometimcs over-
night — splendid . results are
obtained. If the pains do not 
quickly leave and if you do not
feel better, Ru-Ex will cost you 

ai it it
tinder an

nothing to try as it is sold by 
your druggist tinder an absolute 
money-back guarantee. Ru-Cx
Compound is for sale and recom- 
roended by Good Drugstores Ever?wherc-

SOOTHE VVORKED EYES!
>4KE T m r* ŠIMTU E TĘST TOPAY

(IVIS OVERWO#KEDT Do they «mart 
ana bum? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę nieht and 
moming and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired.

r

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today.

v£s eyes

Tintas Vifš$5,500,000,00
Apart Apsaugos, Mes Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš
$425,000.00

^Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų

LOAN ASSOCUTIONrfOiup 
JUSTIN MACRIEWIGH, Pr«A.

4192 Archer Avenue
VIRginia 11U

Under D, S. 0»ov*. S'ipnrvisirn

MNGS1

Z" :,' ON SAVINOS 

/e £ INVESTMENTS
turrrnt Rote Shor, Account,
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isivetainėje čia pat prie mūsų 
bažnyčios. Kas kas, bet Es- 
pleno lietuviai ketinai u'žplūs- 

Į ti tų vakarų North Side ir 
įduoti garo ne tik tūzui, bet 
ir kugeliui.

Povylas Dargis laiko pri
žadų — gražiai įgarsina per 
radio Vasario 16 d. iškilmes 
ant S. S. Piliečių svetainėje. 
Kitos komisijos ir savo čkir- 
bų stumia pirmyn. Atrodo, 
kad šiemet Vasario 16 d. bus 
panųniėta kuo rimčiausiai. 
Taip reikia. Su ūpo praradi
mu ir beviltimi energingai 
kovokime. Visa mūsų išeivi
ja tuo klausimu turi būti gy
va ir vieningai ir karštfi savo 
tautos meile turi .sutirpinti 
ke'nksmingųjį gaivalų. Čia A- 
merikoje beveik •viskas remia
si bizniu, tenustoja Lietuvos 
mylėtojai šelpti Stalino ger
bėjų biznį ir jie tuojau ran
kas nuleis ir burnas užčiaups. 
Valymos nuo komunistų turi 
dažnai gana juokingų įvykių. 
Prietelis prieteliui turi kar
tais kirsti į akį. Nemaloniu, 
bet kitoo išeities nėra. Lietu
vos laisvė turi būti branges
nė už gerinusį ilraugų tarnau
jantį raudonajam slibinui. Ap
sivalymo procesas prasidėjo 
ir jis nenustos iki mūsų lie
tuviškieji komunistukai ne
bus nustumti užpečkin. Pro
tingesni jųjų be ubejo paslys 
ęirie sveikojo tautos kūno.

Vas. 16 d. minėjimas gal 
daugiau'-ini darbo reikalauja 
nuo mūsų, chorvedžių. Priren
gti chorus savo pareigos — 
nfcsiLnko ant praktikų.

d a rb šč i om ils pa ge 11 > i n i n k ėi n i s 
skanių pataisė iš kalakutų 
vakarienę. Parėję dalyvavo 
kun. J. Misius, ad.v. Scbultz
su žmona, inž. Maceika su 
žmona ir laidotuvių direkt.
Haser su dukrele. Programų 
vedė pirmininkė MiLler Ieva.

Iššauktas klebonas pagyrė 
klūbiečių darbštumų parapi-1 
jos reikalais ir nuoširdžiai 
prašė, kad ir ateityje taip 
darbuotųsi. Inž. Mažeika ir 
kuni. J. Misius taip pat kara
tai ragino klūbietes sutarti
nai rūpintis parapijos reika
lais. Valdybos narės, kurios 
taip energingai ir sąžiningai 
atlikinėjo praeitais metais 
savo pareigas, gavo po gra
žių dovanų. Ir klebonui /pir
mininkė nuo klūbiečių įteikė 
gražių dovanų.

Pasikviietusios į 
vo vyrukus ir

“parę” sa

Šv. Vardo draugijos narių, 
suruošta kortomis pramoga I 
gana gerai pavyko. Nors visų 
dienų smsirkiai snigo, bet iš 
apylinkės gana daug svetelių 
suvažiavo. Arti poros šimtu- ' 

i kų liks parapijos labui.

Susipyko”. Vakaras įvyks 
vasario 2 d., Lietuvių Moks- 
lo Draugijos svetainėj, Orį 
St. Pradžia 8 valandų vaka
re. Įžanga 25c.

Brangūs broliai ir 'sesutės, 
lietuviai, ypač jaunimas, ir 
jūs, tėveliai, atsilankyki! į 
šį parengimų. Juoko bi.s be

Korespondentasgalo.

Praeitų sekmadienį klebo
nas prašė, kad moterys su
ruoštų, prieš užgavėnes vaka
rienę su šokiais parapijos la
bui. Girdisi, kad moteiys jau 
tariasi, taigi galima tikėtis, 
kad vakarienė su šokiais į.- 
vyks. Reikia darbuotis, kad 
sumažinus parapijos skolų.

Vietinis

Jaunalietuvią 
Vakaras

Draugija “Jaunieji Lietu
viai Pittsburgbe”, rengia va-

d.raiugiis-es i karų. A’aidins trijų veiksmų

Rheumatic Happy; 
RelievesPainQuick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rhcumatism, scietica, lumbago, ncu- 
mlgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedily 
rcheves those exhausting museular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very lirst three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Oon't suffcr. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave ln 

24 Hours
Happy Days Ahead for You

Thfnk of lt—hovz this old world 
does mako progresą—now comes a 
prescription wh1ch is known to phar- 
inaclsts as Allenru and withln 48 
h ours after you start to take thls 
t.wlft Actlng fortnula pain, agony and 
Inflammation caused by excess urio 
pcid has started to depart.
♦ Allenru does just what thls nuties 

r.ays It wlll do—lt Is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lcad- 
Ing drngslores everywhere for 85 
cents and If it doesn’t brlng the joy- 
dus results you eipect—your money 
arhole heartedly returnert.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vasario 16 Šv.
Kazimiero
Akademijoj

Šiemet tradicinė metinė va. 
karienė, rengiama AKI), į- 
vyks sekmadienį, vasario Ki 
d., Šv. Kazimiero akademijos 
auditorijoj. Pradžia f>:30 vai. 
vakare punktualiai. Įžanga 
$1.00 asmeniui.

Be vakarienės, bus graži ir 
įdomi programa, kurią rengi 
selserys su akademikėmis.

Raginti dalyvauti šioj va
karienėj, gal, ir nereikia. Pa
rengimai vienuoly nei niekuo
met nei vieno dar neužvylė. 
Retai kur galima taip ska
niai pasivalgyti ir “sielą nu
džiuginti” aukštos rūšies me
niškais parengimais. O be to 
ir naudos padaryti; nes va
karienės visas pelnas eis nau
jos ir taip reikalingos akade
mijos Statybos Fondui.

Bus ir kitą parengimų tų 
dieną. Lai jie, visi pasiseka. 
Lietuvių Chicagoj yra, tiek, 
kad ir dvidešimties parengi
mų vasario IG dienos svetai
nės galėtų užpildyti. Bet AK 
I) narius, mokinių tėvus, ir 
visus prietelius ir pritarėjus 
seserų kazimieriečių nuošir
džiai kviečiame pas mus — 
į Šv. Kazimiero akademijos 
auditoriją. Rėmėja

Bsnkidtas Pagerbimui 
Amžinų Narių

Town of Lake. .-• Labdarių 
Sąjungos 1 kuopa rengia bau 
kietą pagerbimai ani/inų na
riu — senų ir nauju. Visiems 
bus įteikti diplomai. Diplo
mus įteiks kun. A. Linkus.

Bankietas įvyks sekmadie
nį, vasario 2 d.. G vai. vak. 
parapijoK svetu'r.tj. Be vaka 
rienės bus graži programa. 
Visi kviečiam1 Į bankietą. Vi 
si taip pat kviečia ai tapti 
šios orgar.dzaci.io- nariais Mo
kestis tik $100 į metus O 
kurie gali, p ra šėmi tapti am
žinais nariais.

Bankiėto pasisekimui daug 
darbuojasi kuopos pirm. Al. 
Sudeikienė ir vii e pirm. J. 
Čepulienė. Jon.-. padeda ko
misija.

Kviečimui tų draugijų at 
fetovai ir pavieniai, kurių var
dai buvo pa keikti, atsilan
kyti į bank'etą. Sykiu bus 
pagerbti ir šertieji nariai.

Koresp.

NENORĖJO REGISTRUOTIS DRAFTUI

(••Draugas” Acme telephoto)

Protestantų prvčeris Kev. Winslow Wilson iš Austin, 
Minn., (dešinėje) federalinio deputato lydimas įeina į kalė
jimą, \Vinon.i, Alinn. Jis ak-isakė registruotis draftui, Už tai 
jis teismo nuteistas vienerienis metams kalė.ti.

MARIJONA GUSTIENĖ
Po tėvais Petro, vlčaltė 

(gyv.: 881) E. Kenslngton Avė.)
Mirė eauslo 28. 1941, 9:20

vai ryte, sulaukus pusės ūmi.
Gimus Lietuvoje, Teisių ap- 

ikrltyje, Paūdenio parap., Bar
nų kaime. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Kazimierų; sūnų Kazimie
rų; brolj Feliksų; Svogerkų Ju
zefų Romanauskienę ir jos vy
rų Antanų; 3 pusseseres Ole- 
sę Montrimienę, Barborą Kni- 
zerienę ir Onų Gaižauskienę ir 
ių šeimas: pusbroli Ant. Ber- 
neckj ir daug kitų giminių, 
lraugų Ir pažįstamų; o Lietu
voj paliko seserj Petronėlę Sir- 
vlenę; pirsbrolj Antanų Petra
vičių; Ir pusseserę Marijonų 
Petraviėaltę.

Kūnas paftarvotas koplyčioje, 
114 E. llBth St. Laidotuvės 
vyks šeštad., vasario 1 d. IS 
coplyčios 8:30 vai. ryto bus 
'įlydėta j Visų Šventų parap. 
lažnyčių. kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
3ielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nu'iūdę; Vyras. Sūrus. Bro
lis. švogerka P.isse«-e’rys, Se
suo. Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. tel. YARds 1741.

STANISLOVAS ŠILIUS
Mirė saus. 28, 1941, 8:30

vai. ryte, sulaukęs 56 m. amž.
Gimęs Lietuvoje, Teisių ap

skrityje. Žarėnų parapijoj, Kė
gli) kaime.

Amerikoje išgyveno 38 met.
Pullko dideliame nuliūdime: 

brolj Kazimierų; brolienę An
taniną Ir Jij vaikus Bronlulavų, 
Alekssandrų ir Jonų ir I anū
kų; brolienę Domicėlę šilienę 
ir jos valkus Petrų ir Stanis
lova; o Lietuvoje paliko brolj 
Aleksa'ndrų ir jo Seimų ir daug 
kiti) gludnių, draugų ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas I^iehavviez 
koplyčioje, 4 4 Easl lOStli St.

laidotuvės jvyks SeStad., Va
sario l .1. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus nulydėtas ) šv.
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Sio.ee laidotuvėse.

Nuliūdę; Broliai. Rudienės, 
Brolio Vaikai. Anūkas, Sesers 
Valkai ir GimiuSt.

Laid. direktorius Iaichatviez 
Ir Sūnai. tel. PULlman 1270 ar 
CANal 2515.

Aslhma Mucus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctcr's pre-crlption callcd 
Mrndaco, thounands now palliate terrlble re- 
currlng uttack-i of choking, gasping, cough
ing, wneez!ng Bronchlal Astnma by lulpiug 
nature rrinove thiek eaeess mucus. No (lopęs, 
no srnokes, no injections. Just tasteless, 
pleasant tublets. The rapid, delightful pal- 
iiative action tomiuunly helps nature brhig 
aelcouie cleep- a • Ood-send.” A printed 
guarar.tee wrupped around eacli pnekage of l.Ie ‘ ’ ’ . . -
sekome eleep- a • God-send." 

uurar.tee wrupped around eucl. , 
feudaeo Įnamei an immediate refund of

the full cost uniess vou are coiupletely sat- 
Isfl.d. You liace evtr'hliig to i.ain and 
nothfng to lose under Uds posiUve mouey 
Oack guaruntee £0 get M.nda. u 
huggist tuday for oily 60c.

lioui your

ALI M A KIS ** N i W *a> REBUILT

TYPEVVRITERS
AND L/.’ .

AUDI N G M ACH INKŠ r .
— SMAll MONTHIY PAYMENTS—

AU MAKIS

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
"ŪMIAI AaoaANCI —• M Ule,UI CAil, OMI-lIAt MIW-MACMIMI eOASAMIH+ CTAD typewriter vlHI\ COMPANY

IOBUT C. OOIMLATT. Managee 
1M W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
iSTIMATIS— FREE — DEMONSTR ATION
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Arvey pasitraukė 
iš politikos

24 wardo aldermanas Ja- 
cob Arvey pasitraukė iš al- 
dermano vietos. Jis buvo 
aldermanų tarybos finansų 
komiteto pirmininku. Įstoja 
Illinois nacionalinėn sargy- 
bon majoro ranga.

Atsistatydinęs iš tarybos 
jis pareiškė:

“Grįžęs iš kariuomenės 
neturiu pasiryžimo nė kokiu 
būdu įeiti politikon. Jei man 
teks interesuotis politika, 
tai tik tiek, kiek kiekvienas 
pilietis įdomauja gerąja vy
riausybe. Daugiau nieko. 
Jokių viešųjų vietų neužim
siu. Tačiau su politiniais sa
vo draugais santykių nenu
trauksiu.”

Jacob Arvey per 18 me
tų darbavosi miesto tary
boje.

Vyčių Choro
Narių Dėmesiui

Šį vakarą, sausio 30 d., S 
vai. vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėj įvyk- labai 
svarbus L. V. Cb'cago apskr. 
choro susirinkimas Vasario 16 
d. reikalu ir rep.dicija. Visų 
narių dalyvavimas yra būti
nas. J. Sauris,

Vasario IG Programos
Koiaisijos Narys

Klaidos Atitaisymas
Sausio 2S d. “Drauge” bu

vo įdėta korespondencija a- 
pie Petro ir Pranciškos Vai
kučių sidabrinį vedybų jubi
liejų. Parašyti taip- lyg tos 
iškilmės būt buvę praeitą še
štadienį, o, ištikrųjų, įvyks 
tiktai sekantį šeštadienį. K lai 
da įvyko dėl to> Kad kores
pondentė rašydama nepadėjo 
datos, kadai tos iškilmės t 
\yks. Redakcija

BUS DAUGIAU 
SUMOKĖTA UŽ 
PAJAMAS

Daugiau negu vienas mili
jonas asmenų Chicagoj ir 
apylinkėse šiemet turės pra-

LIFE IN THE ROAIUk

nešti vidaus mokesčių kolek
toriui apie savo metinių 
(už 1940 metus) pajamų 
stovį ir daugumas jų turės 
mokėti vyriausybei mokės- I 
čius už pajamas.

Apie 400,000 asmenų šie
met pirmąjį kartą praneš 
kolektoriui apie savo paja
mų stovį ir mokės mokes
čius.

Mokesčius už pajamas 
mokėti blankai iš kolekto
riaus raštinių pasiųsti vi
siems tiems, kurie • pernai 
mokėjo ir naujiems, kurių; 
adresai gauti. Negavę per| 
paštą blankų tie, kurie tu
ri mokėti, nepasiteisins ne
gavimu. Jei jie turi mokė
ti, patys tepasirūpina įsigy
ti blankas, kurių galima 
gauti kolektoriaus raštinėse.

Kas turi mažiau kaip 
5,000 dol. metinių pajamų, 
tas te panaudoja blanko for
mą 1040-A. Kas daugiau

5,000 dol. — forma 1040. Ši 
forma yra skirta ir biznie
riams ir profesionalams.

Bus spaudžiami 
autoistai

Chicago Real Estate boar 
das sugalvojo miesto alder- 
menų tarybai pasiūlyti su
manymą, kad miestas netu
rėtų duoti automobilinių 
“stikerių” (ženklų) tiems 
autoistams, kurie neužsimo
kėję asmeninių mokesčių 
(personai property tax).

Suimti du plėšikai
Du plėšikai užpuolė Play- 

ers Club taverną, 75 West 
Randolph gt. trečiajam auk
šte ir tenai pašovė vieną 
vyrą.

Netrukus policija suėmė

A.
JONAS JUŠKEVIČIUS

Mirė saus. 27, 1941, 2:50 
vai. p.p. sulaukęs 50 m. amž.

Gimęs Lietuvoj, Telšių ap
skr., Žarėnų par., Karštenų 
k. Amerikoj išgyveno 32 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
— pusbroli Joną Juškevičių, 
gvv. Massilon, Ohio; draugą 
Antaną Shemeži ir daug kitų 
draugu ir paž’stamu: o Lietu
voj naliko 2 broliu ir gimines.

Priklausė prie Chic. Liet. 
Dr. ir Baltos žvaigždės kl.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
Tvicz'iauskoplvčioje, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
penktad., sausio 31 d. Iš 
koplvčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas i Aušros Vartų 
par. bažnyčią, kurioje ivyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Knrimiero kp.

Nuoširdžiai kviečiam 'ūsus 
gimines, draugus r "-^šta
mus dalvvp"H Hldr’ • '-"Te.

Nuliūdę- Pu*i Drau
gai ir Pažįstam1.

Laid. direktorius I oeh'uvicz 
ir Sūnai, tel. Canal 2515.

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir
mos rūAtes su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio 

Res.:
ENGIetvood 588S 
ENGIewood 5840

abu plėšikus, kurie pasisa
kė esą: Robert Trent, 20 
m., ir Thomas Hetherington, 
23 m. amž.

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

(sušaudytas Vilniuje 1663 m.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
Etoriangiaa PatanutvioiM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Avs.

TeL LAFAYETTE 0727
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

KViuaykito mtteų radi* _____
rytate 10:00 vateada, Ii WHIP stoUea (14M k.)

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

Jr

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!

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

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

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

sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai 
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
drovėje neliesdami gaunamų 3*4 nuošimčių.

v

Pin litai kti- 1 
ri'.ins galite Į JŪSti DABARTINIS AMŽIUS

85 m. amž. 30 32 34 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50
$ 5 OBt) * 6.09 $ 6.73 $ 7.47j$ 8.37|? 9.3O1? 10.45!$ 14.41 $ 27.14

10,000 12.19 13.47 14.94| 76.63| 18 60| 20.90| 28.82 42.28
15,000 18.28 20.21 22.41| 24.95| 27.90| 31 36| 4 3.23 63.42
20,000 24.38 26.95 29,89| 33.27| 37.20) 4l.81| 51.65 84.57
25,000 30.47 33.69 37.36| 41 59) 46.51! 52.27| 72.06 105.71
30,000 36.57 40.42 4 4.8 3| 49.91) 55.8 11 62.72| 86.47 126.85
40,000 48.76 53.90 59.781 66.55| 74.41| 83 63| 115.30 169.14
50,000 60.95 67.38 74.72) 83 19| 93.02| 104.54) 144.13 211.42

įsigykite nuosavus namus pagili mūsų ilgamečio išsimokė j imo planų.

Keistuto Savings & Loan Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai ligi $5,000 apdrausti Federallnėj įstaigoj.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
BARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C PATARNAVIMASHIuDUL/iIiul dieną ir naktį

K A I

tataas H. Phillips 
Aiittony B. Prikiš
P. I. Rite 
Lackawicz ir Šonai 
fllbert V. Petkus 
I. J. Zolp

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

3307 Lituaniea Arą. 

Phone YAItds 4908

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

S354 So. Halsted St 

Telefono YARda 1419

Mažeika
IMemos

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

4704 S. Weetern Avenue 

Phone LAFayette 8024

(1646 Weet 4Gth Street 

Phone YARda 0781-0782

3319 Lituaniea Avenue 

Phone YARda 1138-1139

4B48 So. CaHfornia Avė. 

Pkem LAPayotto 3873

f
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IS LIETUVIŲ PREKYBOS BUTO 
VEIKLOS

Pakelta Narių Mokestis. Gausi Prenumerata 
Leidžiamai Anglų Kalba Knygai

Įvairūs naudingi patarimai 
ir patamaivimai bus teikiami

kvietė direktorius sekantį su
sirinkimą laikyti jo namuose

per Lietuvių Prekybos Butu i vasario mėnesį. Manau, kad
šiais metais Buto nariams, iš 
ko galės lietuviai biznieriai 
daug ko ipasiniokinti ir pasi
naudoti. Bus ir pačiam Butui 
naudinga ir užtikrinta šviesi 
ateitis.

Narių susirinkime, Darius- 
Girėnas svetainėj, pavyko pra
vesti mokesčių pakėlimo su
manymas pakeliant nariams 
mokestį nuo vieno iki dešimt 
dolerių į metui?. Susirinkimas 
buvo labai gyvas, tvarkingas. 
Tarpe daugelio narių matėsi: 
teisėjas Zūris, konsulas D.auž- 
vardis, George Nekrash, M. 
Kežas, dr. Biežis, dr. Drau
gelis, dr. Jakobs, D. Kurai
tis, Al. Kumskis, John Pakel,

nei vienas direktorių neap
leis to susirinkimo.

Mano supratimu, 50 gerų 
narių, mokėdami 10 dolerių į 
metus, gali daugiau nuveikti 
su mažesnėmis išlaidomis, ne
gu narių mokėdami po 
vienų dolerį.

Laimingo^ ateities naujam 
prezidentui ir valdybai! Lie
tuvių Prekybos Butas dirbs 
ir bujos ir turėtų išaugti ma
žiausiai iki 200 narių.

William B. Sebastian

Kaip Buvo Rašyta, 
Taip Ir Išsipildė

Bulvarai. — Sausio 28 d.,
? Y"kr Y’ P'W Kaulių namuose, įvyku- Bdl Kasmauskas, A. Olis, A. \ * _ _ _ < .

Ledy, M. Mockus, J. P. Rakš
tis, J. P. Varkala, John Ka- 
ledinskas, D. Pi'vafunas, J. L.
Savickais ir daugelis kitų. Iš 
daugelio kandidatų į direk
torius liko išrinkti M. Nar- 
vid, J. *P. Rakštis, W. B. Se- 
bastian, A. Valionis ir A. Olis.

Buvo kalbama apie leidžia
mų Columbia Universiteto an
glų kalboj knygų “The Bco- 
nomic Reeonstruetion of Lith- 
uania After the World»
War”, kuri kainuos dolerį ir 
pusę perkant ne mažiau kaip 
25 knygas. Darius-Girėnas 
postas užsisakė 10 knygų, J.
Pakel — 5, M. Natvid — 3,
Varkala — 2, Pietkiewicz —
2, D. Pivarunas — 2 ir po 
vienų; Kibort, Sebastian,
Rakštis, Kareiva, dr. Drauge
lis, Kumskis ir teilsėjas Zūris.

Direktorių susirinkime, sau 
šio 23 d., D. Kuraičio rezi
dencijoj, vienas svarbiausių pirm. K. Sriubienė, gražia

sios (pramogoj- pranašavimas 
pilniausiai išsipildė. Kaap bu
vo pranešta anksčiau, taip ir 
įvyko. Į pramogų privažiavo 
tiek svečių, kad erdvi p-nų 
Kalulių vieta, kaip tik sutal
pino. Apart ciceriečių įr bul- 
variškių, dalyvavo iš Bridge
porto, Dievo Apvaizdos pa
rapijos, Melrose Park ir West 
Side. Pramogos dalyviai* su
darė gražiausių nuotaikų, — 
vieni jų žaidė kauliukais, ki
ti lošė kortomis, na o patys 
šeimininkai, p-nai Kauliai ir 
jų pagelbininkai, p-nai Ali
šauskai žiūrėjo tvarkos ir 
laike žaidimo .visą vakarų ^su
sirinkusius išvėčius vaišijo. 
Vienu žodžiu, buvo- surengtas 
toks vakaras, kurį būtų ga
lima priskaityti greičiau prie 
vakarienės-bankieto.

Vakarų pradėjo Marijonų 
Bendradarbių 21-mo skyriaus

dalykų buvo — išlinkimas 
naujos valdybos, 1941 m. M. 
Narvidas, išbuvęs net du me
tus Buto pirmininku, atsisa*- 
kė būti kandidatu. Nominuo
ti J. P. Rakštis ir John Pa
kel. Slaptu balsavimu išrink
tas prezidentu John Pakel. 
Tai jaunas, malonaus būdo, 
inteligentiškas ir gabuis namų 
statymo kontraktorius ir spor 
tininkas, kuris, be abejo, gaus 
visų direktorių ir narių, pa
ramų ir pastatys Butų ant 
kojų. Vice pirmininkais liko 
išrinkti J. P. Varkala, J. P. 
Rakštis ir I). Kuraitis, rasti

sveikinimo kalba ir vadova
vo vakaro programai. Jai gel
bėjo jaunos panelės — Estelle 
Bemadišiūtė, Gertrude Moze- 
rytė, Anne Navurskaitė ir p- 
nios Kaulienės dukrelė®, žen
tai ir sūnai. Žiūrint iš šalies, 
darė nepaprastų įspūdį, kad 
taip gražiai jaunimas bendrai 
su senimu žaidė ir linksmino
si, kad negalima buvo atsi
džiaugti.

Baigus žaidimų, pirm. K. 
Sriubienė susirinkusius pa
prašė būti savo vietose, o šei
mininkės ir jų patarniRiuitojo® 
vaišino kavute ir skaniais na-

uinku J. P. Varkala ir iždin. mie keptais tortais. Beužfcan- 
džiaujant buvo pakviestas 
Marijonų Bendradarbių Chi- 
,eagot? apskrities dvasios va
das, kun. J. Dambrauskas, 
tarti žodį, kuris gražia ir 
jautria kalba vardu Tėvų Ma-

Wm. Kareiva.

D. Kuraitis su žmona po 
susirinkimo direktorius pa-, 
vaišino.

Teisėjas John T. Zūris pi-

FACTS YOU NEVER KN£WP1
jaustraua's'sieepihg beauty"! I
J P»lW«VtO *1 AiCOOf IN T4f SlONtY PATHOlOGICAL

Į m'itvū n boo*o» a BtAUTifm bionde g*i,who 
m*I KM* taAMMė ON ftc MAHM ftOAfl F 80* SiONEY TO 

Au6u$f i$3* ...MORE TJAN 3.000 PEOPIE 
CAM* C «MEWWMOSME WAS....

; l®4»* M V*A*<«N LAflv(Jfc C T*» $<t>MEY POtICE ftiAT
C4 «W ClBt’5 IOENT1TY.. 

4| VAKlSMEDAT HAWlTl(2 
O a»Jf(«YGl#L SUCPSON.

H WMU tJMK WIT>|', 
V«» «»VR iOI TMttL...

ANB fuf I

b jas UM.I. rMtutM. t«.

, KINI CIT 
\ PAPPr?-

DRAUGAS

DARBO FEDERACIJOS PYRAGAS PREZIDENTUI kolonijų, dar labiau subrauki
me, kad į rengiamų pramogų 
sutrauktume minias žmonių. 
Aš pilnai tikiu, kad taip ir 
bus, už tai į darbų brangieji!

Jonas

Lietuva moka nugalėti, bet 
ne keršyti.

Kęstutis, Did. Kunigaikštis

Lengviau
•vergauti.

kariauti, negu
Voveraugas

CLASSIFIED

CLASSIFIED

CHARLES P. Sl'ROMSKIS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus

Uargenai Marųuette l’k. Ir Apylinkėj
2 fletų mūrinis namas, po ti kamb.. 
garadžius. Kaina 3ti,800. Mažas J- 
mokėjiinas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina 33.500. 
{mokėti 3300. Likusių skolų mokėti 
kaip randų.

6021 S. WESTEKN AVĖ.
Tel. Office Rey. 3713. Vak. Pro. 0176

(“Draugas" Acme teleohoto)

Prez. Rooseveltas .apžvalgo savo gimtadienio pyragų, kurį kaip kas metai, taip ir šie
met, parūpino Amerikos Darbo federacija. Federacijos prezidentas W. Green vien stebi. 
Pymigas yra šios darbininkų organizacijos dovana prezidentui.

rijonų nuoširdžiai dėkojo ren
gėjoms ir visiems susirinku
siems. Buvo ir daugiau kal
bų. Ta pačia proga laimin- 

jgiesiems buvo išdalintos do
vanos, kurių daugiausiai te
ko kun. J. Dambrauskui.

Už dovanas rengimo komi
sija nuoširdžiai dėkoja Peop
les Fumiture Co., Roosevelt 
Furniture Co. ir Jos. F. Bud- 
rikui,, pastarajam už pagar
sinimų per radio. Taip pat 
dėkoja už įvairiais dovanas 
p-nams Medelinsltanis, Karob
liams, 'Gedmintams, Deikan- 
tams, Sodeikiams (bulvariš- 
kiams) ir Karobliams (brigli- 
t oąpūf kiaįiaiųs,);; U i ztfferfcM 11 s 
Pauganus iš-Cicero, ir podraug 
pirm. K. Sriubienei už vado
vavimų ir dovanas, visomis ir 
visiems, kurie tik kokiu bū
du prisidėjo prie rengiamos 
pramogos — nuoširdžiausias 
lietuviškas karštas ačiū.

Bet kokių padėkų gajima 
reikšti namų šeiminiinkaimis p, 
nains Kauliams, ir jų arti
miems kaimynams ir bendra
darbiams p-nams Ališaus
kams, kurie tiek darbo įdėjo, 
nuoširdumo parodė, o kiek au 
kojo, tik vienas Dievas teži
no. Aš bejėgis jų gražius nuo
pelnus apibūdinti, tegu Aukš

čiausia® juos stiprina sveikai 
toje ir atlygina šimteriopai.

Ta pačia proga reiškiu už
uojautos šios pramogos ren
gimo komisijos narėms — O. 
Rimkienei ir V. Mozerknei, 
kurios ligos ,par,blokštoj guli 
lovoje ir negalėjo dalyvauti; 
linkiu joms kuo greičiausiai 
pasveikti ir sustiprėti.

Taigi, baigdamas, tariu, lai 
gyvuoja Marijoną Bendradar
bių 21-mas -skyriuisu* ju vai
dyba, rengimo komisija, ir 
priimkite visos ir visi nuo
širdžiausių ačiū! J. K.

Vestsaidieęįai
Dirba

West Side. — Marijonų 
Bendradarbių 19-tas skyrius 
su savo dvasios vadu šiomis 
dienomis dirba. Dovanų kny-

I ŠĮ VAKARĄ DARIAUS- 
GfRENO POSTO

PREZ. GIMTADIENIO 
BALIUS

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

NATHAN 
KANTEB

MUTUAL
LIQUOR 

CO.

* Wholesale 
4707 So.

Halsted St 
TeL Blvd 

0014

(W£U ,VtH KINDA YOONG,' 
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kf ° S«WE ANO MOKSN-
Htorto on HCK ACCOUNT.

Kidneys tiusf 
Clean Ouf Acids

Ezcess Acids and pois^nous wastes ln your 
(lood are removed chlefly thru 9 mllllon tlny 
delicate Kidney tubes or Uiters. And non- 
organic and non-systemlc dlsorders of the 
Ktdneys or Bladder may cause Gettlng Up 
Hlghts, Nervousness, Leg Palns, C'.rcles U r- 
der Eyes, Dizzlness, Backache. Swollen 
Ankles, or Burnlng Passages. In many such 
cases the dluretlc action of the Doctor’s pre- 
ecrlptlon Cy.tex helps the Kldneys clean tiut 
fixcess Acids. This plūs the palllatlve work o_ 
i'y.tez may easily make you fee, likę a new 
fierson ln Just a few days. Try Cystex under 
the guarantee of money back unless com- 
pletely satlsfled. Cystez costs only 3c a dose 
at drugglsts and the guarantee proteets you.

JUŠKAI DRAI GO KELIONEI 
| KALIFORNIJĄ

AUTOMOBILIU važiuoju į Kalifor
niją ir reikia kompanijos. Kelionę 
manau pradėti Vasario 9 d.. 1941
m. Smulkesnias žinias apie kelionę 
galite sužinoti šaukdami telefonu:

CANAL 8010

šį vakarą, sausio 30 d., Ame
rikos Legijono Dariaus Girėno 
Postas No. 271 savo salėje ren
gia šaunią Prezidento Rooscvel- 
to Gimtadienio Party, kuri pra
sidės 8:00 valandą. Bus geros 
muzikos šokiams, iiegljonieriai 
taipgi turi užsakę didelį, gražų 
“birthday cake” su 58 žvakė
mis Prezidento gimtadienį pa
minėti. Įžanga 10c arba kiek 
kas norės duoti. Visas vakaro 
pelnas skiriamas Infantile Pa- 
ralysis Fondui. Publika nuošir
džiai užkviečiama atsilankyti, 
smagiai laiką praleisti ir tuo 
pačiu paremti tikrai kilnų dar
bą.

— Legijonicrius.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

L LOS ANGELES men WERE ONCE FORBIPOEN TO WEAR 
dBEAR®S’,WHETttfRCO34PlETE OR PARTlAt'AND MEN 
jOE BRAINERD.MINN.ANOCEKTRAUA,WAS«.WERE 

SEP BY l AVY TO LET THE IR THEIR BEARt>SGROW. 
fSMAVING??

1 ARE YOU 
NUfS?.

gučių bilietai eina kaip ant 
sviesto; juos perka ne vien 
tik vestsaidiečiaii, bet ir kitų 
kolonijų bendraminčiai. Atei
nantį sekmadienį, vasario 2 
d. 2 vai. po pietų Sulauksime 
svečių iš visų Chicagos kolo
nijų. Mat, kitos kolonijos’ no
ri, kad West Side, kur ran
dasi Tėvų Marijonų centras, 
seime užimtų pirmųjų vietų. 
Už tai ir padeda, pirkdami 
dovanų bilietus.

MėsV vfestfcaidieeiai, jausda
mi tokį nuoširdumų iš kitų

PARDAVIMUI APARTMENTAS
Bsrgrenas. 6 fletal po 4 kamb. Ran
da 3100.00 j mėnesio Kaina 3K.5OO. 
Mūrinis. Pečiais šildomas. Randasi 
prie 4453 So. Wood St. šaukite ar 
rašykite; Josepli Ragor. 6111 Belden 
Avenue, tel. DIVersey 0725.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.
I Auksinas Patarnavimas Visiems

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

MĘSĮ FĮĮĘĮ OĮĮ SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES,
Savininkas

Range Aliejus
Schlitz Alus. Visoki Gėrimą

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow 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 Ave„

Chicago, Illinois

By Bob Dart

Fuel Aliejus

2335 SO.~WESTERN AVĖ.
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — UEDKOOM SETS 
— RŪGS — KABIOS — KE- 
FRIGERATORS — WASIIERS — 

MAN GELS — STOVĖS.
AU NaLiouaUy AdvcrtEvd (tems.

AIIX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KURO SUDEGINAT 21EMOS METU?Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij* 
Sutaupysite Daug Pinigų.’

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:| 

L. Sutaupysite 40% kuro;
L Apsaugo gyventojų sveikatų ;J 
I. Padidina namų vertę;
L Taupo namų šilumų;
>. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
5. Greitai ir lengvai įtaisoma.| 

Apskaičiavimas Dykai!
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Hba*v Dui Matomai •-Mamuvy. CoNcaraCve- Parūpiname F.H.A. FaHkollnlmiu 
ar Umokėjlmua.

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

ALEX ALESAUSKAS
CHICAOO REPBE8ENTATIVK

6343 S. Westem Avė. Republic 60 5*11
Warahoose: 9401 So. Stony Island Ava. Ui.
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8 DRirnAs Relrirtadienls, pana. 30, 1941

Šiandien Kalbėk 
Ciceroj

Šį vakarą, 7:30 vai., Šv. 
Antano parapijos salėj, Cice
ro, kalbės vėliausia atvykęs 
Amerikon kun. J. Prunskis, 
Imvusis “XX Amžiaus” re
daktorius. Taip pat kalbės ir 
Petras Daužvardis, Lietuvos 
konsulas Chicagoj. Ciceriečiai 
prašomi gausingai susi rinkti.

VELTUI IŠLAIDOS 
MAŽINAMOS

Šeši didesnieji valdžios 
organai Cooko apskrityje 
šiuos 1941 metus pradėjo 
su 25 milijonais dolerių ne
apmokėtų sąskaitų. Sakosi, 
kad negalėta to padaryti, 
nes nebūta fondų. O fondų 
neturėta neišrinkus iš žmo
nių mokesčių už nekilnoja
mas ir asmenines nuosavy
bes skirtų.

Į tai atsižvelgus, šiemet 
žmonės apskrities reika
lams turės mokėti didesnius 
mokesčius, negu pernai mo
kėta.

Apskrities komisionierių 
boardas mažina apskrities 
tarnautojams ir darbinin
kams algas ir atlyginimus. 
Planuoja balansuoti savo 
biudžetą. Bet šie ir kiti 
pasiryžimai nepalengvins

ILLINOISO
GYVENTOJŲ
SKAIČIUS

Cenzo biuras Washingto- 
ne galutinai paskelbė J. A. 
Valstybių gyventojų skai
čių, kas praeitais metais 
buvo skaičiuojama.

Galutinais biuro apskai
čiavimais Illinois valstybei 
tenka 7,897,241 gyventojų. 
Iš to skaičiaus gyvena mie
stuose 5,809,650; kiti gyve
na provincijoje.

Per praeitą doširdtmctį 
valstybėje* žmonių skaičius 
padaugėjo 266,587, arba 3.5 
nuošimčių. Visi pripažįsta, 
kad tai mažas žmonių prie
auglis.

Cooko apskrityje (Chica
go su apylinkėmis) randa
ma 4,063,342 gyventojai. 
Prieš 10 metų būta 3,983.123.1

1810 metais Illinoise, tuo
metinėj teritorijoj, buvo 
12,282 gyventojų. Bet jau 
1820 m. būta 55,211. Po to 
skaičius žymiai didėjo ir 
tarpe 1860 ir 1870 meti} 
jau buvo apie 2,500,000.

Illinois valstybė užima 
55,946 ketvirtainių mylių 
plotą. Tad kiekvienai ketv. 
myliai šiandien tenka apie 
141 gyventojas.

Illinoise yra 59 miestai, 
kuriuose gyvena 10,000 ar
ba daugiau žmonių.

Didžiausias miestas yra 
Chicago su 3,396,808 gyven
tojais; paskui seka Peoria 
— 105,067; trečią vietą už
ima Springfield su 75,503 
gyv.

va-
328

Organizuoti darbi
ninkai prieš karę

Šiandie, sausio 30 d. 
karą Carmen’s salėje,
So. Ashland ave., įvyksta 
gausingas Chicagos organi- 

gyventojams mokesčių nas-1 zuotų darbininkų ir darbi- 
njnkių masinis susirinkimas 
sii šūkiu “America First.”

Keliolikos unijų viršinin-

tos, nes biudžeto balansavi
mas yra tik svajdhė ir nie
kas daugiau, kaip tik žmo
nių raminimas.

Užtrauktų ir neišrinktų 
mokesčių nuo 1928 metų 
Cooko apskrityje yra apie 
433 milijonai dol. Už nemo
kančius mokesčių turi atsa
kyti visi mokantieji. Jie tu
ri padengti nepriteklius di
dinamais mokesčiais.

O užtrauktų mokesčių iš
rinkime apskritis neturi ati
tinkamų metodų.

KITU TIKĖJIMŲ VADAI KARTU SU KATALIKAIS PAGERBĖ KUN. KEANE

Ši nuotrauka padaryta praeitą sekmadienį Stevens viešbu tyje, kur keletas tūkstančių katalikų ir niekatalikų vaišėmis 
pagerbė kun. J. R. Keane, O.S.M., Sopulingoidos Dievo Moti nos nuolatinės novenos įkūrėją ir jos pirmąjį direktorių per 
praeitus ketverius metus. Kun. Keane dėl nesveikumo pasitr aukė iš di rektoriaus pareigų. Vakar apie tai “Draiuige” buvo 
rašyta. Prie kalbėtojų stalo sėdi (iš kairiojo šono): kun. L. M. Calkins., naujais novenos direktorius, J. E. vyskupas B. .1. 
Slieil ir kun. J. R. Keane. Stovi protestantų pastorius Rev. Josima Oden (kairėj) ir rabinais Louis Binstock.

(I lerald-American |[ įlioto)

Gub. Green reikalauja Karas gali sunaikinti 
mažinti išlaidas , laisvę

k
Illinoiso valstybės į vai-Į North Shore Country Day 

riausi valdžios organai gu- School, Winnetka, Chicago 
bernatoriui Green įteikė sa- pramonininkas Edward L. 
vo išlaidų sąmatas dviejų Ryerson kalbėjo ir tarp ki-
metų perijodui.

Gubernatorius pranešė le- 
gislatūrai, kad jis tas visas 
sąmatas grąžino valdžios 
organams nurodydamas su
mažinti išlaidas. Gubernato
rius pareiškia, kad su dide
lėmis išlaidomis valstybė 
gali sulaukti vien finansi
nės krizės.

r z—r
kai ir vadai kalbės prieš J. Trys Ugniagesiai
A. Valstybių įsikišimą ka- 
ran Europoje, ar kur kitur.

Savanoriai naujokai 
į Filipinus

Chicagoj ir apylinkėse no
rima gauti 180 savanorių 
naujokų U. S. kariuomenės 
daliniams Filipinų salose.

sužeisti
Per siautusį gaisrą, 1618 

Fulton gt., trys ugniagesiai 
sužeista.

Gaisras kilo Burlap and 
Cotton Products kompanijos 
pastate, 1820 Fulton gat. Iš 
ten persimetė į Heine Chim- 
ney and Construction Co. 
namus.

Nuostolių apie 75,000 dol.PLATINKITE “DRAUGĄ”

*•<

ta pareiškė:
“Individualinė laisvė iš

nyks, jei Amerika leisis 
įtraukti Europos karan.”

Ryerson yra nuomonės, 
kad daugumas amerikiečių 
giliai užjaučia Anglijai, ku
ri taip didvyriškai kovoja 
už savo likimą ir palankūs 
visakuo Anglijai padėti. Bet 
visi griežtai priešinasi Ame
rikai įsivelti karan.

Visi turi būti piliečiai
Illinoiso legislatūrai atsto 

vas S. O. Dale (resp. iš 
i Fairfield) įteikė bilių, kad 
“laisnius” gauti ąplikantai: 
gydytojai, dantistai, farma- 
cistai, slaugės, optometris- 
tai, advokatai, chiropodis- 
tai, barzdaskučiai, gražybės 
kultūristai, veterinarai, ar
chitektai, arkliams pasagų 
kalėjai, apdraudos agentai, 
real estate brokeriai, civili
nės tarnybos darbininkai ir 
visi valstybiniai darbininkai 
turi būti piliečiai.

Plėšikai apkraustė butę
Trys plėšikai klastingu 

būdu įsigavo į Ben Ginsber- 
go, urminio jubilieriaus, 
apartamentą, 5134 Green- 
wood ave. Namie buvo pats 
Ginsberg su žmona.

Per dvi valandas plėšikai 
abudu kalino ir griozdėsi 
bute. Pagaliau pabėgo pa
grobę keletą žiedų ir eiles 
drabužių.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis:

’ - - ... ✓ J
i

William Gale, Amelia Cha 
pakonis, 21—21.

Michael Bucnis, Katharine 
McNabb, 28—27.

Edward Jonaitis, Floren- 
ce Mlady, 22—21.

TAUPYK!

Taupykite Vartotus 
Pašto Ženklus

Ar norite prisidėti prie 
tikro misijonieriško darbo? 
Taupykite vartotus pašto 
ženklus! štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės 
naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity daugiausia gali 
pasidarbuoti tie, kurie dir
ba krautuvėse, bankuose, ofi 
suose ir pariaSiSse ^Vhrtpšer. 
kur kasdien pereina daug 
pašto.

Nuplėšdami pąšto ženk
lus, saugumo; dąįei, i malonė
kite apie patį ženklą pa
likti apie pusę colio (ar 
mažiau) popiero.

Kada susidarys keletas 
svarų pašto ženklų, siųskite 
juos “4-th Class Mail”: šiuo 
adresu:

MISSION CLUB,

Marian Hills Seminary, 
Hinsdale, Illinois.

Jti Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. PETRAS 
VII.EIftIS,

Atstovas

Bflsl turtin
gesnis Ir ln.l- 
mlngesnls. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVING 
and LUAN ASSOCIATION

OP CHICAGO

2202 W. Cermak Rd., Chicago 
Canal 8887

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

TURTAS

W(HK 5TUDIO
1945 Wp,t 35* Street <
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VIRS
#1,000,000.00

ADVANCED HHOTOGKAI’H^ 

IX>WEST POSSIRI.E l’RK ES
PHONE LAFAYETTE 2*13

The Prudential Ins. 
Co. of America

ntTTTTr’i?.
175 W. JAOKSON BLVD.

SITITE A-1820 
Home Office: Nevvark, N. J.

HESIDENOIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. LAEayette 0771

J

IDARGUTIT
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 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vai.

W H F C — (1420 Kilocycles)

X Marijonų Bendradarbiai
Melrose Parke uoliai rengias 
si prie kauliukų žaidimo pra
mogos vakario 2 d. 2 vai. po 
pietų Vaičiulio salėj. Pinu. 
K. Kantautas, Janušauskienė, 
Blažienė, Zapolskienė, Bace
vičienė, Jončienė smarkiai pla 
tina bilietus ir renka dova
nas, kad suvažiavusius skait
lingus svetelius apdovanojus.

X L. Bdeskaitės, brighton- 
parkietės, rankų vienas pirš
tais papuoštas deimantiniu 
žiedu, kurį ji gavo nuo mar- 
ketparkiečio V. Adomaičio. 
Vestuvės įvyks gegužės mė
nesį.

X Tapk piliečiu! Lengva 
tūpti, nes šiuo metu Chicagoj 
veikia net trijose vietose pi
lietybės kursai: Bridgeporte 
Šv. Jurgio parapijos mokyk
loj (registruotis telefonu Ya- 
nds 2252), Brighton Parke,, 
adr. 4016 Archer Ave. (regis
truotis Laf. 6300) ir Mar- 
quette Park adr. 6825 South 
Western (registruotis Rep. 
2742).

X Šiaučiūnui, ibuv. braiton- 
parkiečiui, dabar gyvenan
čiam Marąuette Park, Šv. 
Bernardo ligoninėj padaryta 
sunki operacija; Linkim greit 
pasveikti.

X Charlesi ir Stefanijos 
Stasį ukaičių, Įgyv. adr. 6720 
So. Campbell Ave., sūnui Ed
vardui Alexian Brothers li
goninėj padaryta sunki Ope
racijai.

X Liet. Vyčių organizaci
jos organas “Vytis” mini 25 
m. sukaktį, kuriai paminėti 
bus išleistas specialus pirmas 
šių metų numeris. Pirmaisiais 
redaktoriais buvo K. Pakštas 
(dabar profesorius) ir A. Ra- 
čktrs (dabar daktaras-. Šiuo 
metu “Vytį” redaguoja stud. 
Skirius.

X Townoflakietė A. Petro 
šaitė, kuri neseniai buvo tsu- 
žeista automobilio nelaimėj, 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Yra amžina narė Šv; Pran
ciškaus Seserį} Rėmėjų dr-jos 
ir žinoma rėmėja kitų mūs į- 
staigų. Linkime jai greit pa
sveikti.

X “Kunigų Vienybės Bule-
tenis” praneša, kad šiemet 
Kunigi} Vienybės seimas į- 
vyka Marianapiolio kolegijoj, 
rugp. 6 d. Ten .būsią ir Fe
deracijos kongresas rugp. 7 
d.

X Kun. P. Ragaiinskas iš
Brazilijos jau atvyko šiaurės 
Amerikon. Čia rinks aukas 
mokyklai įstatyti Sao Paulo 
mieste.

X Susiorganizavo naujas 
vyri} choras. Pirmoji repeti
cija įvyks sekantį pirmadie
nį, vasario 3 d. Choro vedė
ju bus muz. J. Sauris.

X Pas veikėjus Vaznius,
4544 So. Paulina St., įvyks 
arbatėlė Tėvų Marijonų nau
dai.

“Draugas” gynė, gina ir a- 
teityje gins Amerikos lietu
vių ir visos mūzų tautos rei
kalus, dėl to kiekvienas tik 
ras lietuvis turi remti “Drau 
OT”.

f
'iV

/

• *»


