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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Dar taip, rodos, nesenai 
Italijos pozicija šiam Euro
pos konflikte buvo labai pa
togi. Mussolini viloje nuola
tos lankėsi ir vokiečių ir an
glų diplomatai. Ir vieni ir 
kiti jam daug žadėjo. Musso
lini pasijuto galingu. Hitle
ris jam daug pažadėjo ir 
Italija staiga paskelbė karą. 
Prancūzija žlugo ir Hitleris 
Mussoliniui dar daugiau pa
žadėjo, bet nieko nedavė.

Ir štai prasidėjo Italijos 
kryžiaus keliai. Italijos vai
kai žūsta Afrikos smiltynuo 
se ir šąla Albanijos kalnuo
se, nes jos valdovas užsima-; 
nė atstatyti senąją Romos:
imperija nuo Jeruzalės
iki Madrido ir nuo snieguo
tų Alpių iki Saharos.

Bet... su senąja Roma žu
vo ir romėnų karingumas. 
Šiandie italas ne karys, bet 
meninirAas. Tik pas grai
kus, atrodo, užsiliko seno-

V vės helenų kario dvasia, ku
ri ypač pasireiškia savuo
sius namus ginant, o norma 
nų—saksų karo menas bai
gia naikinti Italijos Afrikos 
imperiją. Atrodo, jog netru
kus išsipildys Churchillo

, grąsinimai, jog Anglija su 
naikinsianti didžiausiomis 
pastangomis pradėtąją kur
ti imperiją Afrikoje.

Pas mus gi šiuo metu vy
ksta aršiausia žodžių kova 
kongrese, spaudoje ir bend
rai visuomenėje už ar prieš 
paramą Anglijai. Po įvai
riausių žymesniųjų Ameri
kos karo žinovų ir valsty
bės vyrų pareiškimų plačio
ji visuomenė neįstengia su
sidaryti aiškaus vaizdo, nes 
jis neįmanomas. Tačiau 
Amerikos gyventojų tarpe 
jau aiškiai jaučiama fataliz
mo nostalgija.

Spaudoje jau nebegalima 
lengvai atskirti propagandos 
nuo tikrųjų žinių. Pavarčius 
prieš pasaulinį karą ėjusių 
laikraščių puslapius dažnai 
sunku atskirti nuo šių die
nų. Tik žmonės ir vietovar-j 
džiai kiti ir propaganda ve
dama sumaniau.

Mūsieji komunistai neap
sakomai džiaugiasi neaiš
kaus plauko rašytojos 
Strong parašytąja knygute 
apie Lietuvą. Mes jų džiau
gsmą pilnai suprantame, nes 
p. Strong rašė apie įvykius 
Lietuvoj žiūrėdama pro ko
munistinius akinius ir žino 
ma Lietuvos pavergimas jai 
atrodė galimai puikiausiu 
įvykiu. Deja... p. Strong Lie 
tuvoj lankėsi neilgai, lietu
viškai moka labai menkai ir 
lietuviškojo gyvenimo nepa 
žinojo, nepažįsta ir abejoja 
me ar kada nors pažins.

TURI KILTI TAUTUS, RELIGINIS ATGIMIMAS
CHURCHILL
ĮSPĖJA
BULGARIJĄ

LONDONAS, vasario 9 d. 
— Šiandie Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Winston 
Churchill pasakė per radio 
kalbą, kurioje jis perbėgo 
bendruosius karo ir tarptau
tinių įvykių vyksmus ir pa
brėžė, jog “Amerikos reik
menų padedama Anglija lai
mėsianti karą”.

Karo veiksmai Afrikoje, 
pasak Churchillo, įrodė, jog 
Italijos Mussolini kalbos, ka 
ringos kalbos, apie Italijos 
karinį pajėgumą ir pasiliku
sios tik kalbomis.

Churchillas taip pat pirmą 
kartą viešai paskelbė apie 
Genuos, Italijoj, bombarda vi 
mą. Ir šiuo bombardavimu, 
anot Churchill, anglų laivy
nas norėjęs parodyti prancū
zams, jog jie “turi draugų 
ir jog Britanija tebevaldo jū 
ras”.

Nacių pakalikai
“Italijos Quislingas, taip 

vadinamas Mussolini ir Pran 
cūzijos Quislingas, paprastai 
žinomas Lavalio vardu, nori 
paversti savuosius kraštus 
Vokietijos kojų valytojais”, 
pareiškė ministeris pirminin
kas.

Toliau jis paskelbė, jog’ 
šiuo metu Bulgarijoj jau 
esą didelis skaičius vokiečių 
lakūnų ir nemaža kariuome
nės ir jis įspėjo Bulgariją 
nepakartoti pereito karo kiai 
dų, kai Bulgarija prisidėjo 
prie Vokietijos ir pralaimė
jo.
Kas laimės?

Kas laimės šį karą Chur
chillas neabejoja, ypač kai 
jis nuoširdžiai tikisi susilau
kti skubios ir gausios Ame
rikos paramos. Jau ir šiuo 
metu iš Amerikos ateinanti 
gausi parama, bet po Hop- 
kins ir VVillkie apsilankymo 
esą galima tikėtis, jog ji 
dar padidės.

Šiuo metu Anglija esanti 
daug geriau ginkluota, ji la
biau pasiruošusi. Anglijos 
aviacija, Amerikai padedant, 
kas kartas reiškianti dides
nių laimėjimų. Jis aiškiai pa 
brėžė, jog Anglija šįmet ne
reikalaujanti Amerikos ka
riuomenės — tik reikmenų.

ORAS
Giedra ir šalčiau. Šiaurva
kariai vėjai.

Saulė teka 6:53 vai., sau
lė leidžias 5:16 vai.

Yra Ir Tokių
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Priėmė
Paramos
Anglijai
Įstatymą

VVASHINGTONAS, vasa
rio 9 d. — Atstovų rūmai 
priėmė administracijos pa
ruoštąjį paramos Anglijai 
įstatymą, kuriuo Preziden
tui Rooseveltui teikiamos 
ypatingos teisės paversti 
Jungtines Valstybes “demo
kratijų arsenalu”. Įstatymas 
priimtas 260 balsu prieš 165 
ir pasiųstas senatui.

Įstatymas priimtas po še
šių dienų svarstymo. Svars
tant buvo manyta apriboti 
paramą Anglijai $7,000,000,- 
000, bet nepavyko. Taip pat 
nepavyko pravesti prie įs
tatymo priedo, kuriuo Prezi
dentui būtų draudžiama sių
sti kariuomene svetur kovo
ti. /

Šiuo laiku tikimasi, jog įs 
tatymo projektas susilauks 
daug didesnio pasipriešini
mo senate.

Atstovu rūmuose prie įs
tatymo nustatyta šeši smul
kesni priedai: laiko apribo
jimas, draudimas panaudoti 
Amerikos karo laivus konvo 
jais ir panašiai.

Žinių Santrauka

ATĖNAI, vasario 9 d. — 
Susidarius pavojui, kad grai
kai gali apsupti, italai, anot 
pranešimų, pradėję Tepelini,

strateginės Albanijos bazės 
evakuacija.

BUDAPEŠTAS, vasario 9 
d. — čia gaunami praneši
mai sako, jog kur nors Vi
duržemio jūroj, karo laive 
netrukus sutiksią generolas 
Weygandas ir britų karo va
das Afrikoje gen. Sir Archi- 
bald P. Wavell.

ISTANBULIS, vasario 9 
d. — Patikimai, bet be ofi
cialaus patvirtinimo, prane, 
šama, jog Anglija pareiš
kusi Bulgarijai, kad jei per 
Bulgariją pradės žygiuoti 
vokiečių kariuomenė, Ang
lija bus priversta bombar
duoti Bulgarijos karines 
vietas.

KAIRO, vasario 9 d. — 
Anglų generalinis štabas 
praneša, jog “veiksmai į 
pietus nuo Bengasi vyksta 
patenkinamai” Ir jog po 
Bengasi paėmimo italai, ne 
beturėdami kur trauktis, pa 
siduoda dideliais skaičiais.

Darlanas
Paskirtas
Premjeru
VICHY, vasario 9 d. — Vo

kietijos remiamam Lavaliui 
atsisakius priimti maršalo 
Petain pasiūlymą stoti Vi- 
chy vyriausybėn ministeriu 
be dominuojančių teisių, 
šiandie Prancūzija pergyve
no kritiškas valandas. Pe- 
tainas paskyrė premjeru ad
mirolą Darlaną ir jam pave
dė sudaryti naują kabinetą.

Kol kas nesužinota ar da
bartinis Prancūzijos minis
teriu kabinetas atsistatydi
no, bet aišku, jog nežiūrint 
koks kabinetas susiformuo
tų, Petainas pasiliks valsty
bės galva. Manoma, jog nau
jajam kabinete nebus nė La
valio, nė Flandino, nė kitų, 
kurie pritaria vienai ar ki
tai pusei. Tai būsiąs neutra
lus kabinetas.

Paleistas 
Iš Kalėjimo 
Dielininkaitis

Berlyne esantieji lietuviai 
gavę žinių, kad Dr, Pr. Die 
lininkaitis esąs paleistas iš 
kalėjimo. Buvęs “žaibo” di
rektorius Valaitis dabar dir
bąs antruoju buhalterio pa-

YRA GYVŲJŲ TAUTOS 
NABAŠNININKŲ - KONSULAS

CHICAGO, ILL., vasario 
9 d. — Šiandie T. T. Marijo
nų bendradarbių keturiolik
tajam metiniam seime, įvy
kusiam Šv. Panelės Gimimo 
parapijoj, kun. Prunskis sa
vo pagrindinėj kalboj parei
škė, jog iš šių baisių sukrė-

Kodėl Prez.
Smetona
Brazilijon

Kaip redakcijai teko su
žinoti iš žmonių, kurie Lisa
bonoje kalbėjosi su Ant. 
Smetona, jis buvo pasiren
gęs į Ameriką iškeliauti jau 
sausio 10 dieną. Tačiau ilgai 
negaudamas Prancūzijos vi
zų ir dėl sutrukusio susisie
kimo Ispanijoje (— buvo 
perdaug priversta sniego), 
pasivėlino į laivą. Kadangi 
visi laivai plaukią į USA 
iki balandžio mėnesio yra už 
imti, tai A. Smetona nutarė 
važiuoti į Rio de Janeiro, o 
iš ten į New Yorką, Iš P. 
Amerikos važiuoti į USA esą 
dar lengviau. P. A. Smetona 
į Rio de Janeiro išplaukė 
sausio mėn. 28 d.

Kun. Juozas
Dambrauskas,
Klebonu

CHICAGO, ILL. vasario 
9 d. — Šiandien Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. 
Juozas Vaškevičius, MIC., 
pranešė savo parapijiečiams, 
kad pasitraukia iš užimamos 
vietos ir kad jo vieton kle
bonu Marijonų Vadovybė 
yra paskyrusi kun. Juozą 
Dambrauską MIC. — Kun. 
Vaškevičius išbuvo klebonu 
tik vienerius metus. Buvo 
pernai savo vyriausybės pa
skirtas eiti laikinai klebono 
pareigas, prireikus, pavaduo 
ti išvažiavusį į Europą kun. 
M. Urbonavičių.

BERNAS, Šveicarija, va
sario 9 d. — Diplomatiniai 
sluogsniai neutraliojoj Švei
carijoj gavę žinių, jog ne
trukus Itali jos-Ispani jos i
konferencijos įvyksiančios 
Italijoj.

dėjėju “Žaibo” bendrovėje
Buvę Lietuvos laivo “Prezi 
dentas Smetona” karininkas 
kap. Labanauskas ir kap. V 
Kuizinas užsakė vasario 22* 
tai dienai sau laive vie
tą kelionei į Braziliją, ne
turėdami lėšų tikisi iki tam 
laikui gauti paramos iš 
Amerikos.

timų kada nors vėl turės 
prisikelti laisva Lietuva, ku
riai bus reikalinga naujų 
darbininkų. Tuos darbinin
kus ir turės paruošti visa 
katalikiškoji visuomenė.

T. T. Marijonų bendradar
bių veikimas nesiribojąs 
siauroje plotmėj, nes jie, 
remdami Marijonų vienuoli
jos palaikomas įstaigas, tuo 
pačiu dirba ir platų tauti
nės ir -religinės resurekcijos 
darbą.

“Gyvenam dvasinį sukreti 
mą”, kalbėjo kun. Prunskis, 
“yra būtina, kad ateitų iš 
kur nors atgimimas. Tą tau
tinio ir religinio atgimimo 
darbą kaip tik ir veda T. T. 
Marijonai, o jų bendradar
biai kaip tik ir bus tas rai
štis jungiąs visą visuomenę 
tautos resurekcijai”.
Tautos lavonai

Vėliau kalbėjo konsulas 
P. Daužvardis, kuris pabrė
žė, jog šiuo metu mūsų tau
toje atsiradę gyvųjų nabaš- 
ninkų. “Jų tarpe yra 
davėlių ir neišmanėlių. Vie
ni yra smerktini, o kiti gy
dytini”.

Toliau savo kalboje kon
sulas ragino T. T. Marijonų 
bendradarbius dar labiau 
plėsti savo veikimą ir nepa* 
ilstamai dirbti.

“Jūs galite ir turite būti 
lietuviškaisiais apaštalais”, 
kalbėjo konsulas, “Jūs turi
te sukelti tokį gaisrą, kuris 
išsiplėstų visoje mūsų vi
suomenėje ir kuriame sudeg 
tų visos mūsų tautoje įsi
šaknijusios blogybės”. 
Skaitlingas suvažiavimas

Šiam metiniam TT. Mari
jonų seime suvažiavo skait
lingas būrys organizacijų ir 
skyrių atstovu, virš 300 as
menų. Iš kuopų pranešimų 
paaiškėjo nuoširdus ir ak
tingas veikimas. Bendrai 
bendradarbiai per metus yra 
sudarę virš $7,000.

Čia be atskirų organizaci
jos narių veiklumo ypač pa
sižymėjo savo aktingumu bū 
vusioji valdyba.

Įžanginę kalba pasakė T. 
T. Marijonų Amerikoje Pro
vincijolas kun. Dr. Jonas 
Navickas.

Seime išnešta sveikintinų 
nutarimų, pavyzdžiui, susi
rūpinimas vietos varguome
ne, katalikiškąja spauda ir 
bendrai tautiniai katalikiš
kaisiais reikalais.

CHICAGO, UI., vasario 9 
d. — šiandie patikimai su
žinota, jog vasario 16 d. mi 
nėjime U. S. Ministeris Lie
tuvai, p. Owen C. Norem ti
krai dalyvaus.

I
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Besižudanti Amerika
Pirmadienis, vas. 10, 1941

(Tęsinys)
Visas šis dalykas bene is

torijoj ryškiausia mamo- 
no—pinigų dievaičio kvaily-

visuomenes pareigūnų 
doma.

val-

Mes matėme, kad moder
niškosios sąlygos, jei neiš- 

stė. Pirmiausiai, anglai yra! vengiamai, tai tent, iš tik-
apsunkinti tokiais mokes
čiais, kokie dar pirmiau ne
buvo žinomi, kad tokiu bū
du priešo laivynas būtų pa 
naikintas; mokesčiai iš tur
tingųjų buvo tiesiog iščiul
piami (įskaitant, mirtinos 
mokestis, įplaukų ir visoke
riopas kitas mokestis) taip, 
kad pusė arba trys ketvir- 
daliai turto buvo iš jų atim
ta, ir jų didesnė dalis buvo 
sumokėta ant Didžiojo Ka
ro paskolų. Ir dabar turtų 
dalis turi būti skirta uzuri- 
jaį ant paskolų, kurios bus 
panaudotos kovoti priešą, 
kurį patys anglai apginkla
vo! Šis pavyzdys yra paim
tas iš užsieninės politikos 
ir jis yra toks aiškus, kad 
nėra reikalo kito ieškoti.

Eet monopolijos galia ir fi
nansinė kontrolė nėra užsie
nio politikos ribojama. Jos 
randasi kiekvienoje tautinio 
gyvenimo smulkmenoje. Iš
leidžiama arba neduodama 
bankinė paskola arba pa
statydina arba visai sunai
kina kokį enterpryzą, biznį. 
Kadangi bankinė paskola na 
tūraiiai linksta daugiau į 
stambesnius biznio užsimo
jimus kaip į mažus* tad ji 
ir paremia stambiojo viene
to išaugimą ir nusmelkia

rųjų, tvirtai linksta į mono 
poliją ir gelbs^ jos augi
mui. Gi, kada mes visus 
šiuos dalykus pripažįstame, 
vistik turime dar pripažin
ti, kad didesnioji monopoli
jos, arba quasi-monopolijos 
dalis, nevisados yra neper
galiamų ekonomiškų jėgų 
išdava, bet ji įsigyvena dėl
to, kad stambiosioms turtin 
goms grupėms yra leidžia
ma užpulti ir sunaikinti ma
žesniuosius vienetus.

Mes visi esame gerai ap- 
sipažinę su tais įrankiais, 
kuriuos stambesnieji viene 
tai panaudoja sunaikinti sa
vo silpnesniuosius konku
rentus. Mes taip pat matė
me kiek proporcionaliai pa- 
sekmingiau veikia pagarsi
nimas didesnio vieneto ran
kose kaip mažesnio. Iki tam 
tikro padauginimo laipsnio 
visos perviršinančios lėšos 
yra koncentracijos būdu su
vedamos po viena kontrole. 
Tikrieji naudojamieji įran
kiai dažnai proporcionaliai 
mažiau kainuoja, kada jie 
naudojami platesnėj plot
mėj, negu siauresnėj.

j Visai tikslu pasakyti, kad 
nė viena kita tauta bei val
stybė pasaulio istorijoje nė
ra savęs taip žudžiusi, kaip 
Amerika šiais pastaraisiais 
laikais. Gyvenimo faktai tai 
liudija.

Neseniai paskelbti 1940 
m. gyventojų surašinėjimo 
daviniai apie tai kalba, nes 
jie rodo, kad Amerikos au
gimas žmonių skaičiumi nuo 
1930 metų iki 1940 metų už
ėmė pačią žemiausią vietą 
josios istorijoje. Jie rodo, 
kad Amerikos gyventojų 
prieauglius siekia tik 7 pro-

Valstybinėse mokyklose čius ieškojo persiskyrimo, 
jau suskaičiuota, kad mo- Ypatingai liūdna, kad aiš- 
kyklas šiemet lanko beveik' kios permainos nematyti.
vienas milijonas vaikų ma
žiau. Baisūs reiškiniai.

Priešingai, visi faktai rodo 
nuolatinį smukimą, Ameri-

Kas privedė mus prie šios i ka eina atgal, o nežengia
permainos ir baisios valsty
bės pądėties, Pittsburgho 
mokslo komitetas patiekia 
šiokį tokį sprendimą-

Nuo 1930 m- Iki 1940 m 
rugsėjo mėnesio 446 moky
tojų prarado darbus, nes 
mokinių skaičius, sumažėjo 
ir nebuvo ką mokyti. Prie 
to, buvo atleisti 30 mokyk
los vedėjų ir 31 direktorius

centus — mažiau negu pu- bei prižiūrėtojas. Savivaldy-
sė bet kurio nors praėjusių 
dešimtmečių.

Koks buvo prieaugliaus 
nuošimčio dydis ankstyves
niųjų dešimtmečių laikotar
piais? Štai ką faktai rodo. 
Nuo 1790 m. iki 1860 m.

biniai nuostatai reikalauja, 
kad kiekvienas mokytojas 
turėtų mažiausiai 32 moki
niu. Jei mokinių skaičius 
mažesnis, mokytojas atlei
džiamas. Atpuolant tam tik
ram mokinių skaičiui, tuc

pirmyn. Daug galinčios ir 
galingos jėgos Amerikos 
gyvenime kaip tik toliau vi
su smarkumu siekia šio nai
kinimo tikslo, {vykdžiusios 
susilpnėjimą dorovingume, 
bei morališkame tvarkingu
me, tos naikinančios jėgos 
veda tautą, šalį ir mus kiek
vieną atskirai į pražūtį.

Kun. V. Andriuška, M.I.C.
(KVB)

Reikalauja keisti 
švietimo įstatymą

MEXIC0 CITY. — Mek
sikos vyriausybė pasiryžusi 
pataisyti šalies konstituci- 

Sui prieauglis buvo nuo 36.4 pačiu atleidžiamas ir tam 1 trečiąjį straipsnį, 
nuoš. iki 32.7 nuoš. kas de- tikras mokytojų skaičius. ^uo straipsniu yra susijęs
šimtmetis. Nuo 1860 m. iki 
1870 m. buvo 26.6 nuoš. Nuo 
1890 m. iki 1900 m. nupuo
lė iki 20.7 nuoš. Likusiuose 
dešimtmečiuose nuošimtis 

i buvo: 21 nuoš. (1900 — 
1910 m.); 14.9 nuoš. (1910 
m. — 1920 m. — Didžiojo 
karo laikotarpis); 16.1 nuo
šimtis (1920 m. — 1930 m.)

Kadangi gyventojų prie
auglis paskutiniame * dešimt
metyje krito daugiau kaip 
pusiau, galime tikėti, jei 
toks mažėjimas tęsis, kad 
1950 m. aiškiai parodys ne 
tik nupuolimą augimo skai
čiuje, bet ir gyventojų skai-

Jei mes norime tokią ydą|{iuje Po t0 mažėjima8 bus 
pašalinti, monopolijos augi- dar daug greitemiį nes būs

i mą nustelbti, t. y., suvaržy
ti didžiojo vieneto išdirbi-

mažojo pastangas. Tokiu bū nius ir balinimą, kurie ma 
du ji nuolatai didina tą blo-į ž«į vienetą naikina- yrl Uk 
gą savasties išdalinimą, ku- tai vicnas J03
ris yra mūsų vyraujanti Pa3ekminSas įrankl8' £is 
moderniška, politiška ir vi- i *rankis buvo sur“Elas Pa‘ 
suomeniška yda. čiams visuomenės prade ir

viduramžyje jis buvo mūsų 
tėvų įrodytas. Jis tiktai 
tuomet tapo sunaikintas, k a 
da visuomeniškoji katalikiž- 
kų laikų filosofija tjuvo pa
šalinta iš visuomenės tar-

Iš visų gi monopolijų, fi
nansinė monopolija natūra
liausiai įsigyvena ir, jau 
kartą įsigyvenus, jokia ga- 

• lia, išskyrus valstybę, nega
li jos užvaldyti. Ji natūra
liausiai įsigyvena dėl to, 
kad jos dirvoje stambusis 
vienetas lengviausiai išgali 
suryti mažesnįjį ir joje su
sisiekimas yra prieinamiau
sias. Gali perduoti milijonus 
bankinės paskolos pinigų 
nuo vieno pasaulio galo ki
tan vien tiktai keletą kablc- 
gramos žodžių. Sakykime, 
maža grupė asmenų Pary
žiuje arba Londone visai 
trumpame laikotarpyje ga
li sudaryti ir paleisti veik- 
lon bankinės paskolos masę 
Yokohąma miestan.

x Bet tvirčiausias valstybei 
nąotyvąs valdyti šią mono
poliją dar nesudaro jos pa
žaboji ip o tikrovę, ne3 toji 
monopolija dar gali užval
dyti pačią valstybę, nebent 
valstybė nutars būti valdo
vė ir pavers pinigišką pa
skolos santvarką savo tar
nu. Atitinkamai padalintoji 
savastis ir ekonomiško veik
lumo laisvė niekados nebus 
visuomenėje atitinkamai ap-

po, ir tas įvyko neteisingos 
filosofijos pastangomis po 
reformacijos. Tas įrankis 
buvo GILDIJA.

(Bus daugiau.)

Pijaus XI palaikai 
nukeliami į pastovią 
vietą

VATIKANAS. — Šv. Pet
ro bazilikoj šio vasario 10 
d. įvyksta didelės iškilmės. 
Sukanka dvieji metai kaip 
miręs Popiežius Pijus XI ii

Oflu Tel.:

, jo palaikai nukeliami į pa- 
j stovią atilsio vietą — į mar 
I mūrinį sarkofagą šios ba
zilikos požemiuose. Sarko
fagas padirbtas Milano ti
kinčiųjų sudarytais fondais 
Gražus sarkofagas pastaty
tas kriptoje šalia Pop. Pi
jaus X sarKjfago.

LIETUVIAI DAKTARAI

Rezid. Tel.: Tsl YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

2 iki 4 ir 7 iki 9 
'*•'-..isdieniais: 2 ik> 4 ir 7 ik' 0 
ftventadlenlals: 11 Iki 12 A. M.

OR. V. A, ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR G^IRURGAb

Taipgi akinius pritaikau.
3343 So. Halsted Street 

r«L CAtjai 6968

DR. WALTER PHILUPS
OYDYTQJA8 IR CHIRURGAS 
215$ VVest Cermak Road 

OFISO VALANDO8 
1 — 4 ig 6:30 — 8:30 vakare 

ą pagal sutartų.

Tel YARda 2246

OR. C. VEZEUS
i DANTISTAS 

<645 Sa Ashland Avė.
arti 47th Street

TeL YARda 0924.
Pirmadieniais, Trečiadieniais tg

Šeitadieniaia

DR. P. J. BEINAR
(Beinaraoakaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — WENtworth 1612.

Rea — YARda Sflftb.
Ofiso valandos:

9 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniai)) ir Sekmadieniai; 

nop^»l ontnrti

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais. Ketvirtadieniai* „• 
Penktadieniai*

163 lj So. Ashland Avė.
-«l auo 9 vai ryto >ki * »»i. 

Surednį pairu1 ■"įtarti.

1. CHARIFS SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ8 
<729 So. Ashland Avė.

(2-troa lubosi
Tel. MIDway 2880 Chicago. Ui 

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

Selanad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

OR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<631 Šo. Ashland Avem»r

Tel lARda 0904 
Rei. teL PLAaa 8«nn

VALANDOS:
Nno 10-12 v. rvto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nuo 10 iki TJ vai. diena

▼ei YARda 558”

OR. FRANK 6, KWINN
(KvieHnukaat

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS: 
tr 7—8:30 v. vakare

»r pairai •nteH.

VIRginia 1886 PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
185? VVest 35th Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sckmad. tik susitariąs

Telefonas: Hemlock 5849

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestem Avė.

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

Sekmadieniais šului sutarties

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road

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

Rekraadiesiais tnipiri pagal sutartj 
Bes, telefonas SRElay 0434.

Tsl. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th C*

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak 

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

TeL Cicero 1484

4’

Z

dabartinis Meksikos švieti
mo įstatymas.

Katalikų tėvų organizaci
ja “Padres de Familias” pa 
siuntė senatui memorijalą. 
Reikalauja, kad darant mi
nėtam straipsny pakeitimų 
be kitko būtų pakeistas ir 
švietimo įstatymas. Dabar
tiniu įstatymu nurodoma, 
kad visose viešosiose ir pri
vačiose mokyklose “socia
listinis mokslas” yra priva
lomas.

Iki šioliai niekas neįsten
gė išaiškinti, ką reiškia “so 
cialistinis.” Tik žinoma, 
kad per Meksikos mokyklas 
skleidžiama bedievybė.

1913 m. Pittsburgho moki
nių skaičius pradžios mo
kyklose buvo 80.7 nuoš. 1939 
m. jose buvo tik 46 nuoš. 
visų mokinių skaičiaus.

Tas pat darosi ir kituose 
miestuose. Dr. Harold G. 
Campbell savo kalboje per 
radiją iš WNYC stoties pa
reiškė, kad dėl tokio didelio 
gimimų skaičiaus smukimo, 
beveik visiškai nebėra pro
gos gauti mokytojo darbą 
pradžios mokykloje. (New 
Yorke).

Bet čia dalykai nesibaigs. 
Dėl tos priežasties bus ma
žiau reikalaujama daktarų 
ir slaugytojų. Nereikės tiek 
drabužių, maisto, namų, ir 
t.t. Nuolatinis didėjimas ga
myboje neras pirkėjų. 
Divorsas

Tai ne vienintelis kelias 
į žmonijos pražūtį. Jungti
nės Valstybės pralenkia vi
sus kitus kraštus divorsais, 
nes, apskaičiuojama, čia 
vienas divorsas tenka 7 ve
dyboms. Skaičius nepajėgs 
įrodyti pačio fakto svarbos 
nei blogio. Pavyzdžiui, vysk. 
Jonas Noll neseniai išsitarė, 
kad Chicagoje išsiimama 
tiek pat aplikacijų divorsui, 
kiek leidimų sutuoktuvėms. 
O tarpe nekatalikų, galima 
spėlioti, kad daugiau pra
šymų divoroams, negu šliū- 
bams. Iš 1,400,000 katalikų 
tame mieste mažas jų skai

OR, A. JENKINS
^Lietuviai

UVPVTO.TA8 IR CHIRURGĄr 
?500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS- 
,;nn 1 —4 ir puo 7—6 vakar 

Taipgi pagal nutarti
Ofiso telefonas PROapect 6787 
Varno telefonas VTRgjnia 242"

DOCTOR’S LiqUi3
GįRĘAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

m

<A,

daug mažesnis skaičius ir 
moterų, galinčių gimdyti.

Žmonijos ateitis darosi 
baisesnė, kai pradedame su
lyginti šalis, tautas, valsty
bes, ypač miestą su kaimu.

Gimimų skaičius tarp ka
talikų irgi mažėja. Apie 80 
nuoš. Jungtinių Valstybių 
katalikų gyvena didesniuo
se miestuose, kuriuose gi
mimų skaičius labai žemas. 
Kai kuriuose miestuose gal 
trečdalis ar daugiau gyven
tojų yra katalikai. Tuo tar
pu ten matyti tik mažas 
gimimų skaičiuje skirtumas 
tarpe miestų, kuriuose dau
giau katalikų ir tų, kur 
mažiau katalikų.

Katalikų šeimose gimimų 
skaičiaus mažėjimas neper
seniai buvo įrodytas. Išva
da tokia: nors katalikų gi
mimų skaičius buvo aukš
tesnis negu nekatalikų, vis 
vien greičiau dabar smunka 
žemyn katalikų gimimų skai 
čius, negu kitų tikėjimų gy
ventojų.

Pažvelkime tiktai į kata
likiškas pradžios mokyklas. 
1938 m. buvo 136,529 ma
žiau vaikų, lankančių mo
kyklas, nei 1930 metais. 
Štai mokyklų faktai:

1930 m. vaikų buvo 2,222,698

1932 m. vaikų buvo 2,192.160

1934 m. vaikų buvo 2,159,652

1936 m. valkų buvo 2,109,947
1938 m. vaikų buvo 2,086,071

Noro 1940 metų davinių

AKIŲ GYDYTOJAS

AUllu (vtupboto)

Brig. gen. R. E. Wood,
“America First” komiteto neturime, bet galime tikėti, 
galva, senato komitetui pa- jog visose katalikiškose mo-

DR VAITUSH, OPT.
LIETUVIU

OPTOMK1 RICALLY AKIU 
SPECIALI StAS

Havlrš 20 metų praktikavimo 
Alano (.arantaviinas

Pal.ngvinls akiu {tempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų, akių kurit). Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzuminavlinas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikug. Kreivos akys ati
taisomas.
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak 

Nedaliomis pagal sutartj.
Raugęly ats|tiklmų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigius, kaip
pjnniau.

4712 So. Ashland Avė.
saugota iki centralinė pa- sakoja, dėl ko jis priešingas kyklose vaikų bus mažiau 

MCskolos tvarka nebus visos 1776 biliaus pravedimui. kaip 2,000,000.
Telefonas YARDS 1*71

»: iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiu

No matter what you’ve tried with«ut 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly suceessful doc- 
tor’s formula—powcrfully soothing 
Liauid Žemo—which quickly relieves 
Itehing soreness and starts right in to 
haip nature promote FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe casea 
jnay need Extra Strength Žemo.

(Kurkaįtis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DlDŽIULtJE BUDRIKČ 

KRAUTUVtJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklu visam gy
venimui. Rnugokit Jas, leisdami 
Ifiekuiminiioti Jas moflornlSklnuRla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų aklų įtempimų.

DR. F. C- WINSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd
. Tel. CANai 2346 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HENŪock 3160

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNASe

, DANTISTAS 
1446 S. 49th Ct, Cicero, Iii.

Antradieniais. Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais. Trečiadieniais 
ir Sc&tndianiais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

AMER1KQS IJETl IVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
Re» a<W»8 So Tųlmao Ą»e 
Re« Tel GROvehUl 0617 
•'Uif* tel HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
aVOVTOJAS IR CHIRURGAS 

V*. • 2—4 ir 7—9 vak- 
Katvirtad ir Nedėliomia auaitarm

2423 W, Mąrguette Road

" DR. STRIKOL'IS
PFVflTCIAN AND| 8URGEON 

<645 So. Ashland Avenue

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

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai »ek 

Nedėliomia pagal atitarti 
fflc« tel YĄRda 4787

-ei OANaJ <128

OR. MIEŽIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 
2201 . Cerinak Road

v*|ųąi<|«ą*. I — M tr —* t
Hk.ZIDFNri.l4
s Callfornlą

Ofiso teT VTRginia 0036 
Reaidenciioa tai.: BEVarlv 9244

DR, T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ R 

4157 Archer Avenue
Ofieo vai : 1—3 ir A- 8:30 P. 

Nedėlinmiu nagai «ntarti.

Tel CANųl W7 
Rea tel. PROapect «A«9

OPTOMFTRISTAI

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 11-tos

Telefonas CANAL 0523 — Cbtcngo 
OFISO VAIANDOS 

Kasdięn 9 00 a. m. Iki *.30 p. m. 
Trefi. ir Sfeit; 2:00 a m. iki 

7:20 p. m.

Tai YARdg 5981 I
KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
gydytojas ir chirurgas

Ofiao v*1-‘ nuo 1-3: nuo 6:30-8:38
756 VVest 35th Street I

OR. P. Z. ZALATORIS
ąYDYTOJAR IR CHIRURGAS
1821 Sa Halsted Street 

tek|«aeilat 6800 Sd. Arteaian Avt 
t«L8NPOR? 11 v ryto UH 3

I IV t »ai. vakarų.
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MOTINA

AUKLĖTOJA Mūsų

k

VALIA
Nors jausmai yra gra

žiausioji mūsų sielos dalis, 
tikros sielos žiedas, bet jų 
vienų neužtenka Dievo 
mums paskirtajam uždavi
niui šioje žemėje išpildyti 
ir amžinąjai laimei pasiek
ti. Žmogus gali labai gra
žiai ir gerai jausti, o dėl to 
nebūti dorovingas. Dorovin
gas jis tėra tuomet, jei taip 
daro, kaip jam sako tie ge
rieji jausmai. O tam jis bū
tinai yra rtiKalingas valios.

Valia yra ta dieviškoji

tvermė, kantrybė, tvirtybė. 
Kad be valios nei protas 
nei jausmai nieko nepada
ro, geriausiai rodo girtuok
lio pavyzdys. Girtuokliui 
protas aiškiai sako, kad gė
rimas jam pražūtis, kad jis 
ardo sveikatą, stumia į var
gą, žemina žmogų, tolina 
nuo Dievo; išsiblaivius, 
skauda jam širdį dėl šei
mos, kurią jis taip skriau
džia ir gal ne kartą, susi
graudinęs, jis pasižada ne
begerti. Bet užeina noras —

Paukštytė

laikyti ir jis vėl 
galia žmoguje, kurios pade- ■ smuklę kaip 8jęa 
damas jis įstengia pasiprie-
sinti karščiausiems savo 
norams, suvaldyti stipriau
sius savo palinkimus, prisi
versti daryti tai, kas jam 
nemalonu, koktu ir be galo 
sunku. Valia yra žmogui, 
lyg cementas mūro namams. 
Kad ir geriausių bei gra
žiausių plytų turėtumei, jei 
statydamas namus, nestip
rinsi jų cementu, jis su
grius. Taip pat kad turėtu
mei kilniausių jausmų ir 
gabiausią protą, jei jie ne
bus valdomi ir laikomi va
lios, tavo gyvenimo rūmas

draugas

Moterys

p. v.

1

k

PRAŠOME Į 
MŪSŲ 

VIRTUVĘ

Mažam narvely gimė pra
sta paukštytė. Kai paaugė
jo, tėvai ją išleido paskrai
dyti siaurame ūkininko kie
me, kur žaidė drugeliai, 
dūzgė bitutės, kur po lan
gais žydėjo gėlės.

£mė prasta paukštytė ir 
valia silpna, nebepajėgia su- priklydo prie paukščių pui-

eina j

Kitą kartą, dar Kristui 
negimus, Graikijoje gyveno 
didis išminčius Sokratas, 
vienas doriausių savo ga
dynės žmonių. Sykį beesant 
jam su savo mokiniais, atė
jęs žmogus ir pasisakęs mo
kąs pažinti ant galvos ir 
ant veido, kokių įgimtų pa
linkimų kas turįs. Sokratas 
paprašęs patyrinėti jį. Ap
žiūrėjęs išminčių,
pasakęs, kad Sokratas esąs 
linkęs nesivaldyti, girtuok
liauti ir daug kitų nedory
bių daryti. Išgirdę tai mo-

kūnų būrio. Visi ją mylėjo, 
ir ji visus mylėjo, nes 
jų sparnai buvo iš mar
gų plunksnų. Dar labiau 
juos mylėjo dėl to, kad jie 
mokėjo apgiedoti gražius to
limus kraštus ir prastą 
paukštelę vilioti.

Ji išskrido.
Išskrido toli ir ilgai skrai

dė. Jos sparneliai išaugo, 
pasidarė atsparūs vėjams ir 
lietums; jos plunksnas sau-

MŪSŲ MARŠAS

Mokslas, darbas, žygių šuoliai, 
Sesių rūtos ant krūtinės....
Ei, pirmyn į šviesą uoliai, 
Lietuvos sūnų grandinės!

Už tėvynės laisvės rytą, 
Kruvina kova įgyta,
Už tautos šventas idėjas 
Mes nerimsim tartum vėjas!

Už močiutę, už mergelę,
Už gintarų jūros kraštą 
Mes, sukaupę sieloj galią, 
Kelsim kardą, laisvės švęstą!

Už prabočių Vilniaus Pilį,
Už šalies Aušros šventovę 
Mes, kaip viesulai sukilę, 
Nepaliausim aukas krovę!

Mokslas, darbas, žygių šuoliai, 
Sesių rūtos ant krūtinės.... 
Ei, pirmyn į šviesą uoliai, 
Lietuvos sūnų grandinės!

Vyniotas veršienos 
kepsnys

Išimti kaulus veršienos 
šlaunelės. Mėsą keliose vie
tose įpiauti, kad pasidarytų 
platesnis ir plonesnis gaba
las. Tą gabalą išmušti, pa-j 
sūdyti ir papirinti.

Tuo laiku paruošti kokį 
nors kamšalą, pav. kepeni
nį. Apvirinti paaukščių ke
penis, ar veršienos kepenų 
gabaliuką. Kepenis sumalti 
mašinėle, kartu sumalti ne
mažą gabaliuką lašinių (ge
riau nerūkytų). Be to, kar
tu sumalti senos mirkytos 
ir išspaustos baltos duonos 
ir svogūną. Į šitą visą mi
šinį pridėti dar druskos, 
pipirų ir 1 žalią kiaušinį. 
Gerai sumaišyti.

Taip paruošus kamšalą 
padėti ant paklotos veršie
nos, stipriai suvynioti, su
rišti, padėti keptuvčn, už
dėti sviesto, pridėti priesko
nių, t. y. keletą morkų, ke
lis pipirus, svogūnų ir pa

zmo&us Įg nudažė, ir ji nieko nebe- nos kepalų pastatyti, gi ma- 
siskyrė iš paukščių puiku- ži vaikučiai angeliukai 
nų tarpo. skraido su drugiais žydin-

Ilgai ii skraidė. Matė čioj lankoj ir garbina Die-

sugrius. Valia yra žmogaus kiniai, dideliai pasipiktinę ir 
sielai tai, kas kaulai kūnui.; supykę, norėję mušti tą 
Jei kaulai minkšti, kaip pa
vyzdžiui vaikų, sergančių 
rachitu, tai kūnas, kad bū
tų ir gražiausias, yra silp
nas, sudribęs, nepastovi ko
jose. Taip ir siela be tvir
tos valios yra ištižusi ir su
dribusi. žmogus be tvirtos 
valios yra lyg tos smilgos, 
vėjo pučiamos į visas šalis.

SOOTHE EYES!OVER- 
W0RKED 

MAKE THl* SIMPLE TĘST TODAY

___ji skraidė. Matė 
daug kraštų, daug žmonių, 
o dar daugiau paukščių — 
vis nuostabesnių, vis gra
žesnių.

žmogų. Bet Sokratas sulai
kęs juos tardamas: “Tasj 
žmogus sako tiesą. Aš tik-. jr pastebėjo paukščiai pui 
rai būčiau buvęs toks, jei kūnai, kad prastutė bendra-
per visą savo gyvenimą ne
būčiau mokęsis dorovės ir 
išminties.” Vadinas, nors skrenda, 
žmogus turi ir pikčiausių 
palinkimų, jei jis stengsis 
stiprinti savo valią, jei mo-

keleivė dažnai vogčiomis pa
lieka jū būrį ir viena iš-

Kad jis turi ir geriausių no- kės valdytis, tai jis galės 
rų ir pilnas yra puikiausių tuos palinkimus užgniaužti 
pasiryžimų, kas iš to, jei ir įsigyti visokių dorybių, 
jų nevykdo? Juk ir patarlė Šventųjų ir šiaip jau di

džiųjų žmonių gyvenimai 
duoda šimtais tokių pavyz-

vulį.
Vaikai užmigo ir sapnavo 

jaukią viešnagę geroj palai
mintoj šaly, kurion nuėjo 
tėtušis.

EYES OVERWORKEDT Do they smart 
and bum? Murinę brings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
moming and whenever your Eyes are 
Irritated and reddened or feel tired.

sako: “Gerais norais pra
garas grįstas.”

Įvykdyti savo norus ir džių. 
pasiryžimus tegalime ,tuo- j Todėl lavinti valią 
met, kai turime stiprios va- svarbiausias auklėjimo tik- 
lios, iš kurios plaukia iš slas.

Nusibodo puikūnams ją 
gainioti — ir kartą ties di
džiuliais vandenimis ją su- 
čTupę, paklausė:

— Kur bėgi? Ko nori 
skirtis iš mūsų?

Paukštelė ėmė melsti:
— Aš noriu perskristi

’ i platųjį vandenyną ir ten 
yra pamiškėje rasti tą mažą in

kilėlį, kuriame gimiau. Ten 
liko sužėlęs sodas ir bitu
tės, tenai mano medė mane 
traukia.

DAINŲ IR VARGO ŽEMES PASAKOS

kepti. Truputį pakepus pri 
pilti buliono ar vandens. Ke
pant kepsnį laistyti ta pa
čia sunka, kurioje kepa.

Iškepus išimti iš keptu
vės, ataušinti ir duodant 
valgyti supiaustyti plonomis 
riekutėmis.

Saldūs kopūstai
Supiaustyti kopūsto gal

vą. Nuplikyti karštu van
deniu. Išsunkti, išspausti.

Puodelyje užvirinti gerą 
šaukštą sviesto ir 2 šauk
štu miltų. Užvirinus, paraa- 
žu supilti kvortą pieno. Pil
ant pieną, padažą gerai mai
šyti, kad nebūtų kruopelių. 
Sudėti kopūstus, sumaišyti, 
pasūdyti, papirinti, įdėti tris 
žalių kiaušinių trynius, ir 
galų gale sudėti išplaktą tri
jų kiaušinių baltymų pute
lę. Sumaišyti, viską supilti į 
išteptą emaliuotą dubnėlį ir 
tuojau pakepti.

Prie šių kopūstų reikia 
paduoti tirpyto sviesto.

Skaitykite Katalikišką Spaudą
Jr

Koks Gražus 
Gyvenimas!

Jaunoji karalaitė pirmą 
kartą išbėgo už tėvo pilies.

Spinduliai rieda lankose, 
lyg aukso obuolaičiai. Gul
bės prausiasi mėlynam tven
kiny. Virpančioj šilumoj ky
bo vyturiai, skambindami 
pavasario giesmę.

Karalaitė suspurzdo, sn ■ 
plojo katučių ir sušuko:

— Koks gražus gyveni 
mas!

Praūžė daug metų. Kara
laitė tapo karalienė. Pase
no.

štai, susirgo ir guli mir
ties patale.

Rodos, taip trumpai tegy
venta, o margiausi įvykiai 
apspito jos patalą, spalvin

giausi reginiai lenda pro 
duris, pro sienas į rūmų vi
dų, artinas, apsupa jos pa
talą — virsta brangiais ir 
mylimais žmonėmis, geru
tėmis laumėmis, tiesia į ją 
rankas ir vadina į praeitį. 
Tiek rūpesčių teko pakelti, 
tiek nusivilimo ir sielvartų.

Karalienė rauda Ten toli 
pilies bokštuose gūdžiai 
skamba vakaro varpai.

Staiga slaugytojos šoka 
prie karalienės.

— Koks gražus gyveni
mas!

Karalienė ištarė ir — 
mirė.

Blakstienai suledėjo tyro
mis ašaromis.

Vakarinė Daina

Tikrai Pavyzdinga 
Žmona

Laikraščiai daug rašė 
apie Margaret Lloyd Geor
ge mirtį. Jinai mirė sulau
kus 77 metų amžiaus. Jos 
vyras garsusis Anglijos po
litikas, buvęs Didžiojo Ka
ro metu premjeru, yrą 78 
metų amžiaus ir nebesvei- 
kas. Jiedu, kaip laikraščiai 
rašo, gyveno šeimos židiny
je per 50 metų. Auksinia
me vedybinio gyvenimo ju
biliejuje, velionė yra pasa
kius: “Žmona savo vyrą tu
ri laikyti pirmoje vietoje, 
vaikus antroje vietoje, o sa-'

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

E Ves
SOOTHES • CLCANSES • REFRESHES

Darbininko trobelėj bu-'ve paskutinioje. Tai toks

Lietuva moka nugalėti, bet 
ne keršyti.

Kęstutis, Did. Kunigaikštis

vo vakaras. Lempelė baigė 
degti. Ketvertas murzinų 
vaikučių neatsitraukė nuo 
apšalusio lango ir, šildyda
mi savo kvapu ledinį stik
lą, klykė:

— Mama, kur tėtis? Ko
dėl šįvakar negrįžta Juk 
šeštadienis — dovanėlių ža
dėjo parnešti.

Vargšai vaikučiai' Neži
nojo, kad tėvas užvakar 
bekirsdamas pono ežero le
dus įmarmėjo į aketę ir nu
skendo.

Motina suspietė vaikus 
pas atvėsusią krosnį ir ėmė 
pasakoti:

— Tėtis ilgai negrįš. Jis 
nuėjo toli į tą kraštą, kur 
pieno upės teka, tvenkiniai 
pilni medaus, tiltai iš duo-

yra kelias poras privesti 
linksmai ir laimingai prie 
auksinių jungtuvių.” Tie ku 
rie žinojo apie šios garbin
gos poros šeimyninį gyveni
mą statė ją pavyzdžiu.

KRAFT FRENCH 
DRESSING

) AMERICA S IARGEST 
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-SICK, NERVOUS
PDA lllf VOVERY QuKANIVT MONTH* ■

Than Read WHY 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound Is 
Real“Woman’s Frlend”!
Soma vonan anffar aavara monthly 
pain (crampa, barkacha, haadarhe) due 
to famala functional dlaordera vhila 
nther'a nari-catand to beenme upaet and 
they gat croaa, reatleee and moody. la mada from nature'a ovn beneflrlal

1 So vhy not take I.ydla R. Plnkham'a roo‘J'. *nA h*r*V u ™ r m Wn
Vegetable Compound mede <epcc.al/« •>*«•» P»rP«« to HELP WOMEN. 
to Help tired, run-down. norvotm erom- FamouR for over •Oyears- Plnkham’s 
en to go smlllng thru “difllcult days." Comnound is the beet known and one
Plnhham't Compound Gentaini no opi- of the moet ejĮfeettfve "womin’i" ton les 
atea or hablt-formlng ingredlents. It obtainable. Try it t ,

TAUPYKITE!
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE 

LIETUVIŲ IŠTAIGOJE!

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.

Pinigai ku 
ri'iios galite 
sutaupyt ligi

JCSŲ DABARTINIS AMŽIUS

05 m. amž. 30 32 34 36 | 38 | 40 | 45 | 50
$ 5,000 t 6.091$ 6.73 $ 7.47 $ 8.371$ 9.8011 10.45!$ 14.411$ 27.14
10.000 1 2.19 13.47 14.94 76.63| 18 60| 2O.9O| 28.82| 42.28
15,000 18.28 20.21 22.41 24.95| 27.901 31 36| 43.23| 63.42
20,000 24.38 26.95 29.89 33.271 37.20| 41.81| 51.65| 84.57
25,000 30.47 33.69 37.36 41 59| 46.511 52.271 72.061 105.71
30,000 36.57 40.42 44.83 49.91 Į 55.8t| 62.721 86.47| 126.85
40,000 48.76 53.90 59.78 66.55| 74.41| 83 63| 115.30| 169.14
50,000 60.95 67.38 74.72 83 19| 93.021 104.541 144.13| 211.42

įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio išsimokčjimo planą

Keistuto Savings & Loao Association
3236 South Halsted Street

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

Kiekvieno taupytojo indėliai ligi *5,000 apdrausti FederalinėJ įstaigoj.
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aubstriptuiiis. One Yčai — »G.0li; Six Mouiha —
|8.bu; Turėti Muilina — 82.UU, Diiv Munth /br
tSurope — line Yeur — 87.00; Siu Monika — 8* ••••
tlngle Copy - 1 cuulu.
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L> K A U <J A »
išeina kasdien išskyrus sekinadiemus 

* Prvuuuivruiue, Rauta: Junt. Amerikos Valstybėse: 
Metama — 88.UU; Pusei Airiui — 83.5u; Trims Mėne
siams — 82.00; Vienam Mėnesiui — .75c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metams — 87.00; Pusei Melui
- 84 .00. Pavienis numeris — 8c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
V — u — .

Bena...darbinius ir koresy omlentums rūšių uegazuia. 
,ei neprašoma tai padaryti it neprislunčlama tam tiks 
>ul pusiu Menkių. tteuakcPia pasilaiko sau teisę taisyti 
>r trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespo» 
dencuas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ra
šyti trumpai ir aiškiai t jei galima rašomųjų musineia, 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant po f 
cnikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespoadeauljos 
laikraštin oededamoa — A -

Entered as Second-Class Matter March 31, 1018 11
Chicago, Illinois, L’nder the Act ot March S, 187 9.

50 Metų Kunigu
Mūsų spaudoje dažnai galima užtinti 

žinių apie įvairių organizacijų, įstaigų ar 
paskirų žmonių sukaKtuves. Nemažas mu
sų parapijų ir draugijų skaičius atšventė 
sidabrinį jubiliejų, nemažai lietuvių ku
nigų minėjo 25 metų kunigystės sukaktį, 
bet "nedaug turime parapijų, draugijų, o 
dar mažiau kunigų, mininčių auksinį ku
nigystės jubiliejų.

Vienas iš nedaugelio lietuvių kunigų A- 
merikoj (antras ar trečias)

gerb. kun. Aleksandras Skripka šian
dien džiaugiasi sulaukęs kunigystės 50 
metų jubiliejų.
Tasai džiaugsmas, tiesa, būtų didesnis, 

jei gerb. Jubiliatas šią istorišką ir labai 
svarbią savo gyvenime dieną galėtų švęs
ti namie, savo draugų ir mylimų parapi- 
jonų tarpe. Ne tiek senatvės, kiek ligos 
(susižeidimo) palaužtas švenčia jisai sa
vo jubiliejų ligoninėj. Bet vis vien tai ne
mažina jubiliejaus reikšmės, nemažina jo 
nuopelnų, nemažina sveikinimų ir linkė
jimų prasmės, kuriais jį apipila draugai, 
dėkingi paragijonai ir lietuvių visuomenė, 
kuriai Jubiliatas yra nemažai dirbęs.

Vargu rasi Amerikoj lietuvį, kuriam ne
būt žinomas kun. Aleksandro Skripltos 
vardas. Daug kam jis buvo žinomas ir 
Lietuvoje.

Amerikoj kun. Skripka žinomas dėl to,
kad

jis yra organizatorius didelės Šv. Kry
žiaus parapijos Chicagoj ir statytojas 
vienos didžiausių ir gražiausių lietuvių 
bažnyčių Amerikoj.
Be to, jis uolus lietuvių mokyklų, lietu

vių vienuolijų ir katalikiškos spaudos rė
mėjas; jis lietuvių katalikų spaudos ben
dradarbis ir bičiulis; jis didelis Lietuvių 
R. K. Labdarių Sąjungos šulas ir visų mū
sų didžiųjų, lietuvių katalikų organizaci
jų uolus narys; jis kovotojas už lietuvių 
teises ir politiniame, ir socialiniame, ir 
kultūriniame gyvenime.

Trumpai čia apie tai rašom, bet ir to, 
berods, užtenka, kad pažinti gerb. Jubi
liatą, kaipo gerą kleboną, nuoširdų lietu
vį veikėją.

Gerb. kun. A. Skripkos varuas žinomas 
Lietuvoj, nes

vargu yra buvęs bent vienas didesnis
Lietuvos reikalas, prie kurio Jubiliatas 
būt neprisidėjęs auka ir darbu.
Iškilo koks svarbesnis Lietuvos reika

las, kuriam reikėjo amerikiečių aukų ir 
darbo, kun. A. Skripka ir pats pasineria 
į darbą, pats aukoja ir kitus karštai ra
gina būti duosniais savo tau L J ir taip pat 
nuoširdžiai dirbti.

Taigi, Jubiliatas visur, ir čia a Lietu
voj, yra gerai žinomas, kaipo geras, stip
rus lietuvis. Ne be reikalo Lietuva jį ap
dovanojo aukštu D. L. K. Gedimino ordi
nu.

Knygų leidėjams ir platintojams gerb. 
Jubiliatas yra žinomas kaipo “knygos 
žmogus“. Vargu rasi bent vieną padorią 
lietuvių kalboj knygą, išleistą Amerikoj 
ar Lietuvoj, kurios jis būt neperskaitęs. 
Ypač mėgsta skaityti moksliškus raštus, 
o prof. St. Šalkausko veikalus po kelis 
kartus yVa perskaitęs.

Sveikindami auksinio kunigystės jubi
liejaus sulaukusį gerb. kun. A. Skripką, 
linkime pasveikti, sustiprėti, grįžti į navo 
parapijonų tarpą, kad dar ilgiau padir
bėti Dievo garbei ir savo mylimos tautos 
gerovei! .

Reikia Vadų

DRAUGAS

Negalima neatkicipu dėmesio į J. E. , 
Chicagos Arkivyskupo Samuci A. Stritrau t 
gražų ir stiprų pareiškimą RaculikiSKUs į 
spauuos platinimo ir paiaiKymo reikalu.

(Tęsinys)Trumpai atpasakojęs šių dienų įvykius • 
pasaulyje, nurodęs pavojus, kokie gręsia 
mūsų kultūrai, Garbingasai Ganytojas pa
brėžia :

“Mums reikia šiandien vadų, kurie 
drąsiai iškeltų krikščioniškąją tiesą ir
nurodytų jos paneigimus, kas svarbiau- ■ 'riaujan4iai ingUj.į 7 ”Rusl
šia ir sukėlė šių laikų su.nmus | valstybes oku-
Jo Ekscelencija nurodo ir tai, kad ne-, . , ,

užtenka šiandien smerkti kad ir labiau-! Pavo b\karo> . *** aP«aule 
šia smerktinas politinio ir sociąįinio gy-! *r didelėmis jėgomis. Iš- 
venimo sistemas, reikia griautų miestų ir kaimų ten

įgyvendinti krikščioniškąsias tiesas, ku- nėra. Fabrikuose mašinos 
riomis turi remtis nauja ir geresnė vi
suomeninė santvarka.
Šiuo atžvilgiu katalikiškoji spauda vai

dina ir turi vaidinti patį svarbiausią vaid-

12. Dabartinė Baltijos 
respublikų padėtis

Ar nekariaujančiai Balti
jai šiandien geriau negu ka-

tebėra, bet jos mažiau pa
dirba. Seniau reti automo
biliai dabar beveik išnyko.

menį. Daugybė gyventojų nustojo
Garbingasis Ganytojas energingai ragi- ' savo butų, nes rusų atimti, 

ūa visus tikinčiuosius prenumeruoti, skai- Į Gyvuliai nebuvo atimami, 
bet jie nustoja geros dalies 
pašaro ir labai greit turės 
sumažėti ir suliesėti. Ūki
ninkas turės prisilyginti 
prie rusiškos kultūros ir to
dėl gaus tik pufcę pirmiau 
gauto derliaus, o gyvulinin
kystės srity turės " dar di
desnių nuostolių. Labai so
tūs (gal net perdaug sotūs) 
Baltijos gyventojai gaus 
gal tik trečdalį ligšiol tu
rėto maisto. Apie 95 nuoš. 
tų kraštų gyventojų buve 
gerai arba vidutiniškai ap
sirėdę ir net karo metu gau
davo pigiai pirktis visokių 
medžiagų rūbams ir autu
vui. Dabar tik 5 nuoš. bue 
vidutiniškai pasirodžiusių 
(tai aukštesni valdininkai

tyti ir visomis jėgomis platinti katalikiš
kus laikraščius.

Mokyklų Valymas
Vis daugiau ir dažniau kyia baisai, kad 

yra gyvas reikalas apvalyti šio Krašto vie
šąsias (valdiškąsias) mokyklas.

Į šių mokyklų sistemą, į mokytojų eiles 
yra įsibrovusių nemažai krikščionybės 
priešininkų, net atvirų bedievių ir komu
nistų.

Daugelis iš mokytojų, besinaudodami 
čia turima laisve, veda pragaištingą dar
bą, propaguoja tokias idėjas, kurios iš 
pagrindų griauja Amerikos socialinę ir 
politinę santvarką. Jei tie ponai

gyventų Sovietų Rusijoj ir pamėgintų 
taip dirbti prieš ten esamą santvarką, 
kaip jie dirba prieš mūsiškę, Stalinas 
jų galvas nukapotų.

Į tą jaunimo nuodijimą mokyklose reik- ir karininkai), o 95 nuoš. ratinis prieauglis siekdavo 
tų atkreipti rimto dėmesio ir tiems ko- bu8 laba, adriskusi neB tiktai j. promiUo, Latvijos 

' mu“,sttųb ir ateistams ! ki4eniuoae nebebus ■ arti 4 ui uetuvoa
patarti keliauti į Maskvą. Juk, jei ten taip , . . .»mgų ir krautuvėse jau išgera, jei ten esanti santvarka jiems taip 
jau gerai patinka, kam gi čia ir be vargti?
Ar negeriau jums, ponai komunistai, ke- i teista turėti darbą, vis dėl- 
liauti Rusijon, kur “taip karštai kaitina” j to dar galės gyventi sutrau- 
staliniškoji “saulė”. kę diržus, susibrukę į pras

tesnius ir mažesnius butus, 
nes geresnieji butai visuo
met bus rekvizuojami ir pa
vedami milžiniškai okupaci
nei armijai.

Bet dvasinei kultūrai da
romi nuostoliai čia bus žy
miai didesni, negu sunkiai 
bombarduojamoje D. Britą- 
bijoj. Britų salose mirtin
gumas nuo bombų paliečia 
po truputį visus tautos 
sluoksnius beveik lygiomis 
Ne taip yra Baltijos kraš
tuose, kurie buvo prisiau
ginę visokio rango ir laips
nio inteligentijos apie 120,-

nyko prekės. Kuriems bus

Viskas Maskvai
“Amerika” rašo:

“Bolševikiškuose Lietuvos laikraščiūo 
sc iškilmingai rašoma apie pasakiškus 
Sovietų Sąjungos turtus, apie nepapras
tai produktingą jų gamybą įvairiose 
srityse. Lietuvių liaudis raminama, kad 
jai visko bus pristatyta iš “galingiau
sio ir išmintingiausio” Stalino tėvynės.

Taip skamba žodžiai, o gyvenime — 
štai kas: Vilniuje darbininkai pagrei
tintu laiku pagamino 25,000 pirštinių. 
Bet kam jos? Ar šąlančiai Lietuvos 
liaudžiai ?

Ne! Vilniuje pagamintos pirštinės 
skubiausiu traukiniu išgabentos į Rusi
ją. Ten jų laukia komisarų ir komisa- 
rienių dykaduoniškos rankos”.

Pesimizmu Nelaimesim
“Garsas”, nurodęs kokie darbai mūsų 

laukia, kaip eina rinkliavos įvairiems Lie
tuvos reikalams, tarp kitko, sako:

“Pavergtos tautos, kaip čekai, lenkai, 
norvegai, danai, belgai ir prancūzai ran
kų nenuleidžia. Kur tik jie turi galimy
bės, ten organizuojasi, telkia savo jė
gas ir rengiasi kovai už tautos ateitį. 
Minėtų tautų žmonės, laisvi nuo oku
pantų jungo, turi susidarę savo vyriau
sybes, turi savo legijonus ir pipnai pro
gai pasitaikius jie trenks okupantus iš 
savo žemių. Pas mus apie tokius daly- 

* kus dar tik svajojama ir šis tas pakal
bama ir parašoma. •

Juodu pesimizmu nieko nenuveiksim. 
Laikas atgaivint senųjų veikėjų entu
ziazmą ir tikėjimą į tautos ateitį, į lais
vą nepriklausomą Lietuvą. Išgirskime 
pranašingus Maironio žodžius, kurs dar 
tamsioms migloms siaučiant Lietuvos 
padangėje, šaukė: “Prižadinkim viltį ir 
stokim į darbą, nelaukę giedros”.

sė, koncentracijos lageriuo
se ir tenai jie likviduojami 
lėtu, metodišku būdu ir tor- 
tūromis. Vėliau seks kitų 
dar “laisvų” intelektualų ir 
laisvų pažiūrų drąsesnių ū- 
Kininkų eilė. Šitokių baisių 
nuostolių neturės jokia ka
riaujanti Vakarų šalis, nei 
Suomija.

Sprendžiant iš žmonių 
naikinimo dabartinių tempų, 
galima manyti, kad daugu
mas Baltijos kraštų inteli
gentijos bus sunaikinta per 
pirmą penkmetį, o antram 
penkmečiui pasitiks sunai
kinti tiktai likučiai tos in
teligentijos, kuri neįstengs 
“persiorganizuoti”. Greta 
visą laiką eis valymas ne
paklusniųjų ūkininkų ir ap
sivylusių rojum darbininkų 
Jei prieš okupaciją Sovietų

Baltijos Aukos Dabartiniam Karui
Kazys Pakštas

sistemai Simpatizavo 5 nuo 
šimčiai Lietuvos gyventojų,
10 nuoš. Latvijos ir 7 nuoš. 
Estijos, tai po okupacijos 
šitie procentai drąsiai bent 
du kartu sumažės. Nes ank
styvesnės jų simpatijos So
vietams rėmėsi tik propa- 11 
ganda ortodoksų komunis-,
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Griaudingas Laiškas Iš Paties 
Rojaus"

(Gali dainuoti ir visi balšavikai — prof. Kampininkas).tų, kurių žodžiams šiandien 
ir naivieji jau nebetikės, 
nes jie jau mato realybę su 
“uodegomis” prie maisto ir 
kitų reikmenų krautuvių ir 
jaučia, kaip “laisviausioje
pasaulio šaly kas naktį ne- Jau seniai nor5jau'

Sveikas, mielas dėde, 
Martynai Vilkeli.
Užu stalo sėdęs —. 
Tau rašau laiškelį.

-r

žinia kur prapuola kas nors 
iš jų pažįstamų. Žymi gy
ventojų dalis, žinoma, viso
kiais būdais bandys prisi
taikinti prie esamos prie
vartos, nes gyvybei išlaiky
ti geresnės priemonės jie 
niekaip, neras.

Sprendžiant iš to, kad So
vietai normaliniais metais 
laiko . koncentracijos lage
riuose apie šešis milijonus 
žmonių, tai Baltijos kraštai 
turės tiems lageriams duo
ti apie 200,000 “gyventojų”, 
kurie ten juk nebesidaugins, 
net ir ten pasiųstų amžius 
bus labai trumpas, viduti
niškai apie 5 metus, retai 
iki 10 metų, nes ten mirtin
gumas didesnis negu' papras 1 
tuose kalėjimuose.

1935-37 m. Estijos natu-

It

ti 10 promilių, ogi Sovietų 
net daugiau kaip 20 promi
lių. Sovietuose žmonės vei
siasi prie visų progų, bet 
kur, bet kaip, kaip triušiai 
ar žiurkės. Gi Baltijos Kraš
tai šiuo atžvilgiu jau pri
klauso Vakarų Europai. Tu
rėdami mažą prieauglį, bet 
neturėdami urvinio žmo
gaus atsparumo keleriopai 
padidintuose varguose, Bal
tijos gyventojai (ypač Es
tijos ir net Latvijos) jokiu 
būdu nebegalės patenkinti 
net koncentracijos lagerių 
savo žmogiškąją medžiaga. 
Baltijos kraštai pradės žmo
nių stigti. Tuomet Sovietai, 
jau išbandytu Karelijoj ir 
kitur bausmės pavyzdžiu, 
siųs čion rusus, ukrainie-

000. Dabar gal jau apie' čius, kirgizus etc. ir darys 
trečdalis jų yra kalėjimuo- iš jų sovietišką mišinį, ka

ris galutinoje išeity vis dėl-

Daug tau parašyti. 
Lietuvos naujienas 
Smulkiai nusakyti:

Dabar pas mus rojus, 
Dėl žmogaus kiekvieno. 
O jau proletarui — 
Betrūkst paukščio pieno.

Nebjaučiam sunkumo,
Mes naštos Smetonos.
Nes nebėr skirtumo 
Tarp driskiaus ir pono.

Pasakyk, lai visi, 
Argentinoj žino,
Kad mus išliuosavo 
“Genijus” Stalino.

Rojuj dabar darbo, 
Niekam nebestoka.
Tiktai, kad už darbą, 
Kaip ir nebemoka.

Bulvės tai pranyko, 
Kviečius konfiskavo. 
Rugiai, žirniai, pupos 
Kažkur galą gavo.

O kiaules sovehozuos, 
Gretom išrykiavo. 
Komisarai žąsis —
Vištas sušukavo.

Drobes, milus, kailius, 
Mūs namų gamybą.
Im raudonarimečiai 
Už gerą tarnybą.

Popierio nebturim,
Nėr nei ką prašyti — 
Sako, proletarams 
Nėra ko rašyti.

Dar, žinai dėdyti,
Kas pas mus įvyko. 
Vagių ir pijokų,
Nei vieno nebliko.

Nieko nepavogsi,
Sveikas tuščioj gryčioj. 
Tuščiam tvarte, svirne, 
Nei gersi seklyčioj.

Ūkįninkai mūsų 
Ir vagies nebijo.
Nes jie nebeturi,
Grūdo nei galvijo.

to virs rusišku, nes Sovie- protą mūsų.
tai turi pritaikę savotiškų 
surusinimo metodų, kurie 
daugeliui mūsų nesiduoda 
lengvai apčiuopiami.

Lengvai galima suklysti 
kalbant apie likviduotų žmo 
nių skaičių, nes suareštuo
tais žmonėmis Sovietų lais
vėje giminėms ir draugams 
yra griežtai neleistina inte
resuotis jų tikimu ar teikti 
jiems* kokią pagalbą belan- 
giuose kalėjimuose. Be to 
Baltijos tautų visos laisvo-

Dirbt stachanoviečiais.
Dabar mes jau žinom,
Kaip Leninas mirė 
Ir kaip Leibą Trockį 
Jis vadu paskyrė.

Žinom, kokias bobas 
Stalinas mylėjo.
Kiek jis kartų “vedė,” 
Kiek vaikų turėjo.

O tasai beraštis,
Pijokėlis Tadas,
Dabar pasakoja,
Kad Stalinas jo vadas.

Ir vagilius Zigmas 
Linkiškių — Kva darų; 
Dabar pačiam Vilniuj 
Sėdi komisaru.

O jau Maušos, Sorės, 
Abromai barzdoti,
Lietuvius tur šviesti,
Valdyt ir globoti.

Netikėjom dėde,
Tokią laimę gauti,
Kad mums reiks tik dirbti, 
O žydams ponauti.

Mat dar Visi lygū3, 
“Išlaisvinti” broliai.
Liko tiktai špygos,
Kas buvo ikšioliai.

Nieks čia nebebijo 
Dievo ir nei velnio. 
Vaikščiojam po rojų 
Dažnai ir be kelnių.

Gaila tavęs, dėde,
Kad tu ten tarp ponų. 
Argentinoj sėdi 
Ir klausai jų monų.

Gyvena kaip rojuj 
Ir namiškiai mūsų.
Alkani jie ginas - 
Nuo maskolių blusų.

Tiktai mūsų mama 
Per pat devintinę — 
Numirė vargšelė 
Vidurių šiltine.

Brolis Bernadiktas,
Sibiran išvyko.
Mat, jam mūsų rojaus 
Oras nepatiko.

Tėvas mūs Donbase 
Ruskiams anglis kasa.
Ir prisiųst sausainių 
Bei drabužių prašo.

Aš belangėj sėdšiu,
Sesuo pas čekistui.
Taigi rojuj darbus 
Visi turim “čist'is.”

(Pietų Amerikon žinios)

300 metų Romanovų dinas
tijos viešpatavimą. * Reik 

sios kultūrinės, religinės ir i manyti, kad pats Mefistofe- ir barbarų orgijos neišgali 
ekonominės organizacijos ir trina sau delnus ii, amžinai tęstis. Baltijos tau- 

džiaugsmo, pažiūrėjęs kaip!tos, ypač lietuviai, turi gaujų išbujojusi didelė spauda 
yra totalitariniu metodu 
likviduota, konfiskuojant 
visą jų nejudomą ir judo- 
mą turtą ir suimant jų va-
dus ir žymesnius žmones, gauna jų Genijų-Prometė-

Tai perdaug jau šviečia. 
Ir tris syk į dieną 
Mitinguoti kviečia.

O tenai mokina
Būt gerais piliečiais —
Nieko veik nevalgyt,

Taigi gražios, jaunos kultu- jų ir prikala prie Kaukazo 
ros skaidrūs žiburiai tapc uolų, kūju ištaško jo sme-
užgesinti tokiu žiaurumu, genis ir dideliu, atšipusiu
kokio Rusija nematė nei pei i jau piautuvu nupiauna jam

galvą.
Tačiau istorija rodo, kad

atgyja urvinių žmonių veis
lė, įsiveržia į aukštas kul
tūros dirbančias, dainuojan
čias ir kuriančias šalis, su

sią išeiviją, skaitančią iki 
milijono laisvų žmonių, šim
tai inteligentų kaž kokiu 
stebuklu vis dėlto spėjo pa- 

Nukeltas į 6 pusL)
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Al. Rachmanova.

Nauju Žmonių Fabrikas
Romanas 
II Tomas

Išvertė Ant. Pauliukonis

=!/
(Tęsinys.)

Įėjo draugas Muchinas, 27 metų vyras, žerna kakta, 
šviesiai rausvomis bereikšmėmis akimis ir išblyškusia, 
nesveika veido spalva. Jis darė apatišką įspūdį, kurį 
ypač dar stiprino gerokai išsikišęs, žemai nusviręs apa
tinis žandikaulis.

— Sėskis, drauge! — pakvietė jį bičiuliškai Vladi-
* mirovas. Jis instinktyviai juto, kad iš šio žmogaus ga

lės daug ką sužinoti.
— Už ką tave buvo uždarę? — paklausė jį užjau

čiamai, pastebėjęs, kad svečias tik murkso, vis nesu
rasdamas kalbai pradėti tinkamo žodžio.

— Kad suhkvidavau vieną merginą.... dėl alimen
tų, — galop atsakė tas sausai.

— A, atsimenu: tu jai vietoj pieno įdavei acto!

— Taip! — atsakė draugas Mucninas su niauria 
mina. — ir vis dėl tos kvanos Praskovios! Aš tarna
vau bernu, o ji merga. Nu, ir as buvau tokių metų, ka
da kraujas muša į gaivą ir žmogus negali nustygti vie
toje — neišturi savo kailyje, u ji visą laiką vis suki
nėjosi po pat nosimi, demonstruodama savo motensku- 
mą, šaudydavo akimis ir merkdavo vyrams. Ne aš vie

* nas kaitas: ir su kitais valkiojosi — su kurpium, kir
pėju, su prižiūrėtoju. Kvailas, ar ką, aš būčiau, kad mo
kėčiau alimentus: už ką? Vieni džiaugsis, o man — mo 
kek. meno sau, gražus dalykas! Be to, dar visi čia ro- 
uys dantis: Pagaliau, jei jau taip nori, galima ir aru, 
metiškai išskaičiuoti: mano žiniomis, jei vaikas butų 
buvęs įtaisytas mano, tai negalėjo taip anksti gimti, u 
ji tuo tarpu su svetimu vaiku paprasčiausiai atsivilko

x į mano kambarį, lyg aš būčiau tikrasis jo tėvas! rsu, 
ir as kartą jam įdaviau acto — ir beregint užrietė ko-

— ir tau negaila vaiko? — paklausė draugas Vla
dimirovas, kurį netikėtai paėmė keistas smalsumas.

Ligoninėje Pas Sergantį Lietu vių Patrijarchą uanT^omc sLtUpa'’agr
_ . „ iv ‘ i r - ventojų surašinėjimo biuro
Baranausko šventintas, Basanavičiaus lankytas. — Pirmoji kelione direktorių Tas išgirdęs, kad 

pas Amerikos prezidentę. — Kaip kun. Skripkus redagavo sporto lietuviai nori būti užrašomi
skyrių. — “Geruoju paimsi savo neprietelių kiekvienų.” — Koks lietuviais, nusiskundė, kad 

7 . o blankuose nėra tokios gra-
fos, o naujų išspausdinimas 

mes. Kad suorganizuos, bū- kaštuosiąs apie 15,000. Ta
ravo. lietuviškas eisenas su čiau, kai jau aukštesni pri- 
raiteliais, tai visiems įspū- įarė, tai ir tas direktorius 
dį darė. Labai daug yra lie- sutiko, tik paragino — kad 
tuvių gerovei pasidarbavęs Jei jau bus tokios išlaidoS) 
kun. Kriaučiūnas. Jis ir pir- tai jau lietuviai tegu nors 

| mąją lietuvišką mokyklą kuo daUgįau rašosi lietu- 
Chicagoje įsteigė. viais. Ir taip nuo Vytauto

I — Savas bažnyčias lietu- Didžiojo 1910 metų mūsų 
! viai mielai lankydavo. Nesi- tautiečiai gyventojų suraši- 
gailėdavau sakyti pamoks- nėjime galėjo užsirašyti lie- 

! lūs, paprastai juos pasira- tuviais. Bet jau mums tai 
šydavau, stengdavausi juos dėl to reikėjo daug prisi
gėriau paruošti, o kunigų valkioti...
buvo mažoka, tai tekdavo — Turėdavome nemažai 
sakyti po tris-keturius pa-, įr kitokių rūpesnių. Kad ir 
mokslus vieną šventadienį. su įa pačia lietuviškąja 

Pradžioje šio šimtme-' Spauda: Man pačiam teko 
čio kai būdavo gyventojų būti “Draugo” ir preziden- 
s u rašinėjimai lietuvius Pa- tu, ir menadžeriu. Kai pini-

testamertas tautiečiams?
Šv. Kryžiaus — seselių 

kazimieriečių rūpestingai 
vedama ligoninė yra dauge
lio susirgusiųjų viltis. Čia 
radau ir Chicagos lietuvių 
ilgametį veikėją kun. Alek
sandrą Skripkų. Atskirame 
kambaryje ligonis gulėjo iš
balęs, suvargęs ir man pa
čiam sąžinė ėmė išmėtinėti 
— kaip galima drįsti var
ginti tokiame stovy esantį 
mūsų veteraną. Ant durų 
juk užrašas: “No visitors”. 
Čia tegali lankytis receptas 
ir kryžius, o ne laikraštinin
ko plunksna. Nebesitikėjau 
padaryti intervievv. Tačiau 
negerai gi išeiti nieko ne
tarus.

Kun. A. Skripkus

liau Westvillėje. Pasitaikė
— Kaip jaučiatės, turbūt į būti Chicagoje per atlaidus fprastai užrašydavo slavais gų nebūdavo, tai nežinai nė 

ką ir daryti. Ne kartą tek
davo pačiam prikišti po šim 
tinę ir skolinti mažai betu
rint vilties atgauti. O vienu

nuobodu ligoninėj... t pas kun. Kriaučiūną, susi-ljf kitokiais, tik jau ne lie
— Ligonio akys plačiau pažinau su vietos žmonėmis. u'iais’ as mums visiems

atsivėrė i labai nepatiko. Nutarėme
Netrukus ir atvyko čikagie- \ kreiptis į vyriausybę. Daug

— Sunku. Kojos skauda... čių delegacija su vyskupo teko privaikščioti! Turėjau/ ““^"‘“7 teko“ man reda
btabteiejo ir oro įtraukęs sutikimu kviesti organizuo- vieną pažįstamą kongresmo- 
pratarė: ti parapiją. Iš Westvillės ną, tai visų pirma pas jį

— Kažin ką namie — pa- Chicagon ir atvažiavau 1904 užėjau, kad prašytų reko-
rapijoj — veikia. Noveną ar m. Tų pat metų pabaigoje mendacinį laiškelį. Jis ma- 
jau pradėjo?.. Kambary ir pašventinome bažnyčios ker nęs ir klausia: “Pasakyk, 
vėl ligoninės tyla. tinį akmenį, o už poros me- j kur gi tie lietuviai turi sa-

Slaugytoja, nujausdama tų ten kur anksčiau buvo vo tėvų žemę, ar prie Juo
ko atėjau įdavė kažkokį po- bala, kur kurmiai rausėsi,! dųjų marių?”. “Ne, — sa

guoti sporto skyrių. Ką gi 
— reikia ir dirbti. Papra
šau būdavo, kad kas para
šytų, kitą kart ir pats ką 
parašai. Šiaip jau laikrašty 
daugiausia rašydavo kun. 
Kaupas. Remdavome laik
raščius, kuo galėdavome, iš-

pierį kuriame buvo įrašyta, išaugo šv. Kryžiaus bažny-'kau, — priešingai, ne prie rašydavome> aptaisydavo-

K

— Ak, kur čia bus gaila! Yra ko gailėtis! Neturėjo 
dar ne menesio.... lyg ne vis tiek, ar tolų nudetum, ar 
pasRandintum kačiuką!

— Bet tavo Praskovia, matyti, jo vis dėlto labai 
gailėjosi! (j_____

— E, kur ten! Greičiau apsidžiaugė, bent nienas 
nekvaršins galvos!

— Klausyk, Muchinai! O paskum, kai tu vaiką nu
žudei, ar meitad tau nebuvo gaila? — klausinėjo drau
gas Vladimirovas toliau, to paties smalsumo suatina-
mas. <X-

— Anksčiau gal kiek ir buvo gaila, kol atėjau į 
“žmonių fabriką.” Teko drauge gyventi su vagimis, žmog
žudžiais, plėšikais; visi jie gen diegai, o aš esu žmogus 
ramus, taikaus būdo. Gavau trejus metus, bet kadangi 
esu iš proletarų tėvų, be to, kalėjime padoriai elgiausi, 
tai mane perkėlė į “fabriką.” Dabar aš labai domiuosi 
komunizmu, nes jis nepripažįsta šeimos. Iš šitų bobų 
nieko gero negalima sulaukti — tik nuolatiniai barniai, 
rietenos, visoki nemalonumai! Tikra velniava! Bet, žiū
rėk, atėjo kuriam į galvą kvaila mintis, kad be bobos 
sijono negali gyventi, — ir sveikas dingęs! O paskum 
raunasi sau plaukus! Kitaip negalima — reikia visaas 
tas bestijas versti, kad dirbtų; pavalgyti žmogus gali ir 
valdinė j valgykloj, o vaikus — į dietdomą (vaikų lopše
lis). Sovietų valdžia, tai bent valdžia: tokia tai man pa
tinka. Todėl ir aš pasidariau komunistas. Bet, drauge 
Vladimirovai, žinote, bobų reikalai mūsų “fabrike” la
bai blogi. Visai, visai, blogi!

Draugas Muchinas pasikasė pakaušį.

— Seniau būdavo Ubai paprasta: užsimanei mergos, 
nuėjai į moterų skyrių, susiieškojai, kokia tik tau pa
tinka, ir baigtas kriukis. Kiekviena džiaugdavosi, kad 
kas nors užkabina. Bet, matytumėte, kas.dabar darosi! 
Visos jos tartum pamušo! Jei tik mirktelsi, žiūrėk, ir 
mauna į snukį! “Čia ne prostitucijos namai!” sako: “mes 
esame padorios merginos!” Ir vakar man viena taip at
rėžė! Nori būti komunistė — ir štai, girdi, esu “pado
ri”. ... Kokia čia kiaulystė: padorumas ir komunizmas.., 
ką tai turi bendra? Bet ji man taip siūbtelėjo į srėbtu- 
vą, jog net tamsu akyse pasidarė. Mergšė užtrenk? 
miegamojo duris, o aš sau stoviu kaip koks buožių ne
kaltas bernelis ir žio£>sau!

(Bus daugiau.)

kad ligonis gimęs 1867 me
tais, kunigu Įšventintas 1891 
m. vasario 10 d. — prieš 
penkiasdešimts metų.

Sukaktuvininkas vėl pra
vėrė akis išgirdęs apie ką 
kalbame, pridėjo:

— Šventimus suteikė prof. 
vysk. Ant. Baranauskas, 
“Anykščių Šilelio” autorius.

— Kaip girdėjau, Tams
tai teko daug dirbti dėl lie
tuvių. Įdomu...

Kai ligonio mintys nukry
po į praeitį, jis kažkaip at
gijo. Šviesūs matyt ten bu
vo atminimai ir klausinėja
mas ėmė pasakoti:

— Iš savo vyskupo suži
nojęs, kad reikalingi lietu
viai kunigai, Amerikon at
važiavau 1902 metais. Pir
ma gyvenau, Brooklyne, vė-

k

čia. Buvo darbo, buvo. Lie-; Juodų, o prie Baltų, prie 
tuviai niekados bažnyčios iš Baltijos”. Kongresmonas pa

me. Dar ir dabar yra šis 
tas iš tų laikų užsilikę. Bū
dami perdaug darbu užkrau 

Reikėjo rūpintis rinkliavo- ti jei norėdavome ką pas
inis, paskolomis, nuolat j dirba industrijoje, kad kad-ytį tai tekdavo nakti-

gryno pinigo nepasistatė.

vaikščioti po namus. Apy
linkė buvo didelė, norėjosi, 
kad visi lietuviai sutilptų, 
kad nereikėtų jiems vaikš
čioti pas svetimtaučius, tai

rašė, kad lietuviai geri žmo
nės, kraštui ištikimi pilie-

juos reikėtų užrašyt lietu
viais.

mis. Neprisilaikiau, atilsio 
mažai, tai dabar atsiliepia. 

Prezidentu tuokart buvo'i Organizmas savo išreikalau- 
Taftas. Nuėjome pas jį i ja.
Kriaučiūnas, aš ir dar kiti. 

ir pastatėme bažnyčią, di- Prezidentas priėmė gerai, 
dėlę. Ji net pasidarė perdi- pritarė mūsų prašymui, pa- 
dėlė, kai šalimais įsikūrė sakė, kad stengsis mūsų rei- atvažįuodavo, viešėdavo lie- 
naujos parapijos. Su įrengi- kalavimus išklausyti, užgy-|tuvių veik6jai; Dr. Ma|iaIls. 
mu ji kainavo apie 160,000 rė lietuvius. kas> kun Gustaitis> Oabry3,
dolerių. Daug ir sveikatos Tai buvo bene pirmoji lie- 
atėmė. tuvių delegacija pas USA
- Chicagoje lietuvius ra.! Paridentą. Vėliau jų buvo 

dau daugiausia bedirbančius ra
stokjarduose. Mylėjo jie Lie 
tuvos reikalus. Turėjo savo 
draugijas, mėgdavo iškil-

— Šalia bažnytinio darbo 
vis tekdavo paremti lietu
viškas reikalas. Kiek kartų

Vaičkus, Matulevičius. Ke
letą dienų viešėjo ir Basa- 

(Nukelta j 6 pusi.)

Gražioji Sv. Kryžiaus bažnyčia

Lietuviškos Knygos Dabar Reteja 
Ir Taipgi Brangeja!!!

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

PO 01.00
’ttl Sparnuoti Lietuviai — Darias ir Girėnas, parašyta tt 
$ Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų 'M 
tt| tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380

pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto 

mi Jur£ėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi 
tt! apysaka. Tai antra “All Quiet On The Vv'estern

Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais
10 Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Į 
rhi domūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykis,
$ iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusi 
$ Kietais apdarais.

Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo- 
Įjj no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
/a Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu- 

linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd
M šias knygas galimu įsigyti Draugo ofise. Siun- 

čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek 
Tienos knygos persiuntimą.

| “Draugas”, 2334 S. Oakley Avė..
j?! Chicago, Illinois

BUDRIKA
Naujos 1941 Radijos

Naujos Radio-Kombina- 
dijos.

Naujos Elektrikinės 
Ledaunės

Nauji Rakandai dėl namų
Perkant Vasario Mėnesio 

išpardavime daug 
sutaupoma.

Naujai įdainuoti Lietuviš
ki Rekordai garsios Me
tropolitan Operos žvaigž
dės, Anna Kaskas, dabar 
tik padaryta, po .50
Elektrikiniai “record pla- 
yers”, groja rekordus per 
jūsų radiją, tik £6-95
Lietuviški Rekordai

16322 Kur Bakūžė Samanota — 
Mano Rožė, {d. Anna Kaskas.

16323 Dukružėlė — Mergų Bė
dos, Jdain. Anna Kaskas.

16193 Marytės ir Jonuko Daina 
Žemaičių I’olka. Mahanojaus 
Orkestrą.

16206 Stoviu Prieš Tave — Oi 
Mergele. Mahanojaus Orkestrą 
su daina.

16209 Liudvinavo I’olka- -Paukš
čių i’olka. Mahanojaus Orkes.

16227 Ūkininkų Polka — Jurgio 
i’olka. Pensylvanijos Angleka- 
sei Orkestrą.

'6242 Močiutė Valeas — Lietu
vaitė Polka. Armonikų Duetas.

16254 Aukšti Kalneliai — Ak 
.Norėčiau. Mainerių Orkestrą su 
daina.

16256 Ūionai — Ar Aš Tau Sesė, 
vanagaitis ir štogis.

16259 Toks Vaikinas I’olka—Pli
kių l’oika. Mainerių OrKestra 
su daina.

16280 Storo Jono Polka — Ves- 
kie Mane Šokti l’oika. She- 
nadorio Orkestrą.

16281 Tarpe Kutų l’oika — Kuo
met Šoksi l’oika. Mahanojaus 
Orkest ra.

16284 Kam šeri Žirgeli — Kai Aš 
Turėjau. Vanagaitis ir Olšauskas.

16299 Erei Polka — Našlys Pol
ka. Lyra Orkestrą.

16300 Lakštutės I’-olka. 
Lithuanian Orkestrą.

Klaipėda

W. Gula16302 Gegužinė I’olka. 
ir Orkestrą.

16303 l’oika Dėl Numylėtos — 
Virbalio l’oika. \V. Guios Ork.

16304 Kanapių I’olka — Ona 
l’oika. W. Gulos Orkestrą, dai
nuoja Vasiliauskas.

163H5 Beržų l’oika — Daratytė 
l’oika. W. Gulos Orkestrą, dai
nuoja Vasiliauskas.

16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango 
— Ar Atsiminsi? Anglų Valeas. 
{dainavo A. babaniauskas.

16307 Marš, Marš, Kareivėli — 
Geležinio Vilko Maršas. Karo 
JuoKykios Choras.

16308 Drūlia — Tu Lietuva, Tu 
Mano. Įdainavo Akiras Biržys, 
l’upų Dėdė ir Dėdienė.

16309 Būk Vyras I’olka — Kai 
Aš Turėjau Kaime Mergelę. 1- 
dainavo A. Dvarionas.

16310 Septintame Rojuje, Anglų 
Valeas —- Jaunystės Meilė, Tan
go. {dainavo A. Sabaniauskas.

16311 Mano Gitara, Tango — 
Saulėtas Rytas, Anglų Valeas. 
{dainavo A. Sabaniauskas.

16312 Lietuviškos Liaudies Daine
les — Dalis 1 ir 2. A. Habani- 
auskas.

16313 Našlaitės Kapas — Griū
vėsiu Gėlelė. Akiras Biržys, Lu
pų Dėdė ir Dėdienė.

16di4 Anūkų l’oika — l’upų Dė
des l’oika. {grojo Akiras Biržys

1631a Buk Vyras l’oika. A. Dva 
rionis

16316 Gieda Gaideliai — Gražus 
Miško Budas, {dainavo Akiras 
Biržys.

16317 Sužadėtinių Valeas —- llo- 
suiiūtės l’oika — Lupų Dėdienė.

16318 Marijampolės Polkų — 
Gardus Alutis, Valeas. (dainavo 
l’upų Dėdienė.

16319 Obelių l’oika — Sekminių 
Valeas. {grojo Akiras Biržys.

16320 Merkinės l’oika — Kre
tingos I’oi vi. |gr. kiras Biržys.

1632 1 Pasakykite Mergelės, Tan
go - Kai Smuiku Groji Tu, 
Tango, {dairi. A. Sabaniauskas.

I /-sakant rekorrliis { kitus mies
tus, ar vieni! ar šešis rekordus, 
reikia pridėti Mc už prisiimtl- 
ino lėšas.

Jos. F. Budrik, Ine.
Fumiture House

3409 SO. HALSTED ST., 
Chicago, Illinois

Žymūs radijo programai iš sto
ties WCEL, 970 kil., nedėlios va
karais nuo 5:30 P. M.



DRAtfGAB Pirmadienis, vas. 10, 1041

LIGONINĖJE PAS LIETUVIŲ 
PATRIARCHĄ

(Tęsinys is 5 pusi.)
Jo Uetrviškąją

Tas septynių dešimtų me
tų tėvelis, prisiminęs savo 
mielus parapijos ir tautie-

navicius.
veiklą kunigai nj,.endavo- 
me. Basanavičius, kaip Lie-j{nt reikalus, kalbėjo ir kal- 

„ tuvių Mokslo draugijos pir- bėj°. Man net graudu pasi- 
mininkas, ir laišku yra at- dart' kad P*1, P°ra valandų 
rašęs, - pasakojo jnbilia- taiP «vargs, o jis vis pasil- 

a-. , • sėdamas kalbėjo... Prisimi
nė savo pamėgtas lietuviš-

Baltijos Aukos 
Dabartiniam Karui

TT. Marijonų Misijos 
Gavėnios Metu

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

(Tęsinys iš 4 pusi.I
sprukti iš Baltijos kraštų į 
Vokietiją, Suomiją, Švediją Za^. uP^ev^ius 
ir kitur. Kartu su senesne
išeivija jiems bus lemta su
daryti išvadavimo gvardiją.

Panaikinus net keturias val
stybes, kurios iki 1939 m.

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

Kovo 10 — 30 dd. Water- 
bury, Conn. — kun. Mikas

Girdėjau, kad Tamstai ^as gįegmes įr dainas, kaip! ru88ėj° mėn. skirdavo du Urbonavičius, kun. Jonas 
sekdavosi su visais gerai | jas su parapijiečiais giedo- milžinu — Rusiją ir Vokie-
sugyventi ? jo, dainavo, nebeiškentė nė tiją — karų pavojai nesu-

Jančius ir kun. 
Vaškas.

dr. Juozas

Aš vis galvodavau, kad, dabar ir nuo ligos suvytu-
jei žmogus ką ir padaro ne
patinkamo, tai in bona fide, 
taip sakant, dažniausia įsi
tikinęs, kad taip reikia. Tai 
aš jau būdavau atlaidus.

mažėja, bet padidėja. Di
džioji Sovietų imperialistinė 
jėga atsidūrė arčiau prie 
dar didesnių Vakarų Euro
pos jėgų. Kol apetitai jų vi
sų dar duodasi suderinti,

siomis lūpomis užniūniavo:
Tėvynės dainos, jūs malo

nios
Ką širdį, žadinat saldžiai..
Iš krūtinės, kurią spaudė

Užpuls būdavo mane kai kas i e t ynių amžiaua dešimtine-i ko1 yra dar kas lenSvai už 
per laikrašti, o aš j| sutikęs čių aaSta gim8 dainos me. kariauti ir dalintis, tos jė-
dar pasveikinu. Geruoju pa- lodija. Nebuv0 jį dabar taip gos 8yvens laimin« ‘'S°°d 
imsi savo neprietelių kiek- į galinga savo garsu_ kaip ki. business and prosperity" 
vien,, jei eisi su piktybe, | tados tet a buvo niūniu0. 8ady»e- DėJa. «os žemės 
neišgrajysi. ta Ugonio iovoj, sjo is šir. istorija nerodo, kad šios rū-

,. j- v i sies gerovė ilgai truktų. Šil-— Koks būtų Tamstos pa- dies ir spaude ašarą...
geidavimas, taip sakant tęs- j Atsisveikinant ištiesė ran 
tamentas lietuviams? ^4-

— Žiūrėti savo tautos to

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

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

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

Mirė Žymus
Konvertitas

Roma, vasario 17 d. —
Šiąnakt mirė a. a. Mgr. A- 
leksandras Sipiagin, mūsų 
žymus konvertitas. Velionis 
yra kilęs iš mūsų bajorų 
stačiatikių šeimos; baigęs 
kelis fakultetus; pasižymė
jęs ypač gamtos tyrinėji
mais; vėliau stojo į politinį 
darbą — buvo I Dūmos at
stovu. Viską metęs — priė
mė katalikų tikėjimą ir pa
sirinko dvasininkų luomą. 
Daug pasidarbavo Bažnyčių 
Unijos reikalu.

A. t A
sroi I

lesnio likimo, eiti vieningu
mo keliu. Tiek išlaidų yra 
įdėta kuriant savas parapi-

— Dėkui..., — pratarė.
— Kodėl?
— Kad rankos nespaudi... 
Nesuprasdamas truktelė-

jas, mokyklas, ligonines, se-jau pečiais. Į talką atsisku- 
serų namus, labdarybę! Rei
kia tą visą darbą toliau pa
laikyti. Gal net dar daugiau

toj kompanijoj tikrai atsi
ras vaidų. Bus ir karų. Bus 
vis ir gerų vilčių mažosioms 
tautoms savo prigimtas tei
ses atgauti. Visoje žemėje 
išblaškyti jų vaikai lauks 
pirmųjų pragiedrulių, pir

are sure to be 
just what you want— 
light, delicious and of 
fine texture.

Listea to

PALANDECH’S 
TUGOSLAV-AMERICAN 

RAD10 BRŪADCAST
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.

STATION WHIP
1480 kilocycles 

(First Station on Your DiaI) 

Featuring a program of

Yugoslav Folk Music

mojo ženklo naujam prisi- 
bino slaugė su paaiškinimu; kėlimui. Dabarties nelaimės 

— Pasitaikė, kad lanky- gai pamokins jas geriau su
jojai sveikindamiesi ligoniui tarti, nesiskaldyti, jungtis į 

reikėtų pasirūpinti labdary- iki skauSmo nuspaudė ran- platesnes laisvųjų tautų fe 
be, nes kaž kaip visi turi sa- ką...

Išlydėdama ji kalbėjo:
— Visais jis rūpinosi, tik

vo darbų ir kilnių darbų, 
bet labdarybe nėra kas rei
kiamai pasirūpintų. Būtų ne gavimi. Dabar, nors ir Į 
gerai, kad koks jaunas ku- ligoje, laikosi pakenčiamai;

deracijas ir tiesti tvirtes
nius pamatus ilgesniam ir 
laimingesniam gyvenimui. 

(Galas)

DoublcTestedKC BAKING
Double Action

Ūse only one level tea- 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes.

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

TYPEVVRITERS
A D D I ii G MACHINES

— SMAU MONTHIY PAYMENTS— 

AU. MAUS
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED

•va aiavuH esaty omi-tias niw.macmimi •vabantii+ CTAD typewriter 
COMPANY

robut c. ooibbiatt.
IM W. MADISON ST.

Phone DEAR3ORN P444
ISTIMATES-FREE —OIMONSTRATION

STANISLOVAS
STOCKIIS

Mirė VuKuri-> ». 1941, 5:15
vai. ryti* Hiiluukt'H 27 medų 
UIIIŽiaUM,

Gimė ChicuHo. Illinois.
Paliko dideliame n u 11 fld I me

motuų Barbarų, po tėvais — 
WuailuuMkaltė. tėvą Stanislovų, 
tetų Zofiją Višlnakleny, 2 pus
brolius Waller Višinskis ir jo 
moterį. Ir Kilwuril U’asilauskl 
ir jo šeima; pusesvrę lierthu, 
l'redun ir jos vyrų., 2 dėdes 
Kazimierų Stuskewicx ir 
ir Stanislovų VVasilauskj; tetų 
Ori'' Ht-imbrlenę Ir šeimų.

Kūnus pašarvotus naniuone, 
4052 So. (’umphell Avė.

laidotuvės įvyks Ketvirtadie
nį, Vasario 13, iš namų U vai. 
ryto bus ut lydėtas j šv. Ak- 
nleškos par. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų Po pamaldų Ims 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Rimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę; Motina. 1V*vas, Te
tos, Pusbroliai, Dėilės ir Visi 
Giminės.

i.aldotuvių Direktoriai 1.a- 
chawicz ir Sūnai, Tel. CANul 
2515.

* .t Mieve

LotųuickrcliviLotu itcinitK u' ve ;• p.inplci.
atldete'a foo», bcabtcs, i . bei nnti oi'..-r ex- 
ternull/cuuacd ekin unubi. , : »e worl<l raom 
cooling. antiaept c, liųual i.) 17 į n
Greaselv.-a, Rtairdeta. S-iothf* t• s. m. ;
quickly stupft inteiMe it. hir;» 3* ui i 
proves it, or your inoncv i? i , v*
druggist tuday I »r D. U. U. .oa

/

Drąsiuosius laimė palaiko.
Simonidas

BeentaaDRAFT?
gargie Listerine
Liks wet feet and fatigue, drafta weaken 
body resistance so that germs associated 
with colds tnay get the upper hand. Help 
Nature to overcome such gerins on throat 
surfaces by gargling with Listerine Anti- 
septic at the first symptom of an irritated 
throat or an oncoming cold. This pleasant 
precaution.taken promptly and freąuen t ly, 
may spare you a long, unpleasant siege. 
Lambert Pharmacal Co., SI. Louis, Mn.

Kilis germs 
assoeiated urith colds

/

Why b« ycmr ag«? Look younger thcm your yean with 
Clairoled hair ... with harir that is soft colorfut youth- 
ftkel Those grcry streaks ccm be so thoroughly erased 
eriih Clcdrol. the iaznous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions cm it TINTS. 
See your hairdreeseg today and say:

1-

nigas labdarybės veiklai ir 
kitiems organizacijų reika
lams galėtų visiškai pasi
švęsti. Suprantama, jam tu
rėtų būti sudarytos pragy
venimo sąlygos. Lietuvių 
kunigų yra gerai besidar
buojančių. Tegu visi būna į 
tokie. Tegu jungiasi į kuni
gų vienybę. Kas gi seniau i 
“Draugą” palaikė, jei ne' t 
kunigų vienybė, ir dėti tada 
reikėjo ne po penkinę. Tegu 
lietuviai kunigai ir dirba 
lietuviams, tegu palaiko tau 
tinį jausmą savy ir kituose. 
Amerikiečių katalikų kuni
gų visada atsiras, kad tik 
lietuvių kunigų nepritrūktų 
ir kad lietuvių sunkiai su
kurtos parapijos nepereitų 
į svetimas rankas. “Vyčių” 
veikimas labai reikalingas. 
Jį reikėtų pagyvinti, ir lie
tuvišką spaudą remti. Su 
spauda rišasi daugelis da
lykų..., — kalbėjo lietuvių 
veteranas.

viską atmena, linksmas, kad 
ir kenčia.

K. J. Prunskis
Kada teise negali išspręsti 

— sprendžia jėga. Šileris
... uh/A

Gavėnia - MALDOS LAIKAS - Artinasi!

ĮSIGYKITE 
MALDAKNYGIŲ

DABAR!
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų 

Ę’J Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
gį) Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais, 
& 250 puslapių ................................................... ..

Su persiuntimu $1.00.
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
rais, tik ............................................................. yg

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

niškai kreipdamiesi ar rašydami į:

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

•AKY, HTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
•erlatulu Patarnavimai — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

•rito aov fer fra* boofcfof and fr»* advfca on your hair prohl.n to 

Joan Clah. Pr9tkJ»ol. Clalrol. Ine.. 130 W. 46lh St.. New York. N. Y.

Skaitykite Katalikišką Spauda
Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 

Savo Biznius “Drauge”

“THAT LITTLE GAME”......... Shc Cal|s With a Four Siraižht

So YOV .
♦CAU.BO' '

\NEul i'vb Got 
Art'AtB Full“

Ve Got 
A F'mC,
A Si*..
A SBVSrf,
AN eismt 
AKO A ĄUEEN! 
lt TMAT , 
AHVTHlrtG’

frtt.SUI,seven.
tUlMT AHO a aoeen !

VCAH.
TitATS

CALAMOV; 
Yov ulirt

UHG!
OH, WHAT A

HCADACHP i 

Arto | AtartO
<rtffH A PAtRA 
Tft«*t Juvr 
PtP nuneš op 

F on HBft

WMY Šone
Tu art U 

SoMBlHlNG.' 
IT5 A 
BtACTlFOL 

'fouft MCAšdAT" 
AHO IT TAurt 
A1S1RAIOHT" 
3b fiCAT IT. 

HAW -

biate ***!senti*

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

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

4447 S. Fairfield Avė.
Tel. LAFavette 0727

lAMBULANCE Dieną ir Naktį

JOHN F. EUDEIKIS

PAMINKLAI
e

TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA U2 SAVE”

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103

LAIDOTUViy DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Aki D III A kl P C patarnavimas 
HITIDULHNbL dieną ir naktį

D V v A T KOPLYČIOS visose I K A 1 MIESTO DALYSE

Aite R PhilOgs
Antfniy B. Petkos

3307 Littmniea Atu. 
Phone YARds 4908

6812 So. Western Are. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
dCeno 2109

3354 Sa. Halsted St 

Telefonas YARds 1419

Ladamicz ir Sanai 2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrins 42-44 E. 108 St , 
Phone PULlman 1270

Alhert V. Petkos 4704 S. Weetent Arenne

Phone LAFayette 8024

L J. Zolp 1646 Weet 46th Street

Phone YARds 0781-0782

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenue

Phone YARds 1138-1139

4848 Bo OaBf ornia Ąre. 

Pfcem LAPayette 3871J. Lmleviciūs
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Motery Sąjungos
20 Kp. Jubiliejus

Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos 20 kuopa šven
tė 25 metų gyvavimo su
kaktį. Šią kuopą suorgani
zavo Franciška Macijauskai- 
tė-šatienė, kuri deja, nesu
laukė sidabrinio jubiliejaus. 
Jos atminčiai per bankietą 
prie garbės stalo buvo tuš
čia kėdė, papuošta gedulo 
ženklu. Ji buvo viena pir
mųjų, Moterų Sąjungos stei
gėjų, iki mirties ją nuošir
džiai mylėjo ir buvo jai iš
tikima. Lai Aukščiausias 
suteikia jai amžiną ramybę.

Bankietą atidarė malda 
M. Paukštienė, Illinois vai. 
direktorė, kuri jau 24 me
tai, kaip sąjungai priklau
so. Tai nenuilstanti veikė-1 
ja, kelis sykius yra laimė
jusi centro dovaną už įra
šymą naujų narių.

Vakaro vedėja buvo E. 
Statkienė, kuopoje išbuvus
21 metus, valdyboje ėjus į- 
vairias pareigas, ilgiausiai 
buvus pirmininkės pareigo
se.

Šios narės bei veikėjos ir 
ėjusios bei einančios valdy
boje įvairias pareigas buvo 
ypatingai pagerbtos: N. Ras 
teinienė, E. Barkauskienė, 
M. Valterienė, V. Gedminie
nė, J. Klapatauskienė, A. 
Patrick, J. Barkauskienė, L. 
Valantinienė, O. šakūnienė, 
M. Barščiuvienė, A. Stirbie- 
nė, J. Baliūnienė, M. Pana
vienė, taipgi buvo papuoš
tos gėlėmis veikėjos: " M. 
šrupšienė, O. Belskienė, B. 
Repšienė, J. Petravičienė, 
P. širvinskienė, S. Junokie- 
nė, M. Petrošienė.

Westville, III., sąjungiečių 
scenos mėgėjų grupė, vado
vaujant J. Karpiūtei, labai 
vykusiai atvaidino komedi
ją “Supredentas ir jo gen- 
gė”. Dain. M. Janušauskie
nė gražiai giedojo bažny
čioje per pamaldas ir salė
je per bankietą. Be*to, Bra- 
zaitytė šokiais, o sąjungie- 
tės savo choru, kurį moki

na S. Ivaškevičiūtė, sužavė
jo susirinkusius bankietan.

Bankiete dalyvavo daug 
žymių Chicago sąjungiečių, 
taip pat svečių, kuriems 
kuopa nupširdžiai dėkoja, 
taip pat dėkoja visiems biz
nieriams pasiskelbusiems 
programų knygutėj. Dėkin
ga kuopa ir draugijoms, ku
rios dalyvavo dvasinėj puo
toj ir bankiete ir suteikė 
dovanų, taipgi sveikinusiems 
telegramomis.

Bankietas buvo gražus a- 
čiū pasidarbavimui komisi
jos, kurią sudarė: S. Juno- 
kienė, P. Širvinskienė, M. 
Paukštienė, U. Rasteinienė, 
V. Gedminienė, M. Volterie- 
nė, J. Petravičienė ir M. 
Petrošienė. Pastaroji buvo 
vyriausia bankieto šeiminin
kė.

Valio, M. S. 20 kuopa! 
Dirbkime ir toliau, kaip bi
telės išvien ir lai Dievas vi
sas užlaiko sveikas sulauk
ti auksinio jubiliejaus.

Bėgyje 25 metų kuopos 
gyvavimo mirė 3 narės, a. 
a. F. Šatienė, J. Kelpšienė 
ir M. Vikirienė. E. S.

“8tb Annual Dance”
šv. Antano Holy Name ir 

C. Y. O. metinis šokių va
karas rengiamas vasario 22 
d., parapijos salėj.

Henry Bocunas ir Juozas 
Jurgela yra rengimo komi
sijos pirmininkai. Komisija 
darbuojasi, kad vakaras pa
sisektų. Vieni renka skelbi
mus, kiti platina tikietus. 
žodžiu, visi sutartinai vei
kia. Kiti komisijos nariai y- 
ra: Ant. Zazleckis, Frank 
Grisman, Juozas Budrik, An 
tanas Zupkas, Leonard Mil- j 
ler, Stanley Kocunas ir Ray 
Mack.

Rezervuokite vasario 22 
d. ir smagiai praleiskite va
karą prie geros Del Rene 
muzikos. Komisija

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

Mot. Są-gos 20 kuopa, Brighton Park gruodžio mėn. minėjo 25 metų gyvavimo jubiliejų.

Chieagos Lietuvių 
Moterų Klūbo 
“Bunco Party”

Rengiama vasario 27 d-, 
1:30 vai. popiet, puošniame 
Zig-Zag Klube, 6819 S. West 
ern Avė. Bus gražių dova
nų ir “door prizų”. Įžangą 
50c.

I
CLM Klubas jau suvirs 

septyniolika metų egzistuo
ja. Per tą laiką klūbo na
riai daug darbavosi ir daug 
nuveikė kultūros ir labda
rybės darbų. Nėra veik tos 
lietuvių įstaigos bei pačios 
Lietuvos gyvųjų reikalų, 
prie kurių klubas nebūtų

Nori būti policijas 
leitenantais

Chieagos policijos depar
tamento 11 seržantų kreipės 
teisman su pragymu priver
sti civilinės tarnybos komi
siją, kad ji juos, seržantus, 
paaukštintų policijos leite
nantais. Jie sakosi išlaikę 
reikalingus kvotimus ir 
šiandien policijos departa
mente yra trylika tuščių lei
tenantams vietų.

Gaisre žuvo du vaikai Iš Karo Lauko
Gary priemiestyje sudegė1 

Mrs. Lucille Dunn, ligoninės 
slaugės, namai ir gaisre žu
vo jos du vaikai 6 ir 2 me
tų amžiaus. Mergaitė Patn- 
cia, 10 metų amž., suspėjo 
išsivaduoti.

Gaisras namie Kilo moti
nai dirbant Gary ligoninė
je. Gaisras kilo iš krosnies.

Pienas parapijų
mokyklų vaikams

Paskelbta, kad Chicagoj 
167-se katalikų pradinėse 

žymiai prisidėjęs. To klūbo , mokyklose apie 76,000 vai-
nariai pasišventę labdarįn- ;kų (mokinių) galės kasdien 
giems tikslams. Todėl, visi, įsigyti pigiai pieno — pus-
kas išgali, privalo ateit klu
bui į talką. Ųž tai iš anksto 
pranešame ir iš anksto kvie
čiame dalyvaut.

Ne tik laiką maloniai pra
leisk klūbiečių malonioj dr- 
gijoj, bet ir savo atsilanky 
mu, paremsit CLM Klūbo 
gražią darbuotę. Klūbietč

pantę už 1 centą. Matyt, 
šią savaitę pienas jau bus 
parduodamas.

Geras dvaro administrato
rius neturi blogų darbininkų. 

Vokiečių prof. Erebos

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

dintas keleivinis laivas Tou- 
rmaline).

Vokietijos lakūnai nakties 
atakose apmėtę bombomis 
karinius taikinius pietryčių 
Anglijoje.

CLASSIFIED
PAIIŠKDMI I I KM.ŠII ()T1 

K MlliAKI AI
Mažai Kelmynui, iš trijų asmenų, 
reikalingi 1—2 fu nušluoti kamba
riai. atskirai arba prie kitos Šeimy
nos. Brighton Parke, Bridgeporte 

į arba West Sidėje, arti lietuviškos
į mokyklos.

Kaukite: l,.\\\ialal<- 0937 iki U
vai. Mik.

PAIEŠKOM AS
Juozapas Adomaitis, apie trys mė
nesiai atgal gyvenęs 3425 South 
VVullace Street, pas Brazulius. Ml- 
nčtam antrašu jam yra laiškas.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

BERLYNAS, vasario 6 d 
— Vokietijos karo vadovybė i 
praneša, jbg aną dieną oro 
atakose vokiečių karo orlai
viai nukandino 3,000 tonų 
anglų prekybkų laivą ir du 
kitus sužalojo.

(Anglų sluogsniai Lon
dono praneša, jog vokiečių 
bombanešių atakose nuskan-

Remkite Lietuvišką 
Žydukę

♦ V ♦♦♦ <
»

CHARLES P. SUROMSKIS & CO.

Perkam - Parduodam - Mainom 
ir Statom Visokius Namus

Bar genai Marųuette Pk. ir Apylinkėj 
2 (lutų mūrinis namas, po 6 kamb.. 
garadžius. Kaina $6,800. Mažas J- 
mokėjimas.
2-jų aukštų medinis namas. Karštu 
vandeniu apšildomas. Kaina $3,500. 
įmokėti $500. Likusių skolų mokėti 

- kaip randų.

«021 S. WESTERN AVĖ.
Tel. Office Kep. 3713. Vak. Pro. 0176

JIE&KAl? DRAIGO K KUONEI 
I KALIFORNIJA

AUTOMOBILIU važiuoju j Kalifor- 
nijų ii- reikia kompanijos. Kelionę 
manau pradėti Vasario 9 d., 1911
m. Smulkesnias žinias apie kelionę 
galite sužinoti šaukdami telefonu:

CANAL 8010

PARDAVIMUI REAL IŠSTATĖ
Į Pietų-rytiniame kampe, lllth ir 

Hidgeland Avė. 2-jų aukštų namas 
— krautuvė ir 7 kambarių apart- 
mentus. Kaina $6,500. — $3,000
pinigais. Balansas ant susitarimo.

.1. E. CA.RMODY 
Tel. Uedarcrest 4556

Ilgametis Gary, Indiana 
A. B. Co. darbininkas 

lankėsi “Drauge”
šeštad., vas. 8 d. “Drau

ge” lankėsi malonus svečias 
iš Gary, Ind. — Karolis 
Rimkus, veiklus American 
Legion Vytauto Posto na
rys ir ilgametis American 
Bridge kompanijos darbi
ninkas.

Buvo įdomu išgirsti šį tą 
naujo iš American Bridge 
Co. srities, nes čia yra fa
brikuojama plienas dėl til
tų, dangoraižių, užtvankų ir 
kitų struktūrų ir siunčiama 
po visą Šiaurinę ir Pietinę 
Ameriką, Afriką, Aziją ir 
kitur. Anot svečio, dabar 
jau pradeda dirbti ir karo 
reikmenis ir galimas daik
tas kad trumpu laiku vėl 
pradės dirbti didžiąsias ka- 
nuoles, taip kaip Didžiojo 
karo laiku, nes dauguma į- 
rengimų tam darbui tebėra 
ant vietos.

Dabartiniu laiku čia tik 
keli lietuviai dirba, bet vie
nu laikotarpiu buvo apie 20, 
kurių tarpe buvo mašinistų, 
elektrišinų, keltuvų operato
rių, punch press operatorių, 
riviterių ir kitų.

Prie šios progos svečįui 
buvo parodyta nauja ‘Drau
go* Linograph masina, ku
ria jis labai stebėjosi, ypač 
matant kaip gražiai metali
nės žodžių linijos yra nulie- 
jamos. . V.

Kai tėvynė pavojuje, nie
kas tada neturi teisių — vi
si turi tik pareigai^.

Videnburchaa

Tik kitų akimivt galime pa
matyti savo trūkumus.

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

Romėnų patarlė

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rneumalisn). soatica. lumbago, neu- 
ralgia and ncuntis—are ccrtainly happy over 
their discovery of NURITO. Now thcy have 
found a ųuick-acting formula which speedily 
relieves those ethausiirtg museular adies and 
pains. NURITO is trustvrorthy 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. II tbe 
viry first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Oon't sufler. Ask your druggist today 
for NURITO on th» guarantee. (T.N.C.)

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NĄĘYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii

Chieagos 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

“DRAUGA S” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

y

NATHAN
KANTER
MUTUAL
L1QUOR

CO.
Wholesale

4707 So.
' Halsted St

Tel. Blvd 
0014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DIMNG ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE- 

FRIGEItATORS — YVASH ERS — 
A1ANGELS — STOVĖS.

Ali NaUonaUy Adverlised Itema.

DOMINIKĄS KURAITIS, Sav.

AGENTAI: 
Jonas Rodi nas 

Jonas Jasinskas 
Ant. Labanauskas 

H. Rajewskį 
“Shorty”

v U

Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ 
SKYRIUS:

806 West 31st Street 
Chicago, III.

Telefonuokitc: 
VICtory 16 9 6

MILDA BUICK SALES
VIENINTELE LIETUVIŲ BŲICK’O AGENTŪRA 

Nauja Vieta;
907 WEST 35TH STREET, CHICAGO

Telefonas; LAFayette 2022

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlevvood 5883 

Res.: - ENGlevvood 5840

AIEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. VVestern Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?Į

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij^Į
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:|
1. Sutaupysite 40% kūro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šiVuną;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma.Į 

Apskaičiavimas Dykai!

n-

rioNrrn DOCK WO0l
CoRKOoano
Frasoui Iruutiko bm

5orrUbo»-30i» m Gjsk h

Ha to Mm»-4Suh m Cmc Ft

m L*nu

Hun 0uuDw»MAnwt>t*- MAtonav, Conciih ttt Parūpinamo F.H.A. Pankoliu Imtu 
ar išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienųj 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051|
War0hou.se: 9401 So. Stony Island Ava, tai.

War0hou.se
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ŠVĘSKIME SAVO TAUTOS METINĘ? 
ŠVENTĘ

Vasario 16 diena yra mū
sų tautos metinė šventė. Tai 
svarbiausia tautos šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui. Lietuva nepra
žuvo, ir nepražus, kol jos

Lietuvos istorijoje. Šita die-1 ištikimi vaikai gyvuos. Tik
na kasmet mums primena 
1918 m. Vasario 16 dieną, 
kurioje Lietuva savo griu
vėsiuose pasiskelbė nepri
klausoma valstybe. Tai die-

glauskimės visi broliškon 
vienybėn ir bendrai ruoški
mės pasiaukoti darbui, ku
rio privalumas iš mūsų pa- 
leikalaus prisiartinus valan-

na šventa visai tautai ir to- dai Lietuvos nepriklausomy 
dėl visa lietuvių tauta šitą 
dieną labai įvertina, kaipo
dieną savo išsilaisvinimo iš 
svetimos vergijos. Kitos to
kios svarbios ir taip bran
gios dienos mūsų istorija 
neturėjo.

Vasario 16 dieną mes iš
kilmingai minėjome per 20 
metų džiaugdamiesi savo 
Tėvynės laisve. Bet pasta
rieji du metai mums tą 
džiaugsmą trukdė ir mes 
jau neparodėme tokio entu
ziazmo, kaip pirmiau, nes 
nujautėme to džiaugsmo su
trukdymą. Ir iš tiesų, po 
dvidešimties metų ramybės 
ir džiaugsmo, Lietuvos pa
dangė pradėjo niauktis, ir 
susidaręs debesys mūsų 
džiaugsmą galutinai apgau
bė. Todėl šiais metais, švęs
dami Vasario 16 dieną, mes 
neparodysime to džiaugsmo, 
kokį rodėme per dvidešimts 
metų, nes šiais metais Lie
tuva jau yra nelaisvėje!

bės atgimimo.
Švęsdami Vasario 16 die

ną, vieton buvusių džiaugs
mų ir linksmybių, vieton 
dabartinių murmėjimų ir 
kaltininkų ieškojimo, užsi
grūdinkime ir rengkimės a- 
teičiai. Kur tik mūsų tau
tiečiai gyvena, kur tik gali 
susieiti į didesnius ar ma
žesnius būrelius, visur ir 
visi privalome Vasario 16 
dienoj rinktis bendrumon ir 
tą dieną tinkamai atžymė
kime. Lai nelieka nė vieno 
doro lietuvio, kuris tą die
ną praleistų be svarbos, be 
reikalingo atžymėjimo. Kur 
negalima susirinkt visiems 
vienon pastogėn, lai renka
si kaip kam parankiau, bet 
lai renkasi ir susirinkę taip 
svarbią mūsų tautai dieną 
tinkamai įvertina.

Šventės įvertinimui ir at- 
žymėjimui, bus prieinamiau
sias būdas, skirti auką Lie-

Buenos Aires, Argentinoj, lietuvių parapijos, kurią į- 
steigė Tėvai Marijonai, pirmoji Pirmos šv. Komunijos 
laida. Viduryje kun. K. Vengras, vienas Tėvų Marijonų 
misijonierius Pietų Amerikai.

Federaliniai mokesčiai

Valstybinis 
Atlyginimas už 
Nedarbą

Valstybinis atlyginimas 
i už nedarbą (Unemployment 
. Compensation) yra darbo 
apdrauda, per kurią darbi
ninkai, ne dėl savo kaltės 
netekę darbo, iš valstybės 
apturi savaitinį atlyginimą 
iki gaus kokį naują daruą.

Illinois Unemployment 
Compensation įstatymu ne 
visi darbininkų darbai ap
draudžiami. Apdraudžiami 
tik privačių pramonių dar
bininkai, vyrai ir moterys, 
tose visose firmose, kur 
1939 metais dirbo 8 arba

Vasario Kvota 
Iš Illinois —
5,123 Vyrai

Illinoiso vyrų konskripci- 
jos direktorius Armstrong 
praneša, kad šį mėnesį iš 
valstybės kariuomenėn bus 
pašaukta 5,123 vyrų dau
giau ir kovo 1 d. Illinois 
turės iš viso apie 10,000 vy
rų tarnyboje.

Ateinantį penktadienį iš 
Cooko apskrities drafto 
boardai pasiųs kareiviauti 
174 vyrus, kurių tarpe bus 
149 savanoriai. O ateinantį 
trečiadienį boardai pašauks 
dar 57 vyrus.

Tarp 174 parinktų karei

APLINK MUS

Bet šitą šventę mes pri-i tuvos pabėgėliams, kurie li- 
valome švęsti be jokių iš- kimo iš Tėvynės išguiti, 
eikalbėjimų ir išsisukinėji- vargsta vargą svetur. Lai
mų. Mes privalome ją švęs
ti kaipo brangią ir reikš
mingą dieną mūsų istorijo
je, nes tik ją vieną tokią 
turime. Per 20 metų ji mū
sų tautą džiugino ir gaivi
no;

20 tautos vyrų arba Lie
tuvos vaduotojų šitą die
ną paskelbė ir jos aktą 
pasirašė — ir 20 išdavi
kų ją išdavė neprieteliui!

Tai ypatingas supuolimas!

Bet tai nereiškia, kad da
bar mes turime viską pa
miršę nuleisti rankas ir ra
miai sėdėti. Ne, mes priva
lome šiais metais Vasario 
16 dieną švęsdami parody
ti daugiau gyvumo, daugiau 
pasiryžimo ir pasišventimo

kiekvienas lietuvis Vasario 
16 dienoj prisimena tuos 
nelaimingus savo brolius ir 
ištiesia jiems pagalbos ran
ką, jų pagalbai skiriant sa
vo auką, kokią kas išgali. 
Aš. pats tai dienai nelaimin 
gųjų Lietuvos pabėgėlių pa
galbai nuo savęs skiriu $10, 
ir reikalauju, kad kiekvie
nas Amerikos lietuvis Va
sario 16 dienoj sektų mane 
su savo auka tai pačiai in
tencijai. Nesakau, kad lai 
kiekvienas aukauja po tiek 
kiek aš; lai aukauja kas 
kiek išgali, bet lai aukauja 
vargą vargstantiems savo 
broliams, stovėjusiems savo 
ir mūsų Tėvynės sargybo
je.

uz pajamas
Kas yra “šeima”
Buvo aiškinta, kad šei

mos galva turi teisę ati
traukti iš savo pajamų vie
nokias ir kitokias išlaidas 
ir nustatytų išimčių sumas 
ir tik už likusiąją pajamų 
dalį (jei tokia lieka) mokė
ti vyriausybei mokesčius. 
Taip pat aiškinta, ka.s yra 
šeimos galva.

Dabar seka klausimas, 
kas yra “šeima.”

Rodos nereikia nė aiškin
ti, nes kiekvienam yra ži
noma, kas yra šeima. Sei
mą sudaro tėvas, motina ir 
vaikai. Taip ir mokesčių įs
tatymas šeimą apibudina.

Įstatymu aiškinama, kad 
jei šeimos nariai nuolati
niam savo gyvenimui turi 
pasirinkę atskiras vietas, 
jei negyvena bendrai ir tai 
vienuose namuose, tokia šei
ma nesiskaito bendra, netu
ri ji galvos ir galvai, gyve
nančiai atskirai, nenumaty
ta išimtis iš pajamų.

Kad šeimos galva turėtų 
teisę gauti išimtis nuo mo
kesčių už pajamas, tas gal
va turi gyventi bendrai su 
visais kitais savo šeimos na
riais .apskritus metus vie
nuose namuose, t. y., vieno
je pastogėje. Tačiau šeimos 
galva be bendrų savo namų 
gali turėti ir kur kitur laiki 
nūs namus, gali jis, arba jo 
vaikai laikinai gyventi kur 
kitur, kaip tai einant mo-

J. J. Bočiūnas sius, arba atostogauti, tas

nepanaikina šeimds pobū 
džio dėl to laikinumo, šeima 
ir tada yra šeima, jei tėvai 
laikinai kur išvažiuoja ir 
savo vaikus palieka giminių, 
arba svetimųjų globai, jei 
žmona, arba kurie vaikų yra 
kur kad ir ilgoką laiką sa
natorijose. Tai dėl to, kad 
šeimos galva vienais ir ki
tais rūpinasi ir nepasimetę 
su bendra savo gyvenimo 
vieta.

Įstatymas aiškiai daro 
skirtumą tarp “laikinis” ir 
“nuolatinis” terminų. Išpil- 
dant mokesčių už pajamas 
blankas reikia į tai gerai at
sižvelgti ir įsidėmėti “šei
mos” termino apibudinimą.

Chicagos
Policija
Susirūpina
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daugiau darbininkų, o 194(1 viauti vyrų yra šie lietu- 
metais — 6 arba daugiau 

Netekę darbo darbininkai 
norintieji gauti atlyginimą, 
turi įrodyti, kad jie dirbo 
nuolatos, arba tik iš dalies, 
kad jie tinkami darbui; kad 
jie yra pasiryžę ir vėl dirb 
ti tokį ar kitokį darbą, jei 
kas jiems pasiūlytų, ir kad 
jie per metus yra uždirbę 
mažiausia 225 dolerius.

vįai:

Edvvard Krivis, Hippolite 
Marcinkus ir Anthony Stan
kus iš Cicero.

Illinois Unemployment 
Compensation įstatymu n,e- 
apdraudžiami: tarnai ir tar
naitės privačiuose namuose; 
žemės ūkio darbininkai, lai
vų įgulos; tarpvalstybiniai 
geležinkeliečiai; vyriausybės 
darbininkai, dirbantieji ne 
pelnui išlaikomose religinė
se, labdaros, arba švietimo 
įstaigose ir organizacijose.

Apdraudos fondan moka 
tik vieni darbdaviai ir dar
bininkai su mokėjimu netu
ri nieko bendra. Moka tik 
2 7-10 nuošimčio tos sumos,

Chicagos seklių Viršinin 
kas J. L. Sullivan pareiškia, 
kad reikia laukti mieste pik- kokia išmokama 
tadarybių padidėjimo, ka
dangi iš valstybinių kalėji
mų paroliuota (sąlyginiai 
paleista) daug kalinių, tarp 
kurių yra ir chicagiečių 
įvairių rūšių plėšikų ir kitų. 
padaužų. Tarp jų yra ir po Į Darbdaviai minėtą kontri-
keletą kartų baustų kalėti. 
Šitie yra aršiau?! individai. 
Jie yra neįgudusių piktada
rių mokytojai ir vadai.

Chicagos gyventoji; 
skaičius

Per 1910-1920 dešimtme
tį Chicagos gyventojų skai
čius padidėjo 516,422 asme
nimis. Per kitą 1920-1930 
dešimtmetį — 674,733. Pra
eitų metų federalinio cenzo 
oficialinėmis duomenimis 
nuo 1930 iki 1940 metų gy
ventojų skaičius padidėjęs 
tik 20,371 asmeniu. 1930 me 
tais Chicagoj gyventojų bū
ta 3,376,437, o 1940 rasta 
3,396,808.

Jei kaip, tai per sekantį 
dešimtmetį skaičiaus dau
gėjimas visiškai išnyks.

To priežastys: mažėja gi
mimai ir kaskart vis dau-

X Adomas šliužas, žino
mas VVest Pullman veikėjas, 
šiomis dienomis ligos pagul
dytas į lovą.

X O. Martius rašo iš Bra
zilijos ir prašo nesustabdy
ti dienraščio Draugo siun
tinėjimą, nes jis jam labai 
patinkąs.

X Moterų Sąjungos 20 kp. 
Brighton Parke iš savo iž
do paaukojo Lietuvai Gel
bėti Fondan $3.00, o jos na
rės Agota Stirbienė ir Ele
na Statkienė po $1.00. Kuo
pos nutarimų raštininkė Va
lerija Gedminienė darbuoja
si, kad ir daugiau gauti au
kų Lietuvos reikalams.

Lemon Juice Recipe Checks
Rheumatic Pain Quickly

If you suffer from rheumatic, arthri- 
tis or . neuritis pain, try this simple 
inexpensive Home recipe that thousands 
are using. Get a pacltage of Ru-£x 
Compound today. Mix it with a ųuart 
of water, add the juice of 4 lcrnons. 
It’s easy. No trouble at all and 
pleasant. You need only 2 table- 
spoonfuls two tiincs a day. Often 
within 48 hours — sometimea over- 
night — splendid . results are 
obtained. If the pains do not 
ųuickly leave and if you do not 
feel . better, Ru-Ex will . cost you 
nothing to . try as it is sold by 
your druggist under an absolute 
money-back . guarantee. Ru-Ex
Compound is for sale and recom- 
mended by Good Drugstores Everywhere.

/
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darbiniu-1 giau žmonių išsikelia gyven- 
kams algomis. Toks mažas ti kur į apylinkes, kur nėra
mokėjimo nuošimtis kiek
vienam darbdaviui yra 
menkniekis, bet darbininkui 
daug reikšminga, jei jis ne
tenka darbo.

buciją darbininkų darbo ap- 
draudai sumoka kiekvieną 
metų ketvirtį, čekiai, arba 
perlaidai pažymimi valsty-

Anot Sullivano, valstybės Į bės darbo direktoriaus vai- 
parolių boardai 1940 metais du ir siunčiami į Division of 
iš kalėjimų išlaisvino 1,400 Placement and Unemploy-
kalinių. Lapkričio mėnesį 
paroliuota 187 ir gruodžio 
mėnesį 204 kaliniai. Be to, 
gub. Stelle trylikai paroliuo- 
1ų kalinių grąžino pilnas pi
lietybės teises

šiemet sausio mėnesį pa
roliuota 175 kaliniai dau
giau. Paroliu boardas paga
liau paskelbė kad šį vasa
rio mėnesį ga1 dar 34 kali
niai bus paleista.

“Amerikonizmo”
savaitė

Gubernatorius Green pa
skelbė Illinoisui “Ameriko- 
nizmo” savaitę tarp vasa
rio 12 ir 22 dd. — A. Lin- 
colno ir G. Washingtono 
gimtadienių.

Gubernatorius pareiškia, 
kad šią savaitę minint kiek
vienas pilietis labiau įsigi
lintų į savo pareigas ir tu
rimas sau privilegijas lais
voj Amerikoj.

PLATINKITE "DRAUGĄ

ment Compensation, 222 W. 
North Bank Drive, Chicago.

Respublikonai prieš 
Willkie

38-ojo wardo respubliko- ’ 
nų organizacija nusprendė 
nepripažinti toliau W. Will 
kie respublikonų partijos 
vadu ir ragina visos šalies 
respublikonus tą pat pada
ryti dėl jc neištikimybės 
partijai ir partijos platfor
mai.

Rezoliucijoj pažymima, 
kad Willkie žygiai ir žodžiai 
nesuderinami su respubliko
nų partijos idealais.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuokite:

Paul Lipcus, Fran. Dom- 
brauskiutė.

Stanley Jaskunas, Berną- 
dette Roth, 27—20.

Maurice Dowling, Bernice 
” Rasinskas, 26—21.

tokio nepakenčiamo troški ! 
nančio oro, nuo kurio be 
laiko šimtus ir tūkstančius 
žmonių paguldo į kapus.

Dingę 300 drafto vyrų
Patirta, kad Illinoiso aš- 

tuoniolikoj apskričių į draf
to boardus visiškai neatsi
šaukia apie 300 vyrų, su ku
riais draftai negali susisiek 
ti.

Sakoma, federaliniai ageri 
tai jų ieško ir kai bus ras
ti, bus pašaukti tieson.

TAUPYK! Būsi turtin
gesnis Ir lai
mingesnis. — 
Turėsi

UŽTIKRINTĄ RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION

OP CHICAGO
2202 W. Cermak Rd., Chlcago 

Canal 8887
Mokame 3%% Dividendų 

Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TORTAS <1000,000.00 

VIRS r ’ ’

fe

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD

— digestible Of 
millt itself

Jei Insurance Reik,
PAS

VILEIŠĮ
EIK!

DR. I’F.TRAS 
ritamus,

Atstovas

The Prudential Ins. 
Co. of America

OFFICE-
175 W. JAOKSON BLVD.

Rl’ITE A-1M2O 
II ome Office: Newark, N. J.

RESIDENCIJA:
4432 So. California Avenue

Tel. IzAFayeite 0771

WOLK STIBIO
1945 West 35* Street

MOST

AI) V A NCED PHOTOGR APH

iowest rossiBi.E pkices

PHONE LšFAVETTE 2A|3

mARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9JI MELAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles)


