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TRUMPAI 
Rašo L. š imutis 

Nepaslaptis, kad Didžiosios 
Britanijos agentai išsijuosę 
darbuojasi, kad įtraukti J img 
tinęs Amerikos Valstybes j 
karę prieš Vokietija. Deja, 
tas jų pastangas žymiai truk
do anglu nekorektingas elge
sys su Amerikos laivais, ku
riuos j ie sustabdo prie Angli
jos pakraščių ir iškrato. 

LENKAI 
PRANCŪZIJOJE SUDARĖ 
NACIONALĘ TARYBĄ 

Joje tarp kitų jie turi ir 
ilniaus lenkų atstovą 

UŽMIRŠTI VILNIAUS 
..>..>..w.wwyjjMLi!« 

- • • • • • : - į 

-•'4. 

Toks anglų pasielgimas jo
kiu būdu nesuderinamas sn 
tarptautinėmis teisėmis. J i s 
daug kenkia geriems abiejų 
valstybių santykiams. Ypač 
daug gali pakenkti patiems 
anglams. 

Jungtinių Valstybių vyriau 
sybe gerai padare užprores-
tnodama prieš neteisinga, an 
glų elgesį. 

PARYŽIUS, saus. 23. buvusią Lenkijos valstybę. 
Lenkų seimas išeivijoje išrin- Tai atlikus bus įsteigta pas-
ko nacionalę tarybą ( rada na tovi vyriausybe ir nacionalėį 
rodowa,) kuri funkeijuos iki taryba uždaryta. 
Lenkija bus išlaisvinta ir a t - | Premjeras gen. V. Sikors-
statyta. Tarybos prezidentu iš ki's seimui pranešė, kad neuž 
rinktas žinomas pijanista's I . ' ilgo Prancūzijoje lenkai ture 
J . Paderevskis. Šis senyvas sią 100,000 išmokslintos ka-
lenkas patrijotas pasisakė, riuomenės Lenkijos išlaisvini-
;kad jo pirštai nelytės pijano mui. Kai Lenkija bus atsteig-
iki Lenkija bus išlaisvinta. I ta, sakė gen. Sikorskisjoje bus 

Tarvbą sudaro 24 nariai —Iįvesta t ikra demokratine vai-
Katalikų Bažnyčios, kariuo- j džios forma. J i s pripažino, 
menes, ekonominių interesų, kad pirmiau Lenkijoje buvo 
moterų, žydų mažumos i r po
litinių partijų atstovai. Vys
kupas J . Gawlina reprezen
tuoja Katalikų Bažnyčių. 

kų atstovas. 

Lietuvoj internuotus lenkus 
karius norėta siųsti Suomijon 

Nesamos Lenkijos valsty
bės " v y r i a u s y b e " veikia... 
Prancūzijoje. J į turi ir savo 
" p a r l a m e n t a " , kurio prieša
kyje pastatytas pianistas Ig 
Faderewski, kuris, kaip se
niau buvo pranešta, y ra paža
dėjęs tol nebeskambinti pia 
nu, kol nebus a ts ta tyta Lenki 
jos valstybė. 

Je i taip, publika ilgai ne
girdės genialaus Paederewskio p A R Y Ž I U S , saus. 23. — Iš 
grojimo pianu. k e l u &ikmn, kad Lietuvoje 

internuotų apie 25,000 lenkų 
karių santarvės valstybės no
rėjusios nukelti į Suomiją. 
Tačiau Vokietija ir sov. Rusi
ja įspėjo Lietuvą, kad ji tų 
internuotų lenkų neišleistų. 

Buvę sudaryti planai len
kus karius paslapčia -pasiųsti 
per Latviją į Estiją i r iš te-

daug totalitinės valdžios for
mos ir dėl to t a rp vyriausy
bės ir gyventojų buvę daug 
nesusipratimo. Denuncijavo 

Taip pat yra i r Vilniaus len- j Lenkijos užgrobėjus ir pareiš
kė, kad tie visi, kurie prisidė-

Šios nacionalės tarybos už-! jo prie Lenkijos valstybės su 
duotis yra rūpintis išlaisvinti griovimo, bus nubausti. 

. ^ BOLŠEVIKAI PABT 
SANTARVĖS 2YG1Ų 

MASKVA, saus. 23. — So- singa britų ir prancūzų ka-
vietų kariuomenės laikraštis' riuonienė konoentruojania Pa-

I Krasnaja Zviezda pareiškia, ' lestinoj, Sirijoj ir Egipte. 
kad Britanija ir Prancūzija' 
planuoja Vokietiją užpulti 

j per Balkanus. 

Laikraštis nurodo, kad gau 

Bet Krasnaja Zviezda apsi
meta nieko nežinanti, kad, pu
si, ta kariuomenė koncent .o-
jama prieš sov. Rusiją. 

Kars tas su mirusio senatoriaus \V. E. Boraho palaikais 
nešamas laiptais j valstybės rūmus YVashingtone. (Acme.) 

• 

Chteagos komunistų dien 
raščio redaktorius savo "Kas 
d i e n o j " vakar rašė: 

l t ' M u m s sakė, kad p. L. Ši
mutis " D r a u g o " koncerte 
smarkiai šaukė "gelbėti Lie
tuvą" . Kaip ir nuo ko gel
b ė t i ! " 

Je i norite žinoti, ką L. š . | n a i nukelti Suomijon. Bet a-
kalbėjo, štai žinios iš tikrų Įpie šiuos planus pa tyrė na 
šaltinių: ji's šaukė amerikie
čius — " p a d ė t i Lietuvos vi
suomenei dirbti i r budėti. 
kad Lietuva nebūtų paliesta 
dabartines Europos katastro
fos, kad Vilniuje amžinai ple 
vėsuotų trispalve vėliava i r 
kad būtų atgautos visos teri
torijos, kurios neginčijamai 
Lietuvai priklauso*... 

Nejaugi ponai komunistai 

ciai su bolševikais ir viską su 
koneveikė. 

Pa tys lenkų imigrantų va
dai Prancūzijoje buvo nuomo 
nes, kad Suomijai reikalinga 
pagalba ir tie internuoti len
kai kariai ka ip kar tas buvo 
tinkamiausi. 

NAUJA SUOMIAMS 
BUDĖTI PROBLEMA 

• H E L S I N K I S , saus. 23. -
Sovietams netenkant daug lė
ktuvų Suomijoje, jų lakūnu 
puolimas kasdien mažėja. Bet 
suomiams iškyla nauja gyni
mosi problema. 

Tarp Estijos ir Suomijos 
visu plotu užšalo jūros įlanka 

SUOMIAMS DAUGIAU 
LĖKTUVŲ, GINKLŲ! 

mis gintis nuo barbarų už-
pHiolikų. 

Suomiai šaukiasi pasaulio 

HELSINKIS, saus. 23. — 
Sovietų komisarai apmaudo 
kankinami, kad jų "galingą-
j a i " raudonajai armijai nesi- j .pagalbon. J ie nereikalingi j 
seka niekur suomių nugalėti, 'svetimos gausingos kariuome-
j Suomiją 'siunčia šimtais r a u n ė s . Reikalingi tik ginklų ir 
donuosius lakūnus, kurie t a rp 
suomių civilinių skleidžia te
rorą. Tuo būdu jie suomius 
" v a d u o j a " iš kapitalistų jun

go. 
Antroji savaitė kasdien ir, spėjama, a r kartais sovie

tai nepasinaudos ledu pulti j . š i m t a i sovietų lėktuvų skrai-
Suomija. ' °̂ ° Suomijos padangėje ir daž 

Suomiai ir to neužmi niausią betiksliai svaido bom 

Visomis jūros pakran tėmis ! b a s - A u g u m a s tl> b o n l b <Į 

KAREIVIAI SKIRTI KA
RIAUTI, NE ŠOKIAMS 

nesutinka su tokiu mūsų nu- ' L O X D O N A S , saus. 23. -
atstatymu f ^ ^ d v y l i k a s i m t ų Londono 

aristokratų moterų ir jų duk-

strategines vietas jie įginkluo
ja, jas apjuosia spygliuotų vie 
lų tvoromis ir pasirengę gin
tis, jei sovietai bandytų naudo 
tis užšalusia įlanka. 

Toj pačioj kolumnoj, tas 
pats komunistų rašytojas da
ro tokią pastabą: 

" K a d a Lietuva gavo ulti
matumą iš Varšuvos, p . Ši
mutis buvo visai r amus" . 

Netiesa! 
Šimutis ir per " D r a u g ą " i r 

kitus katalikų laikraščius 
griežtais žodžiais smerkė len
kų smurtišką žygį. J i s išsiun
tinėjo šimtus telegramų \ \-
vairias Amerikos lietuvių ko
lonijas ragindamas protestuo
t i prieš Lenkija. Taip pat 
siuntė organizacijų vardu ka-
blegramas į Europos sostines 
prašant užstoti Lietuvą. 

K ą jūs , ponai komunistai, 
padarėt? Jū s raminot savo 
pasekėjus tuo, kad, girdi, Lie 
tuvai nėra pavojaus, nes ją 

terų deputančių labai nusivy
lusios. J o s rengė balių-šokius, 
į kuriuos turėjo būti pakvies
ti Kanados kariai—karininkai. 

Deja, kanadiečių kariuome
nės vadas neleido kariams da
lyvauti baliuje pareikšdamas: 
M Kar ia i čia atvyko kariauti, 
ne lokiams ' ' . 

VATIKANAS SMERKIA 
NACIUS UŽ ŽIAURYBES 

VATIKANAS, saus. 23. — 
Vakar iš Vatikano radijo sto
ties smerkta nacių ir bolševi 
kų vykdomos žiaurybės oku 
puotoj Lenkijoj. Pažymėta, 
kad dėl tų žiaurybių popie
žius Pijus X I I skaudžiai susi 
rupines. 

krinta stačiai į tuštumas — \ 
negyvenamas vietas, ir tik 
retam atsitikime sukelia nuo
stolius sprogimais ir gaisrais. 
Bet dažnas bombų svaidymas 
pakerta ir stipriausius žmo
nėms dirksnius ir buitis sun
kinama. 

Dėka suomių solidarumui ir 
ryžtumui viską nukentėti, bi 
tik laisvė ir krašto nepriklau-

amunicijos, ko greitai jiems 
pradės stigti. Bet pirmoje vie 
toje reikalingi karinių lėktu
vų. Įsigiję pakankamą skai
čių lėktuvų jie ne tik išsiva
duotų iš sovietų lakūnų sklei
džiamo teroro, bet turėtų pro 
gos sunaikinti sovietų lėktuvų 
bazes Pabaltijy ir kitur. Ta
da sovietų komisarams atsino 
retų suomius " v a d u o t i " iš 
kapitalistų jungo, kad juos 
pavergti. 

Suomiams daugiau lėktuvų, 
ginklų ir amunicijos, o jie par 
jėgs apsiginti nuo užpuolikų. 

KANADA APSIEIS 
BE KARALIAUS 
OTTAWA, Ont , Kanada, 

saus. 20. — Kanados vyriau-
sias teismas nusprendė, kad 
šio's dominijos parlamentas 
turi autoritetą panaikinti ka
nadiečių apeliacijas j Angli
jos karalių dėl teismų nuos
prendžių. Teismas nurodo, 
kad galima ap-sieiti be kara
liaus, kad vyriausiojo teismo 
nuosprendis gali būti paskuti 
nė instancija. 

Šis teismo žvgis vra reikš-
! mingas tuo, kad Britanijoje 
j dar neseniai griežtai laikyta-
, si tradicijos nieku būdu nevar 
žyti valdiniams kreiptis pas 
savo karai ių. Apeliacijos siun 
Čiamos ne karaliui, bet jo ta
rybos juridiniam komitetui. 
Neigti šią tradiciją nėra len
gvas užsimojimas. 

Pereitoj parlamento sesijoj 
šis sumanymas buvo iškeltas. 
Vyriausybė pagaliau pavedė 
vyriausiajam teismui spręsti. 
Štai, i r pasekmės. 

KITA AMERIKOS 
NOTA BRITANIJAI 

GUBERNATORIUS IMASI 
ŽYGIŲ 

WASHINGTON, saus. 23. — 
J. A. Valstvbiu vvriausvbė 
Britanijai pasiuntė naują pro
testo notą dėl siunčiamo iš 
Amerikos j Europa, pašto su
laikymo ir cenzūravimo. Sako, 
Amerikai drauginga valstybė 
neturėtų to daryti. Pagaliau 
paštas siunčiamas neutraliais 
laivais iš neutralės valstybes 
į neutralės valstybes, bet ne 
į kariaujančias. 

Britų nedraugingas pažy
mėtinas veikimas yp^č Gibral 
taro sąsiaury, laivams plau
kiant į Viduržemio jūrą. 

Notoje Britanijai tarp kit
ko dar nurodoma, kad britai 
su vežamais pa; < italų lai
vais protingiau elgiasi, bet su 
amerikoniškais laivais visiškai 
nesiskaito. 

J . A. Valstybių vyriausybe" 
reikalauja, kad Britanija. nu
trauktų tuos savo Amerikai 
nepakenčiamus žygius. 

ITALIJA TIKISI DIDELIO 
KVIEČIŲ DERLIAUS 

DIESO KOMITETAS IR 
TOLIAU VEIKS 

WASHINGTON, saus. 23. -
Nepaisant šalies administra. 
ei jos griežto priešinimosi, kon 

S P R I N G F I E L D , 111., saus. 
23. — Gubernatorius Horneris 
parėdė nuodugniai ištirti visų 
valstybes kelių, policistų pra
eitį i r susekti, kaip polieistu 
pakliuvo įkaitintas plėšikas 
J . Hovve. 

Policistui Howe į k a i t i n i - i U s i - l a n k l l f 

mas atnaujintas Chicago j ir 
jis laikomas kalėjime, kadan
gi negali užstatyti skirto 40,-
000 dol. laido. 

ROMA, saus. 22. Prem
jeras Mussolini pranešė, ,i"& 
viliasi šieu t Italiia turėsian 
ti didelį k*\ <vių derlių, kurio 
beveik pak >ią naminiams 
reikalams, MUI, jei gegu
žės ir birže' -iais oras 

somybė būtų apgintos, įin šiol | g r e g 0 £ e m e Sniųjų rūmų taisy-
sovietai šiuo savo vykdomu! k l i ų k o m į T e t a s nusprendė dar 
teroru nieko ne tik nelaimi, | v į e n e r į e m s metams pailginti 
bet dar daugiau stiprina suo 
mių aukojimąsi visomis jėgo-

užstos ir apgins Sovietų Ru
sija. 

Bet... Sovietų Rusija nė pir 
što nepajudino, kad Lietuvą 
užstoti, jai padėti . 

Vakar šioj kolumnoj pasili
ko dvi korektūros klaidos: vie 
toj žodžio " Ž a d i " , turėjo bū
t i žavi; vietoj 22 radio stotys 
— 92 stotys. 

Morgenthau nori viešąsias 
skolas didinti iki 50 bilijonų 
WASHINGTON, saus. 23. —, karpius kai kurias išlaidas. 

Kongreso žemesniųjų rūmų] J i s sakė, kad be naujų pas-
komiteto posėdyje rzdo deparjkolų ir be naujų mokesčių nė 
tamento sekretorius Morgen
thau reiškė nuomonę, kad fe
deralinės viešosios skolos tu
rėtų būt padidintos iki 50 bi
lijonų dolerių, tada būtų ga
lima biudžetą subalansuoti su 
kėlus naujus mokesčius ir ap 

ra kalbo's apie biudžeto ba
lansavimą, nes šiemet vyriau 
sybė t ik vienų palūkanų už 
skolas turi išmokėti apie 1,-
100,000,000 dol., arba 50 mi 

Dieso (dem. iš Texas) komite 
to veikimą. 

Rūmai patvirtino komiteto 
nuosprendį ir paskirs reika
lingas išlaidas. 

AUSTRALAI KRITIKUO
JA BRITUS 

SYDNEY, Australija, saus. 
22. — Dienraštis Svdnev Sun 
kritikuoja britus dėl jų kari
nių pranešimų, kuriais vica-
dos pažymimi pasisekimai 
šiame kare. Slepiant nuo vi
suomenės tikruosius faktus 

NACIAI NEIŠLEIDŽIA 
LENKŲ 

BUDAPEŠTAS, saus. 23. 
- Naciai nusprendė labiau bu 

dėti, kad iš buvusios Lenki-

HELSINKIS, saus. 23. 
I r šiandien suomiai atmušė 
smarkus raudonų,,,, atakas 
prieš Mannerheimo linijos 
tvirtovę. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. - De-

. , , • u- 4. • v ^ m . ; ^ !besuot a i r šalčiau; gali būti jos lenkai nebėgtų j Vengrija., . 
Prašė Vengrijos neįsileisti 
lenkų bėglių. 

Į GENO A GRĄŽINTA 
500 IŠVADUOTŲJŲ 

GENOA, Italija, saus. 23. 
Dviem italų garlaiviais čia at 
vežta daugiau kaip 500 asme
nų, išvaduotų iš sudegusio 
garlaivio Orazio. 

JACKSONVILLE, Fla., 
saus. 23. — Šalčio banga Flo
ridoje nuslūgo, bet daržovių 
derlius žymiai nukentėjęs, y-
pač žemesniuose plotuose. 

lijonų dol. daugiau nei perei- negalima laimėti karo, pareis! 
tais metais. kia laikraštis. PLATINKITE "DRAUGĄ" 

sniego. 
Saulė 

4:55. 

teka 7:10, leidžiasi 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis " D r a u g a s " 
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Komunistai triukšmingai minėjo bolševiz
mo tėvo Lenino 16 metų mirties sukaKij. jų 
spauda ir itaioetojai suminėjo Lenino dar
aus, aiuuuno jo aamenyuc, tiesiog dievino. 

Žinoma, uems, kone iš ooisevismo minta, 
būtent; *t*uinui, jo Komisarams, apmoka
miems Masitvos agentams užsieny, meninas 
yra mineunas. Bet kaip turi jį minėti mili
jonai nusijos fcnonių, Kuriems Leninas sa
vo Doj&evunnu ustrauKė baisia, kruvina ver
gija, iš Kurių atėmė visokia laisvę, kuriuos 
paaare smirasiais ir nelaimingiausiais žmo
nėmis pasauiyje? Jie amžinai keiks Leniną 
ir visus jo pasekėjus. Ka pasakytų apie Le
niną, jei jie šiandien galėtų kaioeti, tie šim
tai tuKstančių žmonių, kuriuos Leninas su 
Trockiu ir kitais savo adjutantais išžudė? 
Jie tikrai skaudžiai atsilieptų apie bolševiz
mo steigėją. 

Minint Lenino mirties sukaktį, ne vienam 
atėjo l galva klausimas — jei Leninas būtų 
ilgiau pagyvenęs, kažin ar jis nebūt susi
laukęs Trockio, savo artimiausio bendradar
bio, likimo? ^ 

'Keikia neuimiršti, kad Trockis buvo vie
nas iš energingiausių bolševizmo steigėjų 
ir Lenino draugų. Bet paėmęs diktatoriaus 
sostą Stalinas, Trockį persekiojo ir galuti
nai j} ištrėmė. Su Leninu būt gagėję būti 
dar blogiau — jis galėjo būti nužudytas 
taip, kaip buvo išžudyti šimtai artimiausių 
Lenino bendradarbių. Leninas nepateko Sta
lino budeliams į rankas, nes jis •pasisku
bino ' numirti naturale mirtimi. 

Lenkų Avantūras 
Šiuo kiausimu '•Darbininkas'', tarp kito 

ko, rašo: " la ip , daoar mes viršuj, ivaip il
gai — nitiks neėmus pranašaut, nes šiais lai
kais istorija keičia tokius netikėtus šposas, 
apie kokius ne filosofams nesisapnavo. Bet 
viens dalykas yra tikras: kad lenkai norės 
atsigriebti, jei ne kieno kito, tai mūs lėšo
mis — kitais žodžiais, kai tik turės kiek 
galimybės bei pajėgos, kėsinsis vėl Vilnia 
pasigriebti. Tai savaime aišku. Dabar tik tu
ri fanaoerija, o jau kelia maištą, tai kas 
bus, .kai piie lauauerijos jsigys &ieK numa
rinės pajėgos/ Kelti triukšmą bei aaryti 
avantūrą lenkai specialistai. Nuo to jie nie
kad neatpras, nes tai įgimtas jų ypatumas. 
Nieko neoeturėdami, jau jie svajoja apie di
desnę Lenkija, ne kaip kad ji buvo prieš 
karą 'su vokiečiais. 

*'{Savaime suprantama, kad tas lenkų troš-

Dievo Ultimatumas Pasauliui 
/m „:« •» i iv v _ x gumo, paslaptingumo, neišti-(Tęsinys iš vakarykščio num.) °. * ' 

namumo. Žmogus yra tartum 
Jėzus skelbia karalystę ne a k l a s begalinėj erdvėj. Jis nie-

šio pasaulio ribose, nesiekia «k a d nesiliaus klausti, iš kur 
jokio žemiško sosto, nieko sau viskas, kur viskas eina, kodėl 
neieško, bet siekia, jei taip taip yra, ir niekad pats vie-
galima išsireikšti, kad vienas | n a s tteraa atsak>Tno, kuris iš-
Dievas visur viešpatautų; jis s a i r į a į patenkintų šiuos klau-
nori šėtono jėgai smogti mir- | sjn j U g p a p r a s t į gyvenimo da-
tiną smūgį. Tačiau šėtonas \ iy k a i , kurie supa kiekviena 
bijo pralošti savo lošimą, j žmogų, yra mums migloti, ne
žmogaus širdies į piktą pa- , perregiami, kaip pav., Iaim6 
linkimas tampa ištikimu Beto-jį, nelaimė, gimimas, liga ir 
no sąjungininku. Kiek tiek'mirtis, ^ms įr skurda&, 
siekia jo jėga, jis stengiasi džiaugsmas, viltis ir išsipii-
ardyti Dievo darbus. Visur, c i y m a s , laukimas ir nusibodi-

*M*WMamML& 

kur tik šiame pasaulyje kovo- mas. Tačiau dėl vieno dajy-
jama prieš Dievo karalystę, k o nera jokios abejonės: bū 
ten stovi šėtonas, kaip vienin
telis ragintojas. Jis žydų šir-

tent, kad pasaulis, koks jis 
dabar yra, negali biiti tobu-

dyse sukuria planą ufcmušti ias . Regimasis pasaulis diena 
Jėzų. Todėl Viešpats atvirai 

Kristų, Dievo pasiųstąjį, tas 

kimas nebus patenkintas. Net anglai ir pran
cūzai nebenorės ateity turėti kitU9 panašius pasakė žydams, kad jie seto 
perus pasauliniam karui veistis, t. y. tokią , n u į tarnauja, norėdami jį su 
Lenkiją, į kurią būtų sukimšta tiek daug ne i m t i K a s n o r i užmUgti Jėzų 
lenkiškų tautų. Tad lenkų sapnai apie pavel
dimą baltgudžių, ukrainiečių ir lietuvių pa
siliks tik sapnais. Jk turės pasitenkinti vien 
lenkišku elementu. Ukrainiečiai ir baltgu-
džiai sieks nepriklausomybės. Jei sovietai 
susmuks, tai iškils naujos ukrainų ir gudų 
valstybės. Tada lietuviai neturės betarpiškų 
su lenkais sienų ir bus saugūs nuo jų pa
sikėsinimų". 

iš dienos prieštarauja ideališ
kam paveikslui, kurį savyje 
nešiojame. Pasakos ir mitai, 
kuriais žmonės vis iš naujo 
stengėsi atsakyti į gasdinan-

Po Sviete Pasidairius 
Ui atidavimą Vilniaus Lie

tuvai, balšaviUai, kaip žinote, 
Lietuvoje susisuko keletą liz
dų. Vienas tokių lizdų yra 
Prienuose. 

Tūlas Amerikos Paprienio. 
kas per Bruklyno "tautišką'; 

poperą paleido atsišaukimą į 
prieniokus ir paprieniokus 
prašydamas pradėti kalektns 
sušelpiami balšavikų Lietuvo
je. Savo virkdančiųam atsi
šaukime jis sako: 

ji peržengs namų slenkstį, or
kestrą pasitikti) juo* su ne
paprastu maršu. 

ir kaip nustebo ne tik jau
nieji, bet ir visi veselninkai, 
kuomet Jonui Ašutiniui su 
savo žmona peržengus namų 
slenkstį orkestrą užgriežė 
Sopino laidotuvių maršą. 

ii Jog mes negalime ramiai 
miegoti) kai po Prienų mieste
lį vaikščioja driskių armija, 
vienas su vyžom, kitas su na
ginėm, trečias maišu blauz-

Strytu eina sena nu rgina. 
Prie jos krūtinės prisegtas 
bukietas gyvų gėlių. Koks 
tai gatvės padauža pamatęs 
tai pradėjo į ją žiūrėti ir 
juoktis. 

— Na, ir ko taip į mane 
žiopsai! — piktai paklausė 
mergina. 

Komunistų Vadę Nubaudus 
Teismas pripažino Earl Brovvderį, Ameri

kos komunistų vada, kaltu paso kiastavime 
ir j} nuteisė keturis metus kalėti ir sumokė
ti piniginę pabauda. 

Sio krašto komunistų agitatoriai dabar tu
rės naujo ir •svarbaus ' darbą Jie turės 
naują •nmcelninką", kurį reiks ginti, šelp
ti, is kalėjimo vaduoti Prasidės didelė kam
panija ir ubagavimas. Komunistų partija tu
rės progos pasikolektuoti, nes žiopielių vis 
suras, kurie ' nukentėjusiam'' komunistų va
dui šį ta paaukos. 

Browderio nusikaltimas, ar šiaip ar taip 
kalbėsime, nėra menkas. Jis net keletą kar
kų »***-dtyo i &ia&*.\it **LU* »a »&a-o MUU 
tttaunu ne savo vardu, Ant paso uziipdy-
davo savo atvaizdą, bet svetimus vardus 
naudodavo. Ir dėl to Browderis gali jaus
tis laimingas, kad jis gyvena laisvame Dė
dės Šamo krašte. Jei jis panašiai būtų nu
sikaltęs gyvendamas Sovietų Rusijoj ir bū
damas to krašto piliečiu, jis ne tokios baus
mės būtų susilaukęs. Už menkiausius nusi
kaltimus Stalino tvarkai Sovietų Rusijoj 
įmonės yra sušaudomi. 

Del Liet. Vyriausybes Programos 
Kai susidarė A. Merkio vyriausybė Lie

tuvoje, ji patiekė Seimui savo darbų prog
ramą — deklaraciją. Ajpie ją Lietuvos laik
raščiai daug rašė. "XX Amžius'' ją šiaip 
įvertino: 

" Labai daug dėmesio vyriausybės dekla
racijoje atkreipta ir į socialinį momentą. Jis 
visuomet huvo svarbus, bet šiandien jis vis 
dėlto yra vienas iš svarbiausių; kai padėtis 
•sunkėja, socialinių problemų sprendimas da-
rosi ]SU reikšmingiausias. Neveltui vyriau- ĮįįT • į į į a ~ ~ į į į į į , 
sybes užakcentuota ir žemes reforma, kaip 
viena iš pagrindinių socialinių problemų. 
Aiškus daiktas, kad ji nėra lengva, bet 
vis dėlto ją reikia spręsti. 

"Naująja vyriausybę pasitikome su na
šaus darbo linkėjimais. Išgirdę jos pasisa
kymą, galime tiktai iš visos širdies papil
dyti savo linkėjimus — atsakyti į visus be
bėgančių dienų reikalavimus taip, kaip mū
sų kraštui ir mūsų tautai būtų geriausia. 
Mes ir visa visuomenė, be abejojimo, seks 
vyriausybės žingsnius ir vertins ją iš tų di
delių darbų, kurie jos laukia. O juos galė
sime nudirbti tik konsoliduoti, vieningi, tik 
remdami tai, kas pozityvu, teisinga ir gera 
ir sykius skatindami šalinti tai, kas ardo su
tarimą, kas priešinga visų piliečių lygybei 
ir teisybei"* 

yra šėtono tarnas ir atsKiiu- Ičius gyvenimo klausimus, yra 
šios žydų tautos sąjunginio1 j a u pamiršti; ilgainiui jie ne
kas. Tam tinka baisus žodis: įgalėjo atsispirti prieš kritiŠ-
"Jūs esate iš savo tėvo vel-įką žmogaus proto žvilgsny j das apvyniojęs it šniūrais su- ~~ Stebiuosi, kad ant tokio 
nio, ir jūs norite daryti savo Į Pasaulis, koks jis yra, nėra 
tėvo geismus. Ji8 buvo galva- n e i geras, nei visai blog**; 
žudis nuo pat pradžios ir ne- visad lieka neišsprendžiama 
pasiliko tiesoje, nes nėra ja- nųale. Pagaliau lieka žmogus, 
me tiesos. Kalbėdamas melą, kuris pažįsta blogį ir gėri, - j u k tas daro gėdą Prienų 
jis kalba iš to, kas jojo, nes kuris viduje bijosi blogo, ta-
jis melagis ir melo tėvas."jčmu negali atsispirti prieš 
Šėtonas yra nesutaikinamas tamsios bedugnės viliojimą, 
Dievo priešas, ir tuo pačiu \ žmogus tačiau žinosi esąs tie-
vienintelis žmonių priešas. Jis j s o s , ir gėrio ir šviesos kara-
kankina apsėstuosius, kuriuos lystes giminaitis, kurios vis 

roldemaro Žodis 
"Am." cituoja įprof. Voldemaro straipsnį, 

idėtą * Naujoj rvoniuvoj''. Voldemaras rašo 
apie Vilniaus bažnytinę padėtį, perspėdamas 
kad reikia būti atsargiems ir nesutrukdyti 
sveikos bažnytinės Lietuvos politikos. Apie 
Bažnyčios įtaką jis rašo: 

"Lietuvių tauta 'savo didele dauguma yra ginti. Nors ir žino, kad pra 
katalikų kraštas, kuriame tikėjimas yra di- garo vartai neįveiks Dievo j 

visai užvaldė, jis baisiu įsiu
timu puola Jėzaus arba jo 
mokinių žodžius. Dar blogįau, 
kai jis stengiasi savo tarny-

žmo
gaus sielą, kai jam pasiseka 
į dvasios jėgas tįsėti pikto 
sėklas ir taip viską sugadin
ti. Šv. Jonas viename savo 
regėjime mato velniui tarnau
jančias pasaulio jėgas, Kurios, 
Dievui prileidžiant, kovoja 
prieš šventuosius, prieš Jė
zaus ištikimuosius. Visos jė
gos priemonės sutraukiamos į 
kovos lauką prieš "Dievo 
liūdininkus.:" Štai kaip reikia 
krikščioniui apsiginkluoti. Pir
miausiai drąsiai pažvelgti 
priešui į akis ir neišsiginti 
savo užimamų tikėjimo pozi
cijų. Krikščionis turi žinoti, 
kad kova verda ne prieš kū
ną ir kraują, bet prieš tamsy
bės jėgas ir valdžią, prieš 
pykčio dvasią, prieš pragarą. 
Krikščioniui reikia apsišar
voti, kad atsilaikytų prieš 
velnio gudrybes. Reikia apsi-

iš naujo (deja, veltui) turi 
ieškoti. Žmogus savy nejau
čia tvarkos, nes jame yra 
kančių, yra kalčių ir nuodė
mių. Kristus tai žino, todė) 
gydo žaizdas; jis panaikina 
giliausią prarają žmogaus es
mėje, nes atleidžia nuodėmes, 
kurios yra vienintelė, didžiau
sia nelaimė. 

Tai ne krikščionybės kaltė) 
kad tikrovė vra tokia. Visada 
liks teisingi Šv. Rašto žodžiai, 
kad aš darau ne tai, ką noriu, 
t. y. bloga. Aš nelaimingas 
žmogus! Kas mane išvaduos 
iš šio mirtingo kūno? 

Žydai ir pagonys 
Visur, kur ardomi Dievo 

planai, veikia šėtonas. Dievo 

raišiojęs. Prie šautuvo, vie
toj diržo, turi šniūrą prisiri
šęs, kitas kelneraikštį. Vienas 
iš šimto tik turi marškinius! 

! seno krūmo dar gėlės žydi,— 
! atsakė padauža. 

miestui. Juk kiekvienas pa-
prieniokas raustų pamatęs, 
kad pro Prienų y Goldbergo 
alaus bravorą praeina tokia 
kirgiziška darbininkiška bai
dyklė! Iš tikro gėda mums 
paprieniokams būtų, kad mes 
į šitokią komediją ramiai žiū
rėtame. Dėkime aukas 
rengkime juos." 

ap-

Vienas generolas syk; užė
jo į kareivinių virtuvę, pažiū
rėti, koks maistas duodamas 
kareivianis. Pasitaikė, kad, 
vos generolui įėjus į virtuvę, 
du kareiviai nešė iaukau ki
birą šiltų pamazgų. 8ulaikęs 
kareivius generolas liepė pa
semt šaukštą, kad jis galėtų 
paragauti. Kareiviai įsakymą 
išpildė. Paragavęs generolas 
tarė: 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 

Jonas Ašutinis savo vestiir 
vėms pasamdė gerą orkestrą 
ir jos dirigentą painformavo, 
kad, po šliubo, kuomet jaunie- mazgos 

— Geri kopūstai. 
Neiškentęs vienas kareiviu 

jam atsakė: 
'— Jūsų malonybe, kopūstų 

dar nerasravot Čia tiK p a -

gailestingumas buvo išrinkęs nėra žmonių mintys, todėl vi 
Izraelį, kad išgelbėtų visas 
tautas, bet Izraelis atsisakė. 
Tautos vadai nusiplėšė savo
tišką pažadėtos ateities pa
veikslą. Jie tikėjosi įgyti po 
litinę jėgą ir pasaulinę žemės 
karalystę. Jie niekad nenore 
jo išgirsti, kad Dievo inint)> 

suomet persekiojo Dievo pa
siuntinius. Kai]) Jėzaus paly
ginimo vynininkai, jie užmu
šė Viešpaties tarnus. Tuomet 
jis, dar turėdamas vieną, my
limiausią sūnų, pagaliau siun
tė ir jį ]>as juos, tardamas: 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Švedų Atsakymas 
Švedijos premieras P. A. Hansscn savo 

kalboj, pasakytoj sausio 17 d. parlamente, 
stipriai pabrėžė, kad Švedija visu griežtu
mą gins savo nepriklausomybę. Be to, jis 
akcentavo ir tai, kad švedų vyriausybė lai-
sistatyma gins visomis savo galimybėmis, 

griežto neutralumo ir šitokį savo nu-

delė gyvenimo jėga. Reikia priminti, kad ir 
visame pasaulyje Katalikų Bažnyčia yra 
svarbus veiksnys tiek tarptautiniame gyve
nime, tiek vidujiniame tose valstybėse, kur 
jie sudaro ar tai daugumą, ar bent žymią 
mažumą. Tas reiškia, kad mūsų bažnytiniai 
reikalai galima tvarkyti tik veikiant kartu 
su Katalikų Bažnyčios vadovybe, o ne ki
taip 

Naujas Laikraštis 
Praėjusį šeštadienį Chicagos lietuvių ko

lonijas "apipylė'' nauju laikraščiu, pava-
Mums nereikia nurodymų iš užsienių, ko- ( dintu "Lithuanian Leader". Jo leidėju pa'si-

iHn« •AntiririiMi mst tnriun* i«».i»{inrti cm a™*, i j ^ £\. G. Kuiiiskis, aukštas Chicagos par-kius santykius mes turime palaikyti su Suo
mija — kalbėjo švedų premieras — mes pa
tys nuspręsime, kaip geriau patarnauti suo
mių reikalams..." 

Toks tai buvo švedų atsakymas Sovietų 
Rusijai, kuri darė didelį į juos spaudimą 
sustoti teikti suomiams pagalba. Reikia pri
pažinti, kad tas atsakymas buvo drąsus Ir 
energingas, be to, labai teisingas. 

kų pareigūnas, o redaktoriais J. C. Venc
kus ir K. Savickas. 

Laikraštis spausdinamas anglų kalboje. 
( Tiesa, yra ir lietuvių kalbos skyrius, bet 

nedidelis. Nors leidėjai nepažymi kaip daž
nai "Lith. Leader" išeis, bet teko nugirsti 

, iš šalies, kad bus leidžiamas pora kartų į 
| mėnesį. 

kūrybos, tačiau tai nereiškia, 
kad kova bus lengvesnė. Taip. 
juo labiau pasaulis artinsis 
prie savo galo, juo beviltiš-
kiau šėtonas didins savo jė
gas, kels netikrus pranašus, 
kurie darys stebuklų ir ženk
lų, kol ateis Jėzus Kristus 
amžiams sunaikinti bedievių 
ir laisvamanių, kuriuose pa
sireiškė šėtono jėgos. 

N e iš gan y tas i s žmogus 

Lygindami žmogų su kitais 
pasaulio tvariniais, pastebėsi
me, kad žmogaus gyvenimas 
yra nepaprastai pilnas įvai
rių klausimų, kad žmogus ne
gali paprastai gyventi, ka*p 
kiti pasaulio daiktai. Pasau
lis žmogui sukelia daug mįslin-
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Sausio-January 28 d. 1940 m. SOKOL SALĖJE, 2 3 3 7 - 4 5 SO. KEDZIE AVE 

P R O G R A M A : 
I Dalis: Juokai, 
New Yorko Pasaulines 
Parodos Nuotykiai; 
Tautiniai šokiai ir 
Dainos su Veiksmais. 

II Dalis: Baletas; 
Dainos; Tautine ir 
Klasine Muzika ir 
Vaizdai. 
Programai griežia 
GEORGE VICTOR sudarytas 

ir vedamas simfoninis orkestras iš 
Chicagos Simf. Orkestrų 
Nariu. Šokiams grieš 
Radio Orkestrą. 
Vakaro pradžia 
6:30 Valardą vakare. 

Šokiai prasidės 8:30 
Vai. vakare. 
Tikietai: 
75 ir 50 centų. 
Vien šokiams - 40 centu. 

Visę Lietuvišką Visuomenę Maloniai Kviečiame Dalyvauti, Nes Pastatymas Nebus Pakartotas. RENGIMO KOMISIJA 
i =33 

KAS ŠIANDIE SKAITOMA 
Savaitine Laikraščiu, žurnalu ir Knygų Apžvalga 

veda Eduardas J . Kubait is 

Leidinys Apie Lietuva Angly Kalba 
(Lietuvių profesionalų, advo- j 
katu, gydytojų ir kt., bei j 
draugijų dėmesiui.) 

Amerikoje trūksta rimto 
leidinio apie Lietuvą anglų 
kalba. Didelis darbas jj para
šyti, o dar sunkiau išleisti. 
Nieks nesiima rizikos tokio 
leidinio spausdinimą finansuo
ti. Vienas Columbijos univer
siteto studentas lietuvis eko
nomikos magistro laipsniui — 
Master of įArts — įgyti para
še darbą: "Economic Recon-
struction of Lithuania after 
the World W a r . " 

Darbo tur inys: 
I. Introduetion. 

1. Historie Background. 
2. People. 
3. T^ind and its Resour
ces. 
4. Climate. 

I I . Agricuhture. 
1. General Outline and 
Basis of Reconstruction. 
2. Land Reform. 
3. Cooperation. 
4. Grain Culture. 
5. Root Crops. 
6. Flax. 
7. Dairying. 
8. Live Stoek. 
9. Poultry Farming. 

III. Industry. 
1. General Outline. 
2. Textile Industry. 
3. Food and Luxury 
Goods Industry. 
4. Tijnber Industry. 
5. Paper and Polygrapliie 
Industry. 

IV. Foreign T radę. 
1. Value of Foreign Trade 

and Trade Balances. 
2. Shifting of the Com-
modities Involved in Fo
reign Trade. 
3. Lithuanian's Foreign 
Trade aceording to Coun-
tries. 

a. Trade with the Nni-
ted Kingdom. 

Russia. 
d. Trade with Belgium. 

skaičiaus, kiek bus spausdinta. 
Dabar ją galima užsisakyti už 
$1.50. Čia, žinoma, nėra už
darbio klausimas, nes bus 
spausdinta tik tiek egzem-

e. Trade with Latvia. ' pliorių, kiek dabar, vėliausiai 
f. Trade with the Uni- iki kovo 1 d., bus užsakyta. 
ted States of America. r m „ , 

Joti&s Budrus, 
Liet. Generalinis Konsulas V. Finance. 

1. Currency. 
2. State Finance. 
3. Public Dėbt. 

VI. Conclusions. 

Ka ip matoma iš turinio, 
apimtos visos Lietuvos eko
nominio gyvenimo sritys. Man 
teko susipažinti su tuo dar
bu* ir, turiu pasakyti, kad jį 
vertėtų padėti išleisti, nes au
torius savo lėšomis to pada
ryti negalės. Be pagalbos dip
lomantas pasitenkins privalo
mu skaičių egzempliorių Uni
versitetui įteikti ir plačios vi
suomenės veikalas nepasiek
tų. Tuo tarpu vertėtų ne tik 
kiekvienam profesionalui įsi
gyti tokią' knygą, bet ir iš
siuntinėti bent svarbesnių uni
versitetų ir miestų bibliote
koms. Kad interesas ir pa
klausa tokiai knygai yra. liu
dija ne šimtai, bet tūkstančiai 
laiškų, kuriuos gauna konsu
latai su prašymais duoti lite
ratūros apie Lietuvą. 

Gal Profesionalų Draugi
jos galėtų iš anksto užsakyti 
savo nariams bei savo valsti
jos svarbesnių universitetų 
bibliotekoms, B u s i n e s s 
Schools, Law Schools ir vie
šoms (Public) bibliotekoms. 
Be to, j i bus naudinga ir 
Amerikos mokyklose besimo
kantiems lietuviams jaunuo
liams, kurie dažnai nori šį 
bei tą mokykloje parašyti 
apie savo tėvų šalį. Joje yra 
apsčiai statistinės medžiagos 
ir ilgas bibliografijos sąrašas 
knygų apie Lietuvą anglų ir 
kitomis kalbomis. 

P. S. Užsakymus ir pinigus 
prašau siųsti: . 

A. Simutis*, 
16 W. 75th S t , 
New York Citv. 

APIE ISTORIJOS -
RAŠYMĄ ::. 

Kitą sykį buvo mažai isto 
rikų ir dar mažiau rašančių • 
istorijas. Bet už tat tie, kil

t i e rašė, paduodavo tokias ži-
,nias, kurias buvo radę istori-
i m *• 

; jos šaltiniuose. Pastaraisiais 
i laikais atsirado tokiu istori- ' 
;jos rašytojų, kurie skelbia n e " 
ta,, ką sužinojo, bet ką patys 
sugalvojo. Jiems istorijos ti
krus šaltinius, kurių dėl kai
lių nežinojimo ir laiko stokos, • 
nepažįsta, užstoja jausmai ir 
galvojimo krypt ie 

Dar blogiau yra, kada to
kie istorikai, kitą sykį labai 
jauni žmonės, drįsta lai'svai 
teisti ir kaltinti praeities ga.-
rbingus asmenis, ilgus metus 
stovinčius tautos priešakyje,,. , 
jai tarnaujančius ir jai vado- .-
vaujančius. Tada vieton isto-

s gauna&mos kažin koks išr i jo . fi 

VAIKU LITERATŪRA 
NEW YORK — Madison Square Clarden surengtose Leninui paminėti iškilmėse daly

vavo ir nuteistasis komunistų vadas Kari Browder (dešinėj). Paveiksle jį sveikina Eliza- jdykusio nesveiko proto • no 
beth Ciurley Plynn, Defense Committee for Civil Rights sekretorė. (Acme telephoto) jkslavimas 

viešai pasakyti žodis apie ne
vertingos vaikams knygos pn 
sirodymą, ir pradėt atskilti 
vaiky literatūros deimančiu-

Atrodo, gal, perdaug nebus , v. • ,. 
i kus nuo šiaip sau upelio nu

zulintu akmenėliu. 

(Pastabos iš "Žva igždutės" 
(vaikų laikraščio) bendradar
bių suvažiavimo.) 

pastebėjus, kad ten-' 

1939 M, NOBELIO 
PREMIJA 

suklysta 
ka kiek daugiau vertės skirti 
taip visų "nežinomiems" ir 
"smulkies iems" vien perijo-
dikos kūrėjams, negu daugu 
mai vaikų knygų lentynų " už
pildyto j a m s . " 

Vienas autorius išsireiškė, 
girdi, jisai vaikams knygą 
parašęs, toli gražu, ne mylė
damas vaikų pasaulį, bet 
kad čia y ra gera proga ne 
tik gauti didesnį honorarą, ,' "".* 

.: T . . T kams skinamoje, periodikoje 
premiją. Jo teigi 

Siu metu Nobelio literatu-
ros premiją laimėjo Suomijos 
rašytojas Francas E. Sillan-

Perijodika, šiuo atžvilgiu paa. Visas kultūringas pašau-
gal kiek laimingesnė. Ova vis; lis džiaugiasi kad suomių ra-
dėl to vaikams deimančiukų šytojas susilaukė visų aukš-
daugiau atrandame. Dabar čiausio pripažinimo, koki ra-
Lietuvoje turime penkis pe
ri jodinius laikraštėl i u s: 

sytojas i? 
Ii susilaukti 

viso kada nors ga-
Šis džiaugsmas 

Žvaigždutę, Šaltinėlį, Kreg.j ypatingai buvo didelis todėl, 
ždutę, Žiburėlį ir Vyturį. Tr, kad Sillanpaa yra pirmas 
šitų laikraščių bendradarbiai suomis, gavęs Nobelio premi-
yra tie patys vaikų literatu- ją ir dar tokiomis lemtingo-
ros kūrėjai. Kodėl ffi. vai- mis Suomijai dienomis. 

Gražiausius ir tinkamiau- — 
sius istorijos rašymo pavyz
džius randame Šv. Rašte. Šve
ntieji istorikai, rašydami apie 

r">*» 

daugiau esą. 
bet net ir 
mu, tokių ir 
Tiek maža vaikams nuošir
džių ir tikrų rašytojų! 

Juk galima vaikais parašyti 
knygų labai lengvai ir daug 
knygų, bet kad visos jos vai
kams neštų pozityvią naudą 
— lieka didelis klausimas. 
Vaikų knygą sudaro ne vien 
didelės raidės, storesnis po-
pieris ir ypatingesnis ilius
truotas išleidimas — vaikų 
knygai reikalinga mokėt įdė-

' t i ir vaiko sielą. Taigi, vai 
j kams duotina tai, kas jiems 
I reikalinga, o ne vien tik 

nepasirodo visi kiti vaikų 
knygų autoriai? Lygiai, kaip 

į y ra premijuojami atskiri vai-
I kii l i teratūros leidiniai, turi 

būti skiriamos premijos ir pe-
rijodinės vaikų literatūros au
toriams. (XX Amžins) 

Medžiagą ir knygas recen 
zavimui kviečiame siusti šio 
skyriaus vedėjui: 

Edward J . Kubaitis, 
Archer & Keane Avės., 

Justice, Illinois. 
Clearing P . O. 

Religija, kada ji yra tikrai 
pažinta ir praktikuojama, ne 

Mūsų laiku literatūroje bū-
tų labai sunku surasti antrą 
rašytoją, kuris taip, kaip 
Sillanpaa, giliai išgyventų ir 
pavaizduotų gamtą bei žmo- j 
gaus santykius su ja. Jo pi r i 
masis romanas išėjo ,191fi m. 
ir vadinasi ".Gyvenimas ir 
Saulė ." Kiti jo veikalai yra 
"Šventasis skurdas," "Si l i -
j a " (lietuvių kalbon išvers
ta) , "Kažkokio Vyro Kelias, ' ' 
"Žmonės Vasaros Naktį ' 
(lietuviu kalbon išversta). 

F. E. Sillanpaa gimė 1888 
m., vidurinėje Suomijoje. Jo 
tėvas buvo vargingas nuomi
ninkas. Laureatas lankė liau
dies mokyklą ir paskui baigė j labai įvairius asmenis mokėjo-
gimnaziją. 3 908 m. persikėlė trumpai, aiškiai ir bešališkai *" 
į Helsinki ir ėmė studijuoti I tai p paduoti jų gyvenimo tik- r 

universitete gamtos mokslus. j rus įvykius, kad skaitytojas ' 
Pastudijavęs 5 metus, grįžo,atjaučia tik dėkingumą rašy- ' 
į savo tėvo namus. Po trijų tojui už paduotas -žinias ir 
metų vedė kaimietę žmoną, nieko daugiau. Skaitytojo są-t> 

su kuria susilaukė 8 vaikų, iš *ine, be istoriko pagalbos, pa-
kurių jauniausiai mergaitei .legs tinkamai įvertinti istori- " 
dar tik 2 metai. Sillanpaa nW iv>'k i^ reikšmę, jų geru- -
žmona mirė prieš 2 metus.™1 ar negerumą, jų pavyz- -
Dabar Sillanpaa gyvena Hel- dingumą ar nepavyzdingumą. 
sinky. Kai užsienių žurnalis- T i k r a s k o r i k a s turi žinoti, 
tai aplankė ji po Nobelio P r e - j k a d praeities žmonės tik su- '. 
mijos paskyrimo, jis pristatė liS savo laikų galėjo galvoti 
jiems savo sekretorę p-lę von 
Hercen kaip savo sužadėtinę, 
su kuria jis neseniai susižie
davęs. 

Toks vra naujasis Nobelio 
premijos laureatas ir jo lite
ratūrinė produkcija bendrais 
bruožais. Neabejotina, kad 
pastarųjų mėnesių politiniai 
įvykiai paveikė Švedijos aka
demiją, kai ji nusprendė pa 
sirinkti suomį, palikdama 

Sillanpaa rinktiniai raštai iš- nuošalyj kitus žymius kandi-
leisti žinomos suomių leidyk- i datus. Šį kartą Nobelio pre-
los " O t t a v a " dvylika tomų. j mija paskirta didžiam suo-
Jie visi išleisti ir švediškai, mių tautos ir gamtos vaizduo-

Kiekvienas tėvas turėtų šią " š i a u d a i s " užkimšti pirmuti 
knygą nupirkti savo sūnui a r , n i s a l k l s -
dukra i kaip dovaną. Dabar, Vaikų lektūra, įpareigoja-1 ra žai'slai, bet syvai, kurie te- imiausieji Sillanpaa romanai j suon 

b. Trade with Germany, sunku nustatyti tokios knygos mi rūpintis vaikų auklėtojai. | ka mumyse ir gaivina mūsų išversti Į svarbiausias Euro- rai. 
c. T rade with Sovietkainą, tas priklausys nuo Reikia, pagaliau, įsidrąsinti gyvybę. Lacordaire pos kalbas. 

ai prie kurių vertimo yra prisi- j tojui, kuris būdamas vos pus-,v 

ė- dėjęs ir pats autorius. Žino-iamžyje dar žada daug d u o t i ^ ^ _ . „ _ 
ir pasaulio literatu-

(Lietuvos Žinios) 

ir kvaila hutų nuo jų reika
lauti, kad jie jau tą žinotų, 
ką žmonija tik šimtmečiais 
vėliau sužinojo. Dėl ko sąži
ningas istorikas neapsifma 
būti praeities teisėju bet pa
tenkintas yra, kada gali būti 
jos žukliu liudininku arba ste
bėtoju. 

Tokiais dėsniais besivado
vaudami prieš porą metų Chi-
cago L. Vyčiai išleido "Tru 
mpą Lietuvos Istoriją Pavei
ksluose". Ten trumpiausioj 
formoj sudėti yra Įvykiai iš 
mūsų tautos gyvenimo, nupie-

< šti veidai Lietuvos valdovų, 
vra išsivvstvmas 

1 lietuviškos kultūros literatū
ros ir tautinės sąmonės. 

M. U. 
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K ava ir Arbata Nėra Maistas 
Uašo dr. J . Bložis 

Žodis kava yra skolintas iš Nuo pentidele* dozos teinu 
aralm kalbos. J i s reiškia tvir- pulsas pradeda kilti ir, kai 
tuma (arabų kalboj kohvet) . tais, net rankos dreba. Taigi, 
Žiloje senovėje, kaip randa- žmogų laidaro jautrų, nervin-
111a istorijoj, arabų įnahome- -• . ' • Tat, fiziologine arbatos 
tonų vienuolyno piemenys p j - ir kavos ypatybes visai nia-
>tel>ejv, jog ožkos, kurios die- žai kuo tesiskiria. Skirtumas 
no*> metu daugiau eda tam 
tikro medžio šakelių, nakti
mis nemiega. Vietoj miegoti, 
kaip kiti gyvuliai, jos vaikš
to iki vėlumos, šokinėja ir 
visiškai negalvoja apie poil
sį. Mabometonai vienuoliai 

tik tame, kad temas, kaip 
aukščiau minėjau, paeina iš 
lapų, o kafeinas iš grūdų. 

Susipažino šiek-tiek su vie
no ir kito gėrimo originalu
mą, dabar drąsiau galima 
juo*- piaskaityti prie vaistų, 

pradėjo t ir t i priežastį ir radę,Į o ne <prie maisto. (Jeriant ar-
kad ant ožkų veikę medžio hatą, arba kava, be jokių pri-
grūdai ir jie pradėję iš jų ga
minti gėralą, vadinamų koh
vet (pasistiprinimą). Yienuo-
liams-pieinenims tai buvę rei
kalinga, nes, dieną ganydavę 
gyvulius, o naktį turėję mei--

dfttkų, kaip citrina, cuk rus 
smetona, pienas arba bet ko
kių uogų, tie gėrimai, kaipo 
maistas ir kaipo atbudavoji-
mas kūno audinių ir teikimas 
j a u veikiančios energijos, y-

tis. O kad neimtų miegas, j i e ' r a visiškai be jokios vertės. 
ir gėrę kohvet-kavą. 

Arbatos istorija nėra žino
ma. J i , tur būt, pradėta var
toti dar tuo laiku, kada ne
buvo rašto. Tiek tik žinonm, 
kad Kinijoj arbata vartojama 
nuo neatmenamų laikų. Arba
ta, kokią mes šiandie varto
jame, yra dažyta ir maišyta, 
taigi nėra t ikra arbata. Ar
bata turėtų būt džiovintų la
pų nuo' tam tikro krūmine-
&/AO (canullia thea) v / augan
čio šiltuose kraštuose^ fbūtent 
Kinijoj, Japonijoj , Indijoj ir 
kit . 

Arbatos lapai renkami tris 
syk į metus. Jos kokybė pri
klauso nuo krūmmedžio senu-

•rr~l Dievo Ultimatumas 
Pasauliui 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

J ie drovėsis mano sūnaus. 
Vynininkai gi kalbėjo vienas* 
kitam: Tai tėvonis; eikime 

ir 

tono įrankiai, kuris nori su
naikinti Dievu pasiųstąjį, jie 
tampa kovojančių prieš Jėzų 
vadais, kuriems šėtonas siun
čia daug sąjungininkų net iki 
pat šių laikų. 

prileido žmonėms patekti 
neklusnumą, kad visų pasi 
gailėtų. 

J. Gmbliauskas t4ž. IV*j 
1 

VILNIUS (E) . Vilniuj da-l 
bar yra viso 1 *J,5D3 radio a-
bonentai, iš kuriu 11,613 de
tektorinių ir 7,1)20 lempinių. 

Kadangi pasauktieji nesi-
užmukikime jį, ir tėvonyste k l a * o , Dievas nusigręžia pas 
bus mūsų. Nutarę jį, jie už- pagonis. Ir pagonys patyrė 
m,ušė ir išmetė iš vyr.uogįno .visa. neišganytų žmonių skur-
Ne kitokie žydai. Jie taip aiš- <k*. 8v. Povilas pirmame laiš
kiai suprato Dievo įsakymą, k o romėnams perskyrime pie- ' Telefonas CANal 

šia tamsų, tamsų paveikslų 
Ir pagonys Dievų paniekino: 

LIETUVIAI DAKTARAI 

LIETUVIAI DAKTARAI 
'•'•*m»» HElūnrlr 48** 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 vaL ryte 
2—4 ir 0 —8 vai. vakare. 

TreČiadienaia ir Sekmadieniaie 
Susitari ua. 

tačiau neišpildė jo valios. 
Apkurtę nuo paviršutinišku 

Maža arbatos bei kavos doza, 
pav., stiklas, kitas žmogaus 
kūnų lyg sustiprina, sukelia 
jame veikiantį jausmą., bet 
neilgam. Kava ir arbata pa
greitina širdies plakimų Jp 
pakelia kraujo spaudimų. Pa
prastai, nusidirbę žmonės tuo-
ji'ii griebiasi kavos, ypatin
gai Amerikos darbininkai, ir 
tuoj pasijunta esų stipresni 
Vienas, kita's kaves puodelis 
ant stiprių nervų perdaug ne
paveikia. Bet nervingiems Kūno energijai atbudavoti 
žmonėms niekuomet nepatar- kiekvienam žmogui patar t ina 
tina gerti kavos arba arba- ^ i e t o i k a v o t S a r arbatos, iš-
tos. 

Jaek Hollingsvvorth, Browns-
ville, Tex., džiaugiasi pirštu, 
kuris prigijo prisiūtas po 3 

valandų. (Aeme telephoto) 

\eikia žmoguje miegui praša
li liti. Dėl to ilgoje kelionėje, 
automobilių arba busų vai
ruotojai, nuovargiui ir nuo-
bocjunvui nusikratvti, dažnai 
su savim vežasi juodos ka-
vcfc. Žmogui apsinuodijus, ar
ba kokių nors vaistų perdaug 
paėmus, karšta kava vartoja-
rr.a, kaipo priešnuodis (anti
dote). 

1110, raidiškumo, jie neišgirdo " J i e pažino Dievų, bet jo n*. 
pranašų raginimų, kurie kai- garbino kaip Dievo ir nedėjo, 
bėjo nužeminta, atgailaujan- ^ a v o mintyse pasidarė tušti, 
ėia širdimi, Dievo vardu pa- »* neišmintinga jų širdis ap
smerkdami savęs aukštinimų, temo. Tardamies esų išmin-
Pranašo Jeremijo lūpomis j tingi, pasidarė paiki. J ie pa-
Viešpats sakosi .nelaimę nešas j main»! nemaraus Dievo garbe 
šiai tautai, nes jie nesekė jo maraus žmogaus, net paukš-
nurodymais, jie paneigė jc &ų, keturkojų ir slankiojan-
įstatymų. Nenori Viešpats ^ių gyvių paveikslo panašu-
daugiau smilkalų iš Sabos, 
nepatinka jų deginamosios au
kos. Kris tus taip pat kovojo, 

»> mu. Tačiau žydų nupuoli
mas Dievui buvo paragini
mas įvykdyti savo planus, ne

kaip ir pirm jo gyvenę pra- įžiūrint šėtono ir jo sėbrų 
našai. Vargas jums, parisie-1-priešinimosi. J i s yra tas, ku

ris nežiūri j asmenį, nes jam 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-1) 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonar SEEley 0434 

•telefonas HEMlock 2061 

OR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. Western Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

lei . Yardj 8140. 
VALANDOS: Nno 11 iki 12 

2 iki 4 ir 7 iki f 
Pii-nadieniais.* 2 iki 4 Ir 7 ik> i 

Šventadieniais: 11 iki 12 

OR. y, A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko 

3343 So. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOJ: 

k i e k v i e n a s p a t i n k a , k u r i s JO | Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 

sveikatos bei energijos at-
, imdavojiitio atžvilgiu kava ir 
1 arbsta ne tik nėra naudinga, 

1110 ir jo lapu, taipgi nuo met-L . . . . . . . . ,. ° 
. ., . . . . . . . . . bei aar naro didele bledi. Ne-
Jaikio rinkinio ir d z i o v i n n n j \ . . v , . 

. 1 zinouamas žmogus tų gėrimų 

gerti stiklą šilto pieno su ga
balu duonos. 

jains ir rašto žinovams, kurie 
duodate dešimtinę iš mėtos 
rūtos ir visokių daržovių ir j bijo ir daro gera. Žydams nu-

Į 

nežiūrite teisybes ir Dievo puolus, išganymas atėjo pago-
meiles! nims, kad žydai "pavydėtų/* 

į kad jie nelaimingi, viso pa-
Žydai mano, kad jie pažįsta j ^ ^ p e r s e k i o J a i T l i ) b ū t ų ^ 

jvas Jėzaus tiesos paliudymas 
ir užsitraukto Dievo prakei
kimo įrodymas: Jo kraujas 
tekrinta ant mūsų ir ant mū> 
sų vaikų! Tai gal primins 
jiems ilgai trukusių Dievo 
meilę ir parodys atgailos ke 

tiesa, iš įstatymo knygos, kad 
suprantu juodą ant balto. Ta
čiau jie buvo, kaip šv. Povi
las saiko, akli vadai, nebylių 
mokytojai. J ie paniekina Jėzų 
ir užkietėja. Taip, jie, baisiai 
apakę, apkaltina Jėzų, kad šis 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 
Aatradieniaia, K.etvirtacu«iu*i* » 

Penktadieniais 
Valandos. 10-12 rvie, 2-6. 7.9 p — 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Hirmadieaiais, Trečiadieniai* v 
Šeštadieniai* 

Valandos: 3—8 P. u. 

1484. 

susidėjęs su Belzebubu. Tada 
Apie davimų kavos arba i Viešpats jiems drožia į vei 

DR. A. JENKINS 
mmm 

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS 1& CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal suta/*į. 
Ofiso telefonas PROspert, 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421 

lią. Be Dievo gailestingumo 

arbatos mažiems vaikams ne-ldų: ' ' J ū s ų tėvas yra vel*|visi ™tu> tiek žydai, tiek pa^ 

budo. (Jeriausia arbata esti 
skinta iš pavasario nuo ves-, 

tenka net kalbėt. I r vienas ir 
kitas gėrrnas juose daro dau 

•vfitės bei naudos juos ima 'g iau žalo*, negu augusiuose. 

lių krūnimedžių ir gražiai iš
augusių lapelių. 

Pr ie arbatos ir kavos, kaip 
i r prie narkotikų, žmogus 
pripranta ir sunku jam be jų 
a p e i t i . Patraukimo 'prie ar
batos žmogui teikiu jos bran
duolys, vadinamas teinąs, o 
kavos — kafeinas, lygiai kaip 
ir tabako branduolvs, vadi-
namas nikotinu. Teinąs paei 
na iš arbatos lapų, o kafei
nas iš kavos glūdų. Tai fizio
loginiai veikianti medžiaga 
ant žmogaus organizmo bei 
dirksnių. 

Teinąs ir kafeinas priskai-
toini prie gimdančių veiklu
mą vaistų (stimulants), o kuo 
met žmogus perdaug peima 
vaistų, jie tampa nuodais. 
Teinąs ir kafeinas, nors ir 
koncentruoti, vienok nevei
kia taip smarkiai, ka ip stri-
chninas bei morfinas, vienok,! 
paėmus didelę doza, ka ip 51 
gr., jau pradeda galva kvais-
ti, nors tas neilgai trunka. 

kaipo maistų, o tikrenybėje 
dar daugiau griauna kūnų ir 
jame esamų sveikatų. Kava 
ir arbata nuvargusiam žmo
gui tiek tereiškia, kiek nu-
YHi gūsiam arkliui botagas. 
Ski ' tumas tik tame, kad 'su-
šėrus botagu arkliui jis tuO'-
jau pajunta skausmų ir tuo 
11 »etu lyg atgija, bet už va-
lčindėlės jis atrodo dar labiau 
pavargęs. O kava ir arbata 
žmogų užgauna taip, kad jis 
nejunta jokio skausmo ir tik 
Viliau patiria jų padėkas. 

Juode, ir stipri kava labai 

Vienok reikia konstatuoti 
liūdnas faktas, kad daugelis 
motinų sąmoningai griauni, 
savo vaikų >veikatų, būtent 
pačios,' prijunkusios prie kc-
vos ar arbatos, ir vaikam? 
duoda. O sykį priprato va. 
Kas prie kavos arba arbatom 
jis »pieno iš tolo kratosi. 

n i a s . " J ie tampa klusnūs šeJgonys , bet Dievas ' tik tam 

TELŠIAI (E ) . Čia p radė t i 
statyti diuelė moderni ligoni
nė, kuri kainuos 400,000 litų 
ir bus baigta ateinančiais me
tais. Gyventojai ligoninės lau
kė, 

1 Duodam Paskolas ant 

Cliicagoj ir Aplėlinkės^, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui nauju namų. 

MOKAME Oi R* 
Akiniai, visokių, madų, ui $2.45 

pritaikyti akims, su pilna gmraneija 
Ei;zanuiiavimas akių veltui. Lensq 
sulaužytą padarome už $1.00. Nauji 
tempefiat 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poįret. 

JOSEPH F. BUDRUC 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
TeL Yards 2151 

Divklendu už pmletus pinigus 

Ki» k\U no asmens taupintai yra apdrausti Iki $5,000.00 per 
Tedera] Savings & Loan Insurance Corporation, ty'ashington. D. C. 

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I 

l'JblL. IfAKUS 3667 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECLMSKAS) 

OYDYTOJAS IR CH1RUEGA8 
1651 VVest 47th Street 

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

ir PagaJ Sutarti. 

TeL CANal 6UtiW 

OR. VVALTER J. PHILLIPS 
«VHYTO.lA*i IK CaiKUKOA* 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 

1 — t ir 6:30 — 8:30 v< 
ir pagal sutartį. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

6 3 4 3 S o . VVestern Avenue 

DR. P. J. BEINAR 
lBttlx%AKACSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Yards 3965 
OFISO VALANDOS: 

i iki 4 popieC 7 iki U vakar' 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartu 

DR. F. G. H U N A S 
PHYSICIAN and SURGE0N 
2158 West Cennak Rd. 

Ofiso TeL Canal 2345 
U tiso Vai. 2 - 4 ir i—i-

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tel Caual 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
4729 So. Ashland Avc 

2-tro8 lnbot 
CHICAGO, DLL. 

TeL MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 T. t 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. 

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

TeL YARds 0994 
rtez. TeL PLAza 3200 

VALANDOSt 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diea% 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

REPUBLIO 6051 

K L A U S Y K I T E 

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

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties j 
WS1BC — 1210 kilocycles. j 

Programe dalyvauja S t Lonie-Lonie Komediška Grupe j 
ir didele eile kitą radio žvaigždžių. j 

< > 
• « « « » • • • • • + •»• + + • « » 

*es. 6968 So. Talman Ava 
Rei. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ir 7—B vak. 
Ketv. ir Nedeliomis susitanu 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PMYSIOIAN and SUROBOl 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedeliomis pagal •atarti. 

Office Tel. YARda 4787 
Namu TeL PBOepeet 18U 

l'eL YABda 6981 
He» • KJGNwood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31 
756 VVest 35th Street 

Ofuo TeL VIRginie 0086 
Beaidencijoe tel BEVerly 8244 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1 -3 ir 6—8:30 P. M. 

m 
L SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
or CHICAGO 

2202 VVest Cermak Rd. 
Telephooe CANal 8887 

Chicago, 111. 
Ben J. Kaaanauskas, Secretary 

RASTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo • ryto Iki 5 v. v. 
Ketverge nuo B ryto Iki 1 v. v. 
Seredoj nuo B ryto iki 13 di na 

u 
1 940 METŲ 

DRAUGO" KALENDORIAI 
¥ 

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji " D r a u g o ' ' Skaitytojai ir Naujai Užsirašu-
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30c. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

" D R A U G A S " , 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 

I • 
JjLJJ 

Tai OAJKaJ « l3 t 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS I& CHIEUB.GAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandot: 1—3 popiet ir 7—8 f, s 

REZIDENCIJA 

6631 S. California Ave. 
Telefoną* REPublio 7861 

Office Phone Bea aad Offie* 
PEOtpect 1088 1369 B. Leavitt B> 
Vai: 3-4 pp. ir 7-8 vmk. CANal 87H 

DR. J . J. KOVVAR 
(KOWAESKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2359 So. Leavitt Street 

TreČiedi-Taiau ir Sekmadianimie 

8989 So. Claremont Ava 
Valandos 9—10 A. M. 

Nedeliomie pagal «ntartį. 

fei OAHal 0867 
Rea. TeL PROipect 6668 

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian Ava, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 0 vakare 
TeL YARdi 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

V a i : nuo 9 ryto iki 8 vakare 
FUrfldoi pairai evtarti 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutd Arcner Avenett 
Telefonai Leiiyette 8168 

Antradieaiau, Ketvirtadieniai! k 
Penktadieaiaif 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel Y ARde 0994 

Pirmadieniai^ Treffiadieniaie H } 

file:///eikia
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Dideli Darbai 
Bus Laukuose 

I Vilnių Buvo Atvy
kęs Kaizerį 

VILNIUS (E ) . P e r ė m u s V I L K U S . (E.) — Paom v * 
Vilniaus sritį Lietuvą <"ia ra- Kaune atvyko į Vilnių Lon-
do labai menkai teišvystytu** done suorganizuoto lenku, pa-
nusausinimo darbus. Iš didės- begelių šelpimo komiteto gen. 
nių melioracijos darbų lenku sekretoriui Kaizeris, kurs su-
buvo pradėtas tik vienas di- sipažįsta su Lietuvoje inter 
dėsnis darbas — plušės upelio nuotųjų ir pabėgėlių lenkų 
ir šoninių griovių nusausini- reįjtąiąis ir jų tolimesnio liki
mo projektas Maišiogalos vai- mo klausimu. Tiems lenkams 
seiuje. Buvo numatyta sutvar- išlaikyti būsią prisidedama le-
kyti 20,1 kilometro ilgio upe- | Šoinis, be to esų dedamos pa-
lio vaga ir nusausinti 6-H> ha . stangos juua iš Baltijos val-
plota, Darbai šiemet buvo dar stybių išgabenti. J o žinioms 
tik pradėti. Vilniaus, Vaiki-, lenku pabėgėlių apskritai esa-
ninkų ir Švenčionėlių a p s k r i - ' m a apie 11-2 milijono, bet 

t 

l 
Jei Nori Dovaną 
Gauti, Atvyk į Cicero 
Parapijos Salę 

CICKKO. — Jei kas iš ei-
cerįecių norėtų ateinantį sek
madienį, sausio 28 d., gražiai 
pažaisti ir linksmai praleisti 
laikų ir kartu paremti gražų 
darbų, nuoširdžiai kviečiamas 
ir prašomas atsilankyti į ren
giamų Marijonų Rėmėjų 21-
ino skyriaus kauliukais žai
dimo pramogų, parapijos sa
lėje (i-tų valandų vakai'e. 

i Kaip žinote, malcnūs ciee-
rieeiai. kad šiais metais jūsų j ras bus pašvęstas Lietuvon 
kolonijoj, Sy. Antano parapi- nepriklausomybei minėti. Bus 

LABDARIŲ DIRVA 
Kuopų Veikimas 

TOWM OF LAKE. - r Lab
dariu ^ųjungos 1 kttopoe me
tinis skaitlingas sus-mas įvy
ko sausio 14 d., para p. sve
tainėj. Naujų narių prisirašė 
R. Turskis. Pirm. M. JSudei-
kienė pranešė, kad rengiamas 
vakaras įvyks vasario 18 d., 
parapijos svetainėj. Ęus su
lošta gražus veikalas. Vaka-

= ^ 

tikslų skaičių nustatyti neį
manoma, nes labai daug pa
bėgėlių yra dinge be žinįos. 

Vilniuje pabėgėlių reika-

ty>e per visų laikų buvo iš
kasta 365 kilometrai griovių 
ir nusausinta 5870 ha ploto. 
Nusausinimo darbai Vilniaus 
srityje buvo pradėti žymiai 
vėliau, negu pas mus: nepri
klausomoj Rietuve j pirmieji 
melioracijos darbai įvykdvtii . 
jau 1920 metais, o Vilniaus! f O Z e m i U O S b l l S 
>rityje pradėti tik 1'937 m. J e s k o m i V y t a u t o 
Atgautoji Vilniaus sritis apie K a u l a i 

Repres. Frank rĮook (l)., MLcli.) nori įrodyti jog Kepr. 
Martin Dįes palaiko santykius su Wm. Pelley, Silvershirt's 
vadu. (Aeme telephoto) 

tiiioO ketvirtainius kilometrus 
ploto, čia vienam ketvirtai-
niui kilometrui tenka tik 55 
metrai iškastų griovių ir tik 
0,9 ha nusausinto ploto; ne
priklausomoj Lietuvoje gi 
tenka 340 metrų griovių vie
nam ketv. kilometrui ir apie 
9 ha nusausinto ploto, š iuo 
tarpu ruošiamasi nuo ateinan-

darbus, būtent ištirti (Jedi-
lams tvarkyti steigiamas spe- n , i n ° l a i k u Vilniaus pilių tvir-
eialus komisariatas. t o v i u sistemų, ištirti ir atnau-

jinti požeminius tunelius, ku
rių, kiek žinoma, Vilniuje y-
ra kelios šakos ir dvi jų au 
gos — viena Bokšto gatvėje, 
kita pilies kalne yra žinomos. 
Greieiausioje ateityje žadama 

liau planuojama pradėti dide-| eiau dažnai pasitaikydavo, 
liūs senojo Vilniaus tyrimo! kol gyventojai tebesinaudojo 

Šešupės vandeniu. 

JOJ įvyks Marijonų Rėmėjų kalbėtojų. A. Petkevičių 
Draugijos seimas, užtat vic-1 pranešė apie 
tinis skyrius daug darbuojasi, ;uimų. Viskas tvarkoj. Pada-
rūpinasi, kad šiame . seime j O'ta gražaus pelno per 1939 
gražiai pa'sirodyti. tam tiks-i uietus. Į centrų nuvesta $360 

O. Tvinskaitė, fin. rast. M. 
Šnupšienė, kasierius J . Kli
mas, kasos globyjai — O. Jas-
parienė, P. (.'rybas. 

Lankyti labdarių centro su
sirinkimus išrinktos M, Šrup-
šienė, O. Ja.-parienė. 

Įnešimas kad rengtis prie 
pikniko, visi nariai sutiko, 
komisija išrinkta B. (Jrvbas, 
M. šnipšienė, J . Mkuūnasi 
kad vietų gerų gavus. 

Federacijos kuopos susirin
kimus lankys lf, Navickienė. 
Išrinkta pikniko komisija — 

N P a t l k r l - į J 3 . (Jrybas, \\. šrupšieny ir 
j . Misiūnas. 

liašt. 0 . Jvinsk&ite 

Majiampoleje baigta staly
ti naujoji ligoninė, kurioj ga
lės tilpti iki 150 lovų. Ligo
ninė bus didžiausia gvdvmo 
įstaiga visame Suvalkų kraš
te. 

Iiu rengia ir sių pramogų, j 
kurių kviečia i r Tamstų atei
ti ir padėti. 

Geraširdės veikėjos ne vien 
pačios aukoja gražias dova
nas, bet ir gauna iš savo duos-

91. Daug sušelpta. Prisidėta 
prie kelių laidotuvių ir iždas 
gerai stovi. Visa komisija šir
dingai dėkojo pirm. M. Sudei-
kienei už malonų priėmimų 
knygas peržiūrėti į savo na-

nių biznierių, kad malonius l m i s « "ž gaidžių vakarienę. 

V Į L N Į ^ S (K). Sudarant | pradėti Katedros požemiuose 
Vilniaus miesto 1940 metų są-| ieškoti Vytauto kaulų, kurie, 
matų skiriama stambi pozicija j kaip ir patys lenkų arclieo-
miesto istorinėms senienoms Uogai pareiškė tebėra niekur 
konservuoti, o tokių senienų, j neišgabenti, tik dar nėra su 

niaus srityje plačius nusausi 
nimo darbus. Visoje Valkinin
kų apskrityje vykdomi vie
šieji darbai. Pradėta grįsti 
turgavietė h tiesti gatves. 

^Darbininkai patenkinti darftų 
ir noriai jo imasi. 

liudijančių Lietuvos istorijų, 
Vilniuje yra nepaprastai daug 
Lenkai padarė vienų gerų dar
bų, už kų lietuviai jiems tei-

rasti. 

Didele Pažanga 
v i l . kia pripažinimų, tai atkasė ir M a r i a m p o l ė s 

sį_ sustiprino aukštosios pilies A t •. 
Gedimino kalne pamatų dali, 
taip pat reatauravo, pasirem
dami istoriniais dokumentais, 
patį pilies bokštų, be to bu-

Apskrity 
MARIAM POLE. Ap

skrities gyventojų sveikatos 
reikalais rūpinasi savivaldy-

KAUNAS ( E ) . Šiemet o-
'buol ių į užsienius išvežta ui 

visų milijoną litų. Dabar su
perkami patvaresnieji obuo
liai žiemos sezcmii. SupirHi 
imi rūpinasi bendrovė "Sody
b a " . 

vo atkasė žymią dalį žemo- be, kuri tiems reikalams išlei 
šios pilies pamatų Katedros, džia dideles sumas pinigų, 
aikštėje, kuriuos nufotogra- \ bet yra pasiekusi ir milžiniš-
favę ir padarę braižinius pa--j kos pažangos. Kaimui teikti 
kui vėl užvertė. Dar buvo It- medicinos pagalba apskrity

je yra įsteigta 10 punktų., ku-kęs neužverstas 
balas viename 

pamatų 
aikštės srale 

go
riuose apgyvendinti gydytojai 

tarp katedros ir vyskupu; rn-j ir akušerės. Dar steigiami 3 
mų, bet ir tas užpilamas be- punktai. Dabar kaimuose toli-

svetelius jomis apdovanoti. 
Taigi, kas jaučia s_avo šir

dyje tų meile padėti, turite 
gražiausių progų tai padaryti 
sausio 28 d. Bus ir svečių iš 

48,000 Amatininkų |kitų kolonijų, užtat labai pra-
i vartų kad vietinių parapijo-

KAVNAS. (E.) — Preky-i : , f , , • 
x ' • i nu dalyvautų kuo daugiau-

bos, Pramonės ir Amatu rfj- ' . . T v 
. . . . , \ . š i a i . J . K. 

mų surinktais duomenim1 s Į 
Lietuvoje yra iki 48,000 anuv 
tininkų, iš kurių 30 nuošimtis' Vilniaus miesto burmistro 
amatu tesiverčia kaip pašali- ' padėjėju paskirtas Seimo na-
niu verslu, atliekamu laiku. Į rys Pempė, kurs jau išvyko 
Tokiu būc}u savarankių ama-Ui t i savo pareigų. Švenčionė-
to įmonių Lietuvoje esama | l"i burmistru paskirtas vilnie-
apie 34,000, iš kurių 14,00'j'tis Tvirbutas. 
įmonių miestuose (įskaitant 
ir Vilniaus miestų) ir 20.000 
kaime. Didžiausia amatininkų 
šaka yra siuvėjai, kurių skai
čius Lietuvoje siekia 12,490 
tai vra 26 nuošimtis. Po siu-
vėjų eina kalviai — 1J.4 
nuoš., toliau batsiuviai 
8.2 nuoš. Tos trys šakos su-
daro beveik pusę visų amatų 
įmonių. Tautybių atžvilgiu 

LUSTEK-TPAM OIVES 
TIĖTH THS MPST 

MAAVILOUŠ 1USTER 
AND SPARKLE. 

i kaimo amatininkų tarpe lie-
siruošiant grjsti aikštę, v e-' įmausiąs g>d>iojas bebus per i, . . v ,. . , . . . . n i p * : . ; „ L „ . . . tuvių nuošimtis siekia iki 1)4. 

Kvletfu vtsns kaimynus, draugus tr pažystamus 
naudotis mano patarnavimu. 

Midvvest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikaciją 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav 

2 3 3 5 South We§tęrn Avenue 
T K Į i f QNAB CAKAL S7C4 

8-10 kilometrų. Apskrities sa 
vivaldybe planuoja pastatyti 
sveikatos punktams namus. 
Šilavoto bažnytkaimyj jau pa
statytas gražus modernus na
mas su patalpomis gydytojui 
ir akušerei, ambulatorijai ir 
vaistinei. Kaimų ir miestų be 
turčiai gydomi savivaldybių 
lėšomis. Šiam reikalui išlei 
džiama po ,100,000 litų me
tams. Šilavote prie naujos 
mokyklos pastatyta moderni 
pirtis, kuria naudosis ne tik 
mokiniai, bet ir apylinkes gy
ventojai. Ateityje tokios pir
tys bus statomos prie dauge
lio mokyklų. Kalvarijos mie
stelio gyventojams iškasta 
daug artezinių šulinių. Nuo 
to laiko nebegirdėti susirgi

mą mų vidurių šiltinėmis anks-

Miestuose lietuvių ir nelietu
viu nuošimtis vra beveik ly-
gus. Bendrai lietuvių amati
ninkų nuošimtis sudaro dau
giau nei 80 nuošimčiu. 

Reaches decay-ridden "Bl ind Spots" 
that ordinary pastes, powders . . . 

even water . . . may not enter 
Ti's here! The raost delig^tfully different 
'.ooth poste you cver hcard of. U'lien saliva 
and brush touch 1 he NE W formulu List erine 
Tooth. Pašte, suuercharged with Liister-
Foain detorg(Mit, it livstautly springs into 
an amazint, "bubble, l>ath"* thal makes j-oiu* 
mouth tingle v. ith Ufe. So line it surges įnto 
and clcans danger spols that ordinary den-

I tifrices may never even havereached. Cleans 
and polishes areas where sonie experts say 
UP to 98 % of decay starts. 

Get the big 26* tul>e, or better still. the 
donble-size 40^ tube contaiuing more than 
įi ppund of toot h pastę. At any drug epun-
ter. Lanibert Pharmacal Co., St. Louis. Mo. 

THE NEW FORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supercharged 

with 

IMP0RTANT! 
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN 

W GET NEW ENERGY 
If you feel tired out, limp, listless, which your body uses direetly for 
moody, depressed—if your nerves energy to help build up mnre physi-
are constantly on edge and you're cal resistance and thus belp calm 
losing your boy friends to more jittery nerves, lessen female func-
attractive, peppy women—SNAP * tional distresa and give you ioyful 
OUT OF IT! No man likęs a dull, bubbling energy that is reflected 
tired, cross woman— thruout your whole being. 

Ali you may need is a good reliable Over 1,000,000 women have re-
tome. If so, just try famous Lydia E. ported marvelous benefits from 
Pinkham's Vegetable Compound Pinkham's Compound. Results 
made especially for women. Let it should delight you! Telephone your 
8timulate gastnc juices to help digest druggist right now for a bottle. 
and assimilate more wholesome food WĘLL WORTH TRYING. ^ 

HHI1)(^:P()RT. - Labda
rių 5 k.p. metinio mitingas ;-
vyko sausio U d. Susirinki
mų atidarė J. Pimša, pinu. 
Protokolų iš paskutiniojo po
sėdžio perskaitė sergančio 
rast. X. balandos pavaduoto
jas . j . Šliogeris. 

Iš J,abd. Sų-gos centro jr 
cĮi rektorių susi linkimo rapor
tų išdavė J. J)imša. Direkto
riai sų kun. A. Linkimi prie
šakyje prieglaudų statybos 
fondo kėljmo reikalais ren
giasi sušaukti ypatingų susi
rinkimų ar nurengti bankietų 
Sy. Jurgio j>arap. 'sajėje, kur 
gaiutinai bus aptarti statybos 
fondo vajaus reikalai. 

25 metų 5 kuopos gyva~ri-
nio sukakties reikalu aptari
mas palikta sekančiam si^-

BRIGliTON TARK. — L a b į m u į . 
darių metinis susirinkimas į-i Skaitytas laiškas iš TT. 
vyko sekmadienį 1-nių valan- Marijonų Rėmėjų l)r-jos aps-
dų po >pietų. '^ri t ies, kviečiantis į TT. Ma-

Nutarta turėti "kau l iukų" ; ,-j j0nų Rėm. 13-jį seimų va-
žaidimų. Gauta mūsų para-1

 P ario 4 d., kuris j vyks Cicero, 
pijos sale. Tai bus sausio 28 [\\. l a i škas priimtas ir įgk. 

Buvo skaitytas laišjvas-kvie 
t imas į Tėvų Marijonų Rėmė
jų seimų, kuris įvyks vasario 
4 d., §v. Antano..parap. salėj. 
Cicero. Auka paskirta $H.0O. 
Atstovės: ^L Siuieiki.enėj O. 
Sriubienė, Plekai te. 

Labdarių 1 kuopa daug dar
bų nudirbo, daug sušelpė ir 
per Kalėdas aplankė netur
tingas šeimas, kurios yra pa
ramos 
nybėje dirba 
tingus darbus. Labdarys 

reikalingos. Visi 

gerus ir gailės 

dienų, 2 vai. po pietų. Į ko
misijų įėjo M. Šrupšienė, O. 
Iyinskaitė, M. Navickienė. 

J . Valskis dėkojo IrJula-

liota atstovai: Ona Paliliū-
naitė ir Ona Kazlauskaitė su 
auka $3.00. 

Užsimokėjo narystės mokes-
riams už šv. Mišias, k u r i a s t i < : A. Palilifinąite — $1.30, 
buvo užprašytos už jo myli-Į M. Laiu-aitienė — $1.10, Ų. 

Gudienė — $1.00, A. Gudai
tis — $1.00. Viso — $4.40. 

Ižde buvo — $24.64. Viso 

mos moters sielų. 
Knygų peržiūrėjimo komi

sija — Kulikauskas įr Micjū-
nas išdavė raportų, kad kny
gos tvarkoje ir dar pinigų 
yra kasoje. Padėkota M. Šrup-
šienei už komisijos priėmimų 
savo namuose. 

Užbaigus senus dalykus, 
naują valdyba užėmė vietų: 
pirm. J . Misiūnas, vieę pirm. 
P. Vaičekauskas, raštininkė 

sykiu — $29.04. Išlaidos U 
dienų — $6.00. ižde lieka - -
$23.04. J. Šliogeris 

a Mes esame priešingi viso
kiam internacionalizmui, ko
munizmui, socializmui ir lais
vam sindikalizmui." 

Olivera Salazar. 

OH f 
T B A 

What a joy to get relief from a cough due to 
a cold Get it with SmiA Bros. Cough Drops. 
Black of Mentbol, 5f. Bpth w$tp delipious. 

Smlth I ros. eough Props ątę tfie 
only drops containing V1TAMIN A 
Vltamiri A (Carorene) raise» thė resistaoce df 

mucous membranes of oose and throai to 
cold infeefions. when lack of resisc-

•»«7>e i* <i«e to Viramin A deftriei}cr. 

NAPPY By Irv T i r m a a 

NAPPY f t CANNOT 
USiNG OeSE MAZIE 
M^LEAN IN MINE 
PEECTUPES. 'AS AN 
ACTRC&S.SMC IS 

POSITIVEL DISGOSTINK.' 

OKAY FELLERS.' Y'HEARD WHAT 
BORIS SAID. 'ONE O f US'LL 
HAVE T ' T E L L *TUFFY* THAT 

HtS SISTER POr/T CRACK NO 1CE 
NMCLCT vAROUNO H E R E / 
I GOT TA 7 
BLOW NONV*/^ GU€6S 
I JES' HOID A I'LL SCRAM 
ME MUDOER) NONM/I 

CALUN' * r - / GOTTA RUN 

V/HAT'SA AAATTER WITH YOU 
GUYS?ARE YA SCARED?GOOBER, 
ARE YOU AFRAID T'TELL M£LEAW? 

T H E R E ' S P O O B E R . ' 
HE Y GOOBER*DA TELL >AA? 

WHA'D HE^SAY? 

I BETTER, 
GO HOME / 

I DONT FEEL 
SQ GOOD/ 

I 

j ! 

DAROME 

fe P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMV 

Dčl Pirkimo — Pataikymo 
MCKI rnizjt\ imo 

Ar Seno MorUttiOo Atniokėjimo 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPLNIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
0cr Fed'-ral savlngs and Loan Insutaaoe Corp.. %Vastiio«ion, D. O. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING & LOĄN A§§pCIATĮON 
1500 SOUTp 49th COUET 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. G R I B A U S K A S . 8«:reUiT 
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AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 
•W*" 

Muzikas V. Greičius 

35 metų meno i r lietuvybės 

darbe sukakties proga 

CLBVELAND, OHIO. — 
Sausio 14 d. banke tu ir kon
certu buvo paminėta muziko 
Vinco Greičiaus 35 metų me
no ir lietuvybės darbo Ame
rikoj sukaktis. Dalį progra
mos išpildė jo Šeimos nariai, 
kurie visi yra muzikalūs. 

Vincas, Greičius gimė 1886 
m. Kalnėnų kaime, Jurbarko 
parapijoj, kur baigė pradžios 
mokykla. Amerikon atvyko 
1904 metais, į Chicago. Pa
dirbėjęs metus įstojo Šv. Ki-
rylo ir Metodijaus kolegijon, 
Detroite. 1906 metais nuvyko 
į Valparaiso universitetą. Ten, 
šalę bendrojo mokslo, moki
nosi muzikos. Besimokinant 
teko darbuotis su lietuviais 
studentais k. t., su kun. Je 
ronimu Vaiičūnu, d r. Adomu 

glų kalbos miesto viešojoj 
mokykloj. Vėliau tarpais mo
kino Lietuvių Teatrališką 
chorą ir L. Vyčiu 25 kp. eho-

Įsteigus Clevelande pirmu
tinį laikraštį " S a n t a i k a " , bu
vo redaktorium vienus me
tus. Keliais atvejais ruošė 
lietuvius prie kvotimų įsigyti 
Amerikos pilietybe. Keliais 
atvejais vedė lietuvių kalbos 
klases. 

Buvo suorganizavęs skait
lingą jaunamečių Vyčių cho-i 
rą, taipgi vaiku-mergaičių 
chorą " B i r u t ė " . 

Įsisteigus naujai parapijai, 
vargonininkavo ar t i metų lai
ko be atlyginimo. Suorgani
zavo skaitlingą bažnytinį cho
rą suaugusių ir, kiek vėliau, 
jaunamečių. Vėliau Akrone 
buvo įsteigęs skaitlingą cho
rą ir kurį laiką jį mokino. 

Dabar V. Greičius trečiu' 
kar tu užima vargonininko 

Side kolonijos dalyvaus žy
mus biznierius, Simano Dau
kanto Federalės Bendrovės 
2202 W. Cermak Road, sekre
torius Ben. J . Kazanauskas 'su 
savo draugais. Bus ir dau
giau svečių — R, Baliauskas, 
Maženiai ir daugelis kitų. 

J . K. 

Šalčiai sukaustė ir galingąjį Niagaros krioklį. (Acme teleiphoto) 

Klovainieaų 
Klubo Nariams! 

Šį sekmadienį pripuola me
tinis susirinkimas, bet turiu 
pranešti, jog susirinkimo ne
bus, nes svetaine užimta. Kas 
turit kokių reikalų, kreipki
tės pas 'sekretorių P. Staišiū-
ną, 1430 S. 48th Ave. Visi 
gražinkite tikietus arba pini
gus nuo paskutinio parengi
mo. K. P. Deveikis 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 

iš angliško verti 
Kun. Ant. M. KaružiŠkis 

Mylimasis pridengė Savo 
Mylėtinį lipkiu, sermėga ir 
skraiste, ir davė jam meilės 
šalmą. Jo kūną J is pridengė 
mintimis, jo kojas vargais, o 
jo galvą ašarų vainiku. 

SKELBKITĖS DRAUGE 

URBA Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Bai.Uie-
tams. Kaului u \t-ins 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
K 7 

Juška , dr. Ignotu Klimu (jau i e t a g v J u r g i o parapijoj, 
miręs), dr . Adomu Dambraus- ^ nuoširdžiai darbuojasi 

Šv. Jurg io paraptja tur i skait

ini, dr. Kaziu Mikolaiciu, kun. 
Juškaieiu, kun. Magnu Kazė 
nu, kun. Aleksandru B a l t u - j l i n g a b a žny t i n į chor$ ir kelių 
<?iu, kun. Pauliuku i r Broniu § i m t r ] j a u n a m e č i ų parapijos 

mokyklos chorą. 
Savo laiku pildė lietuvių 

Vyčiy Choro 
Veikimas 

Kitą 'sekmadienį, sausio 2S 
d. 6:30 vai. vak. Sokolų sa-

bažnyčios ir tautos gerovei, lej, 2341 S. Kedzie Ave. įvyks 

K. Balučiu, buvufeiu Lietu
vos ministeriu Amerikai ir 
daugeliu kitų veikėjų. 

Tuo laiku Valparaiso uni
versitete buvo leidžiamas lie
tuvių studentų mėnesinis laik
raštis " J a u n i m o Sapna i " , ku
rio užmanytoju buvo moks-
lervis J . Sutkus. J am išvažia
vus V. Greičius redagavo tą 
žurnalą apie penkis metus. 

radio įprogramas vietos viso
se radio stotyse, miesto pa
rengimuose, parkuose ir Cle-
velando miesto ekspozicijoj. 

Vincas Greičius bendradar
biauja lietuvių spaudai. Ypa-

metinis Vyčių choro vakaras. 
Programa sudaryta labai įvai- norėtų linksmai laiką praleis-

i ti, teatsilanko ir J . ir A. Pur i : iš vaidinimo, solo damų,1 . ' . „1A„ ^ , , 4 , ,*. . T . kelių namus, 6447 So. Wash-baleto, choro damų, juokų ir . , „ .. _ , , .V| ., , tenaw Ave., kur Manionų Rė-klasiskos muzikos. I . _ . . -
XT . . .v, . , i T • mejų o-tas skyrius turės Šu-Norime pabrėžti, kad tokio " \_ J, ., T r v. , . ' rum-Burum vakarėli, kuria-pilno Vyeių choro pastatvmo . . . . . 

. , v. . _ me susirinkusius svečius pa-
įr pasirodvmo šiais metais ne .. . . v. _ F 

« \ . , , . . . linksmins graži Stasio Puke-
vienoje Chicagos kolonijoje « . • « - « . i. • • * i • J-i.- i.*i i *10 orkestrą, geraširdes sei-nebus, jei teks girdėti tik ke-

mis prie to, dedasi, bet kartu1 

sėkmingai platina bilietus, 
šviečia svečius ir su didžiau
siu rūpestingumu rengiasi. 

Taigi, malonūs market,par-
kiečiai, jei kas norėtų prie 
šio kilnaus Marijonų Rėmėjų 
darbo prisidėti, nuoširdžiai 
kviečiamas ir prašoma's sau-

MARQ<UETTE PARK. — s i o 2 |8 (i> 2 v a L P° P i e t u a t " 
Jei kas iš marketparkiečių | s i l a n k y ^ i r Paremti gražų 

tikslą, kur vaišingi šeiminin
kai ir šeimininkės visus ma-

Nori Pasilinksminti, 
i Ateik Sausio 28 d. į 
Pūkelių Namus 

lias daineles, tai tas jokiu 
tingai anksčiau daug rasinė- būdu neatstos pilno pastaty

mo. Be to, k i tur būtų sunku davo į " V y t į " , "Darbinin
ką" , "Gar są" , " D r a u g ą " i r ' g a u t i scenos dekoracijas, vėl 

Laikraštį reikėjo visą para- kitus laikraščius. J o raštuose, j nusamdyti du orkestru (sim-
šyti rankos rastu. Tai buvo'poezijoj, atsispindi savo k a l - | f o n m į orkestrą programai ir 
ištisų naktų darbas. Lietuvių 
Literatūrinėj Draugijoj V. nių meilė. 
Greičius laiką darbavosi i r Yra parašęs daug liaudies 

bos, savo žemelės ir savo žmo-"atskirą orkestrą šokiams). 
Per programos laikotarpį ne

dažnai jos pramogas papuoš
davo muzikalėm programom. 

Išvažiavus B. Balučiui, V. 
Greičius buvo lietuvių stu
dentų lietuvių kalbos moky
t o j a s Universitete muzikos 
skyrių baigė piano mokytojo 
diplomu 

ir savo originalių dainų. Turi 
surinkęs šimtus gražiausių 
lietuviškų dainų. 

Savo namuose V. Greičius 
įsteigė nemažą, knygyną. Tu
ri visą Encyklopediją, visą 
muzikos Encyklopediją, visus 
išleistus Vinco Kudirkos ras-

1911 metais Waukegan, 111., tus, visą iš spaudos išėjusią 
mokė vaikus parapijinėj mo- čia gaunamą lietuvių poeziją, 
kykloj . 1912 metais pakvies- Basanavičiaus T. M. D. leis 
t a s kun J u o z o Halabundos,jtus ir kitų raštus ir daugybę 
atvyko į Clevelandą. Čia ko-1 klasinės muzikos. 
T] laiką mokytojavo parapi-! Išaugino du sūnus ir dvi 
jos mokykloj ir dviem atve-Įdukter is : Reginą,Vincą, Pran-
jais vargonininkavo. Kelisjciškų ir Stasę. Šeimyna auk-
metus mokino lietuvius an-liejama katalikiškoje tautiško-

bus tylių nė vienos .pertrau
kos : simfoninis orkestras grieš 
klasiškus kūrinius arba bus 
sudaryta ki ta dainų progra
ma. A. Skilius 

je dvasioje. Visa šeimyna yra 
žinoma muzikališka šeimyna. 

Koresp. 

mininkės pavaišins skaniais 
užkandžiais, o Petras Gailius 
ištroškusius 'pavaišins skaniu 
gėrimu; taip pat bus ir ki
tokių įvairumų. Tame gražia
me darbe stropiai darbuoja
si A. Jonaitienė, Vileikienė, 
(Stoškienė, Staradomskienė, 
Raštutienė, A. Rimidaitė, Pet-
roškevičienė ir kitos, kurios 
ne vien tik įvairiomis auko-

loriiai priims. 
Teko girdėti, kad ir iš AVest 

I T C H I N G 
• • • • • . 

S K I N 
Ar kenčiate niežtėjimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 80 
meti} gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko-
se. 35c, 60c $1.00. 

M 
P O R 5 K tlsUl R R I T A T l I i N S 

^ 

Je i tu nori ištesėti, mąstyk 
dažnai apie tavo meilės sie-

Tasai kurs ištikimai laiko
si džiugiai gyvena. 

Dažnai sermėga apsivilku
si vaikščioja tikroji išminti* 

Liaudies priežodis 

MARIJONA KUZMICKAITĖ 
(Po tėvais Klimaitė) 

Mirė sausio 21 dM 1&40 m.. 7:00 vai. vak., sulaukus 
90 metų amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Suvalkų apskr., Veiverių parap., 
Grabavos kaime. Amerikoje išgyveno 14 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Andriejų, sūnų 
Juozapa ir šeimą, Rockford, 111., sūnų Kazimiera ir 
keturias dukteri's — Oną Stonkienę, Agotą Mikšienę, 
Marijoną Bacevičienę (Rockford, 111.), Prancišką Viz-
barienę ir jų šeimą ir daug kitų giminių. 

Namų telefonas SPAulding 6332. 
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 1735 Wabansia Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 25 d., 1940. I š 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Mykolo 
par . bažnvrią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sir»lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapine^. 

Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus-ges ir 
pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Vyras, Snnai, Dukterys i r jų šeimos, filmines. 

Laid. direktorius S. P . Mažeika, tel. Yards 1138-9. 
(Prašome gėlių nesiųsti.) 

Kalba Apie lietuvę 
Ponia Juzė Daužvardienė, 

Lietuvos Konsulo Chicagoje 
•žmona, kalbės šiandien per 
pietus apie Lietuvą, P . E . O. 
Sorority narėms, P . E. O. So-
rority patalpose, B e v e r 1 y 
Hills*. 

PAMOKSLŲ 
Kunigai turėtų jsigyti 

/yskupo Petro Pranciš 
kaus Bučio, M.I.C. para 
tat 

400 puslapių knygą. 

Kaina #1.75 
" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, lli. 

Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ P E R MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ M E T Ų ! 

KEISTUTO LOAN & BUILDIN6 ASS'N. NO. 1 
3236 South Halsted Street 

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

iki $5,000.00 Federalinė je fstaigoje. 

LAIDOTUVIŲ O I R E K T O t l U S 

John F. Eudeikis 
«BWTAU8UI EB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO I8TAIIU 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

v/isi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. . 

4447 South Fairfleld Avenue 
Tel LAFAYETTE 0727 

p V V l ^ " A T ^ o l v č i o a visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite niusu radio programo Antradienio tr 
a r i f dlnilu rytate lO.Ot valandą, 19 WTTTP stoUee (1480.) 

Bu PoTiln AalOmlern. 

DON'T Bt 6REY 
grey hatr. Ony Mfc 

M k n yoo look old *nd fad o>A 
rry tbe alodara* Metbod lot Co»-

Hatr . . . CLAIROL» To^l 

Mo olaachiaf raąuiiai t i 
•oftra dM halr wH«n 
CLAIKOL. Tortl k>« tfaa 
•a your htdr — beaotiiul, 
inrAlnj oolor JMJ defiat 

n you ^OoM Bk» m 

NOV. 
9 »^^P9^^a# OMO> Y ^0*0 9W P # V 

R. p R. 
LIUDVIKA 

LETUKIENfi 
(po tėvais Garbaitė; gyveno po 

numeriu 1814 W. 46tii 8-t.) 
Mirė saus. 23, 1940, 2 vai. 

p. p., sulaukus gilios senatvės. 
Gimus Lietuvoje, Telšių ap

skrityje, Rietavos par., Skro-
bliy kaime. Amerikoje išgyveno 
18 mėty. 

Paliko dideliame nuliūdimo: 
mylima, dukterį Barbara ir 
žentą Juozapa Noreikius ir ju 
šeima (Iron, Michigan), daug 
anūky ir kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 
tris sūnus ir dukterį. 

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės }-
vyks šeštad., sausio 2 7 d. Iš 
J. F. Eideikio koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta i Sv. 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs-
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, žentą*. 
Sūnai ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M B U L A N C E P A T A R N A V I M A S 

D Y K A I 
DIENĄ IR NAKTJ 
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALVSE 

Anthony B. Petkus 
6834 So. We8tern Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109 

Lachawicz ir Šonai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 Bt 
Phone PTTUman 1270 

4348 So. California ^ v e . 
Phone LAFayet te 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lihianica Avenne 
Phone YAB<1* 1138-1139 

Antanas M. P l i u s 
I. J. Zolp 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782 

4704 8. Westem Ave 
Tel LAFayette 8024 

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARds 1419 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas 

Phone 9000 
Moteris patarnauja 

620 W. 15th Are. 

file:///t-ins


•••nVin °4. 1040 DFIUCFKS 
Marquette Park 
Žineles 

Motery Sąjungos 67-tos kp. 

gesne svečiu linksmintoja su sudainuota "Ilgiausių metu" hįrielio 30, Mikšio darže, Wil-! Į v a i r ū s P a r e n g i m a i 
muzikališkais gabumai*. ir nuo susirinkusių įteikta do- :lcw Springs, 111. priešais O'-' 

Aušrine vanele. Po to šnekueiuotasi, 
dainuota bei linksmintasi ko-

senoji valdyba ir išrinktoji Leokadijai ir Povilui Krikc lei laikui mušant anfcstybę 

Henry Park. A.J\. Ik.. 

Vienybe ir Darbas 
Viskę Padaro 

BRIDGEPORT. — Sv. Ju 
gio parap. salėje, sausio 28 
d. įvyks dideles įdomybes, 
kokių Bridgeportas dar nėra 
matęs. Todėl ruoškimės visi, 
seni, jauni ir maži. Ta;gi, a-
teikim visi maloniai ir links-

knygų peržiūrėjimo, komisija eiūnams sausio 19 d. sukako rytojų uenoroms reikėjo skir-
^buvo susirinkę pas 'iždininkę 27 metai vedybinio gyvenimo, stytis. 

Helena Daunorienę 17 d. sau- šias sukaktuves jie manė vie- K r i k ^ i u n i | s 0 n U 8 d a k t a r a c ' BR1DUKPORT, CONN. -
sio peržiūrėti knygas. Albinai ni, tyliai praleisti; bet jie ap-;.v K e w y c r k o pasiuntė svei SauV*io 1 d- k l e b - k u n - «*• K a z " 
Poškienei su Morta Sandom sivyle, nes apie 7:30 valandą Wmhm t e l m a b e i ^ lauskas pranešė parapijos at-j"1*1 valandėlę laiko praleist. 
užbaigus ta darbą greitu lai- vakaro 67-tos kuopos sajun- m į j n a m u o s e ^ 8 k a i t a už 1939 metus, kur Mnas misijų naudai -
ku, Daunorienę pakvietė vi- gietes pirmininkė H. Dauno- n į s ^ ^ he{ . ^ d u k parapijiečiai gražiai sutiko. ***** traneiskietems paiemti 
sas prie skanių užkandžių, riene, Albina Poškienė, **.\TeU v1BkBmtoom su vigais bei **<*»"¥ » u v o aPi(J $16,000. .J'1*^ Amerikoje. Taigi U ž 

valgius. Pavalgius ir jaučiant 
įauKuma, pabuvota kiek il
giau. 

iš šv. Teresės A. Patrick, J. 
Jaeobs, J. Poczulp, Shlepo-
vicz ir kitos skubinosi užklup-

Namų šeimininke nustebino' ti juos namuose, ką jos ir pa
dare. Po jų atvykimo, pradė
jo rinktis ir kitos nešindamos 
vaišes, gėrimus, dovanas ir 
t.t. kolei neprisirinko L. Krik
ščiūnienės draugių pilnas jų 
puošnus namas. 

Pasivaišinus Krikščiūnams 

Nares valgydamos gyrė jos rast., Marijona Pauuenė, prot. j d ž į a u g 6 g i j ų t § v e l i ų ^xiūukiū Buvo daug pataisymų: salėj į ** ™™*-
mokėjimą gaminti skanius rast., tvark. Ona Butkienė i r

 sukaktimi IStikruiu vra kuo n a u J° s l i esos , aplink balny-1 svetaines durys atsidarys 5 
"" " „. ' . . _* .. ČJ« Snlve-atviai bažnvčios Uui-|val. v a k - Bunco žaidimai pra-

dziaugtis, nes \ juodu p a ž l ū . , cią sal> gatviai, Daznyuos lan | * 
rejus manytum kad jie tik £al> s toeal> b o k s t o peidaay-i " * * punktualiai b valanda 
švenčia kokią dešimtį metų m a s i r

t sutvarkymas nuo vau 
gyvenimo sukaktį. Abu 

vakare. O po bunco, Simo-

savo gražiu, stipriu sop
rano balsu bei piano grojimu. 
Atsilankiusios džiaugėsi kad 
jų naujoji pirmininke H. Dau
norienę yra ne tik gabi bei 
rimta veikėja, gera seiminin
kė bei motina, bet ir neblo-

Klausykite 'Draugo* Radio Programa 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sjas ir vertas JŪSŲ pasiklausymo. 

denio bėgimo. Jaunimo narnoms Kvietkus užfundys mums 
• i - i - -v . T .'nripšakvs visas nauias na'̂ ta- ^ k juoki], saldžiu ir neKai-

jauni, linksmus, vaišingi bei P l ies>akys ^ l b a s n<*ujas pd*ia J J* * 
tytas; atlikti ir kiti -pageri- tlJ, k a d visiems reikės stipriu. draugiški. 

P. ir L. Krikščiūnai yra 
gerai žinomi biznieriai ne tik 
ehicagieeiams bet ir rytie-
eiam's. Waterbury, Conn. gy
veno per ilgus metus ir dar
bavosi A. L. R. K. S. A., są
jungoje bei kitose draugijose. 

Ilgiausių metų ir linkin? 
dar sulaukti daug panašių su
kaktuvių. Aušrinė 

nimai, skolos atmokėta $3,000 d i r ž u susijuosimu! 
ir keli šimtai pasiliko para
pijos kasoj. Tai iikrai gražus 
sutartinas darbas parapijos 
su klebonu. Parapija džiau
giasi savo gražiu gyvavimu, 

Rengia Šv. Jurgio parap. 
Misijų Draugija, vadovaujant 

"Draugo" Spaustuvės Mašmo Fondas 
Kadangi su Naujais 1940 Metais 'Draugas" išeina kasdiea 

padidintas 8 puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume nauja, 
moderniausią INTERTYPE mašina, kuri kainuos $8,000.00. 

''Draugo' Bendrovės direktoriai nutarė steigti "DRAU
GO" SPAUSTUVUS MAŠINŲ FONDĄ. 

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

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

"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti Šia De Soto 
automobiliaus dovana. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuvės Mašinų 
Fondo prisidėti pagal išgalės, 

KUN. J. MACIULIONIS, M. I. 0L 
"Draugo" Administratorius 

simfonijos orkestrą, dvigubai raina bus ketvirtadienį vaka-
Saurio kvartetas ir Makalu j re tarp 7 iki 8 vai 

Orkestrą pagrojo 
maršą ir eilę lietuviškų me
lodijų — Skudutį, valcą Sa«i 

Parapijos choras mokinasi 
"Katriutės Gintarai", o pri-
auįanįįų čnbras rengiasi 'prie 

.-.**«*$?„ 

-

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

draugijos irgi neatsilieka iiuO 
parengimų. 

Teko nugirsti, kad bus ren

is Metinio Teisvbes 
Myletojy Susirinkimo 

Susirinkimas įvyko sausio S i a m a s i * r i e ***** 1 6 mi" 
14 d., Chicagos Lietuvių Au- ^ ^ S ' A" 
ditorijoj. Rast. perskaitė nu-' . . . . k. . 
tarimą iš praeito susirinkimo. V ĮSI J Jubi l ie j in į 
Pasirodo, kad šių metų vai- Bailkfeta. 
dyboi vra tik du nauji nariai, I ^ . . , _ _ ^ . .. ^ 
L** V r» 4 T> Brighton Park Nekalto Pra-
butent vice pirm. Petras P. . . . . . _ . 
•«,. ,. . .v._ -, • sidejimo dr-ste vasario 4-tą 
Kilis ir ligonių prižiūrėtojas ,. - , , .. 
Kaz. Valaitis. , U i e ^ . 5 v a l - v a k - Į?!***. 

I svetainėj rengia jubiliejini 
Tuito peržiūrėjimo komisi- didžiulį bankietą su įvaireny-

JOS pirm., Tarnas Janulis, ra- \}^ni įdomia programa ir šo-
portavo apie draugystės tur- k į a i s prie geros muzikos, 
ta. Iš raporto paaiškėjo, kad| Komisija, ypač P. Ereienė. 
turtas yra gerame stovyje, jeila pastangas paįvairinimui 

|$i7,o-226$i- Pilnai užsimokėju- programos, o šeimininkės gar-
dhos vakarienės. Tokia pro
ga pasitaikys tik pirmą kartą 
per 25 metus gyvuojant tai 
dr-stei, už tai nepraleiskite 
ne tik brightonparkiečiai, bet 
ir kitų kolonijų lietuviai, nes 
ai geriausia proga linksmai 

ir smagiai praleisti laiką. 

vienai žymiausių Chicagos lutę, Kaip gražus rūtelių dar-
peikėjų, Ant. Vaišpilienei. 'želis, polką Daili teta ir ki-

Įžanga 25c asmeniui. |tas. Kvartetas padainavo: O 
Rengimo Komisija nyte mano, lelijyte mano, Kul-

jkosvydis, Žalumo banga, Vijo 

ne LCUJI i IKI o vai. Chicagos 
gražu j laiku iš stoties WHFC, 1420 

k. Programoj dalyvaus akor
deonistai, moterų choras ir 
bus svarbūs asmenų ir drau
gijų pranešimai, juokai if 
svarbesnės pasaulio žinios. 
Nepamirškite pasiklausyti. 

Aušros Vartų Vyrų ir Mo
terų dr-jos metinė vakarienė 

vakaro.* ?fiaio*iįvyks*-ssr&io4 *2%h rf.,^ Aušros 
vartų parapijos salėj. 

Bus graži programa, dai
nos ir po vakarienės šokiai 
prie smagios muzikos. 

Pradžia 6 vai. vakare. 
Rengėjai 

R A D I O 

vilkas voveryte, Oi, berneli 
vienturį ir Atsisveikinimo 
daina. Makalų grupė įdomia' 
ir gyvai suvaidino savo pa 
sakos vaizdelį. Ir muzika ir 
dainos ir vaidinimas man \\ 
bai patiko. 

Kita Budriko niiio prog-

Radio Mėgėja: 

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
ciam laikui tavo išganymo; 
les greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai 
gaišta. 

sių narių yra 630, Per 1939 
metus prisirašė 83 nauji na
riai. Taipgi iš raporto paaiš
kėjo, kad Drovers Banke yra 
daug draugystės pinigų, tai 
nutarta ištraukti iš banko ir 

I padėti į spulkas, kaip tai 
'Keistučio, Naujienų ir Stan-
dar, nes spulkos neša tris ir 
pusę nuošimtį ir yra apdraus
ta iki $5,000. 

Metinio baliaus raportą iš
davė komiteto pirm. En/ilija 
N steckis. Balius įvyko sau
sio 7, Chicagos Liet. Audito
rijoj ir buvo gana pasekmin
gas, nes pelno davė $310. Ba-
portas priimta's su komiteto 
pagyrimu už gerą pasidarba-
vJmą. Nariams įteiktos dova
nos, kurie neėmė pašalpos per 
12 metų. Dovanas gavo: P. 
A ponaitis, A. Churas, J. Mar
kūnas, V. Mazeka, K. Put-
rius, P. Silius, S. Skudas, V. 
Šatkauskas, B. Staponavičius, 
K. Virsolienė, A. Urnezius, A. 
Paulikas, J. Leppa, A. Dau
bai as. Pirm. pranešė, kad 

išvažiavimas bus 

BUDRIKO RADIO 
VALANDA 

Budriko radio programa pe
reitą, sekmadienį buvo įvairi 
ir gera. Išpildė ją didžiuli" 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashland Blvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

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

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

Žinute1 ir dienraštis 'Draugas' 

y 

D«m*t look 

OLDER 
tk. 

I 

/ 

an your y ea rs; 
Way b» ymtr age? look younger than your years *rith 
Clairoled hair . . . with hair that is soft, colorful, youth-
Iike! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol. the famous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
Seo your hairdress#c today and say: 

^yV<x£wr>cM^ # *̂ t®ot/i 
Writo now for fzee booklet and free advice on your hair prob/Arc I* 
Įoaa Cimr. Pr̂ ietenf. Clairol. Inc., 130 W. 46tb St.. New York, N. f. 

^ 

LEKCIJOS IR EVANGELUOS - Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais $2.25 

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai-
syta laida, su kietais viršeliais $1.50 

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida-
navičius. Autoriaus leidinys $1.00 

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

vertė Vetusius $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mastymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Šem. Dv. Tėvas $0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro-
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ — 
Parašė Kun. P. Vaitukaitis $0.25 

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

^ 

t? 

^ . 

MALDAKNYGES 
Angelas Sargas, juod. virš. pauk. , $1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virS $1.25 
Maldaknygė ir Baž. Vad, raud. lap. kraštais 60c 
Maldų Rinkinėlis, odos virš $1.50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virs 75c 
JMCUS Mano Pagelba, didelėmis raidėmis $2.59 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČip 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per i 
E Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United Statot į 
r Goversment priežiūra. 

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3% i 

Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vaL vak. Pirmadieniais, Ket-
5 virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakaro. 

1 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 į 
JOHN PAKEL, Pros. 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION | 
«UIHIllllllllllllHIIIIIIIUIIllHllllllllll»llllllllllllll»llllli»lll»IIIIIIIIIIUIIUIUlllUliUIII= 



BRSTTGES ~ n į "'O'O 

— ^ — — — — Gubernatorius Įsako 
C H I C A G O J I RiLivestigacija Valsty-

Į # A P Y L I N K Ė J • bes Policijoj 

L e n g v i a u 
atsikvt"i>č Chicaga šalčiams 
praėjus, bet oro binras pra
neša, kad nėra ko perdaug mai apie kiekvieno iš 350 vai 
džiaugtis, nes tikiniasi šaltes- stybės viešųjų kelių policinin-

Atnaujinta banditizmo byla 
prieš valstybes policininką 

Gubernatoriaus Horner įsa
kymu bus pravesta tyrinėji

mo oro ir daugiau sniego. 

Du plėšikai, 
ginklo pagalba įsake taxi vai
ruotojui, Frank Kazmark, nu
vežti juos prie krautuves, 
2104 N. Western įAve., kuru> 
jie apiplėšia ir vėliau jam 
užmokėsią. Tai buvo Ealph 
Demier ir Carl Tovnsend. 

Pirmoj vietoj apiplėšimas 
nepavyko. Kazmark nuvežė 
juos prie tavernos, 2358 Bel-
mont Ave. Abiem banditams 
suėjus į taverną, Kazmark 
pašaukė policija, kuri bandi
tus sueme. 

"To My Wife," 
rastas adresuotas laiškas prie 
negyvo Lawrenee F . Sohmidt, 
42 m., 2935 Harrison S t , 
Evanston. Jis rastas persišo
vęs užvakar naktį Sheridan-
Plaza viešbutyj. Laiškas at
plėštas nusižudymo išaiškini
mui. 

kų praeitį. Šis tyrinėjimas 
pravedamas, kad išvengti pa
našaus skandalo, koks šiuo 
laiku iškilo teisme. 

Howe byla. 
Policininkas John Howe 

areštuotas del mėginimo pa
pirkti teisėją 11 wardo balsa
vimo byloj. 

Vėliau paaiškėjo, jog Ho\ve 
yra buvęs teisme del apiplė
šimų ir po to pasiųstas be-
protnamin, iš kurio pabėgo ir 
politikierių padedamas tapo 
viešųjų kelių policininku. 

$40,000 kaucija . 
Howe kaltinamas įvykdęs P I R M 4 KARTĄ P A R E N G I -

keturis apiplėšimus. Vyriau- i ̂  DALYVAUJA VISŲ 
šias teisėjas Prystalski pa-

IŠ C H I C A G O S 
I S T O R I J O S 
Sausio 24 d. 

1851 m. — Dedikuota Se-
cond Presbvterian bažnyčia, 
Randolph St. 

1882 m. — Mirė I)r. Levi 
D. Boone buvęs majru 1855-
56 m. 

1905 m. — Illinois General 
Assembly įneštas įstatymo 
projektas Chieagos municipa-
liam teismui. 

»£*•*»• * »»~~» . m » mm mm^0m>mmt^^*mi 
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1914 m. C'liipaRos uni-

CONRAD 
Fotografas 

Studija j rengta ptr 
mos rūšies , su mo-
derniškomis užlaido-
mis ir Hollvuood 
Šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 W. 63rd St. 
Tel. ENG. 5883-5840 

' « 

CHICAGO — Mėsininkų suvažiavime dalyvauja trys "Miss America" — 1937, 1938 ir 
1939. (Acme telephoto) 

JAU NETOLI CHICAGOS 
LIETUVIU JAUNIMO 
PUOŠIAMA DIENA 

Baronesa de Hallub, 
kuri viešbutyj užsiregistravus 
Harriet Lorraine, po nakties 
baliaus pasigedo žiedo. Sukel
ta ant kojų visi viešbučio tar
nautojai ir detektyvai. Žiedą 
rado Congress St. restorano 
tarnautoja. Tačiau baronesa 
negali išmokėti radybų, n^s 
pinigų neturinti. Išmokėsian
ti vėliau. 

skyrė $10,000 kauciją (bond) 
už kiekvienų apiplėšimų. 

Spalių 23, 1930 metais Ho-
we patrauktas teisman už 
keturių mėsinių apiplėšimų. 
Tačiau pasiųstas dėl peticijos 
beprotnamiu Kankakee, 111. 
Iš ligoninės jis pabėgo sausio 
24, 1931 m. 

Šįmet iškilus skandalui dėl 
balsų klastavimo, kuriame fi
gūravo 11 wardo 52 precink-
to kapitonas Sam Orlando ir 
jo padėjėjas Joseph Vinci, 
Howe pateko vėl teisman dėJ 
kyšių davinėjimo. 

Kyšių byloj 4 prisiekusieji. 
Miss Helen Kennealy, pri

siekusi teisėja balsavimų kla
stojimo byloj, pareiškė, jog 
llovve siūles jai $100, kad bal
suotų už kaltinamųjų išteisi
nimą. Vėliau 3 prisiekusieji 
prisipažino kyšį paėmę. 

- i i 

Trys naciai 
sumušė žmogų. Fred Sliip-
man, 34 metų, 725 Tiarry 
trims nacizmo simpatizata-
riams kelią bylą už sumušimą T 

-i Aonnnn f ii. Praeiti įskele Crowley. 
M* ieško $20,000 nuostabų, f ~m

 J 

Shipman pasakojimu jį su
mušę tavernos, 6228 X. Clark 
St., savininkas John Jung-
mann ir du jo draugai, kai 

va- į 
Šiandie vedamas tyrinėji 

Shipman pataręs jiem* 
žiuoti Vokietijon, km", 
taip &-rę. 

Howe praeitį atidengė val
stybės gynėjo pirmasis padė
jėjas Wilbert F. Crowley, ku
ris Howe pirmosios bylos 
metu gynė jį. 

JUe 

Pro CHcagą 
vakar pravežtas mirusio se
natoriaus \Villiam E. Borah 
kūnas. Borah bus laidojamas 
ketvirtadienį iš Idaho valsty-

- kapitolijaus, Boise, Idaho. 

Mes esame priešingi tiems, 
kurie nei Dievo nei Tėvynės; 
priešingi darbininkijos vergi 
jai, priešingi grynai materia-
listiam gyvenimo supratimui; 
priešingi idėjai, kad jėgoje 
yra teisingumas, 

OUvera Salazar. 

mas, kodėl Howe buvo pasių
stas į Kankakee, o ne į val
stybės ligoninę kriminali
niams bepročiams, Chester ir 
kodėl neužvesta iš naujo byla 
Howe pabėgus. 

LIETUVIŲ RADIO VA
LANDŲ ATSTOVAI 
Tikimasi Lietuvos Atstovo. 

Vasario ketvirtoji jau neto
li. Beliko tik pora savaičių. 
Chieagos jaunieji lietuviai su
burtomis jėgomis ir įtempta 
energija ruošiasi milžiniškam 
parengimui, kuriuo pirmą 
kartą Chieagos lietuvių istori
joj jaunimas savomis jėgo
mis rengiasi grandioziškai 
paminėti Lietuvos Nepriklau
somybę. Programa, kuri vyks 
Cicero stadijone, vasario 4 d., 
paruošta labai įvairi, labai 
įdomi ir patraukli. 

Dalyvauja radio vedėjai. 
Programos rengimo komite

to pareiškimu, vasario 4 d. 
pirmą kartą Chieagos lietu
vių parengimuose dalyvaus 
visų lietuviškų radio progra
mų vedėjai su savo grupėmis, 

atstovas Washingtone, p. Ža-
deikis. Lietuvos atstovas ir 
konsulas pasakys svarbiausia? 
momentui pritaikintas kalbas. 

Sportas. 
Šalia gausios irmzikales 

programos ir kalbi} tą dieną 
žais ir žymiausi lietuviai 
krepšininkai prieš geriausius 
Chieagos žydų krepšininkus. 

Be to, programoj dalyvaus 
lietuvaites atstovavus 1939 
automobilių parodoj p-lė Pa
vis. 

Tad, nepamirškime visi va
sario 4 d. Cicero stadijone. 
Paremsime savo jaunuosius 
ir sušelpsime Vilniaus lietu
vius. Kap. 

davę ir jau stropiai progra
mai ruošias. , »i M ^ f ' 
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RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI 
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini-
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon-
kučiu jau išparduota.^ Todėl neati-
deliodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain-
Expellerio su inkaru ant dėžutes. 

Tikimasi Lietuvos atstovo* 
Be Lietuvos konsulo p. X 

Daužvardžio, kuris jau mi<-. 
lai sutiko šventės programoj 
dalyvauti, tikimasi ir laukia-
ma, jog atvyks ir Lietuvos 

Suimta Jauna 
Plėšike 

JI ir draugai yra padarius 
50 apiplėšimų. 

Užvakar suimta 18 metų 
Doloris Downey, kuri gyve
no puošniame viešbutyj. J i 
prisipažino dalyvavusi įvai
riuose apiplėšimuose ir daž
nai laukdavusi automobili u j 
savo draugų. 

Plėšikų grupę sudarė bro-

Apie ieškomų Lester Un-
derwood, kurio žaizdų ji ap-
tvarsčius, Doloris atsisakė ką 
nors pranešti, nes vaikinai su 
ja elgėsi teisingai, visuomet 
lygiomis dalindavos grobiu, 
todėl ir ji pasielgsianti teisin
gai ir nieko apie pabėgusįjį 
nesakysianti. 

PLATINKITE "DRAUGrĄ" 

versitete įvestas prietaisas al
kiui matuoti. 

SKELBKITĖS "DRAUGE" 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa-

taraa.Tlin*. 
Linksmas Patarnavimas Tįsiem* 

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670 

Švediškas Kūno 
Masą zas 

Vienas $1.25, arba 9 ui $10 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIU 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ . „ . „ n Iš STOTIES 
PROGRAMŲ H8o KC. 

7 10:00 VAL. RYTO 
W.HJ.P. 

Thermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmentas 
Pleiskanoms. 

— o — 
Sausi plaukai pataisomi 
kitam permanent $1.00 

BERNICE'S BEAUTY 
S H O P 

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 

16 metų patyrimo. 

r 

kurios užpildys dali progra-
mos. Radio vedėjai-*,Ukin* & i d ' T ° ^ f e l ^ -
A ^ i ;™ . • « . . 1 ? \ ^ „ , . . , m r i , g imta s , HeflM*MRfcnv 

i r . Doloris I)owney» 
Ginklas piniginėj-

Doloris Downe^ sušokta • 
pagal automobilių. Areštąvns 
jos brangioj piniginėj rasta 
mažas, puošnus automatinis 
revolveris, kurį-ji vartojusį 
apiplėšimuose, \ 

®£= 

SICK, NERVOUS 
PDAUl fV "EVERY 0 UlfANIVI MONTH-f 

Then Read W H Y 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
RearWoman'sFriend"! 

c< 
monthly 
che) due 

functional disartfers whi!e 
**• t*ad to beeome upaat and 

they g*t croas, raUesa and moody. 
1 So why not take Lydia E. Pinkham's 
Veirctabl* Compound mad* ««p«ciatf y 

•n to KO —HM»ą tara "dimcult days." 
Pinkkam's Compound contains no opi-

or habit-forminc ingredients. It 

ii nade from natnre's own benefleial 
roots and herbą—each with tts own 
special purpose to HELP WOMEN. 

Famous for over 60 years—Pinkham's 
Compound is the best known and 
of the moat eįteetim "voman'i" 
obtainabte. Try it! 

^ 3ffi 
Skaitykite Ir Platinkite. Sekančius MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius: 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chieago, 111. 

" LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chieago, Illinois. 
'/DARBININKAIS" — Šv. Juozapo Darbininki} Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway, So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me- [f 
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chieago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 2334 South Oakley Ave., 
Chieago, Illinois. 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios rųši.s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau 
ba bų lokio eash 
lengvu mėnesini 
(Iššaunu geffausi 
F'lre Insurance 

paskolas ant 
ant. lengvu nu 
nuo * Įkl iįs#ie«fe. 
Idtčs prie: 

mo dar
inio, ant 
įokejimu 
nimą Iš 

dėl tai-
Daraa 

ų namų, 
įokejimu 
le kr.lp-

• y 'MM 
M N P A K E L 

6816 S.Weste«« Ave, Phone GrovehiU 0306 
•m 

Standard Club 
Švelni Degtine—100 Proot 

BOTTLEP DI BOND 
Nėra Geresnės Degtinei 

už Tokią Kainą 
TIE $1.00 PT A 4 p A 

4-5 Kvortoi . . .y l»0U 
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ 

15c. 
MUTITAL LIQUOB OOMPANT 

Di8tributoriai 
4707 8. HALSTED STREET 

Phone Bonlevard 0014 

CLASSIFIED 

**&'4f,'+***+*-m^**+*-+^+*m**^m^+^*^^m^lm**v * - » . 
) Padėti Pinigai kas Menęsį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos., 

! : • 
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TURTAS VIRŠ #4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #300,000.00 
Dabar makam 31/2% ^ Pa

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 

VĮA \T I IJITS Chartered by U. S. Government 
KJ-EM. f X-L1 V * KJ SAVINOS FEnDERALLY 

INSTTRED 

4192 ARCHER AVENUB 
LOAIf ASSOCIATIOM 

OF CHICAGO 
J U 8 T 1 N M A O K I E W I O H , 

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečlad.: 9 Iki 12:00 p. Seštad.: 9 Iki 8;00 • . • . 

PARDAVIMUI NAMAS 
3-aukštu mūrinis namas. 3 — C 
kambarių fletai; 2-karu mūrinis gra
mdžius. Rendu $70.00 J mSnes}. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 23rd Place. 
Specialė kaina $4,950.00 Atsišau
kite.- B. R. Pietkiewicz. 2608 West 
47th Street. Chieago. Illinois. 

ATYDA! 
Taisau visokių rūšių siuvamas ma
sinas, taipgi prosinimo ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės \: 
J. Kudirka. 4539 S. Washtenaw Av„ 

Cnica«o, Illinois 

^ *^~—~ ~~~~~. ~ - '" R 
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NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Barskis Furn i tune House, Inc. 
<THI HOMI OF F D n FURN1TURB** SINCK 1904 

1748-50 W. 47th SL Phone Yards 5069 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui namas su krautuve, 
2445 West 71st St. Krautuvė 22x50* 
gyvenimui kambariai užpakaly. Bel-
smontas. Karštu vandeniu apšildo
mas. 2 karų garadžius 

Savininkas: 2435 W. 71st St. 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fle
tai po 4 kambarius. 4246 S. Artesian 
Avenua — Chieago. 

Savininkas antrame aukšte. 

PARDAVEMTUI NAMAS 
6 kambarių medinis narna*, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11111 
So. A l b a n y Ave . A t s i š a u k i t e : Bevar -

- j 
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PARDAVIMUI PIGIAI 
K a « nori puriai pirkti Marqu»t te 
P a r k e , m ū r i n i n a m ą . k r a u t u v ę ir 3 
fletis? Apšildomas. Savininkas mai
nys ant lotų ar kitokios mažos nuo
savybes, kad ir ne Chicagoj. Maty
kite ar rašykite: 

JOE VTLIMAS. 
6800 So. Manlewood Ave. 

Tel. Hemloek 2323. 

PIGIAI RESIDE^fCIJAI 
Marquette Parke didelis lotas. Gra
žioj vietoj, netoli Parkių. Gera tran-
soortacija. Jei norite pigiai ir gra
žiai syventl greitai atsišaukite ar 
rašykite: 

JOE VDLUHAS, 
6800 So. Manlewood Ave. 

Tel. Hemloek 2323. 

Skaitykite biznieriij barge-
nus. + 
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