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T R U M P A I 
Ražo I. Sakalas 

Širvintų kautynės, kuomet 
Želigovskis, pagrobęs Vilnių, 
smoge Lietuvai į Šoną norėda
mas ją parblokšti ir visą už
grobti, istorijoj skaitysis kaip 
ir kautynės prie Žalgirio. Jos 
buvo lemiamos. Tose kauty
nėse paklupdžius priešą — 
prie Žalgirio (1410) kryžiuo
čius, o prie Širvintų (1920) 
lenkus — Lietuva išliko lais
va. 

Tik žlugus hitlerizmui prašvis taika 
TAIP PAREIŠKIA MIN. 
PIRM. CHAMBERLAINAS 

Hitleris atrėžia, kad naciai 
laimės, britai bus sumalti 
BIRMINGHAM, Anglija, 

vas. 25. Anglijos mimVt- (ŠTAI KO JIE NORI 

Po Širvintų kautynes ne
praeina tylomis ir lenkų isto
rikai. Čia įdomu, štai, kas: 
lietuvių laimėjimas lenkų aiš
kinamas tuo, kad lietuvių ka
riuomenę prieš lenkus atve
dęs Širvintų klebonas kun. 
Navickas. Vienam lenkų karo 
žurnale apie tai, štai, kaip ra
šoma : 

"Rano dnia 19 listopada W 
y pulk litewski, prowadzony 
lesnemi drožyuami przez pro-
boszcza Szirvint ks. Novickie-
go ominąl placowki II bata
lionu i uderzyl wprost na 
sztab pulku". (Anksti 19 d. 
lapkričio 7-tas lietuvių pul
kas, vedamas miško takeliais 
Širvintų klebono kun. Navic
ko, aplenkė aikštę II batalio-' 
no ir smoge tiesiog ptilko šta-j 
bui). 

Kun. Navickas ne pirmas 
vadovavęs lietuvių pulkams 
priešą sunaikinti. Muravjovo 
laikais Žemaitijoj lietuviams 
sukilėliams prieš rusus vado
vavo ir ypatingai pasižymėjo 
kun. A. Stankevičius, kuris 
betgi pateko į priešo rankas, 
ir, Muravjovo įsakymu, pa
kartas Kauno turgo aikštėje. 
Ne kitoks likimas būt ir kun. 
Navicko, jei žygis nebūt pa
vykęs ir pakliuvęs į lenkų ran 
kas. Kare su partizanais ne
siskaitoma. 

Prieš nuolatinį bedievių 
savoj spaudoj šauksmą, kad 
Lietuvos kunigija yra parazi
tinis gaivalas ant tautos kū
no, istorija atveria tūkstan
čius nesugriaunamų faktų, 
kad ypatingai pastaraisiais 
Iiietuvos vergijos dešimtme
čiais kovose už jos politinę 
laisvę ir pastangose žmones 
šviesti kunigai yra suvaidinę 
svarbiausias roles. Tam už
tenka pavartyti kad ir P. Ru-
secko " KnygnešiųM tomus. 

ras pirmininkas Chamberlai-
nas vakar per radiją kalbėjo 
apie karo eigą. Sakė, karas 
bus vykdomas iki hitlerizmas 
bus sutriuškintas. Anot jo, 
taika su naciais neįmanoma, 
nes ponas Hitleris su savo ža
dėjimais nesiskaito. 

Vokiečių engėjai, sakė mi
nistras pirmininkas, nesiten
kina svetimų kraštų užkaria
vimais ir žmonių pavergimais. 
Jie susimetė pavergtuosius 
išnaikinti. Naciams įsisiautė
jos neutralės valstybės Susi
rūpinusios savo likimu. 

Jis palietė įvykį su vokie
čių laivu Altmark, iš kurio 
išvaduota daugiau kaip 300 
nelaisvėje laikytų britų jūrei
vių. Pripažino, kad tuo būdu 
peržengtas Norvegijos neut
ralumas. Dėl to neutralė val
stybė neturėtų susimesti pro
testuoti. Nes neutralumo per
žengimas yra išimtinai tech
nikinis. Tuo keliu nepadaryta 
valstybei nuoskauda. Neutra
lės valstybės turėtų susimesti 
prieš Vokietijos nacius, kurie 
visą laiką skandina jų laivus 
su įgulomis. 

Chamberlainas nieko Suo
mijai nežadėjo, tik suomių 
didvyriškumą ir ištvermę į-
vertino. Pareiškė, kad sov. 
Rusija tik su savo brutalybe 
yra galinga. 

Britanija, sakė jis, kariau
ja už lenkų ir čekų išlaisvini
mą ir kariaus iki tas bus at
siekta. Tai atsiekti bus gali
ma tik pasikeitus Vokietijos 
vyriausybei. Tad nuo pačios 
Vokietijos priklauso karo nu
traukimas. 

IR SIEKIA 

Hitleris: 
1. Nugalėti ir sutriuškinti 

Britaniją, kuri, anot Hitlerio, 
platok~atų valdoma ir norėtu 
vokiečius pavergti. 

2. Sukurti naują santvara 
pasauly be plutokratinio ka
pitalizmo. 

3. Vokiečiams Europoje pra
plėsti gyvenamąją erdvę. 

4. Grąžinti Vokietijai kolo
nijas. 

Chamberlainas 
1. Pašalinti Hitlerio reži

mą Vokietijoje, nes tuo reži
mu pasitikėjimas neįmano
mas. f 

Ledo "pramonė". Kaunas apsirūpina vasarai ledu. Šiemet ledas Nemune storesnis už 
pusę metro, nuo didelio speigo net žvanga. 

BRITANIJA RAGINAMA R A U D O N I E J I V E R 2 I A S 
ATAKUOTI RUSIJA I V I I P U R I M I E S T O L I N K 
LONDONAS, vas. 24. -

2. Atstatyti lenkams ir če-' Devonporte kalbėdamas buvęs . HELSINKIS, vas. 25. — 
kams valstybes. britų karo ministras Leslie j Suomių vadai pripažįsta, kad 

3. Išlaisvinti iš nuolatinės'Hore-Belisha reikalavo, kad. raudonieji palaipsniui pažan-
baimės mažąsias Europos vai- j Britanija be mažiausio delsi- &iu0Ja verždamies Viipuri 
stybes. 

4. Pertvarkyti Europą pat
varios taikos, nusiginklavimo 
ir laisvės pagrindai'?. 

l l 1*1 Al i III I • ! • • 

mo nusisuktų jprieš sov. Ru
siją tikslu vaduoti Suomiją. 

"Užsimojimas padėti Suo
mijai gali būti labai išaidin-

link. Jie bando Viipuri pa
siekti iš trijų šonų. Šis žy
gis jiems nepaprastai kainuo
ja. Veržiasi saviškių lavo-

; jgas ir rizikliSas", sakė, Ho- *ais> Suomiai nišas Kulkos-
MIUNCHENAS, Vokietija, I<re-Belisha, "bet jos neparė- vaidžiais kaip dalgimis kvie-

v,«.s. 25. — Diktatorius Hitle-'mimas gali būti Britanijai la-|&os kerta. Vakar ir šiandien 
ris vakar čia kalbėjo per ra-'biau skaudesnis. Suomija pati j nemažiau kaip 6,000 rusų nu-
oiją apie karą ir apie savo • viena iki šioliai karžygingai j kauta. Sužeistųjų keleriopai 
nuveiktus darbus Vokietijos gina civilizacijos perėją. Pati j daugiau. Apskaičiuota, kad 
gerovei. į viena negalės ilgai gintis Viipuri fronte raudonieji per 

Puolė Angliją. Jis pats,' prieš raudonųjų barbarų gau- keletą dienų prarado iki 85,-
Hitleris, daug atlikęs, o An- jas. Sovietams pavykus pa- ^00 karių. 
gHjos vadai nieko — su savo I vergti suomius, Maskvos rau- Suomiai taupia savo pajė-
žadėjimais nesiskaitą. Angli- j donieji imperijalistai tuo ne- gas ir amuniciją. Be reikalo 
ja daug ką žadėjusi arabams, i pasitenkintų, jie siektų to- nešaudo ir neguldo galvų. Jie'kus ir divizijas 
žydams ir kitiems, bet nė vie-Įliau". ( •» 
niems neiŠtesėj-usi. Siavo žade 

pasitraukia į naujas pozici 
jas. Žino, kad užpuolikai jų . u Z ^ n e -
nenugalės. 

Yra žinių, suomiai nuspren
dę paduoti pusiau sugriautą 
Viipuri miestą. Sakoma, suo
miai jau padegę miestą, kad 
užpuolikams ten nieko neįek-

POPIEŽIAUS NUNCIJUS 
ATLANKYS B. LENKIJA 
VATIKANAS, vas. 24. — Iš 

Berlyno pranešta, kad popie
žiaus nuncijus Vokietijai, JE. 
arkivyskupas Cesare Orseni-
go, artimiausiuoju laiku vyks 
į okupuotos Lenkijos teritori
jas patirti vietoje katalikų 
religinę padėtį. 

Vatikano žinių tarnyba sa
ko, kad Vatikane įvyko spe
cialus kardinolų susirinki
mas ir nutarta patirti apie 
lenkų religinį stovį. 

Kaip žinoma, lenkų amba
sados Šventajam Sostui ir I-
talijai neseniai paskelbė pra
nešimus apie nacių žiauru
mus su lenkais gyventojais 
nacių okupuotose buvusios 
Lenkijos dalyse. Be kitko nu 
rodyta, kad naciai stengias 
ten išnaikinti lenkus katali-

• 

Į kus. 
Vokietijos autoritetai tuos 

[keliamus kaltinimus griežtai 

BULGARAI TAIKOSI 
SU RUMUNAIS 

tų. 
Suomiai vakaruos už Vii

puri turi eiles stiprių pozici
jų, kur dešimtys tūkstančių 
rusų ras kapus, jei puolimai 
bus vykdomi. 

Ladogo ežero link Manne-
rheimo linija neįlaužiama. 
Tenai suomiai sėkmingai nai
kina atakuojančių rusų pul-

SOFIJA, vas. 24. — Porą 
dienų čia viešėjo Rumunijos 
finansų ministras M. Constan 
tinesču. Jis sutareV-su bulgartr 

vyriausybe abiem šalim — 
Rumunijai su Bulgarija, glau 
džiau susiartinti ir draugin-
giau sugyventi. 

Rumunija pasižada Bulga
rijai grąžinti Dobrudžos dalį 
ir bulgarai už tai pasižada ne 
remti vengrų ir sovietų prieš 
rumunus. 

Ak, tiesa, istorijon bus įra
šyti ir kai kurių bedievių var
dai. Pavyzdžiui, Kapsukas, 
vadovavęs azijatams, atsibro-
vusiems Lietuvą pasmaugti, 
jos žmones išžudyti. Šalę jo 
bus įrašyti Plečkaičiai, Gied
riai, Požėlos, Greifenberge-
riai, Čiorniai ir eilė kitų, taip 
pat pasimojusių Lietuvos lai
svę pasmaugti komunizmo re
težiu. Bet jų vardus būsimos 
kartos minės su didžiausiu pa 
gibaisėjimu ir panieka. 

SANTARVĖ UŽSAKYS 
DAUGIAU LĖKTUVU 

NEW YORK, vas. 24. — 
Britų ir prancūzų komisijos 
Amerikoje pirkti ginklų ir 
karo medžiagos pranešė, kad 
ji planuoja J. A. Valstybėse 
užsakyti daugiau lėktuvų ir 
tik už vienas šias orines ma
šinas būsią išleista apie vie
nas bilijonas dol. 

Komisija aiškina, kad Ame 
rikoje pirktais lėktuvais ir 
šiandien jau naudojamasi. An
glija ir Prancūzija yra dau
giau kaip patenkintos. Ir to
dėl nutarta įsigyti daugiau A 
merikoj dirbamų lėktuvų. 

jimų neištesėjusi nė Vokieti
jai. Anglija Su savo valdomų 
kraštų visais žmonėmis bru
taliai elgiasi. Po pasaulinio 
karo ir vokiečiai nuo Angli
jos daug nukentėję. 

Anot Hitlerio, po pasauli
nio karo Vokietija palikta 
bejėgė. Anglijos pastangomis ^ į e t ų darbas. 
sudar>ta tarptautinė plutok- M a s k v a dabar to išsigina, 
ratija, kuri ignoravo Vokieti- . 

I VATIKANAS PRIEŠ 
ŽMONIŲ STERILIZAVIMĄ 

VATIKANAS, vas. 25. — 

jos vargus ir nusiskundimus. 
Vokietija pajėgė pasitvarky
ti demokratiniais pagrindais. 
Plutok ratija ir to nepaisė. 

Be kitko Hitleris vakar pir
mąjį kortą viešai pareiškė, 
kad monarchizmas Vokietijo
je yra miręs ir tas Vokietijai 
yra sveikiau. 

SPAUDA TURI 
LAIKYTIS TAISYKLIŲ 

MASKVA IŠSIGINA 
ŠVEDŲ MIESTELIO 
BOMBARDAVIMO 

STOKHOLMAS, vas. 24. - ' ™ k , T f į t f n 7 b * , P f 
, ,. ,, , „ keiae. kad Šventasis Sostas 

— Anądien iš oro subombar- » . . 
, • , • -. uždraudė tiesiogini izmonių 

duotas — sugriautas ir sude- # ° * * 
gintas Švedijos miestelis Pra.&Ler 'z V1 *• 
jalą. Pripažinta, kad. tai So- i Išaiškinta, kad tiesioginis 

sterilizavimas, visiems lai
kams, arba laikinas, yra są
moningas veisimosi uždary
mas. Netiesioginis yra nety
čiomis arba su vaistų pagal
ba pakenkimas. 

1931 m. Šventasis Sostas 
uždraudė sterilizavimą: euge-
niškais sumetimais. 

SUOMIAI ATMUŠA 
RAUDONUOSIUS 

TURKAI MOBILIZUOS 
DARBININKUS 

ISTANBULAS, vas. 25. — 
Turkų vyriausybe nusprendė 
kilus karui sumobilizuoti ci
vilinius gyventojus, ypač, dar
bininkus. 

HELSINKIS, vas. 25. — 
Vėliausiomis žiniomis, suo
miai atmuša rusus Viipuri 
fronte. Šiandien suomiai paė
mė 17 tankų. Keli tūkstan
čiai rusų nukauta. 

KOMUNISTAI PAŠALINTI 
IŠ SAVIVALDYBĖS 

PARYŽIUS, vas. 24. — 
Prancūzijos teisingumo minis 
tro G. Bonneto nuosprendžiu 
iš miesto savivaldybės pašalin 
ta 61 komunistas tarybinin-
kas. 

SUGADINTAS DIDYSIS 
BRITŲ KARO LAIVAS 

BERLYNAS, vas. 2b. — 
Iš Amsterdamo pranešta, kad 
minos sprogimu sugadintas 
britų didysis karo laivas Nel-
son, 33,950 tonų. Tas įvykę 
gruodžio mėnesį. Laivas tai
somas. 

STOKHOLMAS, vas. 25.— 
Šiandien susirinko specialėn 
sesijon švedų parlamentas 
svarstyti Suomijos likimo 
klausima. 

LAIŠKŲ GROBIMAI ESĄ 
TEISĖTI BRITŲ ŽYGIAI 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir kiek šilčiau. 
Saulė teka 6:31, leidžiasi 

5:36. 

LONDONAS, vas. 24. — 
Britų spauda kol kas tiesio- j WASHINGTON, vas. 25.— Savo rėžtu iškeliama aikš 
gin::n necenzūruojama. Betvy Kad nustelbti kongrese kelia-

SOVIETAI TURI MĖSOS ;
r i a i t t y b § s vyriausias cenzo- mą triukšmą dėl britų žygių 

Tš CHICAGO S I"1*5 ^ r ^ a l t e r Moncktonl iš Amerikos į Europą siunčia-
; pranešė, kad spauda laikytu- mą paštą grobti cenzūrai, 

HELSINKIS, vas. 25. — si vyriausybės paskelbtų tai- vaMybės departamente Įpažy-
Suomiai patyrė, kad raudo- syklių, tai yra, pati save cen mėta, kad britų užsimojimas 

1 1 

noji kariuomenė Suomijoje zūruotų. Nusižengę taisy- yra teisėtas — nepriešingas 
vartoja Chicagoj pirktą kiau-klėms laikraščiai bus traukia tarptautiniams įstatymams 
lieną. mi tieson. karo laikais. 

tč*n, kad britai amerikonišką 
paštą cenzūruodami konfis
kuoja siunčiamus į Vokietiją 
pinigus, arba kokius verty
bini us popierius. Kongrese 
nurodyta, kad tuo keliu bri
tai iki 17 milijonų dol. pasi
savina. 

ISPANIJOJ NAIKINAMI D A I N Ų D I E N A 
MASONAI Su Šokiais 

MADRIDAS, vas. 25. — 
Ministrų kabinetas nuspren- Į Ashland Blvd. Auditorium 
dė Ispanijoje panaikinti ma-iVan Buren & Ashland Blvd. 
šonus ir suvaržyti kitų slap
tų organizacijų veiklą. 

ŠAUKIA 25 M. AMŽ. 
VYRUS 

LONDONAS, vas. 25. — 
Anglijos vyriausybe šaukia 
karo tarnybon 25 metų am
žiaus vyrus. Balandžio mėne
sį jie bus registruojami 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

Įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Lietuvių R. K. Chorų 
Są-gos Cbicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas". 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo'' ofise. 
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Publi«h*d Daii>, except Suadays 

mitmrtiMiona. One Ye*r — 16.00; Six Montns — 
»1.60; Tbre« Montiia — $2.00; One Montli — 75c. 
fcurope — One Year — $7.00; SU MonUu* — $4.00; 
•n#ie Copy — $ cenU. 
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t*c-uu mdarblama ir korespondentams rastu negraži Ha, 

m neprašoma tai padaryti Ir neprislunčiama tam tiki 
tui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau taisę taisyti 
u* trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų praSo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikrašti n nededamos 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Jvnlered as Second-Class Matter March $1, 1916, at 

Cnlcago, Illinois Under the Act oi Mareli 3, 187*. 

Iš Europos Padanges ir mokelinį sugebėjimą, ir į mechaniškus į-
rengiinus, kad galėtų parūpinti ir aukštą1 

gyveninio lygmenį ir tikrą saugumą visiems 
bendruomenes luomams. DarbinuiKus reikiaj V i s a A n g l i j a a n t KOJŲ. — K a s p i r m a s p r a d ė s p U O 
apdrausti nuo nedarbo, ligos, nelaimes, se- l i m u s . - K a s i l g i a u i š l a i k y s ? - R u s i j a - SUpU-
natvė-s ir mirties. Pirmoji gynimosi Unija j . g * . Y A U A o 
prieš šiuos pavojus turėtų būti pakankamas! v u w D u i v e . - K a s d a b a r d a r o m a , ' 
privatines nuosavybes turėjimas, kuris pa
tikrintų vidutinišką saugumą. Taigi, dėl to, 
pramone turi parūpinti ne tiktai vien pra 

A. I. Stanius 

Baisieji Europos šalčiai, ro- Bet vis karo specialistai 
gyvenamąją algą šiam momentui, bet ir tau-j * • * atnešė vakarų Europai neutraliose varstybėse spėja, 
poniąją algą ateičiai, kuria būtų galima ap- taiką. Oficialūs karo komunį- kad puolimus pirmas pradės 
sidrausti nuo ligos, senatvės, mirties ir ne- katai jau visas mėnuo prane- j Hitleris, kuris ilgo delsimo 
darbo. Tačiau, atskiros pramones, vienos, ne-, šinėja 'nieko naujo'. Deja,! nepakenčia, o ypač kai tas 
gali šio tikslo pasiekti kiekviename atski- į taikos nėra, karas tęsiasi. Tik 
rame atsitikime, nesitvarkydamos ypatingo smarkaus pasiruošimo formo-

^^^ 

Bažnyčia ir Socialine Santvarka 

Nacionalės Katalikų Geroves Konferencijos 
Administracinės Komisijos Arkivyskupų 

ir Vyskupų Pareiškimas 

(Tęsinys) 

Rimta Socialine Blogybe 
30. Toli siekiąs socialinio teisingumo rei-

kaias yra aiškiai matyt iš šių Vyriausiojo 
Vyskupo, Popiežiaus Pijaus Xl-tojo žodžių: 
"Ne visokis turtų ir nuosavybių padalini
mą* tarpe žmonių yra tokis, kokis nors 
kiek gali, o dar mažiau gali deramai pa
siekti tą tiksią, kurio nori patsai Dievas. 
Taigi turtai, kurie nuolat auga, spartėjant 
socialinei ir ekonominei pažangai, turi būti 
taip padalinti tarpe įvairių bendruomenės 
individų ir luomų, kad bendrasis labas vi
nį, apie kurį Leonas XUI-sis kaljbėjo, būtų 
pakeltas. Kitais žodžiais, visos bendruome
nės labas turi būti užtikrintas" (32). 

apdraudimo principu. Kokia nors valstybi
nės pagalbos forma, suteikta viso krašto pi
liečių, įstatymų keliais, atrodo būtina šito
kios programos dalis. 

je. 
Anglija šitame kare stovi 

priešakyje. J i laiko karo va-
į dėles ir ji pasiryžusi diktuoti 

delsimas eina jo nenaudai. 

Po Svietą Pasidairius •* su tavo dukterim drau
gauju. 

* * * ^ ' i T4VAS: - Tai ko tu už 
Šiandie dedu ant aelno tai norit Pensijos! 

Vokietijos ekonominis pag- pluoštą nugirstų Brufclyne 

33. Mes negalime tylomis praeiti pro f a k - ; t a i k a s ^ y ^ į ^ t a i ^ 
tą, kad svarbus nesaugumo veiksnys yra to-1 

j i "milžiniška jėga ir despotinis ekonominis 
valdymas, sutelktas rankose nedaugelio, ku
rk) nedaugelis dažnai esti ne patys savinin
kai, bet tik patikėtiniai (trustees) ir tvar
kytojai įdėtų pinigų, kurie juos valdo pagal 
savo malonumą'' (įp. 32). Popiežius Pijus 

galima tik karą laimėjus. Pa
ti gi Anglija žino, kad tas lai
mėjimas nebus lengvas, nes 
Vokietija ne iš mažųjų prie> 
šų. Todėl vargiai kada visa 

rindas, kad ir gerai pastaty-
r j tas, tačiau greitai dyla, ypač 

kai maži ištekliai jį stiprinti. 
Rusija, kilus karui 'su suo
miais, pasirodė supuvusi bul
vė, kuri ne tik žmogui, bet 

šnekų. Prašau pasiskaityti. 
Vieną popietį Bruklyno tau

tietis, sutikęs ant Union Avi
nės ir Grandstryčio kampo, 
savo draugą klausia: 

— Kodėl tu vakar pro ma-
ir kiaulei netinka. Rusijos ga- ne patį praėjei ir nė rankos 
lybė pasirodė išpūsta. Ir di-, nekiisterėjei, mane pasveikin-
džiausias Vokietijos laimėji- tif 

Anglija taip buvo sukelta ant mas ii Rusijos, tai rusų pa-
XI-sis ypatingu būdu išskiria vieną grupe, l^ojų, kaip dabar. Bet, iš tik- galba sudraikyti Lenkiją. Ma-

rųjų, reikia pažymėti, kad tas terialinės vokiečių viltys smar 
sukilimas nėra baimės reiški- kiai sumažėjo. Nors Rusija 
nys, bet užtikrinimas laimin- j savaime turtinga šalis, bet vi-
p g pabaigos. ^iškai nemoka pasigaminti tų 

Jau šiuo laiku Anglijos pa- &rybiu- Vokietija iš Rusijos 
siruošimas karui yra kraštu- I š i u o ! a i k u negauna ne dešim.-

| t inki priešingas nuo praeito t a ^ o s dalies to, ko tikėjosi. 

[ vykdančią šią despotinę jėgą ir viešpatavi-
m * . • - • * < • • 

"Si jėga pasidaro tiesiog nenugalima, kai 
j i yra praleidžiama į apyvartą tų, kurie, tu
rėdami ir valdydami pinigą, gali taip pat 
valdyti kredite ir jo paskirstyme, teikdami 
tokiu būdu gyvybės kraują visam ekonomi-

• » ' • 

Trečioji Dalis: Saugumas 
31. Mūsų dabartine ekonominė tvarka pa

remta privatinės nuosavybės šventumu. 
Tačiau šiandien, privatinė nuosavybė nėra 

gerai padalinta žmogiškosiom i bendruomenės 
narių tarpe. .Nors ir yra paVojinga perdėti 
disproporciją tarpe tų, kurie turi pakanka
mas nuosavybes ir tų, kurie sudaro taip va-

niam kūnui ir laikydami, nustvėrę, savo ran-; - 0 j e i n o r i t i t a i t u r i ^ 
koše pačią gamybos sielą, taip kad niekas1 a i a z l 0 J O K a r o* Bel vis oei to J & > *_ 

^ ą 6«ox j. o o ^ t r Dolitimai ir karo vadai tno i tx 1 Rusiją visa, kas tų ge-
net atsikvėpti negali prieš jųjų valią" (pp. P 0 1 1 i m i d l i r *aro vaaai tuo | t M > * ° 
32-33) | dar nepasitenkina. Anglija, r y b i u pagamintų. Deja, Vo-

nori būti karinga ne tik fron-1 kietija šiuo laiku neturi tani 
te, bet ir namuose. Čia pažy- žmonių ir jai reikalinga tai, 
mėtinas puikus Anglijos su- as Ja i1 pagaminta, 
organizavimas Home Service.; š i u o atžvilgiu sąjungininkai 

turi vilčių ilgiau išlaikyti, nes 
jų materialiniai ištekliai di
desni. Be to, sąjungininkai ti
kisi, kad delsimas gali sukel
ti Vokietijoj kantrybės išsi
sėmimą — revoliuciją. Kokia 
ta revoliucija nujaučiama, pa
rašysiu vėliau. 

34. Kad darbo žmonių saugumas sudaro 
rimtą problemą yra aišku iš dabartinės ne
darbo padėties ir milžiniškų valstybinio iž
do sumų, išleistų apginti visuomenę nuo 
kraštutinio neturto. Mūsų dabartinis Šven-lgiame vidaus apsigynime ga 
tasis Tėvas, Pijus Xll-sis rašo labai pras
mingai savo laiške, rašytame specifiškai A-
merikos Hierarchijai: 

"La i įvyksta taipgi ir tai, kad kiekvienas 
sveikas vyras turėtų, lygią progą dirbti ir už
sidirbti sau ir saviesiems kasdieninę duoną. 
Mums labai gaila tų — o jų skaičius Jung-. v. . , , . , . -
tinėse Valstybėse yra tikrai d ide l i s— ® * • * * » vmtų ibuda stiprus 
rie, nors sveiki, gali ir nori dirbti, neranda j s a i u t a r i « ' o s b u n a a ' 
darbo, kurio taip rūpestingai ieško. Lai vai 
stybės vairininkų išmintis, toli matąs darb 

Ii dalyvauti net praeito karo 
dalyviai. Paskutinėmis dieno
mis pakviesta šiai tarnybai 
dar vienas milijonas moterų. 
Oro apsigynimo priemonės 
veikia tiksliai. Dieną naktį 

dinamą proletariatą, arba, nenuosavybinin- į į į į d u o f e n u m a Į į. greitas "grąžinimas^pa-
kų, vis dėlto, neišeisime iš tiesos rifcų šaky 
darni, jog dabartinė padėtis sudaro rimtą 
socialinę blogybę, liaugelis rimtų galvutojų 
yra tos nuomonės, kad privatinė nuosavvbė 
darosi vis mažiau ir mažiau būdingas da
bartinės bendruomenės bruožas. Jeigu dau
gumas mūsų piliečių neturi pakankamai pri
vatinės nuosavybės, kad galėtų, nors ir trum
pam laikui, būti nepriklausomas nuo alginių 
pajamų, tai tuomet gresia didelis pavojus 
visam bendruomenės kūnui. Socialinis pas
tovumas remiasi šiuo individualinės nuosa
vybių savininkybės pagrindu. J o reikia ne
mažiau, bet daugiau, jeigu norįfla iilaikyti 
esamą ekonominę sistemr saugia. 

lankesnių gyvenimo sąlygų realizuoja šiuos 
protingus lūkesčius visų naudai" (iš laiško 
4'Bažnyčiai Jungtinėse Valstybėse" (Šertum 
Laetitiae), N. K. G. K. leidinys, p. 18, 1939). 

Reikia Valstybinio Tvarkymo 
35. Mes nenorime pasakyti, kad atskiri 

samdininkai, kaip luomas, yra noriai atsa
kingi už dabartinę nesaugumo padėtį. Mes 
tiek tenorime pasakyti, kad sistema, kuri 
pakenčia nesaugumą yra ir ekonomiškai ne
sveika ir nesuderinama su socialinio teisin
gumo ir socialinės meilės reikalavimais. 

(Bus daugiau). 

I Gyvenamoji ir Taupomoji Alga 
i 

32. Privatinių nuosavybių trūkumas veda • 
prie įvairių nesaugumo formų. Šis nesaugu
mas ne tik kad veda prie didelio socialinio 
įtempimo, kuris reiškiasi socialine netvar
ka, bet taipgi yra priešingas krikščionisfcor 
šios dorovės nuostatams. Niekas negali abe
joti, kad mūsų kraštas turi pakankamai iš
teklių, ir iš atžvilgio į žaliavą, į techninį 

Tlkyjby Reikalai Vilniaus Mieste 
Ir Krašte 

Europoje dabar svarstomas 
klausimas: kaip ilgai šis ka
ras tęsis. Deja,. į tai nesuge
ba atsakyti nė patys karo va
dai. Bet vįs tik spėliojimų y-

— Atsiprašau, Aš tave ne-
j 

pastebėjau. Kai aš popiet iš 
saldainių palociaus išėjau, 
nieko nemačiau. 

— O aš maniau, kad tu jau 
vėl buvai ant manęs užpykęs. 

Daugelis mano, kad Vokie
tija visa, ką tik nori, gali 
gauti iš Pietų valstybių. Ne
tiesa. Balkanų valstybės ge
rai žino, kas jų laukia, jei 
Europoje įsigalės tik Rusija 
ir Vokietija. Jau seniai pas-

Per elumiijos pamoką, pro
fesorius klausia studentą: 

— Grigai, pasakyk man, ką 
reiškia sudėtis HN3? 

Grigas, netikėtai užkluptas, 
sako: 

— HN3 reiškia sudėtį 
. . . . ot man čia prie galo lie
žuvio prikibęs stovi ir nega
liu, ponas profesoriau. . . . 

PROFESORIUS: — Grei
čiau spiauk lauk, nes nitro 
rūkštis yra nuodai! 

Vienas nedrąsus vaikinas 
susinervavęs savo mylimos tė
vui sako: 

— Jau yra, tai reiškia, va
dinasi, jau penki metai, kai 

MAT^S; — Pasakyk man, 
Pe t ra i koks yra skirtumas 
tarp "Laisvės" ir "Naujos 
Gadynės" lyderių? 

PETRAS: — Tarp jų skir
tumas yra tik toks, koks tarp 
tų dviejų paršų, ėdančių iš 
vieno lovio, kurie kartais už 
maistą ima ir susipiauna. 
Tvirtesnis nustumia silpnesnį 
nuo lovio, ir pastarasis turi 
prie kito lovio eiti. Kitokio 
skirtumo aš tarp jų nerandu. 
Jįe visi tą pačią giesmę gie
da. S. K. L. 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 

<Ja\iną mergina paklydo lai
ve. Kfaidžiojo, klaidžiojo, kol 
pasitiko jūrininką. 

— Ar tamsta, panele, neat
simenate savo kajutės nume
rio? 

— Numerio neatsimenu, bet 
tik gerai įsidėmėjau, kad iš 
mano lango buvo matyti švy
turys. 

3MONEL&: Kai apsive
dėm, sakydavai, kad nesą an
tros tokios pasauly kaip aš, 
o dabar? 

VYRAS: Dabar aš jau net 
ir įsitikinau, kad antros to
kios ir būti negali. 

ra. Jei karas bus daugiau e 
konominis, tai patruliai ga- I Įvirtos porcijos: Rusijai teks 
lės 'sveikintis' keletą metų; Turkija ir dalis Rumunijoą 
jei bus aukojama milijonai, Vokietijai — Vengrija ir ant-
gyvybių, bus trumpas. 

Bet visi gerai žino, kad ipe-
reiti Maginot ai* Siegfrido li
nijas stačiai neįmanon^a. Jas 

JŠ 

MŪSŲ KALBOS KERTELĖ 
: = 

Kada dalelytė gi rašytina Abejaip sakoma — nelygu 
drauge ir skyrium? 

Su kaitomomis kalbos dali-
roji pusė Rumunijos, o Itali- mis ir prielinksniais papras-
jai už tylėjimą Jugoslavija. t a i & rašytina skyrium, pvz., 
Todėl Balkanų valstybės ne- j jis gi man kitaip sakė; sakau 
siskubina šelpti Vokietijos ir Jjfi tau, kad eik ir kt. Drauge 

Jei vokiečiai mėgintų masi-
Pagal surinktas žinias: Rymo — katalikų 

yra 70 parapijų ir 174 dvasininkai, ev. liute-
rionių 1 parap. ir 1 dvasininkas, ev. refor^ 
matų 1 parap. ir 3 dvas., stačiatikių 15 par. 
ir 32 dvas., sentikių 8 parap. ir 6 dvas., ma-
koniedų 3 parap. ir 4 dvas., karajimų 2 par. 
ir 3 dvas., žydų yra apie 150 sinagogų bei j Joy ^gos yra-macioje Pran-
maldos nonių ir 34 dvasininkai. 

aplenkti nėra kur. Vokiečiai,' pačios ruošiasi eventuliems į-
užėmę Belgiją ir Olandiją, tik vykiams. 
pagerintų savo pozicijas pulti I Italija laikosi nuošaliai. Vo-
Angliją. Prancūzija ir toliau kieti jos atsisakymas praleisti 
pasiliktų neįkandama, net j iš Italijos ginklus Suomijai 
Maginot linija tęsiasi visu j gerokai suraukė Mussolinic 
Belgijos pasieniu. 

rašytini tokie žodžiai, kaip 
argi, betgi, dargi, taigi, visgi 
ir kt. 

Ar geras pasakymas: rašė
me mšinį temoje "Maironio 

reikalas iškas čia iške
lia panašumo ypatybę: vasa
riškas apsiaustas — toks, ko
kius vasarą dėvi. — inis 
šiuose posakiuose nurodo ku
rią rūšinę žymę (daikto ar 
dalyko santykį su laiku, vie
ta, savininku įr t. t. Vasa
rinis apsiaustas — vasarą ne
šiojamas. 

(7š "Gimtoji Kalba") 

veidą. Viena kita raukšlė bu- lyrika"? 
vo iš seniau. Tad jų dabar j Negeras. Taisyklingai gali- Į 

niais bombardajvioais sunai-1 dar daugiau. Ar jos išsįly-'ma ir šiaip pasakyti: rašėm* \ i 
kinti Angliją, |as dar karo gins — klausimas. j rašinį, tema "Maironio lyri-< 
nenulemtų, nes fdidelės Angii- Į \ha," plg. atėjo smogus, vardu! 

Jcūzijoje. 
Europoje vyrauja nuomonė, I Jonas. 

(Tęsinys 4 pusi.) , 

Bendras kauno miesto vaizdas speigotą žiemos dieną, kada ir dūmai, bekildami iš kaminų, rodosi, sustingsta ere. 

Vieni Faso Nr, 299, kitj 
2^9 Nr., treti — Ks 929, kot-
vįrti — 299 Ks arba ws. Tad 
kaip iš tikrųjų turėtų blti 
rašoma ? 

Alums artimesnis yra rašy
mas ištisiniame t jkste Nr. 
299 arba 290 nr. Rašydami 
AV. 299 su didžiąja N, mes 
rašome jau daugelio kitų tau
tų įpFastu, b:t ir mums arti
mu būdu, būt.-nt — čia AV. 
eina sutrumpintu simboliniu 
ženklu, tokiu pat, kaip ir Dr. iliss Romelle T. Schneider, 
(mokslo laipsniui pažymėti I. slaugė, kuri palydėjo Jaruos 

, r^r^r- 'Rooseveit iš Mayo Clinie, Ro-
Yasarinis ar vasariukas ap- cbester, N. Y. į vakarus, 

siaustas? ;(Acme telepnoto) 

i i ' i įYf «iį» \*M*A 
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Pirmadieniais Veda A. Lapinskiene 

MOTERIS NUGALĖJUS! GIRTUOKLI Mišrios Vedybos 
(Kokiu atveju žiūrima I ie-

^ s i prisimename ne taip Šalia terorizavimo, Camea , ̂ ^ .} l i e t u v i u . a i ^ m a i , 
senai veikusį -sausąjį rėži-, "gvardi ja" kovojo ir legaliu,! t a § ^ ^ g u 8 v e t i m t a u t § . 
ma», tai yra prohibicijos, ar- pasyviu kovos būdu. Skaitė i s _ a i č i a i s p a m l o m a ^ ^ 

pnešalkoholmes paskaitas,) t r a u k o j e į g s t r a i p n i c 4 < x x | 0 f Roekford, 111, paskirta i d u o o o g " a r b a k r e kių trupinių ba draudos įstatymą, draudu
si ne tik gaminti, pardavinėti, 
•bet ir mažiansį lašą alkoho
linio gėrimo išgerti. 

Šis įstatymas buvo sukėlęs 
daug triukšmo tarp Amerikos 
"melynosių", atseit, megstan-, 
čių išmesti stikliuką. Tariau 
ar žino kas, kad tas sausasis | 
režimas buvo pradėtai varyti 
tik vienos moters? Ta mote
ris buvo Carrie Natione '(Ka
ri Nasione). J i turėjo vyrą di
delį girtuoklį. J i s kiekvieną 
dieną žiauriausiai ją mušda
vo, daužydavo, kankindavo. 
Tačiau, nežiūrėdama to, Ca
rrie savo vyrą be galo mylė
jo ir visa jam dovanodavo. 

Kartą Stevensas Natione, 
tos moterėles vyras, persigė
ręs susirgo plaučių uždegimu 
ir mirė. Tada Carries kantry
bė išsibaigė. Pagriebė kirvį, 
nubėgo į artimiausią barą ir 
čia išdaužė viską, ką tik ga
lėjo. O baro savininką vos iš
gelbėjo policija. 

j kų cukraus ir sultimi citrinos. 
j Kuomet ryžiai bus minkšti, 
į nuimk nuo ugnies ir įmaišyk 
išplaktus trynius, maišant iki 
bus tiršta. Tada išpilk į lėkš
tą išsviestuotą bliudą. Ant 
viršaus uždek stipriai išplak
tus baltymus. Kepk pečiuje 

| iki viršus pa rus (kelių minu-
tų užteks). Reikia valdyti 
šaltą. 

Kiaušiniai su buh^ntift 

3 kiaušinius 
2 puodukus išvirtų bulvių 

(atšaldintų ir supiaustytų į 
mažus šmotelius). 

1 šaukštą sukapotų cilVių 
2 šaukštus miltų. 
1 šaukštą druskos 
1 puoduką saldaus pieno 

Mrs. Mary Anderson Bain j y2 p u o duko sudžiovintos 

steigė blaivybės draugijas, A m ž i u j 
rinko parašus, siuntinėjo kon
gresu peticijas, įsisteigė išti
sa prohibicijonistų partija, 
siekianti " visiškai uždrausti 
laisvai pardavinėti svaiga-

e " šiuo klausimu). 

Tautiniu valstybiniu atžvil
giu žalinga vesti svetimšales 
bei svetimtautes ar už sve
timtaučių tekėti. Viena, yra 

lus". Reikia tikrai stebėtis, pavojaus, kad pats lietuvis 
kaip valdžios organų šnairuo-1 vedęs svetimtaute gali pasi-
jama moteris galėjo sukelti to-1 daryti abejingesniu lietuvių 
kį platų sąjūdį. - j reikalams, juos užmirš var-

Pagaliau •Amerikos Valsty- dan žmonos tautybėj interesų, 
bes vyriausybei ir Kongresui 
atsibodo kovoti su energingą
ją Carrie Natione ir josios 

valstijos N. Y. A. viršininke, j 3 didelius šaukštus sviesto. 
(Acme telephoto) 

, Čekoslovakijoje, nežiūrint 
ypatingos padėties, šiemet to
liai padidėjo skaičius organi
zuotai keliaujančių į šventą
sias vietas. Pvz., Hochšteine 
prie Marijos šventovės buvo 
susirinkę net 30,000 maldi
ninkų. 

Kansas City, Mo. — Miss 
L. Flowers, 34 metų knygų 
pardavėja, kaltinama polici-

Svarbiausia, tokioje šeimo
je vaikai gali pavirsti gegu
žiukais. Teisinamasi papras
tai : žmona nekliudysianti vai-1 Gavėnios metu kiaušiniai 

Gardus Gaminiai 
Rašo E. Kleveckaitė 

"gvardi ja", juo labiau, kad 
pritarė vis didesnės visuome
nės masės. O kadangi dar bu- neuktenka nekliudyti. Vaikus' stalo vietoj mėsos. Įvairiai pa

kus auklėti lietuviškai. Bet I nevieną kartą vartojami prie ! d a m a > i k i skystimas pradės 

vo ir kitų priežasčių ir išskai
čiavimų, tai Kongresas nusi-

reikia dar pozityviai auklėti, gaminti, jie skonį patenkins. 
O kaip gi auklės, jeigu ir pa- Ryžty kiaušiniene 

leido ir įvedė "sausąjį rėži- | ti motina lietuviškai nemoka 
mą". Energingoji girtuoklių 
pabaisa, Carrie Natione, nu
siramino, nes savo tikslą bu
vo pasiekusi. 

Tiesa, šiandien visų ameri
kiečių atsiklausimo kelm 
("referendumu") "sausasis 
rėžimas" neprivalomas Ame-

ar, dar svarbiau, tų lietuviš
kų reikalų nesupranta. Tokiu 
būdu vaikų lietuviškas auk
lėjimas, Jeigu motina ir ne
prieštarauja, vis tiek sulėti
namas, sustabdomas. 

Argumentuojama dar, kad 
svetimtautė žmona būsianti 
sulietuvinama ir tokiu būdu 
padidinama pati lietuvių tau-

do. Teisiama toji moterėlė ^ v e i k l u s energingas, kad f f į ^ T a a i a u ^ ^ n e s i d ž i a u g s 

Žinoma, jai teko stoti prieš rikoje. Tačiau lieka .faktu, kad 
teismą. Bet Čia ji nenusigan- daug gali padaryti ir vienas 

šakojusi, kad visa, kas tik tu-' "silpnosios lyties" asmuo. 
ri ryšio su girtuokliavimu, e- Į l^ l A. R. 
są iš velnio, o ji gavusi iš 
dangaus pranešimą, kad vel
nią galima nugalėti tik kir
viu. I r ji kovosianti tol, kol 
tas "ve ln ias" nebūsiąs išvy
tas iš Amerikos. 

Teismas ją nuteisė pusę me
tų kalėti, bet po keletos die
nų buvo vel pakista. 

Tada Carrie Natione pasi
darė dar karingesnė. Suorga
nizavo apie save didžiulę 
gvardiją moterų ir vyrų, ap
siginklavo kirviais ir pradė
jo terorizuoti visas gėrimo į-
staigas. "Gvardijos** nariai 
lankydavo vfcus Niujorko, Či
kagos ir kitų miestų restora
nus, barus, klubus, kavinei 
bei įvairias naktines lindynes 
ir čia daužydavo viską, kas 
tik papuldavo po ranka. Su 
gėrimo vietų tarnautojais ir 
policija įvykdavo net kruvinų 
mūšių. Pati Carrie Natione 
buvo net dvidešimt kartų pa
sodintą į garsųjį Sing-Sing 
kalėjimą. 

Visų gėrimo vietų ir lindy
nių laikytojai taip bijojo Na-
tiones "gvardijos", kad pra
dėjo laikyti specialius šnipus. 
Jei tik šie suuosdavo kur pa
sisukus tokį "gvardininką" ar 
"gvard in inkę" \ tuoj visi ba
rai, restoranai, lindynės užsi
darydavo, nes žinojo, kad 
nelaimė tai lindynei, į kurią 

* gaudavo įsprukti bent vienas 
Carries "gvardininkų 

ii kvortą pieno 
3 kiaušinius 
y2 puoduko ryžiij 
1 citriną 
Šaukštuką druskos 

13 šaukštukų "powdered" 
cukraus. 

, ininko nušovimu. (Acme tele-Išvirk kiaušinius visai dru- v 

tus, tada nuimk lukštą ir su-,*' c ° ' 
piaustyk į riekutes. Išsvies- | i | | | | | r * I V I I * 0 
tuok molinį bliūdą ir įdėk eilę, Į V A I R L N Y D E O 
bulvių, tada kiaušinius, tada, 
likusias bulves. iApipilk "kva-1 K i n i ^ e d § 1 k a r o i r P 0 * * 
timu sekančiai padaryta: iš- ™ atsirado nemaža banditų, 
tarpink du šaukštus sviesto, b a l t ^ mergių P i r k ^ . Miaifc 
pridėk cibulius ir virink iki ***** reikšdamos susirūpini, 
bus geltoni, tada pridėk mil- m% k i n i e č i * mergaičių pavo-

jinga padėtimi, daugelyje vie
tų joms įrengė specialias prie 
glaudas, kur jos gauna darbą, 
pragyvenimą ir mokslą. Dau-

būti tirštas. Užpilk šį skysti- S ^ ™ * * ramiant Gaudo
ma ant bulvių ir kiaušiniu n a-> a m

 T ? ™ ' P n e m i s l ™ 
r.viesto. Apiberk, pagal skonį. Į "f™* *?*»» S J T 8 * ' 
druska, pipirais. Kepk iki vir- g l o b o s ™ t o s suzeistieS1ems, 

tus, sumaišytus su druska. Iš 
maišyk viską ir tada pridėk 
pieną. Virink nuolatos maišy 

šus bus rudas karštame pe-
fiuje. 

Sūrio kiaušiniene 

ligoniams, bedarbiams, pabė
gėliams. Vien tik Honano pro-

I vincijos pranciškonai per me
tus slaugė daugiau kaip 
100,000 ligonių ir sužeistųjų. 

Užpilk 1 puoduką karšto; K a t a l i k ų i r j ų parapijų skai-
pieno ant 1 puoduko baltos č i u g K i n i j 0 j e s p a rč ia i auga. 

v Virink pieną, ryžius ir dru- duonos trupinių. Leisk pašto- . 
ską iki ryžiai bus minkšti. At- vėti 15 minutų, tada plak iki; y į s a m e pasauly pranciško-
skirk kiaušinių baltymus ir mišinys bus lygus. Pridėk p t t - ' n n ^ ^ 24,726, seserų pran-
trynius. Išplak trynius kartn Sę puoduko sutarkuoto ame-
su trimis šaukštukais cukraus rikoniško sūrio, 2 kiaušinius 

tokiu nenatūraliu jos didini
mu. Kaįp negarbingu dalyku 
laikome lietuvio lenkinimą, 
taip lygiai negarbinga yra ir 
lietuvinti lenkę. Valstybė nė-

ir nutarkuok citrino žievę. Iš- atskirai išplaktus ir druskos 
plak baltymus su 10 šaukštu- bei pipirų pagal skonį. Ištar-

pink kupiną šaukštą sviesto 

ciškonių — J0,828, trečiojo 
pranciškonių ordeno seserų 
— 62,114, pasauliečių trečio
jo ordeno narių yra 1,777,411. 

ra 

tume turėti tautiniu atžvilgiu! palivotoj skauradoj ir įpilk-
vieningą ir stiprią. I mišinį. Kepk iki apačia pa-

" s ' ^ ^ o U ' ^ r i S T u * 1 , J e i f Ž m ° g U S . p a m 0 j a r m - rus tada apversk ir_ nuėmus 
kraštų žmones, kad juos asi
miliuotų. 

ka į tautos sentimentą, į tau- mišinį nuo ugnies įdėk į vidu
rį pečiaus ir leisk kepti iki 
atrodys gatava. Tuojau duok 

tos interesus, nuo jos izoliuo-
ijasi, tai automatiškai ir tau-

Šitie objektyvūs argumen- tai bei valstybei tenka nuo 
tokio žmogaus pasitraukti, 
bent savo reikalus nuo jo izo
liuoti. Tiesa, tokia išvada ne
romantiška, bet po romanti-

tai kalba prieš svetimtaučių 
ir svetimšalių įjungimą į tą 
šeimos narvelį, kuriame turi 
išaugti tikri lietuviai, būsi
mieji tautos ateities lėmėjai. 
Gali atrodyti, kad tautiniu at-'nimas grindžiamas realybe, 
žvilgiu mišrios šeimos prob
lema keliama čia bent puska
piu metų pavėlintai. J i buvo 
aktuali aušrininkų laikais, 
kada inteligenčių lietuvių ne
buvo. Bet mes esam per ma-

į stalą. 

Vedyboms pasirink sau to
kią moterį, kokį tu pasirink
tum sau geriausiu draugu, jei 

kos ir eina realybė, o> gyve- toji moteris būtų vyru. 
— Joubert 

. 

I 

t 

>> 

Montebello, Cal. — Mrs. ' ža tauta, kad galėtume net! 
Betty Hardaher prisipažinus ir dabar dovanoti kam nors j 
nužudžius penkių metų duk- j bent vieną žmogų, bent vieną 
terį Geraldine. (Acme teleph.) šeimą; kiekvieną šeimą nore 

IMPORTANT! 
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN 

« GET NEW ENERGY 
If you feel tired out, limp, liatleas, 
moody, depressed—tf your nenres 
ars eonstantly on edge and you're 
losi ag your boy friends to more 
attractive. peppy women—SNAP • 
OUT OF IT! No man likęs a dull, 
tired, croas woman— 

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If 90, just try famoua L/dia E. 

which your body uses direetly for 
energy to help build up more physi-
cal resistance and thus help calm 

distress and gi ve you ioyful 
jrgy that is refle 

thruout your whole being. 
bubbling energy that iš refleeted 

»ur 

jittery nerves, lessen female func-
tional dia 

C 
yo« 

Over 1,000,000 women have re-

Corted marvelous benefits from 
inkham's Compound. Results 

mada especially for women. l i e t it should dMighš you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. M 

WELL WORTH TRYING. r 
stiraulate gastnc juices to help digest 
and asaimnate more wholesome food 

M A C A R O N I ^ 
.AND-CHEESE 

READY !N 9 MINUTES 

Slovakijoje vyriau s y b ė s 
sprendimu mokyk'ų salėse pa^ 
kabinti kryžiai. Visose moky
klose tikybos mokymasis pa
darytas privalomas. Kareiviai, 
Hlinkos gvardijos nariai šven 
tadieniais organizuotai vyksta 
į bažnyčią. Toje vietovėje, 
kur gyveno ir mirė didysis 
slovakų veikėjas prel. HVuka, 
pastatytas mauzoliejus. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

DIDELĖ NUOLAIDA ANT 
1940 M. RADIJU 

Radijos gražiuose kabine
tuose, kurioms nereikia vie
lų prijungti, pagauna visas 
stotis, vertos $49.50, už 

S24.50 
Radio Kombanacijos — au
tomatiškai groja rekordus, 
vertos $150.00, už 

#69.50 
Mažos Radijos, vertos 
$12.95, už 

£6.95 
Sumažintos kainos ant 
skalbiamų mašinų — May
tag, Thor, Norge, iki 

$35.00 
Gražūs Parlor Setai, verti, 
$99.50 po 

$59.50 
4 kambarių rakandai verti 
$295.00 už 

£165.00 
lengvais išmokėjimais 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3088 

Budriko Radio Valanda iš 
WCFL, — 970 k. Radio 
stoties nedeliomis 5:30 iki 
6:30 vai. vakare. 

# 

Pastovumas — 
Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

St. Louis. Mo. — Mrs Mary Btillman slapstosi 'su vienu iš 
trynukų, nes teismas norėjo iš jos kūdikį atimti. (Acme te
lephoto) 

# 

Ši bendrovė, kaip mfiaij tauta, yra įsteigta ant 
namų, kone yra savininkų apgyventa. Nerasite 
«a ogesnes vietos tanpyti savo pinigas. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
IndCliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki $5,000.00 FederalinEJe įstaigoje. 

^ 

I 
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fį/m"im 

Stačiai Sūrint Rašo Komunistų laikraštis 

^ 

Sov. Rusijos 
šeimininkas 

riai ir generolai būtų sušau
dyti, o jų vietos, kad būtų 
užpildytos mūsų našlaičių sto 

Brooklyne išeinąs lietuvių v yklų raudonojo jaunimo le 
komunistų laikraštis i4Naujo- gionu. 
ji Gadynė'' apie Stalino šei- "Aš verčiau išnaikinčiau 
mininkavimą Rusijoj šiaip nusenusius elementus, kurk 
raiSO: neužilgo visvien eis į vaisty. 

Nauja 'Likvidacija' *** *>***& t a r y^» n e i *** 
Stalino iemėje 

Buvęs uolus bolševikų "fel-

klausyčiau svetimtaučių ai
manavimų dėl mūsų reižalų. 
Aš reikalauju užimti Buomi-

low-traveleris" Louis Fischer!ją pirm vasaros. Tuomet, ru-
savaitraštyje "The Natioa" deny, mes .galėsime eiti į Skan 
(sausio 13) nurodė, kaip Sta- dina viję,". 
linas ""likvidavo" visus savo Ir po šios Stalino kalbos 
generolus ir šiaip valstybes prasidėjo nauji "valymai 
pareigūnus (ambasadorius, Tuojau buvo "likviduoti" se-
konsuius, ete.), kuriuos buvo'kami generolai Suomijos ka-
pasiuntęs "gelbėti" Ispanijos ro fronto: 
demokratija. Goriev, Maksimov, Kedrov, 

Neseniai Associated Press Dybenko ir Lebediev — su 
pranešė iš Maskvos, kad Sta-j šaudyti. Sušaudyta ir 37 že-
linas panašiu būdu "apsiva- mesnio rango karo vadai. 
lė , ; ir nuo tų generolų, kurie! Žinoma, šaudymas praves-
nepajėgė bėgyje mėnesio lai- ta ne be pamato. Prieš pat 
ko "likviduot" Suomija. 'rusų įsiveržimą. Suomijon S u 

Pastarąją žinią mes neė- [linas valdžios kabineto posė-
mėm už gryną pinigą, nes iš dy pareiškęs: 
karo fronto ateiną pranešimai 
nevjsucniet būna teisingi. Bet 
dabar tą žinią patvirtino iš 
Kremliaus'pabėgus Marija M. 
llilkova. 

•"Tą provinciją pačioje šiau 
rėje mes turime paimti bė
gyje mėnesio laiko, o jei ne, 
tai kas nors atsitiks". 

j Iš Europos Padanges 
(Tęsinys iš 2 pus!.) 

kad žymiausi karo veiksmai 
vakarų fronte prasidėsią tik 
atšilus (apie kovo mėn. vi
durį), šiuo laiku yra tik tak
tiniai bandymai, gink ų pajė
gumo .patikrinimas. įsigilini
mas į naujus karo išradimus 
ir... neutraliųjų šalių 'gaudy
mai' į savo tinklus. 
Londonas, II. 1. 

Mes juokiamės iš dalykų, 
kurie yra per tragiški, kad 
verktume. Ir liūdime dėl tų 
dalykų, kurie per kvaili, kad 
juoktumės. — Panin 

DAINŲ DIENA 
Balandžio 21, 1940 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 
[žanga $1.00 - 75c — 40c 

Šokiams 35c 
liengia Lietuvių K. K. Chorų 
Są-gos Ciiicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas". 

LIETUVIAI DAKTARAI 
-»„# 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Ir atsitiko: 42 pirmo rango 
Marija iilkova "tarnavo karininkai neteko galvų. Bet 

Už a.uksą brangesnis šią žiemą yra kuras, kuris gabenamas 
vagonais iš krašto girių ir vežimais išvežiojamas gyvento
jams nuo šalčių apsiginti. 

ir po to " atsitikimo'' rusam 
Suomijoj kol kas negeriau 
sekasi. 

Stalino valdžios kabinete per 
daugelį metų. Toliau nepakel
dama klaikios maskvinės at
mosferos jinai, gavus progą, 
pabėgo užsienin. Pakeliui Mek 
sikon jinai sustojo New Yor-
ke, kur turėjo pasikalbėjimą 
su lvan Narodny, N. Y. "Jour žinomas Racine, Wis., Ii* 
nal" bendradarbiu. Jinai pa- tuvių veikėjas B. Vaiskas šio 
pasakojo dar žiauresnių Sta-įmis dienomis gavo laišką nuo 
lino darbų ryšyje su karu j sesers 
Suomijoje, negu kad buvo nu- i nalino miestelio. 

Ir Buvo Didelio 
Džiaugsmo 

rodės Louis Fisher ryšyje su 
karu Ispanijoje. 

prie nusikaltimo. Kratos pas Siautė vagys, plėšikai. Bet 
apylinkės lietuvius buvo daž- ačiū Dievui, visi likom gyvi, 
nos. Vis ieškota lietuviškų tik viena sesuo nelaiminga, 
raštų ir knygų. Dėl to nenuo-į nes ji paliko Sov. Rusijos pu 
stabu, kad žmonės, pamatę sėj. Mūsų valsčius Daugėliškis 
lietuvius, verkė iš džiaugsmo, taip pat liko po rusais. Nie 

Turėjom daug baimės su ko apie juos nežinau. Jei ką 
tais lenkų bėgimais. Vieną die-. sužinosiu, tai pranešiu." 
ną į Latviją perskrido daug J 
lenkų lėktuvų. Pro mūs kai- Linksmumas mums yra ki 
mą skrido labai žemai. Kurie lcs iš vidaus, jis dvasinis, vi-

*7gyvenančios netoli lg- P r i t r ū k o benzino, tie krito kur sai nepriklausąs mio pašau 
Tarp kitko PaPU()le^ Baisus buvo regi- lio pyrybių. 

E F F I C I E N T 
Us« only ons Icvcl tca-
spoonful to • cup of sifted 

flour fcr mest recipes. 

BAKING 
P0WDER 

Samepricetoday 
as 48 years ago 
25ounce$ f°r254 
Msnufacttirml fcy baltiitf powdcr 
ipccialisti who m»k« nothinj bul 
baking powdcr —undcr lupcrvit ion 
• f « * p « M c h e m i n i « f n a l i o n a l ] 

r^putition. 
MILUONS Of POUNDS HAVE BEtN 

USEL) BYO0R GOVERNMENT 

Telefonas CANal 7329. 

OR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road 

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

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefoną? SEEley 0434 

1 

telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KĖLU 
DANTISTAS 

6558 So. YVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

OR. A. G. RAKAUSKAS 
G R Y T O J A S IR C H I R U R G . H U 

2415 W. Marquette Rct 
OFISO VALANDOS; 

10—12 vai. ryte 
*—4 ir 6 —b vai. vakar* 
freciadienais ir Sekmadieniai! 

Susitariąs. 

<*. tfaiUs 8140. 
«4-LA*l>Ott: Nuo U iki 1 - , 

2 iki 4 ir 7 iki • 
^r^iadiemais; 2 iki 4 ix 7 ifc. 

šventadieniais: I i uc. 11 

OR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G E 

u akinius pritaiko 
3343 So. Halsted Street 

rašo sekančiai; 
"Gyvenam naują gyvenime. 

Viename valdžios kabineto' Linksma. Viskas gerai. Savi 
posėdyje Kremliuje, kuriame žmones, sava kalba. Kuomet 
dalyvavo ir Marija llilkova lietuviai užėmė Ignaliną, 
(ji dalyvaudavo 'beveik visuo- džiaugsmas buvo neaprašo-

• se kabineto posėdžiuose), Sta
linas .pareiškė: 

"Mes neprivalome baimin
tas kapitalistinių atakų dėlei 
mūsų * valymosi \ kaip jį pie
šia užsienio spauda. Mes tu
rime iki valiai jaunesniosios 
kartos vyrų, kurie gali užim
ti vietas nužiūrimų silpnapro
čių ir valstybes priešų. 

"Aš reikalauju, kad visi 

mas. Tai įvyko vėlai vakare. 
Varpais skambino. Žmonių 
suplūdo iš visų pusių. Verkė, 
giedojo "Lietuva, tėvyne mū
sų' ' ir valio šaukė iš nepa
prasto džiaugsmo. Šiurpuliai 
ejo per kiekvieno kūną. Igna-
lino nuestels buvo lenkų de
tektyvų ir išdavikų lizdas. Iš 
tolimų vietų lietuvius rete
žiais surakintus čia varydavo 

! nys. Bėgdami lenkai nespėjo 
rekvizicijų paimti. Iš mus len
kai paeme 10 pūdų rugių ir 
buvo įsakę iškulti visas avi
žas, tačiau nespėjo, nes turė
jo bėgti. Po to per dvi savai
tes buvom be jokios valdžios. 

(A. Cronin) 

mūsų nesėkmingi Suomijos | lenkai ir baisiausiomis kanky-
fronte senieji armijos oficie- į nemis versdavo prisipažinti 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

Akiniai, visokių madų, už $2.4h 
pritaikyti akims, su pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Kurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
t-tos valandos poe :et. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
Tel. Yards 2151 

U.IHB | Z 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 

A HAV0R ALI 
ITS 0WN THAT 

MllUGNS MIFH 

A N T N A M Ų 
Dėl Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morgieio Atmokėjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

%g]NG^ 

INSURED 

TeL Cicero 1484. 

Dfi. S. R. PALUTSIS 
G¥L>*.IOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFiSO VALANDOb: 

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

Res. 1625 So. 50th Avemie 
Tel Cicero 1484. 

_ DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal suta/.į-
Ofiso telefonas PROspovt 6737 
Namų telefonas VlRgima 2421 

KL tfARDS 5557 

DR. FRANK G. KWINN 
{K\lhAJlJSHksJk.>) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir PagaliSutartu 

UK. P. AIMJCIUNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Ciceio 
Penktadieniais 

Valandos. 10-la ryte, 2-«. 7-0 K a* 
3147 S. Halsted St, Chicago 

fiiuuuiieMiaio, Ireeiauueaiais w 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M. 

<<u OAflai 6»6v 

DR. WALTER J. PHILLIPS 
•* »•* r«M«\* i> CdlKOKAta* 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — 4 ir 0:30 — 8:30 
ir pagal sutarti. 

r 

DR. P. J . BEINAR 
iBKlNAJKALNKAvSj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworta 1618. 

Res. — Yards 89du 
OFISO VALANDOS: 

l iki 4 popiet 7 iki 9 vakar 
Trečiadieniai* ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 
2158 VVest Cermak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
Ofiso VaL 2 - 4 ir T—V 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel. Canal 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR Cff lRURGAS" 
4729 So. Ahhiand Av*. 

2-troa labos 
CHICAGO, ILIA. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

ty uo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki • 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 T. t 

Sekinad. nuo 10 iki 12 vai. rjrtft 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL rARds 0994 
nez. Tel. PLAza S200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-d ir 7-8 v. vak, 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieaa 

AMEEIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TAUPYKIT PER 
PAŠTĄ " a ^ S T . A N T H O N Y ' S 

6 D I L D I N G & L 0 A N A S S 0 G I A T I 0 N 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CIOera 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
Vai.: Pirm., Ketvir., šeštad. 9 Iki 8 v. v.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 o ^ U ž ^ ^ E ^ S PINIGUS 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 

oer F«d<Tml Savinas and Loan Insurance Corn., \Vashingion, D. G. 

t&as. OVdS So. Taiiaan Ava. 
&es. TsL OBOvahlU 061? 
Offies TsL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LB CHLRURGAfl 

Vai. sV-4 i r 7—• rak, 
Ką**, ir ModfiUHBi* 

.u tAJLūM OW3ti 
46S.* KEHwood 5107 

I 

AKIŲ GYDYTOJAS 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPr;CiAI.ISTAS 

OPTOMETRICALLV 4KII 
I.IITirVIK 

Atviri 30 iiM'ty praktikavimo 
Mano Garantavimą-' 

i'ali'ng-vin* akių įtempimą kas ••• 
i prieiaatiml gaivos skatiiiOjimr 

svaigimo, akiw (tempimo r&rvuo»u 
mo. skaudama akig karstj atita4s< 
truHipar«gystr Ir tohr*-gys<c Prireo 
gla teisingai akinius Visuose atse
kimuos* egsaminavimas daromas s 
elektra, parodančia maliausias kla' 
laa S pečiai* atyda atkreipiama 
mokyklos va*kua Vr*lv«» ak*» « 
taisomos 

Valandos: cuo 1S Iki I *«L vak 
Nedėliomis pagal sulhrtį 

Daugely atsitikimų akys atitaiso 

Kviečio visas kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu f* *>s. nauaoui mano paiarnavimu 

m ^ * Midwest Service Station 

ptrralau. 
as akiniu- ka i i Jinimy Demaret iž Houston (kairėj) laimėjęs \Yestern Open 

1940 m. golfo pirmenybes. Jį sveikina antroj vietoj «sas To- į "47l]rSO. ASHLAND AVE. 
ny Peaua. (Aaufi teiegliotoį j lekfocii YASdi 1873 

2423 YV. Marquette Road 

DR. STRIK0L1S 
FSYSIOZiJf tad SUSftBOI 

4h45 Su. Ashland A venų* 
OFISO VAULNDOS: 

Muo 2 iki 4 u nuo o iki 8 i&L vas 
Nedaliomis pagal ta tarti. 

tttiv Tel. TABds 4787 
v»« t f Tai PROspaet MSI 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; W o fi:30—b.3* 
756 VVest 35tti"gtreet 

, — ^ ^ 
Ofiso TeL VIR«inia 00*6 

RssadaacŲos tai BEVerly 8844 
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avemie 

Ofiso vai: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

n4Ka> <*•«> 

PATARMAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašiny Plovimas. 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. 
2 3 S S S o u t h VVestenn Avenue 

TILIFON AS C AK AL 3764 

DR. B E I S 

• * • 

•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos i 1—8 popiet ir 7—4 v- * 

REZIDENCIJA 
6631 S. Californla Ave. 

Taiafonas REPaWio 7801 

(Jff i*s Phons Hm and Utti* 
PROspsct 1088 8S68 S. LeaviU B> 
Vai: 8-4 pp. u 7-9 tak. CANal M* 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W- 63rd S t , Chicago 

Tre*iadi«»isis ir Sekmadianisjj 
* 

I 

89S9 So. Olaramoo \ A v t 
Valandos »—10 A. M. 

Hedeiiomis P g g j <qtsrtj 

l'si OANal 0867 
Ras. TeL PROspsct «66s 

DR. P. Z. ZALATORIS _ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reiideacija 6600 So. Artesian Ai s, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popu* 

6 iki 0 vakare 

TeL YARds 8246 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4045 So. AMiiand Ave. 
arti 47th Straet 

Vai. t nao 9 ryta iki a Takaasi 
i**rHOoi pstrsl snisrti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

414d SouUi Arc&er AvctiMi 

4 Btradi—iais, Ketvirtadieniai* O 
PsnlrtSidiasm'f 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel TABds 9804 

Ui 

http://CHIRURG.hu
file:///Vashingion
file:///Yestern
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AMERIKOS LIETUVIŲ 2INI0S 
Marianapolis 
Iškilmingai Paminėjo 
Tautos Šventę 

Graži Marianapolio Koiejri-
jo* tradicija kiekvienais me
tais iškilmingai paminėti lie
tuvių tautos laisves ir Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tį. Šiemet Si brangi ivente 
paminėta su ypatingu iškil
mingumu ir dvasios pakilimu, 
n+s kiekvienam lietuviui yra 
brangus faktas, kad šį kartę 
tuo laisves džiaugsmu su vi
sa tauta jungiasi ir so>:tine 
Vilnius, kur is burvo didž.au-
Miioju lietuvių tautos s»ekiu 
ir kiekviena Vasario 16 iški!-
n.ių dieną su ilgesiu prisime
namas. 

Plati ir įvairi paminėjimo 
programa padare didelį "įspū
dį visiems gausiai susirinku-

4* 
Po kalbų, kolegijos elioivs. 

vedamas brolio Banio, g.a-
ziai sudainavo " T a i nia miš
kas šlama, ūž i a" i r " O ' e 
ainio Vilko maršą", o st'id. 
Dartikas smuiku išpildė du 
gražius muzikos kūrinius. A-
pie Vasario 16 d. iškilmių rei
kalą kalbėjo stud. Alb. Re-
neckis. Stud. Jonas Klebaus-
kas gražiai padainavo solo 
dvi liaudies daineles — Teku 
mėnuo ir Žalioj lankoj. Ko
legijos studentų orkestras iš
pildė du gražius muzikos kū
rinius. 

'Poliau kalbėjo Kolegijos 
profesorius kun. dr. J . S4ar-
kute. J i s savo ilgoje ir vaiz
dingoje kalboje priminė dau
gelį Teikšmingų istorinių lie
tuvių tautos įvykių, vaizdžiai 
palygino tą nepaprastą lais
vosios Lietuvos pažangą viso
se gyvenimo srityse, kur!^ ji 

5E * 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius M Ū S Ų 

Katalikiškus Laikraščius-' 

stalo, pasigirdo prof. A. Alek- Philadelphia, Pa. — kun. Jo-
sio balsas jautr iai giedant cas Vosylius. 
"Rąžančius" . (Ši giesmė yra Kovo 3-5 dd. — Pittston, 
versta iš anglų kalbos). Pa. - kun. dr. Juozas Vaškas. 

•• I i į \ i ii \ S " vienintelis A 
I i i- Mi :< u v l H U; iT ;d iMi • •" **tl 

ffctl i*) \v»-.. (-'liii-aim. UI. 

**» \ i \ \ ^ tikybinis savaitraštis. M«tam> $2.00. 
2'M:\ N» UHKK-N Ave , tliu-ago. II inois. 

" I \i(l»! N INK A,*>' — šv. Juozapo Darbininkų Są-
juftgo* o r g a n a i išeina du kartu savaitėje. Meta;n> 
H- lMl '<%& NVYs! Ilroaduav S«». lioston. Alass. 

* 
"AAi&KlKA" — >avaitraštis. Metam*. $2.. 423 (irund 
IStnet., tfiooklyn, New York. 
"UAKJSAS"- — A.L.K. susivienijimo organas. Ale

l i tams $2.00. 73 Kast South JSt., VVilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ D I R V A " — A.L.K.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., (Jhicago, 
Illinois. 

"STUDENTŲ Ž O D I S " — A.L.K. Studentų i r Pro-
t'esionalų žurnaias. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana
polio College, Thompson, Conn. 

šiems i r suteikė gražios pro- v a i l a r ė t rumpame 22 metų m 
gors savo mintimis nuskrleti į p r i klausomo gyveninio laiko 
brangią tėvų žemę, kur i tiek 
daug turėjo vargų išvergti, 
besiekdama laisves. 

Šventės iškilmės prasidėjo 
ketvirtadienį, vasario mėn. 13 
d. vakare. Erdvi ir puošni ko
legijos salė buvo pripildyta 
entuziastingai nusiteikusių 
stuilentų, profesorių, seselių 
ir kolegijos tarnautojų. Š\ren-
t t i daug iškilmingumo, o su
sirinkusiems garbės suteikė 
dalyvavimas joje didžiai gerb. 
Marijonų Provincijolo, kole
gijos rektoriaus, kun. d-ro J 
Navicko, kuris teikėsi globo
ti šias iškilmes. 

Studentų meno sekcijos pir
mininkai stud. Jonas Klebaus 
kas atidarė paminėjimą, pa
žymėdamas, kad jaunoji A-
rierikos lietuvių kar ta ta ip 
pai myli savo tėvų žeme, 
brangina savo gimtąją kalbą 
ir didžiuojasi, būdami lietu
viais, nes Lietuva ir lietuvių 
tauta per amžius kovodama 
u i savo laisvę įrodė esanti 
jos verta. Šiandien ne gėda 
prisipažinti lietuviui prie sa
vo tautybės, nes laisvoji Lie
tuva ir save gerbianti lietu
vių tauta visur išlaiko sa;To 

g»vbe. 
Šventės iškilmių programą 

\ e s t i prisistatė 'stud. Antanas 
Tamulis. Savo kalboj"? jis pa
reiškė, kad laisvė yra toks 
brangus dalykas, kad jai iš
laikyti y ra reikalinga visos 
tautos jungtinės pastangos, y-
pa? šiais žiauraus karo lai
kais, kada Lietuva atsistojo 
prieš r imtus uždavinius, k u 
n ų išsprendimas nulems jos 
ateitį. Šiam tikslui Ameri/os 
lietuviai ta ip pat turi ir savo 
pareigų ir ragino jų niekuo
met nepamiršti. 

tarpyje. Nežiūrint to baisaus 
ir viską naikinančio karo, ku
ris siaučia prie pat Lietuvon 
sienų, ji's išreiškė daug skaid
rios vilties išlikti Lietuvai ne
priklausomai iki karo pabai
gos, kada ji galės įgyvendin
ti pilną ir galutinį lietuvių 
tautos troškimą i r siekimą — 
atgauti visas Vilnijos žeme* 
ii Lietuvos Vakarinę dalį su 
K aipėda ir sujungti visą 
tautą į vieną didžiulį sve'Lą 
u galingą valstybinį vienetą. 

Stud. VI. Brazauskas pa
dainavo solo Ant marių kran-
i"e,'io ir Kur bakūžė šamano 
ta, o kvartetas iš stud. Raoy-
!os, Raitelio, Dartiko ir Bra 

y 

Po bažnytinių apeigų jau-
nitiias susirinko į Studentų 

Kovo 4 — 1 0 dd. — Šv 
Jurgio parapijoje, • Philadei-

gc, III. — kun. dr. Alfonsas 
Jagminas. 

Kovo 16-24 — Sv. Jurgio 
par., Detroit, Mich. — kun. dr. 
J . Pauliukonis. 

kambarį, kur maloniai visusjpbia. Pa. — kun. dr. K. Ma 
sutiko ir sveikino vietinės tulaitis. 
kuopos nariai ir narės. 

Visiems susėdus už papuoš
tų stalų, kurie buvo apdėti 
skaniais valgiais, Waterbury 
kuopos darbštus narys Petra i 
B ' i notas atkalbėjo maldą ir 
paprašė visų sotintis, taipgi 

Kovo 4 — 1 0 dd. — Athoi 
.\iass. — kun. dr. Juozas Pau
liukonis. 

Kovo 11 — 1/ dd. — Šv 
Jurgio parapijoje, Philadel
phia, Pa. — kun. J . Vosylius, 

Kovo 11 — 24 dd. — fife 
perstatė J . Vilčiauską vesti J u r g i o p a r ap i j 0 j e , Bmoklyn 
tolimesnę programą. 

Darbščios šeimininkės M. J . ' ~ūnas. 
N. Y. .uu. Adomas Mor-

Chicagiecio Auka 
Vilniaus Kraštui 
Remti 

" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalai . Metams $2.00. 4736 .South \Vood Street, 
Chicago, Illinois. ' 

" M U Z I K O S Ž I N I O S ' ' — mėnesinis muzikos žurna
ias. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 VYabansia Avenue, Chicago, 111. 

" L I E T U V I Ų Ž I N I O S " - savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

• .• » • 3E 

Kovo 11 — 24 dd. — Aras 
peth, N. Y. — kun. Viiica. 
4 ndriuška. 

Kovo 17 — 21 dd. — *Ma 

Aukštaka.nienė-Colney ir M 
Digimienė maloniai ir man 
dagiai patarnavo visiems ska 
niomis slyvomis, gardžia lu
tu iška duonute, namie kep- įrianapolio Kolegija 
ta, įvairiom bandutėm ir ka P e t r a s Malinauskas, 
va. Viskas buvo 'skaniai pa- J Kovo 11 — 24 dd. 
gaminta, kad visi valgė ir onne, N. J . kun. 

KAUNAS. (E) — Draugi
ja Vilniaus Kraštui Remti ga
vo iš Juozo M. Šaltenio, gyv. 
Chicagoje, Amerikoje, šešis 
sidabrinius pinigus ir laišką, 
kuriame rašoma: "Malonėki
te Tamstos priimti tą mano 
mažą dovanėlę sesėms ir bro
liams vilniečiams paremti. 
Man gaila labai, kad aš dau
giau negalėjau prisiųsti dėl 

kan.i to, kad ir aš pats vargšas 
j esu. Bet aš niekaip negaliu 

Bay- {.užmiršti ir Tėvynės Lietuvos. 

lėta liaudies dainelių. Stud. 
Sinkevičius kornetu pagrojo 
solo, o Kolegijos studentą 
choras padainavo pora gražių 
liaudies dainelių. Kolegijos 
orkestras gražiai išpildė mu
zikos kūrinių. 

Baigiant programą šia iš
kilminga tautos laisvės šven
tes proga teikėsi pasidalinti 
saxo mintimis su susirinku
siais didž. gerb. Marijonų P J O 
vincijolas, 

miais pavyzdžiais priminė gi-
'ia Vasario 16 d. istorinių į-
vykių reikšmę lietuvių tautai 
it kvietė studentus nepamiršti 
savo tėvų krašto ir tos bran
gios kainos, kuria buvo at
pirkta laisvė. Ragino būti 
tvirtų principų tautiečiais - -
visuomet atsiminti ir jaustis 
lietuviais esant. 

gėrėjosi. Čia priklauso pagy 
rimas šeimininkėms. 

Po pusryčių J . ViLčiauska^ 
pasveikino visus kurie daly
vavo, ypatingai New Haveno 
jaunimą ir pakvietė kalbas 
pasakyti kun. E. Cradecką. ii 
kun. Čebatorių, taipgi eilę ki.-

gįjg tų veikėjų ir narių. Visų kal
bos buvo gražios i r reikšmin-

dr- K j Aš iš visos savo širdies trokš-
Matulaitis. tu. kad Tėvynė Lietuva būtų 

Kovo 11 — 24 dd. — N e - j i a j s v a i r nepriklausoma visa-
vvark, N. J . kun. J . D a m - , d o s ir būtų laiminga ir kul-

trr\y 

rius kun. dr. J . Navickas. J i s 
zausko gražiai padainavo ke-jaturiai ir jausmingai 

Vasario 16 d. Įvyko iškil
mingos šv. Mišios, kurias lai 

Kolegijos Rek to - | k č «**<&• gerb, Marijonų Pro
vincijolas kun. dr. J . Navic
kas. Iškilmingų šv. Mišių 
klausė visa Marianapolio Ko-

ido-

legrja. 

Pusryčiuose dalyvavo skait
lingai profesijonalų ir biznie
rių, taipgi visuomenės veikė
jų, kurie simpatizuoja jauni
mui jų. darbuose. Ypatinga: 
daug laiko ir darbo prideda 
jaunimo veikime dr. Aukšta-
kalnis-Colney su savo šimpa- Į 
tinga žmona^ už ką jaunimo Į 
tarpt yra gerbiami ir mylimi. 

New Haveno Studentų kuo
pos narės širdingai tar ia ačiū 
Waterbury Studentų kuopos 
valdybai ir nariams už pa
kvietimą dalyvauti bendroj 
komunijoj ir pusryčiuose, mes 

brauskas. 

Kovo 10—12 dd. — Dievo 
Apvaizdos parapijoje, Chica-

PAIN IN BACK 
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief 
Museles were so sore 
slie could hardly touch t 
them. Uscd Hamlins VVizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub it ou thorough-
ly. Fcel its prompt warming action easc pain* 
bring soothine relief. Pleasant odor. Will not 
itain. Money-back guarantee at all drug 6tores. 

' H A M L I N S * 

VVIŽARD OIL 
LINIIVirNT 

Koi MUSCULAR ACHES ano.PAINS 
R H t U M A T i C FAIN -»,fci.,V8AC.C 

turinga >> 

LOSTEK-TOAM OI VES 

* •* fiįf ^ARVILOUS LUSTER 
O M^ AND SPARKLI. 

Reaches decay-ridden "Blind Spots" 
that ordinary pastes, povvders . . , 

•ven water . . . m a y not enter 
It's here! The most deligMfully different 
vooth pašte you ever h«am of. When saliv» 
«nd brush touch the NEW formula Listerino 
Tooth Ptu>te, supercuarged with Lust«r-
Foaui detergent, it instantly springs into 
an amazinį, "bubble bath" that makes your 
mouth tingle with life. So fluo it surgas into 
and cleaiis danga- spots tliat ordinary den-
tifricosmay ue vėre ven havereached. Cleans 
and j>olishes areas where some experts say 
up to 08 % of decay starta. 

Get the big 25i tul>e, or better still, the 
double-siBe 40* tube coniainiug more than 
U pound of tooth pašte. At any drug coun-
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, i l o . 

THI NEW FORMULA 

LISTERiNE TOOTH PAŠTE 
S u p e r c h a r g e d 

with 

# 

Lietuvių tautos laisves 22 l a h a i smagiai laiką praleidom, 
i įetų sukakties šventė Mana- ^ l o n u būtų dažniau taip su-
napolyje praėjo visų pakelta 
nuotaika. A. R. 

s,'eiti. 

Studenty kuopos nares 
dalyvavo pusryčiuose 

Vasario 18 d., vietines Stu
dentų kuopos nares nuvyko į 
Waterbury, Conn., dalyvauti 
bendroj šv. Komunijoj su Wa-
terbury kuopos nariais. 

Šv. Mišias laike kun. B. 
Cauronskas. Neapsakomai g ra 
fu a i per šv. Mišias giedojo 
prof. A. Aleksis ir viena pa-
neiė, kurios vardo neteko su-
ž-noti. 

Anaheim, CaL — Connie Maek (dešinėj) ir Ben MeCoy, 
kurį už $40,000 nusamdė Philadelphia Athletics. (Acme te-

! lephoto) 

Nepaprastai gražų ir jaudi
nantį įspūdį darė kiekvienam 
ziūiint į jaunimą taip tvav-
kingai artinanties prie l ) ie\o 
>taio: mergaitės iš vienos p i - j 
ses, vaikinai iš kitos. Jauni-

1 n,ui prisiartinus pr ie Die.vo 

TevŲ Marijona 
Misijos Gavėnioje: 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, 111. — kun. Juozas 
Dambrauskas. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Lowell, Mass. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
$v. Kazimiero parapijoje. 

Kidneys H u s l 
CleanOuf Acids 

Ezcess Acids and poisonous wastes in your 
blood are removed chiefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
nrganic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Nights, Nervousncss. Leg Pains, Gireles ūn-
• ler Eyes, Dizziness, Backache. Swollen 
Aukles, or Burnlng Fassages. In many such 
cases the diuretic action oi the Doctor's pre-
fieription Cystex helps the Kidneys clean out 

?iu 

= ^ , 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 
^ . S 

KID5 

Excess Acids. This plūs the paliiative work of 
"ystex may easily make you fee» likę a new 

•rson in just a few days. Try Cystex under 
Cyst«x may easily make you fee» likę a new 
person in just a few days. Try Cystex under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisned, Cystex costs only Sc a dose 
at druggists and the guarantee proteets you. 

jfMMy (jonej HeaR6 7h*T His^rį^cne^ 
tf EHČfiCEP To &e 

NAPPY By Irv Tirman 

t 

GIT Y'SELF SOME CLUBS AN 
STICK5 FELLERS.' WE'LL &ANG 
THIS GUY SO HARD ON TH' HEAD 
THAT HE'LL HAFTA UKJBUTTON 

į VEST T'STICK HIS 
TONGUE OUTj" 

5HEP kVOlT . 
\ tfftOVVEP OP 

I MTERtfhrrr&H * £?* ^ ^ A l ^ M ^ r T ^ ^ T r ? ̂ 6 i r 

file:///esti
file:///iass
file:///Vood


DRAtrgAS F ' rmndrn i s . vnsnrio :">̂  10 <1 

* i 

m\ 

S 
IŠ TĖVŲ KRAŠTO 

Pažangus Kaimas 

Iš Vagono į Iš Zemaičiy 
Išvogė Kiaules | Padanges 

MAŽEIKIAI. — Iš Skuoi'o KAUNAS ( E ) . — Pažanga 
į Šiaulius buvo siunčiamo., Žemaičiucsd ypatingai paste-

• kiuiti.'-*. tw;kalaujum,i, kj*j bima prisiminus praeitį. Prieš 
siunčiant kar tu va&uotę i r žemes reforma Žemaičiuose 
palydovas, bet " M a i s t a s " , Nwe daug stambių dvarų, y-
*ario buvo šitos k iau les ma- patingai Mažeikių apskrityje, 
tyt taupumo sumetimais pa- kur viename tik Židikų vals-
lydovo nesiųsdavo. Naktj iš čiuje buvo apie 40 dvarų. Tik 
22 j 23 dalis kiaulių buvo iš- kur ne kur dvarų laukų ga-
vogta. Kokie trys kilom, užjluose matėsi menkos kaimo 
Mažeikių, Mažeikių — Viekš-1 bakūžėles.' Po ž?mes reformos 
nių ruože r a s t a viena g / v a ir gavę žemes sklypus savano-
viena negyva kiaulė. Gyvoji riai kariai, dvarų kumečiai ir 
patalpinta pas Mažeikių sto- bežemiai pradėjo juose kur-
ties -viršininką. Vagone ras ta tis ir, nors pradžia buvo la-
kraujo žymių. SĮpejama, kad bai sunki, nes neturėta uei 

AUKŠTELKAI (Radviliš-
I kio valse.) — Aukštelkų kai 

J Į mas yra vienas iš pažanges- \ 
l nių kainnj Radviliškio vals
čiuje. Gyventojai susi pratę ir 
organizuoti. Gerai veikia or
ganizacijos. 

t rūksta apie 15 kiaulių. 

Įdomi Seniena 
BABRISKIS (Varėnos I v.) 

— Babriškio kapinių senoje 
koplyčioje prie durų yra gip
sinė sėdinčios ir besimeldžian _ . . . . , , ,. 

, , 'vedė sodus, įsigijo produktm-
cios senos moters s tatula. , . ° . : 

gyvulio, nei žagrės, nei rasto 
— bet gavę vyriausybės pa
galbos, pradžioje pasistatė 
laikinas bakūžes i r įsigijo bū
tiniausius padargus, o vėliau 
didesnioji dauguma jau pasi
statė gražius trobesius, užsi-

Ūkininkai labai pamėgę ra
diją. Kaime ir apylinkėje yra 
apie 20 radijo garsiakalbių 
priimtuvų. 

Pabrangus žiba 1 ui ir pasun
kėjus jo gavimui, kai kurie 
gyventojai suskubo įsivesti 
elektrų įsigydami malūnspar
nius. Pagamintoji elektra ap
šviečia ne tik kambarius, bet 
ir kitus ūkio trobesius. Di
džiausias patogumas dėl ra
dijo; nereikia vargti ir gaišti 
su akumuliatorių prikrovir»ra j 
Kai kurie bando net namie ' 
patys panašius malūnėlius ga
mintis. 

Jaunimas Domisi 
Aviacija 

K A O Į A S . (E.) — Lietu
vos Aero Klubo aviacijos teo
rijos kursus lanko gana dide
lis būrys Kauno mokyklinės j 
jaunuomenės, studentų ir tar- ' 
nautojų. Pavasarį iš tų kursi-, 
stų bus sudaryta mikinių la
kūnų grupė, kuri ir praktiškai, 
mokysis paskraidyti. 

Keli jauni lietuviai kon
struktoriai kurs laikas atsidė- \ 
ję statosi lėktuvus. Kaune pri 
vačiai statomi du lėktuvai, 
Ukmergėje vienas. Ligi pava
sario žada ir vieni ir kitas 
baigti ir pradėti išbandymų. 

Aero Klubas gauna daug 
prašymų iš krašto jaunuolių, 
priimti juos mokytis Vilniaus 
Aukstaragio sklandymo mo
kykloje. r " 

Įstaigose Rašoma 
Mašinėlėmis 

KAUNAS. (E.) — Apskai
čiuojama, kad į Lietuvą yra 
įvežta apie 6,000 rašomųjų 
mašinėlių, iš kurių apie 3,000 
mašinėlių y ra vartojamos įs
taigose. Mašinėlėms viso iš
leista apie 3 milijonai litų. 
Vien kaspinėliams (ribbons) 
išleidžiama per metus apie 
200,000 litų. Dėlto yra kilęs 
sumanymas Lietuvoje steigti 
kaspinėlių gaminimo fabrike1;. 

Statula vra beveik natūra-
laus dydžio, apsupta marika 
ir apr iš ta skarele. Seni žmo
nės pasakoja, kad tai esa net 
baudžiavos laikų darbas, nes 
čia sušalus besimelsdama vie
na moteris, todėl ši gipsinė 
statula i r yra tam priminti 
padaryta . 

Įdomu būtų ištirti, nes s t a 
tūla atrodo nepaprasto darbo, 
bet meniškai i r i natūraliai pa
daryta. 

Du Nauji Fabrikai 
KAUNAS (E) — Neseniai 

duoti leidimai steigti du elek
tros lempučių i r du dviračių 
fabrikus Lietuvoje. Patogumo 
dėlei leidimų gavėjai nutarė 
susijungti, tokiu būdu vieto
je po du, bus po vieną lempu
čių ir dviračių fabriką, užtad 
abudu bus didesni. 

gas karves ir neblogus ark
lius. — Senieji kaimai kol iš
siskirstė viensėdžiais, ir gi 
turėjo vargo, bet dabar yra 
gražiai atkutę, pagerino tri
laukiais nualintą žemę, nu
sausino pelkes, visur išsika
sė griovius. — Žymesnis že 
maičių pajamų šaltinis yra 
karvės ir bekonai, be to vis 
plačiau vystomas vištų ūkis. 
Lietuvoje "P i enocen t r a s " 
daugiausiai kiaušinių super
ka Žemaitijoje. Šiemet per 
10 mėnesių kiaušinių supirko 
rvaseinių kooperatyvas " D u 
b y s a " 3,079,826, Kretingos 
koop. bendrovė — 2.955,049. 
Kvėdarnos — 2,829,934, Tau
ragės " L a i s v ė " — 2,754,166,| 
Šilalės žemės ūkio kooperaty
vas — 2,187,950, Židikų ž. ū 
koop. — 1,942,250 kiaušinių 
ir t.t. Už šiais metais užveis
tus geriausius naujus sodus 

VILNIUS (E) — Ata tm 
karnos ūkininkų reikalais be 
si rūpinančios įstaigos yra su 
interesuotos, kad ir Vilniaus 
krašto ūkininkai kuo greičiau, 
sa^o ūkių tvarkymu prilygtų 
visos Lietuvos ūkininkams. 
Tam tikslui numatyta geriau
siai savo ūkius tvarkantiems 
ūkininkams skirti premijas. 

k j | 

BUTKUS 
Undertaking Co., inc. 

VViliiain A. P o k o r n y 
Laisniuotas P a t a r n a v i m a s Dieną 

I r Nak t j . 
710 WEST 18TH STREET 

T E L . CANAL 3161 

URBA Gėlės Mylint iems, . 
Vestuvėms, l iaukie-
t ams . Laidotuvėm* 
lr P u o š i m a m s . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayet te 5800 

A. I A. 
MARIJONA 

VIZBARIENfc 
po tėvais Vnimi: vi tūtė 

Mirė Vasar io 24, 1940 m., 2:45 
vai po pietų, su laukus pusės 
amžiaus . 

G imus Lietuvoje, Taurag§s 
apskr . , Laukuvos pa rap . 

Amer iko je išgyveno 30 m. 
Pa l iko d idel iame nul iūdime 

vyrą Joną, dukter į Eleną Lag-
eoce, žentą Sam, a n ū k ą Anta
ną, 1 sūnų Juozapą, marčią 
Mortą, 2 pusseseris Stellą Go-
ssell ir Laurą Tr inką ir jų 
šeimas, švogerką Stellą. Anto 
n o v k l . ir teima ir d a u s ki tų 
giminių. Lietuvoje — brolj Ig
nacą. 

K ū n a s pašarvo tas I^aoha-
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
P laee 

Laidotuvės j vyks Trečiadie
ni, Vasario 28 d. iš koply
čios 8:30 vai. r y to bus a t lydė
t a j Aušros V a r t u par . bažny
čią, kur ioje jvyks gedul ingas 
pamaldos už velionės sielą.. 
Po p a m a l d ų bus nu lydė ta | 
šv. Kazimiero kapines . 

N K/ši-*džiai kviečiame visus 
gimines, d raugus -ges ir pažjs-
t a m u s - a s da lyvau t laidotuvėse. 

Nul iūdę Vyras, Dūkto, Sū
nus , Žentas , Mar t i i r Giminės . 

Laidotuvių Di rek tor ius La-
chavvicz ir Sūnai , Tel. CANal 
2515. 

VIKTORAS MOTUZAS 
Mirė Vas. 23. 1940. 4 vai. po 
pietų, su laukės 46 metų amž. 

Gimė Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Upynos parap . . Rui-
biškių ka ime. 

Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pai iko didel iame nul iūdime 

moterj Klžgietą. po tėvais Pa t -
laibaite, 2 sūnus : Alex ir Al
fonsą, duktar j Helen, seserį 
Antaniną Rimkus ir jos šei
m ą ir gimines. Lietuvoje pa 
liko 2 brolius: Antaną ir J u o 
zapą Ir jų šeimas, 4 seser is : 
Aleksandra Jončiene ir jos 
šeimą, Stanislavą Jončiene ir 
jos šeimyną, Sofią Jončiene ir 
jos šeimą ir Marijoną. 

Kūnas pašarvotas 8819 Ho-
uston Ave.* tel. S. fhioajco 7298 

Laidotuvės jvyks Antradienį. 
Vasar io 27. iš namų 8 vai. 
bus a t lydėtas j šv. Juozapo 
par . bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges ir pa-
žys tamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Sūnai, Du
k t ė , Brol 'a i , Seserys i r Gimi
nės . 

Laidotuvių Direktor ius I. J. 
Zolp, Tel. YARds 0781. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauger 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

VILNIUS (E) — Paskuti
niu metu, labai pagyvėjus Vil
niaus gyventojų judėjimui, pa 
didėjo i r vežikų skaičius. 
Prieš porą mėnesių Vilniuje] 
vežikų bubvo apie 500, dabar 
jau y ra apie 600. Kadangi ve
žikų uždarbis neblogas, tai 
daug ir kaimiečių atvažiuoja 
į miestą uždarbiauti. 

Žemes Ūkio Rūmai premijavo 
Mažeikių apskrityje 47 Tau
ragės apskr. 44, Kretingos — 
35 i r Telšių — 32 ūkininkus. 
Turtingesnieji .ūkininkai įsi-
gija vėjo malūnėlius ir įsiren
gia nuosavą elektio.? šviesą. 

She's pretty as 
a pieture, 

but 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest friendships. 

Food fermentatiori in the mouth is said 
by some authorities to be a maįor cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of cour se . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
they won't tell. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer-
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. Use 
It . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louis, Missouri. 

LISTERINE 
f" HALITOSIS 

• (BAD BREATH) «> 

DONTBEGREY I John F. Eudeikis 
C T heitf. Or*y b v 

•Bkti »oo look old tad lėti o"A 
n y QM McKiem* Mcthod lor Com 

H * . . . OLAIROL. Yorfl 
&• quick, pleasant trasi* 

No blttcolng reąnlred ta 
•of tra the hair wMs yo» •*• 
CLAIROL. TooTI Icve th* m o t o 
#• yoat hMŠr — beautifnl, oatur^ 
iMldaf color tfaat č*6m dcttcdfl^ 

«a jroo r̂ooM fika i i 

NOW, 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausyk i t e IIIŪMĮ r ad io p r o g r a m o Ant rad ien io Ir 
šeš tadienio ry ta is 10:00 valandą, iš W H I P stoties (1480 k . ) 

Su Povi lu Sal t imieru. 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIĄ-
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMOC PATARNAVIMAS 
Hm D U L H Ii u t DIENĄ IR NAKTĮ 
D y T T Ą T KOPLYČIOS VISOSE 

I IV A l MIESTO DALYSE 

j, 
4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

J . P . KAVAL (Kavalauskas), 
naujas pusininkas. Šaukit,* — 
REPublic 6590. 

VENEHAN MONUMENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepnlchre Kapiniu, 5900 W. l l l t h St., 1 bL j rytus nuo didžiųjų vartų. 

Anthony B. Petkus 
P. J. 

6834 So. Western Ave. 
OROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
Lachawicz ir Sunai 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

GARY, DfD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
i 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave. 



no 

\ 

DKAUOAfe 

SUTRAUKA LIETUVOS GENERALINIO Kai ^plūsta tvanas ir van 
KONSULO J. BUDRIO KALBŲ &51£3* *£ 

(Pasakytų ŠIŲ mėty Lietuvos Nepriklausomybes P**1"*. tai J*u T*** jėgv 
• — ' n M i • D l ^ - *>IJ i Į neužtenka, Cia reikalinga vi-

minėjimuose Paterson, N. J., ir Balumore, Md.) |WJ pagalba pirmon ĮJJ at 
Švenčia ir jubiliejų proga lyje ir visai j Lietuvą nebe- redo, turėtų ateiti į pagalba 

pravartu atsigrįžti j praeitą ateina. Lietuva priglaudė 100,.- tos tautybes žmones, iš kuriy' 
kelią, patikrinti save ar ne- 000 pabėgėlių iš kariaujan- susideda daugumas pabėgėlių, 
suklydome, kol laikas, ką rel- &ų šalių. Kiekviena civilizuo- tai yra lenkai, žydai, lygiai' 
kia ir galima atitaisyti ir žiū- ta šalis negali atsakyti prieg-Įkaip ir pasirūpinti atkreipti! 
reti ateities — kokiais keliais laudos žmonėms, kurie tos į tai dėmesį ir kitų tautų or-
eiti ir ką veikti. prieglaudos reikalingi ir pra- j ganizacijų ir geros širdies 

Sdsi. Tokiam atvejuje atsaky-1 žmonių. Jų pačių garbe toj Sunkus buvo Lietuvai pra
ėjusių metų kelias. Kovo 21 
d. Vokietija pareikalavo Klai
pėdos krašto ir tai skubiai. 
Atsižvelgdama į tarptautinę 
padėtį, vadovaudamasi išmin
timi ir negalėdama stalyti vi
sos valstybes pavojun, Lietu
va turėjo tuos reikalavimus 
priimti. Daug pikto buvo pa
sakyta Lietuvos valstybes vy
rams dėl Klaipėdos atidavi
mo, bet, manau, dabar po 
Lenkijos likimo, visiems aiš
ku, kad tai buvo vienintelis 
tinkamas kelias. Tik dėka su
sitarimui gavome Klaipėdos 
uoste laisvąja, zona, kur turi
ni* savo muitine, Lietuvos 
Banko skyrių ir įvairių kitų 
leągvaty Klaipėda buvo 
mums vieninteliu uostu i r jha-
eiu sukurtu natūraliu indus
trijos centru. Jqs Iftetekimas 
žymiai j^akrdte * į ietuvos ūki. 
Teko griebtis ypatingų prie
monių visų krašto ūkį per
tvarkyti, porą dešimčių tūks
tančių pabėgėlių priglausti ir 
darbu aprūpinti. Nespėjo at
sipeikėti nuo vieno sukrėtimo, 

ti prieglaudą, reiškia matant 
skęstantį jam nepadėti. Tokiu 
Lietuvos pasielgimu mes ga
lime tik didžiuotis. Daugeliui 
per tai išgelbėta gyvybe, ki
tiems, ypač moterims ir vai
kams, duota galimybe atsipei
kėti nuo pergyventų karo bai
senybių. Užimtose srityse bent 
dabar karas sustojo ir atsi-

reikalauja. 
Teikti pagalbų artimam ne

laimėje, ypač masinėje nelai-| 
mėje, visų pareiga, bet mes 
pirmoje eilėje pasirenkame 
šelpti saviškius, gimines ar 
tautiečius. Tad ir sudėtos A-

Swespida (dešinėj) laimėjo š50,000 lenktynes Santa Anita, Royal Crusader 2-as, Weigh Anchor 3-ias. (Acme telephoto) 

kiti — užteks tik trumpai su
sipažinti su tuo ką Lietuva 
iki šiol yra padariusi pačioje 
Lietuvoje, kur ji buvo šeimi-

merikos lietuvių aukos einai***** * *?»**> P™ t a s i> e m s 

pirmon eilėn lietuviams ir 
gudams šelpti per Vyr. Ko-

peikėjusių dalys grįš į savoj nutetą; Vilniui Ęemti, kurįsj 
apleistas vietas. Dėl to, kad susideda iš žymiausiu visų 
kai kurie tų pabėgėlių padė
ties nesuprato — nereiškia, 
kad reikia gailėtis savo pa
sielgimo. Priešingai, mes tu
rime pamato manyti, jog dau
gumas tą Lietuvos pasiauka-
viraą prisimins ir ateityje, 

[fietuva nesupranta savo prie
dermę pirmoje eilėje pasirū
pinti padėti Vilniaus kraštui 
— 'savo piliečiams ir tiems 
lietuviams, kurie nenorėdami 
pasilikti tose srityse, kurias 
palaikė sau kitos valstybės, 
atbėgo į Lietuvą. O tokių at
bėgusių turime apie 4*500 as
menų. Jų galima laukti ir 
daugiau. 

kaip Europoje prabilo ginklai j Tad jei Lietuva davė prieg-
ir kilo didžiųjų valstybių ka- laudą šimtui tūkstančių, ne
ras. Mūsų maža valstybe ma- galima iš jos reikalauti, kad 
tė ir mato savo išganymą jį dar visus juos aprengiu ir 
griežčlausi^ne a e u t g a i i ^ ^ išmaitjgtu.. Q didesnė daugu* 
Telimesmų įvykių raidojS)ma jų^to reikalingi. Tas pats 
dviejų didžiulių valstybių bu
vo užimta Lenkija ir ssu ja 
Vilniaus kraštas atiteko So
vietų Rusijai. Lietuvos vy

li umaniskumas, kurio vadova
vosi Lietuva, įsikišdama pa
bėgėlius ir teikdama jiems 
pirmą pagalbą, bus rodykle ir 

riausybė priminė Sovietams, j j . j t o m s senoms, turtingesnėms 
kad jie patys 1920 m. sutar 
timi pripažino Vilnių Lietu
vai ir po derybų spalių 10 d. 
(pasirašė sutartį, kuria Vil
nius su dalimi tos apylinkės 
sugrįžo Lietuvai. Lietuva ka
ro neveda, bet ji neša visu? 
jo sunkumus. Prekyba suar
dyta. Daug būtinų kasdieni
niam gyvenimui ir krašto 
pramoaei prekių ir žaliavų 
tenka gauti iš užsienio. Jei jų 
kiek ir gaunama, tai nepa
prastai aukštomis kainomis ir 
to* iš anksto apmokėtos pre
kes dažnai sulaikomos pake-

ir nekariaujančioms vai si y 
bėms ateiti mažai Lietuvai į 
pagalbą. 

srovių visuomenės veikėjų. A-
merikiečiai drąsiai gali to
kiai organizacijai, aukoti, pa
sitikėdami, kad nei vienas 
jų centas nežus. 

Sostinę atgavus, Lietuva 
nųo pinuos dienos ėmėsi ją 
tvarkyti. Visi gyventojai be 

nurodys tikra kelią, nes kiek 
v.enas myli savo tėviškę ii 
norėtų ją matyti gražesnę ir 
sotesnę. Vilniaus kraštas yra 
apleistas. Tas kad jau anks
čiau buvo pradėta statyti hi
droelektrinė stotis, dar nieko 
nepar ako f mamas bendras 
kr»?j' lygis. Neseniai Lietu
vos žemes Ūkio ministras nu
rodė kokiame stovyje yra Vil
niau*- krašte žemdirbystė, taip 
kad vienas Amerikos lietuvių tautybių skirtumo pajuto, kad * a a 

atėjo tikrasis šeimininkas. jpfr{ m™***** ž m o m a s u i r o m " 
ja, pastebėjo, kad tokiam sto-miausiai aprūpino naująją A.- Iviui esant, geriau ji atiduoti šeimyną maistu, pasiuntė sa-/ \ \ * & , \ , 

| nitariniiis būrius per kaimus) 
ir kam buvo reikalas padėjo, 
o dabar žiūri, kad būtų vi
siems ir darbo. Ramūs žmo
nės nevaržomi, o triukšma
dariai ir ramybės ardytojai 
suvaldyti. Lietuva, pati ken
tėjusi nuo svetimos priespau
dos, nevaržo ir kitų tautų ma-j 
iumų. Gudų ir žydų atstovai 
j&u pareiškė savo pasitenkini-

fmą<įifHM»s- Lietuvos valdžios 
žingsniais, kiti vietos gyven
tojai gal dar liko stebėtoja 

j atgal. Suprantama, • kad rim
tai toks klausimas negali bū
ti ir svarstomas. Prieš 20 me
tų ir pati Lietuva neturėjo 
nei tų poros šimtų puikių pie
ninių, nei bekono fabrikų, nei 
tokių veislinių gyvulių, nei 
tokių kelių, nei tiek mokyk
lų, nei tų greitųjų automatri-
tumas tik tame, kad pačioje 
Lietuvoje tas ėjo sunkiau ir 

. .r 

įš lėto, o dabar daug ko iš
mokome ir to1 progreso tem
pas eina vis greičiau ir grei-

roIčje,^et km, grei«iau j ie ' iš « • * * Vffl>£ ?**» " £ 
stebėtoj,} pereis prie akty- , a u k s A p e i č i a u , kad tik 

karas pasįį^ugjų. Lietuvos e-
konominiam4 "gyvenimui padėr 
tas sveikas pamatas, o tuo 
pačiu užtikrinta ir ateitis. 

vaas kūrybinio darbo, tuo 
greičiau susilauks sau nau
do 5. 

Tikiiems vilniečiams? kas 
jie bebūtų — lenkai, gudai ai j Viską ką dabar atsiekėme, 

sų, kurios kai kada užsižiop
sojusiam vežėjui ir arklį pri
trenkia. Taigi, daug ko netu
rėjome, o dabar turime ir 
džiaugiamės. Tad ir Vilniaus 
kraštas viso to susilauks. Skii 
turime tik dėka nepriklauso
mam gyvenimui. Visa tauta 
tai supranta, ir vieningai 
brangina Lietuvos laisvę. Dar 
gali ateiti sunkūs bandymai, 
bet visus tuos bandymus ir 
sunkumus politinėje dirvoje 
vieningai tautai vis bus leng
viau panešti ir jiems atsispir
ti. Turime tvirtai tikėti, jog 
Lietuva be didesnių sukrėti
mų sulauks karo pabaigos ir 
įsikūrus savo 'senoje sostinė
je Vilniuje, vėl, jau brolių 
vilniečių padidintomis jėgo
mis, dar sparčiau žengs kul
tūros progreso keliu. • 

O kaip su Amerikos lietu
viais ? 

VVOMEN! 
read how thousands have been a ble to 

GET NEW ENERGY 
IMPORTANT Medical Tests Reveal WHY Fanow Lydii C. Pukhaa's V tpUb l t Com-
pound Nas Been Helping Weak, Rundotvn, Nervous Women F a Over Hitf A Cenhiry! 

If you fed tired out, limp, listless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
losing your boy friends to morc at-
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OF IT! No man likęs a dull, tired, 
craiiky woman. 

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If so t ry famous Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to help 
digest and assimilate more whole-

fome food which your body uses 
direetly for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe-
male functional distress and gi ve you 
joyful bubbling energy that is re-
fiected thruout your whole being. 

Over 1,000,000 wo«.en have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound . Resul t s 
should deligh t you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. 

# 

(Bus daugiau - > 

Miško Sandeliai 
KAUNAS (E) — Nemiš-

kinguose rajonuose gyvento
jams miškų apTūpinti steigia
mi prie geležinkelių specialūs 
sa«4e4iai,- iš kurių gyvento
jams miško medžiaga bus par
davinėjama be varžytinių. 
Šiuo metu tokie 'sandeliai jau 
veikia Vilkaviškyje, Kalvari
joje, Joniškyje, Pasvalyje ir 
Marijampolėje. Greitu laiku 
tokie sandeliai įsteigiami Kė
dainiuose, Kokiškyje, Skuode 
ir Linkuvoje. 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

: ^ 

RUSIŠKŲ IE TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmeny krosnis, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS variom. 
Kainos labai prieinamos —o— Moterų dienos Trečiadieniais, 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 
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DAINŲ DIENA 
SU ŠOKIAIS 

— B E N G I A — 

K L A U S Y K I T E 

New City Furniture Mart 
R A D I O P E O G R A M O 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš etotiea 
WSBC — 1210 kilocydea. 

Programe dalyvauja S t Lonie-Lonie Komediška GnipS 
ir didele eilė kitų radio žvaigždžių. 

-

LIETUVIŲ R. K. CHORŲ SĄJUNGOS CHICAGOS PROVINCIJA 
IR D I E N R A Š T I S " D R A U G A S " 

Sekmadienyje Balandžio -Ąpril 21 D., 1940 M. 
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Van Buren St. ii* Ashland Blvd. Chicago, III. 
Pradžia 5:00 vai. vakare Įžanga: - #1.00 - 75c - 40c - Šokiams - 35c 

TIKIETUS JAU GALIMA GAUTI "DRAUGO" OFISE. 

--^ėt* 
1 \ Csil 

"s*^"?.-^*-^!^ 

^ 

iSMlt* 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
REPUBLI0 6051 
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1 2 ^ SKOLINAM PINIGUS ^ ^ I 
ANT 1-MU MORGIČIĮI 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
5 Federal Savings and Loan Insoranot Corp. po United States 

Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3\% 

• 

MoaJ«J>eUo, Gal — ft^ta 
aųžudj'ta 5 meti} Geraldiae 
Hardaher. (Acme telephoto) I 

^ " ^ 

I Oriso vai.: 9:00 vaL ryto iki 5:00 vaL vak. PinnadieiOais, Kst-
ini >s virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vaL vakare. 

™ '1 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 | 
JOHN PAKEL, Pres. 

f CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I 
. 7 H l l l . l l l ^ l l l l l | l l l l ^ l l l l l l l ^ l l • ^ l l ^ ^ ^ ^ ' ^ « • " » 1 , , , , " , , , , , , , , , l , , , , l , , , , , , , , , l , , , , , , , l l , , , , , , , l , , , , , , " 
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Skaitykite Katalikišką Spaudą 
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CICEROS LIETUVIO NAUJIENOS 
^1 
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Klebono Sukaktuvių 
Sukaktuves 

ftiame pirmadienyje mūsų 
klebono kun. Jeronimo Vaiefi-
no gimimo diena. Klebonas 
gimė vasario 26 d., 1882 me
tais. Vadinasi, mini 58 metu 
savo amžiaus. 

Kovo 10 d., |1918 metais, 
kun. J. Vaičunas tapo paskir
tas klebonu į Šv. Antano pa-
rap. Reiškia, mini 22 metų 
sukaktį klebonavimo. 

gražino bažnyčios vidų, kuris 
atsėjo $6,000.00. Visi minėtie
ji namai ir jų vidaus įrengi
mai, puošimai, jau yra apmo
kėti. Klebonas Vaičunas atė
jęs Ciceron, rado $40,000.00 
skolos. Dabar viskas už nau
jus darbus ir įrengimus at
mokėta ir senos skolos beliko 
tik $12,000.00. Vadinasi, Šv. 
Antano parap. dabar viso sko
los beturi tik $12,000.00. Siaii 
metais, jeigu ne visą skolą, 
tai bent gerą jos dalį su pa-

Gegužes 29 d., 1915 metais, gelba geraširdžių ir duosnių. 
tapo įšventintas kunigu Šv. 
Vardo Jėzaus katedroje, Chi-
cago. Todėl šiemet kun. J. 
Vaičunas mini sidabro jubi
liejų savo kunigystes. Taip 
pat šiemet gali minėti 14 me
tų sukaktį nuo naujos bažny
čios ir klebonijos pastatymo, 
20 metų sukaktį nuo moky
klos ir seselių mokytojų na
mo pastatymo ir remontavi-
mo. Kun. Vaičunas ir parapi
ja šiemet gali minėti sukaktį, 
kad duosnų parapijonų pa-
gelba per 22 metus klebona
vimo Šv. Antano parapija, 
Ciceroje, atmokėjo $340,000.00 
parapijos skolos. Kun. Vaiču
nas su parapijonų pagelba 
pastatė mokyklos antrą auk
štą, naujo mūro bažnyčią ir 
kleboniją, nupirko seselėms 
mokytojoms namą, jį atre
montavo; dapirko b lotus 

darbščių eiceneoių, 
mokėti. 

žada ai 

O kiek Lietuvos reikalams 
klebonas su savo parapijonais 
suaukojo ir pasidarbavo, tai 
tik viena lietuvių kolonija 
{Amerikoje, Worcester, Mass., 
gali lygintis. 

Tai vis mūsų klebono ir 
Ciceriečių, linksmi jubiliejai. 

Parapijomis 

užsigavo šoną. Vasario 21 d., 
nuvežtas į apskr. ligonine. X-
ray parodė, kad muskulai nuo 
kaulo yra atplyšę. 

Labai gaila, kad mūsų vie
nas geriausių veikėjų, kuris 
yra "Draugo" platintojas ir 
darbščiausias northsaidietis, 
susirgo. 

linkėtina jam greitai pa
sveikti. Northsaidietis 

valdiškuose ir buv. dvarų 
miškuose per tą trumpą lai
ką, kai visame krašte, Lenki
jai sugriuvus, nąbeliko admi
nistracijos. Ministrų Tarybos 
nutarimu, pasisavinusieji, be
sikeičiant valdžioms, miško 
medžiagą atleidžiami nuo 
bausmių ir savavališkai iškirs 
tasis miškas 1)Us prieinama 
kaina parduodamas reikalin
giems ūkininkams trobesiams 
pasitaršyti ar naujiems pasi
statyti. 

k - , - ^ . j t t , ; ^-> . f . : : . . . . >•• 

Nina R. McLaren (viduryj), Springfield, 111. laimėjo vyš
nių pajaus kepimo kont?stą. (Acme telep»hoto) 

PRANEŠIMAS 
p. A. Walons (Valūnas), 

Internal Revenue Departa
mento valdininkas Ims 'Drau
go' raštinėje nuo vasario 28 
d., iki kovo 2 d., ir padės vi
siems tiems, kuriems reika
linga išpildyti "income tak
sui" blankas. Jo valandos bus 

daugiau žemės. Puošniai iš- nuo 9 v. ryto iki 5 v. vak. 

"Draugo" Spaustuves Masinu Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais "Draugas" išeina kasdiei 

padidintas 8 puslapiu taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri Kainuos $8,000.00. 

"Draugo" Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU
GO" SPAUSTUVAS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui \ 
neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO" BENDROVĖS GAR 
BES NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį "Draugą" iki mir 
ties dovanai. 

"Draugo" Labor Dav (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui. Sio piknike 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

"Drauiro" darbininkams atimama teisė laimėti šią De Sot< 
automobiliaus dovana. 

Visus kviečiame prie Sio "Draugo" Spaustuvės Mašint 
Fondo prisid'ti pairai išgalės. 

KUN. J MAČIULIONIS. M. I. C, 
"Dramro" Adminiirtratoriuf 

Vasario Mėnesį - Katalikiškosios Spaudos 
Mėnesį - Padarykime Bent Vieną Pasiaukojime 
Katalikiškajai Spaudai. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNJCS 

Vajaus Vakaras 
Štai, artinasi Šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų 9-to 
skyriaus vajaus vakariene su 
programa. Jau per kiek laiko 
komisija deda pastangas, ir 
visos nares, kad šį metinį į-
vykį padaryti kuo geriausiu. 
Joms padeda gerb. klebonas 
Vaičūna's rūpesčiu, patarimais 
ir darbu. Daug prisideda vie
tinės sesutes, ypatingiausiai 
perdėtinė, sesuo Conoepta, o 
sesuo Salvatorė, žinoma, savo 
puikiu benu tikrai palinks
mins atsilankusius bankiete. 
Ši vakariene įvyks kovo 3 d., 
sek., Šv. Antano parapijos 'sa
lėje, 15th St. ir 49th Ct., Ci
cero. Pradžia 7 vai. vak. Įžan
ga tik 50c. Pelnas skiriamas 
vienuolyno naudai. 

Programos dalis susidės iš 

išbuvusios 10 metų: t. y. E. 
Braunienė, V. Mozeriene, E. 
Petrošienė, A. Reikauskienė, 
M. Lukauskienė ir A. Šukie-
le . 

Kadangi S v. Kazimieras y-
ra rėmėjų patronas, tą pačią 
dieną, kovo 3 d., 7:30 šv. Mi
šiose, kurios bus laikomos rė
mėjų intencija, visos rėmėjos 
dalyvaus dvasinėje puotoje 
pagerbti savo patroną. 

A. Valančienė 

Nebelikus 
Administracijos ir 
Miškas Nukentėjo Byla už vogime 

VILNIUS (E) — Miški- j Š u n ų 
ninku suvažiavime Vilniuje. BATAKIAI. - Batakių 
buvo konstatuota, kad visose v a I s č . i a u s ū k i n i n k a m s i s ^ 
12 Vilniaus krašto miško urė- n a k t į e s p m d § j o ^ ^ ^ ^ 
dijose buvo surasta ir sefc- nfes v e i s i ė s šunes. Įsikišus po-
vestruota (atimta) apie 158,- l i c i j a i j p a a i š k ė j o , kad šunis 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd 

Balandžio 21, 1940 
Rengia Lietuvių R. K. Chorų 

Są-gos Chicagos Provincija 
ir dienraštis "Draugas", 

Tikietus jau galima gauti 
"Draugo" ofise. 

000 kietmetrių miško medžia
gos 2,230,0000 litų vertės. Tą 
mišką ūkininkai buvo iškirtę 

vagia ūkininkas L. Iš kailių 
dirba įvairius kailinius ap
dangalus. Kratos metu pas t.ę 
ūkininką atrasta apie penkio
lika džiovinamų šunų kailių 
Ūkininkui keliama byla. 

C H I C A G O J IR 
A P Y L I N K Ė J 

Skaudžiai Susižeidė 
Kazimieras Šerpetis 

NORTH SIDE. — Gerai ži-
dainininkų bei dai: ii- mm** northsaidietis, "Drau-

agentas, Kazimieras Šer-ninkių, k. t. Janušauskiene, 
Algirdas Brazys, Jurgelaitės 
seserys, Elena Valančiūte ir 
kiti; taipogi žymių kalbėtojų 
k. t. kun. Urba, kapelionas, 
Nausėdiene, ARD .centro pir-
min., ir kiti vietiniai profe-
'sijonalai. Žodžiu programa vi
sus tikrai palinksmins. Vaka
riene bus gardžiausiai paga
minta. Tam tikslui mūsų ge
raširdžiai biznieriai yra pa
aukavę valgių — Putrimas, 
Boeiūnas, Miliauskai, Kaika-
ris, Baubkai, Stonis ir kiti, 
karių pavardes bus vėliau pa
skelbta. 

Šiuomi, tadgi, nuoširdžiau
siai kviečiame visuomenę at
silankyti į šį metinį pokylį 
ir paremti šį kilnų tikslą. 

Vakaro metu bus apdova
notos tos rėmėjos, kurios yra 

go 
petis, skaudžiai susižeidė. Nu
nešė "Draugą," pas Zenkevi
čius ir lipdamas laiptais pas
lydo. Puldamas ant laiptų, 

Drobe Paklodems ir Užval
kalams, Vilnoniai Šveteriai, 
Pančiakos, Pirštines ir Ke
pures. Vilnoniai Apatiniai 
Marškiniai Vyrams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
P. Selemonavich, Sav. 

Atdara Kasdien ir Vakarais-
ir Sekmadieniai. 

^Itchins CE r RELIEF 
ThisFtstltoę 
-or MonpyBach 

For ąuick relief from įtching of eezema, pimples, 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex-
ternally caused 6kin troubles, use world-famous, 
coding, antiseptic, liquid D.D.D.Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ąuiekly stops intenae itchmg. 35c trial bottle 
proves i t , oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. FitESCRIPTIOM. 

CONRAD 
Fotografas 

Studi ja Jrengta pli 
m o s rūš ies su m< 
dern i škomis už la ido 
m i s ir HoIlywoo< 
Šviesomis. D a r b a v 
G a r a n t u o t a , s. 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5888. į 

Bes. — ENGlewood 5840., 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renduojame susirinki-
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, 111. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Cestuvem, Krikštynom Ir Kito 
ciem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnarlma, 
Unksm— Patarnavimas Tįsioms 

750 W. 31st Street 
A. A NORKŪS, m 

Tel. Victory 9670 

Eemkito Lietuviiką 
žyduką 

H»than Kantor 
MUTUAL LIQUOB 

CO. — Wholesal« 
4707 S. Halsted S t 

TeL Boulevard 0014 

. 

H0W TO CLEANSE AND S00THE 

^TIRED 
STRAINED'EYES 

• Don*t suffer from bura-
ing , s m a r t i n g e y e s . 
M u r i n ę b r i n g s y o u 
ąuick, amazing relief. 
Murine's six eztra in-
g r e d i e n t s completely 
wash away eye irrita-
rion-makeyoureyesfeel 
clean, fresh, alive! Use Murinę tvvicedaily. 
•Eye strain due todust, dri ving, glare, eloae work. 
movieš, reading, late hours. Murinę will not cor-
rect eye deficiencies. For treatment of organiceye 
disorders, tee a competent professional at ooce-

HRIISL 
EYES 

A T A L L D R U G STORES 

0HJ0Y! 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ryši. s naujus na 
mus ant lengvų mėnesiniu Jšmo 
kejimų. Darau visokį taisymo dar 
bą be jokio cash {mokėjimo, an 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu gerlausį atlyginimų i 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai 
symo apdegusių namų). Danu 
paskolas ant naujų ir senų namų 
ant lengvų mėnesinių išmokėjime 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Westera Ave. Phone GrovehilI 0306 

CLASSIF IED 
VP*7TUVI8KAS DVARAS 

200 akeru ūkis Wisconsine, su upe
liu, be skolos. Cementuota daržinė 
35x72, plieno ramstis; 5 mėty se
numo 5 kambariu namas su visais 
rakandais. 13 me'žiam.u karvių, bu
lius. 11 telyčių. 2 arkliai, vištos ir 
visos mašinos .reikalingos farmeria-
vimul. Našlė pavedė mums išmai-1 
nvti ant namo fhieagoie. Ūkin'«kė 
iSvfižiuoia nirmadienio vakare. Sku
bėkite atsišaukti nas J P. Rtanko-
wicz and Co.. 4706 South Western 
Avenue, tel. LAFavette 5407. 

SVARBUS EKSTRA! 
Prieinamomis sąlvgomis galima per
imti taverna su 4 pagvvenimui kam
bariais Atsišaukite: 2942 W. Per-
shhig Road, tel. IjAPayette 8108. 

T R A 

What a joy to get relief from a cough due to 
a cold. Get it with Smith Bros. Cough Drops. 
Black or Menchol, 5f. Both taste delicious. 

Smith Bros. Cough Drops are the 
cniy drops containing VITAMIN A 
Viramin A (Carorene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose aad throat to 
cold infections, when lack of resist-

inre i«s due to Vitamin A dericienev. i 

(I 

MARK 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
_ _ - _ _ i . ... IS STOTIES 
PROGRAMŲ " " " 

10:00 V AL. RYTO 

RYTMETINIU 
W.H.I.P. 

-

-
K-

Dabar mokam 3Vį% ^ pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namu 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LO AM A8SOCIATIOB 
OF CHICAGO 

JUSTDf MACKIEWTCH, 

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 

VAIi.: 9 lkl 5 p. p. Tre«ad.: 9 Iki 11:00 p. SeStad.: 9 lkl 8;00 • . • . 

PARDAVTMTI NAMAI 
Pigiai parduodamas nau.ias 5 kam
bariu buneralow Marauette Parke. 
Žemas nuoSimtis, lenevl iSmokSil-
mal. Turime ir kitokiu oiglu Mt-
niavu namu ir rezidencHu. TVIosrl 
ir perų lot" Marąu^rp Park Volo-
Dljoja. J VlUnms. 0800 So. Maple-

ChfcagKv 

AVT^rCT 2 RF!rrniTWCT.TOR 
Srw<»r>t1 ka«minv»tAle PU 

erais? B u sus i tarkl t tr n u -
era? ias rer idenHins P A -
r a ž u s k a m o a s Maraue t t e 

P a r k e . K a i n o s p r i e i n a m o s , dauer p l -
nieru n e r e i k i a , m o r p i č i o nuofilmtls 
ž e m a s . Je i nor i te , ' a t v y k i t e prreltal 
n e s toklv>s nrr»eow vi •»"«»" «t n<»bus 
J. Vlliiruts. 680O So . M a p l e v m o d A-
v e n o e , C h l c a e o . I l l ino is . 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

U E V G V A 1 B I Š M O K Ė J I M A I S 

B a r s k i s F u r n i t u n e House, Inc. 
H i p i H O M 1 O F F D T l F U R N I T U R S r B lNGH 1 9 9 4 

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069 

PARDAVIMUI BARGENAI 
Bizniavaa namas, mūrinis, anftildo-
ma«. krantuvA ir f lėtas virSuje. Ga-
rad*.ius. $3.000.00. 

Kitas 9 flet.u mf>.Hnis kamn. na
mas. Rendu T>«»?5»» J230.O0 i m5ne«d. 
Garadžius. $9 000.00 IneSti $1,000. 
Batnnsas $68.00 J mėnesi 

Kitas 4 fletn apšildomas mūrinis 
namas, su tavernų, sale ir barais — 
$6 500.00 arba mainysiu ant nriva-
tiSko namo. Oroserne ir 2 fletai. Se
nas biznis. $5.000.00 arba m*>invw*m. 
T«Wnpj>, n^ta^avln^fl. j^BBAJlT.ES 
FRNIC?H (Fmfkas). 25»»0^r* f«3rd 
Street, tel. PROspeet 6025 

PARDAVIMUI KRAUTUV*: 
Pardavimui mažmožiu ir Jvairenybig 
krautuve — Variety and Novelty 
Store. Priežastis pardavimo: senat
ve. $2000 cash reikalinea. Aeental 
nepageidaujami. 2519 West OSrd St. 

Pendon 6 dideli kamb. 2-rame auk
šte — renda sulig susitarimo, la
bai žema kaina — jraradžlus. dide
lis "porch", arti Katalikų Bažnyčios 
ir mokyklos. 

V. SAUTffORIS 
11116 So. SpanJdmir Are. 

Cedarcrest 29SS 

PARDAVIMUI HAJf^S 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite- Kazimieras Iiau-
dus, 2830 South WaUaoe Street. 

< 


