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T R U M P A I 
Nole&ų Vidikas 

Keistų žinii| gaunama iš 
bolševikiško " r o j a u s " . Šias 
žinias pasiskaičius, prisime
na vaitojanti rusų daina. 
"Rossi ja , Rossija, Rossija 
moja, — biednaja, gorkaja 

ueast t vo ja" ! 
Maskvoje išeinąs laikraštis 

Pravda rugsėjo 27 dieną pa
skelbė vedamąjį straipsnj 
"Trys mėnesiai naujoviško 
darbo'*. 'Tą straipsnį, lyg kokį 
perlą, persispaudino Lietu
vos komunistų oficiozas " D a r 
bo Lietuva". Amerikos lietu
viu komisarukams, teks dėl 
to straipsnio gerokai pačiau-
dyti... 

GRAIKAI PERKIRTO ITALU FRONTĄ 
Gausus nu S eimas 
Dalyvavo Amerikos 
ministeris Lietuvai 
Owen C. Norem 

KOMUNIJOS ANTONESCU IR RIBBENTROPAS 

Savo straipsny Pravda ra
šo: " P r a ė j o t rys mėnesiai 
nuo to laiko, kai buvo paskel
btas ir pradėjo galioti Tary
bos Sąjungos įsakas "apie 
aštuonm valandą darbo die
nos ir septyn);į dienų darbo 
savaites įvedimą ir apie už
draudimą darbininkams ir 
tarnautojams sauvališkai pa
sitraukti iš įmonių ir įstai
gų" — D L Nr. 131. 

Visiškai aišku. Dabar .bolše
vikiškame " r o j u j e " darbinin
kas y ra jau prirakintas prie 
darbo (prikreplienije k tru-

CHICAGO, 111., 24, d. — 
Padėkos dieną atlikę kertinio 
akmenų naujai senelių prie
glaudai šventinimo iškilmeis, 
Labdarių, sąjungos nariai šian 
die susirinko 21 metiniam sei
me aptar t i savo bėgamuosius 
reikalus i r nustatyti planus a 
teičiau 

i Seimas prasidėjo 10:30 vai., 
rvte iškimiinteromis Mišiomis 
Švč. Panelės Nekalto Prasidė
jimo par. bažnyčioje (Bri-
gbban Parke) i r ipo pietų įvy 
ko seimo sesijos parapijos sa 
lėje. 
GAUSUS SUVAŽIAVIMAS 

Į šį metinį Labdarių seimą 
suvažiavo gausus atstovų i r 
svečių būrys — virš trijų šim 
tų. Svečių tarpe dalyvavo i r 

Graikų kariuomenė apsupusi 
30,000 italų kareivių 

Sukilimai Albanijoj 
Anglų kariai su graikais 
Pavojus pietinei armijai 

ATĖNAI, lapkričio 24 d. j takos kasdien aštrėja i r gre-
— Graikų kariuomenle, įkvė- , so dar didesniais pavojais a-
pta laimėjimais prie Koritzos, ;biejuose italų fronto Albani

jai) i r darbininkui uždrausta 
iš vienos vietos persikelti į; Amerikos ministeris Lietuvai 
kitą. Je i tai nėra baudžiava] Owegi C. Norem, kuris vėliau 
a r vergija, tai kas yra? seime pakeltas Labdarių są

jungos garbes nariu. Ponas 
Noremas ne tik ceinue dalyva
vo, bet ir prisidėjo prie Lab
darių darbo auka. Be jo sei
me dalvvavo konsulas P . Daa-

"Drau-

Toliau Maskvos Pravda ra-
šo: "Mūsų ūkio vadovybei 
(komisarams) dabar suteikta 
didele valdžia. <GQmyoos va
dovai (komisarai) y v įienin žvardis, dr . Račkus, 

("Draugas" Acme telepholo) 
Gen. Ion Antonescu (kairėje), rumunų diktatorius, Vokietijos užis. reikalų ministro Rib-

bentropo lydimas, vyksta, į kanclerio rūmus, Berlyne, tartis su Hitleriu. Dėžinėje yra per-
kalbėtojas. 

'̂_ 

teliai viršininkui tikra to zo-
>t:io prasme. Birželio 26 die
nos įsakas, padaręs galą pa
krikimui, suteikia galimumą 
kiekvienoje įmonėje sukurti 
vieningą i r pastolių darbinin
kų kolektyvą". 

"Darbininkų kolektyvas" 
reiškia ne ką kitą, o tik bau
džiauninkų kuopa". Taip. Bol 
ševikų komisarai dabar turi 
didesnę valdžią i r valią, ant 
•'prikrerilionų" darbininkų 
nei kad senovėj dvarponiu u-
rėdai turėjo ant mužikų bau
džiauninkų. 

Susidurdamas su ptmloviu 
darbininke sąstatu ( s u " p r i -
kreplionais ' prie darbo darbi 
n inkais — N|V), rašo toliau 
Pravda, "gamybos vadovas 
(komisaras) gali ir turi žy
miai išplėsti savo darbininkų 

g o " red. L. Šimutis i r kt. 
Dvasiškijos tarpe matosi: kun. 
Ign. Albaviičius, kun. B. Urba, 
kun. dr. K. Rėklaitis, kun. J . 
Paškauskas, kun. J . Mačiulia
ms, kun. A. Linkus etc... 
GAUSIOS AUKOS 

Šis seimas ypač pasižyėmjo 
gausiomis, aukomis, nes ka^ 

kų " s t achanoveus" padaro. 
Ar ilgam? 

— I — • — i— • M 

Čia patiektos žinios yra ai
škios, trumpos, tikros ir reikš 
mingos. 

Dabar sovietų respublikose, 
kur dar tebetūno visų krauge 
rių " t ė v a s " vadas ir " sau-
l ė " , didysis sadistas impon-
jalistas Stalinas, — ten dar
bininkų būklė yra šitokia: 

1. Visi darbininkai privalo 
dirbt i nemažiau 8 valandų į 
d it na. 

2. Visi darbininkai privalo techninį parengimą, gali juos 
mokyti (kad ir su bizūnu ar dirbti septynias dienas į sa 
kitaip — N V) puikiai atlikti} vaite. 

talikiškoji visuomenė, sujpra 
dama senelių prieglaudos rei
kalą, suprato, jog tos prie
glaudos pastatymui reikalin
go i r pinigo. Žymiausią pini-
•gų sumą įteikė West Side 
kuopa — $1,100. 

Seimo prezidiumą sudarė: 
kun. Viktoras Černiauskas — 
pirm., J . Matukaitis i r S. Pe-
leckis-viceipirm., J . Gryba.us-
kasi ir P . Vileišis sekr. Manda 
tų kom. pirm. — Ivinskaitė 
ir rezoliucijų kom. pirm. Ši
mutis. 

Atsistojimu seimo dalyviai 
pagerbė savo geradarį a. a. 
kun. Jeronimą Vaičiūną. 

Seimui referatą "Labdary
bė Bažnyčios Is tor i joje" skai 
t e kun. dr. K. Rėklaitis. 

Du šimtai penkiasdešimt 
du atstovai atstovavo 69 Lab
darių kuopas. Iš kuopų ir pa 
vienių asmenų surinkta $3,-
305.00 aukų. 

savo darbą, i r pagali'n* gali 
jų tarpe prigydyti (su viso
kiais viliojančiais pažavlais, 
ordinais, a r gąsdinimais — 
XV) stachanovietiško darbo 
metodus" . 

I r Lietuvoje jau stachnr.o-
vietiŠka baudžiava darbinin
kams įvedama. Komisaras P a 
grebnoj, " e inovn ikas" Šiman 
ir kiti kacapai bei žydai Lie
tuvos fabrikuose iš darbinin-

3. Darbininkams draudžia
ma pasitraukti iš darbo, a r ie 
škoti darbo kitur. 

4. Visi darbininkai y ra pa-
kirstyti į pastovkis kolekty
vus, vadinasi yra padaryt i 
pas t o via is baudžiant n kais. 

5. Darbininkas v ra visiško-

SMARKIOS ANGLŲ 
ATAKOS 

LONDONAS, lapkričio 24 
d. — Vakar naktį Anglijos 
lakūntai pravedė vieną smar
kiausių atakų ant Vokietijos 
okupuotųjų uostų pajūryje. 

Be šių atakų anglai sakosi 
atakavę įvairius vokiečių in
dustrijos miestus — Solin-
geną Ruhro krašte, aliejaus 
tankus Dotrmunde, Kruppo 
dirbtuves i r kitus taikinius. 

Tuo pačiu laiku Anglijos 
gynimas buvo toks tikslus. 
jog Londonas ir provincijos 
miestai pergyveno vieną ra
miausių vakarų. 

BUVO PRIEŠAI — 
DABAR 

SĄJUNGININKAI 
BERLYNAS, lapkričio 24 

d. — Formalusis Komunijos 
įstojimais į Vokietijos vado
vaujamąją "naujosios santvar 
k o s " sąjungą, anot nacių sluo 
gsnių, yra ašies jėgų išsiplė
timas į Juodosios jūros pakra 
v v* 

sems. 
Sutarties pasirašyme Hitle

r is nedalyvavo. Už Vokietiją 
pasirašė užsienio miniisteris 
von Ribbentropas. 

Tuo būdu Vokietijos .prie
šas pereitam pasauliniam ka
re — Romunijai — tapo Vokie 
tijos sąjungininke. 

Kiek šis ašies hegemonijos 
išsiplėtimas Balkanuose pa
lies Italijo^Graikijos konflik
tą, pasilieka ateities įvykių 
sprendimui. Tuo tarpu Berly
ne nežymu, kad Hitleris ruoš
tųsi Italijai padėti. Pat ikimi 
vokiečių sluogsniai primygti
nai .pareiškia, jog italų-grai-
kų konfliktas y r a grynai "v i e 
tos re ikalas" , kuris dar ne
palietė ašies " strateginių po
zicijų". Graikijos pasiuntiny
bė Berlvne tebeveikia. 

JAPONIJOS - RUSI-
JOS SUTARTIS 

SHANGHAJUS, lapkričio 
v. • «fc 

24 d. — Patikimi Sh anglį a-
jaus šaltiniai praneša, jog da-
delis Japonijos kariuomenės 
skaičius ištraukiamas iš Shan 
tungo ir Yang'tze slėnio Kini
joj i r iš Manchukuo. 

Dėl ištraukimo Japonijos 
kariuomenėm iš Manchukuo, 
Shangharjuj tikima, jog tarp 
Jaįponijos i r Rusijos jau su
daryta a r bent greitai bus su 
daryta kokia nors sutartis ir 
todėl Japonija koncentruoja1 

savąsias jėgas prie Hainano 
ir Formosos žygiams į pieti-
nę Aziją. 

perkirtusi italų frontą į dvi 
dalis. 

[iendroj graikų ofensyvoj a 

TURKIJA GAVUSI 
AŠIES SĄLYGAS 
ANKARA, Turkija, lapkri

čio 24 d. — Vakar naktį Vo
kietijos ambasadorius Franz 
von Papen per ištisą valandą 
konferavo su Turkijos užsie
nio ministeriu. Labai galima, 
jog šioje konferencijoje iš
spręsta Turkijos ateitis. 

Kuriais klausimais Vokieti 

jo,] sparnuose!. ' : i į 
Pranešama, jog fašistų ka

riuomenė evakuoja svarbų Al 
banijos pietinį uostą Santi 
(Juaranta (Porto Bdda). Grai 
kams užėmus šį uostą Itali
jos pietinė armija būtų atkir
sta nuo jūros. 

Dvi Italijos divizijos apie 
30,000 vyrų apsuptos prie Ar 
girocatro, kai pats Argiroeas-
tro, svarbiausioji fašistų ba
zė Epiro dalyje, sakoma, atsi
dūrusi didžiausiam (pavojuj. 
SUKILIMAS ALBANIJOJ 

Pranešimas Londono Sun-
day Express sako, jog Albani 
jos kareiviai sukilę prie Ltttfc 
miestelio, nužudę du Italijos jos ambat^adorius tarėsi su 

Turkijos užsienio mini storiu J karininkus ir septyniolika ka 
nepaskelbta, bet manoma, jog I reivių ir su visais ginklais pe-
Papenas patiekė miiysteriui i rėję graikų pusėn. Penki šim 
ašies sąlyga*, kuriomis Turki tai Albanijos sukilėlių sunai-
ja būtų, priimta "naujojon | kine italų notorizuotą koloą 

prie Argirocastro. 
Neoficialūs, bet autoritetin 

Europos san tvarkon" 
• Turkijos oficialusis radio 

pareiškė, jog Vokietijos pa
siuntimas Italijai paramos 
(prieš Graikiją "bū tų paskuti 
nis ir pavojingas smūgis, Ita
lijos prestyžiui". 

gi graikų sluogsniai Atėnuose 
sako, jog Argirocastro paėmi
mas nėra tik valandų klausi
mas. 

Anglų radio pranešimas, 
gautas New Yorke, sako, jog 

Atsakydama į Romos-Ber- Australijos ir Naujosios Ze-
lyno spaudimą, Turkijos vy
riausybė paskelbė vieno mene 
sio karo stovį beveik visoj 

landijos kariuomene kovoja 
kar tu su graikais Albanijoje. 

Visam fronte italai teįsten-

\ ISPANIJA 
STOSIANTI 
SĄJUNGON 

• 

ROMA, lapkričio 24 d. — 
Informuotieji Romos sluogs
niai šiandie pareiškia, jog ti
kimasi kad šiandie trilypėn 
(Romos-Berlyno-Tokijo) sąjun 
gon įstotų ir Ispanija. 

Pasiekdama Romuniją ir 
Vengriją Ispanija galėsianti 

ANGLIJAI REIKSIĄ 
suvaidinti svarbų vaidmenį 

PINIGŲ Europos "naujojoje santvar
ko je" . 

N E W YORKAS, lapkričio 
24 d. — Anglijos ambasado 
rius Jungtinėms Valstybėms 
lordas Lothian, įgrįžęs iš An
g l i j a " pradeda eiti prie sa-

Europos Turkijoj. Karo t s to - ' g ę išsilaikyti tik vienoj vie 
vis paliečia Dardanelių-Bos 
foro apsaugos zonas t a rp Juo 
dosios i r Viduržemio jūrų. 

Karo stovio ribose įeina ir 

toj — Klisoura-Frarari daly
je, kur jie deda pastangas su 
stiprinti savąsias pozicijas i r 
sulaikyti graikų veržimąsi į 

Istanbulis, Kirklareli, Edirnte,, Tepelini, pakeliui į Valoną. 
Canakkale, Koccaeli ir visi 
Turkijos distriktai Bulgarijos 
pasienyje. 

AMERIKOS 
PARAMA 
TURKIJAI 

WASHINGTONAS, lapkri
čio 24 d. — Oficialieji sluog
sniai praneša1, jog per pasku
tiniuosius dešimtį mėnesiu iš 
Amerikos rPurkijon pasiųsta 
$2,000,000 vertės karo orlai
vių, bombų, ginklų ir amunici
jos. 

Šeštadienį po pietų Turki-

Taip pat manoma, jog B n l - | g i e n i o v i c ekomisaras V. 
garijos karaliaus vizito pas1 

vo finansinių- išteklių ga lo" . t r a d - • 

Hitlerį i r Bulgarija pasirašys 
sutartį su ašies valstybėmis 
pirmadienį i r Slovakija an-

CHICAGO, 111., 25 d. — 
Vakar, grįžusi iš bažnyčios 

je komisaro valioje ir galėję.ištaiga mirė širdies liga (10 
Komisaras gali darbininką te vai. ryte) Domicėlė Šmukštie-
rorizuoti, mušti i r net už
mušti. 

nė, kuri gyveno 1949 Canal-
port ave. 

ORAS 
Giedra i r šalčiau. 

Saulė teka 6:51 vai., saule 
leidžias 4:23 vai. 

Laukiama, jog sutartį pasi
rašius, artimesniam bendra
darbiavimui su naujaisiais s$ 
jungininkais, Bulgarijos v i 
daus 'santvarkoj turės įvykt 
pasikeitimų. 

NAUJAS RUSIJOS 
AMBASADORIUS 
MASKVA, lapkričio 24 d. 

— Rusijos vyriausybė prane
ša, jog vieton buvusio Rusi
jos ambasadoriaus Vokietijai 

A. A. Švarcevo, paskirtas už- j o s ambasadorius konferavo 
P- valstybės departamente su o-

ficialiaisiais žmonėmis dėl pa 
greitinimo Turkijos užsaky
mų gamybos. 

Tunkijos kariniai reikalai 
patenkinami pa/gal Valstybės 
Sekratoriaus Hull paskelbtą
ją politiką — teikti "visokią 

Dakanozovas. 

Dekanozovas paskutiniuoju 
laiku lankėsi kartu su Molo
tovu Berlyne i r dalyvavo pa
sitarimuose &u Hitleriu. 

Švarcevas buvo paskirtas 
ambasadorium Berlynui dieną I praktišką paramą' tautoms, 
prieš Anglijos ir Prancūzijos kurios pasipriesindamos ag-
paskelbimą Vokietijai karo, re'soriams sulaiko totalitari-
1939 m., spalio 2 d. nio karo išsiplėtimą. 
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tos likimo kris ant mūsų kartos lietuviu iš
eivių* nes tik mes vieni Amerikos lietuviai, 
iš visos mūsų tautos, beturime pilną, veikimo 
laisvę. Bukime tad pasiruošę garbingai pri
siimti šį didįjį istorijos sprendimą,, o kad 
istorija mūsų nepasmerktų, su nuoširdumu 
ir lietuviams įprastu iioltmiu, išpildykiime 
Apvaizdos mums skirtas pareigas. 

Šia didžiąja, tautos pareigą patys, be di
delių raginimų, atlikime. Jei iš mūsų reika-
laujania būtį Lietuvai (Jelbėti ^ n ^ ^ " s tvbhj politikos^ aiškiai pri,i- i * * * , * * * pasitenkinti gra-

sumoKeti (*»t d _ j o ^ J a p o B . j f c V o k i e . i ų k j iesniuoju iš savo anksčiau tu-

japonų interesų, bendrumas bu ***& I r t***08 ™*™* da~ 

Didzioji MŪSŲ Pareiga 

NORS LIETUVOS VALSTYBĖ 
UŽSMAUGTA, BET LIETUVIŲ 

TAUTA GYVA 

Iš istorijos žinome daug atsitikimų, kaip 
kartais net dideles tautos praranda savo ne
priklausomybę. Bet kol tautos gyvos, susi
pratusios ir veiklios, jos niekad nenustoja 
kovojusios dėl savo valstybes atkūrimo ir 
tinkamam momentui atėjus vėl atgauna ne
priklausomybę. 

Mūsų tauta nors magaus i, bei susipratusi 
ir veikli, todčl nėra abejonės, kad jos prisi
kėlimas yra tik trumpo laiko klausim-. 

Kova už tautos išsila&vinircą negali sustoti 
ne minutei. Jeigu mūsų tautos dauguma ksn-
tedama bolševikų okupaciją negali laisvai 
pareikšti savo valica, tai mūsų. išeivija su
daranti lietuvių tautos trečdalį ir turėdama | 
gana palankias veikimo sąlygas, turi ener
gingai vadovauti Lietuvos išlaisvinimo dar-
bamk Kova jau pradėta, belieka, sutdkus vi
sas kuriamąsias lietuvių išeivių jėgas, pla
ningai tęsti Lieffcuvos Valstybės atkūrimo da
rbą. 

Visi atsimename kiek entuziazmo ir pasi
aukojimo Lietuvos reikalams rodė Amerikos 
lietuviai didžiojo karo pabaigoje. 

Milijonai dolerių plaukė į pagalbų atgims
tančiai Lietuvai. 

įsikūnijo ilgų metų lietuvių svajonė — 
lietuvių tauta įsteigė savo Nepriklausomų 
Valstybę, kuri per 22 metus tvirtu žingsniu 
žengė progreso ir stiprėjimo keliu. Dabar 
Europos diktatoriai, susitarę, sudraikė*į ga
balus gyva, Europos kūnų, panaikindami vi
sa eilę nepriklausomų valstybių ir kaip plėš-, 
rūs žvėrys nusinešdami, kiekvienas po gar
desnį kąsnį, Tų nelaimingų aukų skaičiuje 
ir mūsų*senoji Tėvynė Lietuva. Būdami lo
giški, jei nesigailėjome darbo ir aukų stei
giant Nepriklausomų Lietuva, turime atgai
vinti senų pasiryžimų ir vėl iš naujo auko
tis, kad mūsų ankstyvesnės pastangos nenu
eitų, niekais. Lietuva turi būti vel Nepriklau
soma valstybe — to reikalauja lietuvių tau
tos didinga praeitis, knygnešių ir karių-sa-
vanorių pralietas kraujas ir dabartinės lie
tuvių kartos garbe. 

Aukodami, šiandien tautos išlaisvinimui 
vienų kitų dolerį, išsaugosime daugelio savo 
tautiečių gyvybę, kurių šiandien okupantai 
taip mažai tebrangina1. Mes savo veikla ir 
nuolatiniu budėjimu lietuvių tautos sargy
boje, {prilaikome kerštingų okupantų rankų 
nuo dar didesnių žiaurumų mūsus tautiečių 
atžvilgiu. 

Jei mūrių budrumas nors valandžiukei su- i 
silpnėtų, tuo jaus mūsų broliai Lteituvoje pa
justų dar didesnį okupantų spaudimą. 

Lietuvių tautos energingai išsiLaisvinimo 
akcijai pasaulio valstybių sostinėse ir tų v;l-
stybių visuomenėise pataikyti, pabėgėlių, kan
čioms sumažinti ir jų egzistencijai užtikrin
ti, reikalingos g a m stambios pinigų sumos. 

Aukokime kad ii» nedidelėmis sumomis, bet 
aukokime visi. tada tautos išlaisvinimo naš
ta taip nespaus mūsų pečių. Pirmiausiai už
sirašykime Lietuvos Gelbėjuao Fronto ka-
reiviaiss paaukodami Lietuvai Gelbėti Fon 
dui po viena dolerį nario mokesčio. Kaip pra
džia bus padaryta, tada veiklos ratas suk
sis ir darbas savaime eis.pirmyn. 

Jeigu politine Lietuvos laisves kova k ie i 

ir didiesiems tautos reikalams 
vienų doterį į metus, patys pasiųskime savo 
aukų j A. Ii. B. K. Federacijos- centrų (2334 
So. Oakley Ave., Chicago, 111.), išrašant če
kį iždininko kun. Pr. Juro vardu. 

Laiškas Iš Vokietijos 
Nuotaikos Berlyne Pasirašius VokieciŲ-Italų-

Japony Sutartį 
Vokiečiai apie japonus mi nuo brangiai kaštuojančio 
. P^kut inė trišalė į t a r t i s v a i r u m 0 - Japones, kurios bu-
atrieSe ta svarbiausia nauju- ™ W ^ ^ ¥ n t vestuvėms 
ma, kad prie abiejų ašies vai- W M I * a « Q * kimona, 

Piktinasi 
' /Amerika" rašo: 

"Krašto viešoji nuomonė vis dažniau ir 
dažniau p : skirtini u laiku primenama apie 
Anglijos ir Amerikoj vyriausybių kerbtas 
derybas su Sovietų Sųjungos atstovais, ku-
rh/uždavinys apgaudinėti, gražiai* ,paža-1v^. k u n ^ a i k s t l K a n o v e - Y P a ^ 
dais vilioti Angliju ir Ameriką savan glė- į Prielankiai vokiečiai vertino 
bin. Ptenašiai Maskva elgėsi ir 'pe™ai> •»*» ' • P " ! * * pastangas nusigrę-
buvo išsikvietusi anglus ir prancūzui tar- j žti nuo vakarų demokratijų, 
tis. Visi atsimename, kaip prancūzai ir an
glai apvilti, kai Stalinas iškilmingai pri
ėmė Hitlerio užsienių reikalų ministerj ir 
nutarė glaudžiai bendradarbiauti. 

Įvairūs žurnalistai ir .'profesoriai nuro
dinėja, kad Washingtomii patartina neiti 

bar negali daugiau kaštuoti, 
kaip 20 jenų, nors seniau jos 
kaštuodavo Šimtais jenų. Pa
našūs nuostatai ir laidotu
vėms. Pagal naujais direkty
vas jariono pusrytis dabar ne-
turi būti brangesnis kaip vie
nų jen%- pietūs nebrangesni 
pustrečios jenos, o vakarienė 
nebrangesnė kaip penkios je
nos. Tabako monopolis jau 
nebegamina brangių cigarečių 
ir cigarų. Mažinant pragyve-

Kberalines d v ^ W n u š " i i r a r y ' > i m o • * • * * • «*&»*» i r 

U partijomis. Japonijos vy- t e a t n * tei k i n * b i l i e t ų k a i " 
riausybės paimta totalitarinė 

vo nuo seniau jaučiamas ir 
jis atsispindėjo kaip priva
čiuose pasikalbėjimuose, taip 
ir spaudoje. Vokiečiai visiš
kai suprato japonų siekimus 
Azijoje. Paskutinėmis dieno
mis ypač palankiai buvo at
siliepiama a p e naujųjų Japo
nijos vyriausybę, apie jos gąl-

Po Sviete Pasidairius 

Stalino šviesybė Amerike, 

jos, jam nevalia gautųjų žemę 
j kitam perleisti, išnuomoti, 
parduoti ar kitur nusikelti. 

kryptis vokiečių spaudoje bu
vo vertinama kaip pastangos 
sumobilizuoti visas ūkines ir 

į jokius susitarimus m Maskva, nes negali nacionalines jėgais atgimimui 
būti jokių artimu ryšių su tokia valstybe, 
kuri krauju nutaškė SUomijų, Lietuvą, Le^ 
nkijų, Latviją I r Estiją". 

Amerikiečių Bendrove 
"Vienybė" pastebi: 

" I š Lietuvos pranešama* kad Drobės fa
briko darbininkai buvo sukėlę streiką, tuo 
būdu reikalaudami paleisti iš kalėjimo tos 
įmonės vedėjusi Streikui numalšinti, sako
ma, buvę iššaukti raudonarmiečiai... 

Probfls bendrovė .buvo įkurta Amerikos 
lietuvių kapitalu, kuris buvo sudėtas iš su 

visos tautos ir pavienių žmo
nių. Japonų šūkis — į naujų 
struktūrą — buvo palankiai 
sutinkamas Berlyne, buvo net 
nupaaakojamos reorganizavi-
mosi smulkmenos: sušaukimas 
26 įžymiųjų Japonijos žmo
nių, kurie pagal ministerio 
pirmininko direktyvai turėjo 
išdirbti pagrindus tai naujai 
struktūrai, — prisaikdinimas 
ministerių, kad jie atsisako 
nuo senobinių ginčų, niuo as 

tirta, Arbatinės ir kiti pana
šūs1 lokaliai teįveikia nuo pen
kių iki vienuolikos valandų 
vakaro. Šokių* salės, kurios 
dar Tokio mieste buvo, nuo 
spalių mėn. 1 d. turės užsida
ryti ir girls turės ieškoti ki
to darbo, galbūt ginklų fabri
kuose. Visų lokalių patarnau
tojoms uždrausta demonstruo
ti plikas raukais ir pečius, jos 
gauna uniforminius kostiu
mus. "Pramogos vieni dėl pra
mogų yra pasmerktas daly
kas" , taip neseniai išsireiškė 
vienas japonas. Ypač draus-

A. Bimba, per "Laisvę" anų Jis prie jos pririštas. Jis 
dien savo tavorščiams šiaip1 P^e jos "turės skursti, uba-
pašnekėjo: ' , '.V . ] '"' . ' gauti. 

" K u r yra ponų, ten yra m I r i š k i t u apskričių turime 
ubagų. Tai dvi kapitalizmo1 raportus panašius Ukmergės 

apskr. raportui. Sakykite, at
imtoji žemė buvo dvarų. An-

kraštutinybės. ! 
"Naujoj Lietuvoj buvo 

daug ponų ir daug ubagų. 
Abieji darė gėdą tam mažam 
kraštui.' ' 

O, kaip bus dabar! nevie
nas paklausite. Bus taip: 
daug ponų ir ;dar daugiau 
pbajįfr. Naujais į>onais bus 
kacapąi—-komisarai, o uba
gais visi Lietuvos gyventojai, 
lietuviai. 

Lietuvius, kaip žinome "po 
nais" darė žemė. Kuris ture-

aiptol. Balšavikiškas žemės 
*' pertvarkymas'' nežiūrėjo 
kas tu esi — dvarininkas ar 
ūkininkas: turi daugiau kai 
30 lia ir eik šia. Patys balša-
vikai pripažįsta, kad Mari
jampolės apskrityje neradę 
dvarlų, o žemės atimta 27,782 
ha — nuo ūkininkų. 

Neteks tavoršeiai, dyvytis, 
kad už metų kitų, jei dar bal-
šavikai mindžios Lietuvos že
mę, visi jos gyventojai bus 
ubagai. Seniau ponais buvo 
dvarininkai, o dabar bus kaea 

jo daugiau žemės, tas vadin
ta "ponu." Dabar, atsibrio-
vę iš Rusijos kacapAi atėmė| pai—komisarai. 
visų žemę. Savininkui paliko 
tiktai 30 ha. Gyvendamas ant 
tokio sklypo žmogus jau ne
bus ponas, o ant prastesnės 
žemės su šeima negalės net 
pragyventi. Taigi paliks uba-

mingai linkstama laikyti Ja- j g a i < ubagais taip pat bus vi 
ponijos jaunimą. Kaip skel- Bį t ie> k u r i e g a v o ^ ^ P a_ 

Po visą "galingąją" So
vietų Sąjungą apgarsinta 
"sensacinga" naujiena, kad 
kažkur viename iš kolchozų, 
po inspektais, nepaprastoje 
priežiūroje, išaugusi bulvė, 
sverianti 1,020 gramų, reiš-

nkiai uždirbtu darbo žmonių s u t e p u . Jfe- meniškų itneresų siekimo į r t ' b i a m a ~ n<>™ia: ištaisyti tą, | [m]iime tik vieną raportą ir, kia, virš kilogramo (dviejų 
priklausomai Lietuvai į^ikflrus, Visais-^a- į^ijungiaj į tą bendrą darbą, k{* j « galvai pripūtė amen 
limais būdais Amerikos lietuviai stengėsi n u o kurio, 'pasisekimo neta-
dalyvauG savo tėvų krašto kūrybiniame j riajnt p ^ ^ Kanoyes žodžiais, 
^ a r D e - priklaulcO Japonijos iškilimas 

Drobės bendrove vedėjų megalimi* va-]ar prapultis". Kanoye ir ja-
dinti nei kapitalistais, m i darbininkų iš-1 ponų armiją ypač paskatinę 
naudotojais*nes to fabriko darbininkai bū- ; vokiečių laimėjimiai imtis pil
davo geriausiai apmokami. Bet bolSevikal ^ j i ^ j a p o I 1 į j 0 ! S p o r o r g a . 
juos sukišo į kalėjimą... . I . . 

Dabar darbininkai reikalauja juos p a - . m z a v i m o -
leisti. Tai tik parodo, kad bolševikiško Japonų aukos siekiant 
"medaus mėnesio'1 laikotarpis jau praė- uisibrfežtųjų tikslų 
jęs. Lietuvos darbo žmonės pradeda atsi-
oeikėti" Ilgokai užsitęsęs karas Ki

nijoje vertė japonus daug ko 
išsižadėti, aukotis bendram 

i ' 

i reikalai. Paskutinėmis dieno-
^ocialistų dienraštis paduoda iš vieno New'ni i fs, v o k į e ? i l } spaudoje skaitė-

Yorko laikraščio tokią žinią: m e 5 i t okius faktus ii japonų 

Į Sibirą 

"Tas asmuo sutiko savo kelionėje* per gvA-enimo: liepos mėn. ;pra-
Sibirą visą eilę išeivių iš Vakariu* Balt- ^ J . ^ . ^ ^ 
gildijos, Lietuvos ir kitų vel 'išvaduotų ' . . v T v į 
° ... \ . +- -;vf. , tymai pnes luksusa, pnes pra-
sncių. \ lenioge vietoje jisai mate ištisą 

koniškos ir kitos vakarietiš
kos filmos. Studentų sąjun
gos uždaromos ir visi buria
mi į vieną organizaciją. Stu
dentams ne tik draudžiama 
šiokiadieniais lankyti kinus 
(išskyrus ypatingos vertės da
lykus), bet neleidžiama lan
kyti nei kavinių, nei barų, 
kur patarnauja moterys. Jau
nimui uždraudžiamas vartoji-
mias tabako ir alkoholio. Siet-
kiant priaugančios kartos fi
zinio užgrūdinimo 

(Bus daugiau) 

PLATINKITE "DRAUGĄ J > 

pažiūrėkime. Į svarų),;;-Tų "rtepapra-stą" 
Ukmergės apskrityje žemės]naujieną atspausdino ir "Ta-

"pertvarkymo" darbus aai-' r > b u Lietuva." . 
gus komisarams išduota toks| Bet, štai, paprastas Lietu

vos ūkininkas, Vlada* Pata-
lauskas, gyv. Pabaisko vals
čiuje, Urniežių kaime, nune
šė apskrities agronomo įstai
gon bulvę, kuri pri? liudyto
jų buvo pasverta ir nustaty
ta, kad ji sveria — 1,045 gra
mus. Taigi paprastas Lietu-

raportas: Viso nusavinta 
(atimta) 32,500 ha žemės. Iš 
11 skaičiaus išdalinta 23,730 
ha. Žemės gavę 4,669 asme
nys. Dabar, tavoiščiai, paim
kit penzetius ir pafigeriuokit, 
po kiek tos žemės kiekvienas 
gavo ir kiek jos paliko ko
misarams. Ar gali žmogus vos ūkininkas, be jokių in-

spektų ir stachanoviškų me
todų, padaro daugiau, negu 
Sovietuose kolchozai, apšvie-

Stalino konstitucijos 

ant 4—5 ha žemės, jei dar 
kur prie smėlio ar žvyro bū
ti ponu? Jis bus ubagas ir 
amžinai, nes, valyg balšavi-
kų saulės Stalino konstituci- saulės! 

čiami 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! 
traukinį-, kuriuo tie išeiviai buvo vežami \ bangos gyvenimą. Draudžia-
Kvtus. Kas jie i paklausė amerikonas. 'Tai n i a ***** ™ f eai gaminti pra-
pabėg^ėliai, kuuįe važiuoja dirbti'. Bet ko--ban(gius drabužius, meblius, 
dėl juos veža į Sibirą, '— į tai atsakymo; papuošalus, kitus prabangius 
jisai negavo. Tačiau jam .pačiam teko su. dalykus ir net skanėstus; vi-
kai kuriais iš jų pasišnekėti ir patirti d,nugssur siekiama įgyvenimo stan-

I 
naujo. Bet apie tai kitą kartų". dartą padaryti paprastesnį. 
Bolševikai, užgrobę Baltijos val'stvbes, grie- Į . ' . . . . . . . . . . . . ; . . , .v • .deresnių rusių gaminiai ski-biasi visokiausių rriemonių, kad greičiausiai . . \ " , 

naikinti lietuvių, estų ir 'h.tviij tautas. Bo! , ™m, eksportm. P a t n o t U * 
fevįkri - tai tautžudžiai. J draugijos tuojau ėmės. speci-

alios imsijos priminti gyven-
Jungtinių Valstybių Kongresas nusitarė, tojams jų psireigą ir, jei tik 

HEALTH THRO0CH THE AGES 

ne^iskirst\ii, bet dirbti iki pat Naujų Metų, gatvėj-e pasirodo perdaug iš-
Ir gerai — šiais neramumų ir visokiausių gipuošusi poniutė ar perdaug 
netikėtumų laikais rinktieji žmonių atstovai prabangiu kimonu dėvintį ja-
turi ir akylai budėti ir uoliai padirbėti. ^ ^ -jaį j r a nkas tuoj jspau-

džia spausdintą lapelį, kuria-
i l « « « . „** t~ t„ t ^ ^ . « ^ « • I , 0 n u k l » . * k « ! ; l « a 8 . WWi«asw nuo. užpuoli- rinlMBnBJ t i l i u k s H . 
ligOimi vzntįstą. tai pdati nuotaikinga ir , kų, paragino diktatorius dar stijTriau siu^ior- _n T n i , . n r l H , n •„ n a n i f t . H.„ 
suaktyvinta kultimnė Uetuviu iieirijos veik- Į gaaizuoti karui, kurį jau nebesitiki greitai' ° ' T&1^fl* »ne nauj<>^ h a J 
i« A;- sw ;./i ••• v«_ * -__,.,, ° ' f Jv

ww fe rkos net kai kuries firmos is 
u ž b a i g t i . • . . . . v . „ 7 . . v , . . 

g ^įsraingiųjų šilkų istraukiojo 
P l .Q n v i i i o , . v; . • , _,: - auksinius ir sidabrinius siū-Pianesajna maloni žinia, kad New \orko . . . . , . , 

i\-iot;,>,rv *a^~u s r* - 1 1 • -v • lus, kurie nesiderino su vai-
^vietimo taryba šešiais balsais prieš vieną ' . , „ . .T 
autorizavo įvesti į viešąsias (valdžius) mo-;

 s t>'b eJe P a s t o t a dvasia. Net 
kykl > religijos dėstymą. Tai yra labai skrybėlių dirbėjai ėmė gamin-
»\'arbus, reikšmingas ir istoriškas šio kiaš- t į tik keturių, standairtizuotų 
to gyvenime įvykis. * formų skrybėles, atsisakyda-

•li&E ANClENTEGyPTlAKSGENERAliy 
BELIEVED THAT SUPERNATURAL BEIHGS 
NELD SWA/OVER VARIOUS PARTS OF 
THEBODy. THEy CONDUCTBO THE 
EARLIEST »OsiOWN SURGICAL OPERATvONS, 
USEOSPECIAL SURGICAL INSTRUMENTS 
ANO WERE VERy SKILLFUL IN OOMFOONDING 
DRU65. MEANWHILE THE BAEr/LONlANS 
EXAMINED THE LlVfiRS OF ANIMAIS FOR 
OWENS SUPP05EDTO PREDICT THE 
OUTCOME OF SICKNESS THESE 
EARLY CIVILIZATIONS CONTRlBUTED 
MUCH \U HELPINGA4ANTOGAIN MORE 
KNOWLEDGE CONCERNIM6 HIS HEAITH. 

CLAV MODEL OF A 
LIVER, MADE IN 
ANClENT BAB^LOM 
INSCR18ED WITH 
MAGIC FORMULAS. 

l - E M - H E T E P 
THE EARUlEiT 

KN0WN PHVSIC1AN 
4 5 0 0 B.C. 

la čia Amerikoje, bus tua nerajudinamu pa 
grindų, niekad nepailstančiai ir energingai 
tautos ialaiisvinimo ir Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimo akcijai, šiandien lie
tuvių (autos likimas w a jos išeivijos ranko
se ir nuo mūfc*ų lietuvių išervių Amtrikoje 
paftišvontimo laii>aio pareis Lietuvos attitis. 

Atsakomybė prieš istorija, dėl lietuvių tau-

A N y KINO 
PHySICAL OR AAENTAL 
>M0RK JUST BEFORE 
BEDTIAAE MAV MAKE US 
TOO %KEyED UP" T O 
REUAX. IN PLANNIhOG A 
GOOD NIGHT'5 SLEEP 
IT IS HEUPFOLTO SLOW 
DOVVN BEFORE GOIN6 TO 

E3ED, A S A S H I P OOE$ 
BEFORE MAKING PORT... 

| F YOUR FOOD OOES NOT 
A6REE WITH YOU, SEE A 
DOCTOR. YOUMAY BE 
EATING TOO MUCH AND 
SIMPLY EKERCISING 

T O O L I T T L E . . . . 

< « « • * - • • • • • 

file:///orko


Pirmadienis, lapkr. 25, 1940 D H S B B S B 

MOTINA 

AUKLĖTOJA 

(Ii M. Pečkanakaitės Baitą.) 

SVARUMAS 
Mena būtinoji sveikatos 

.sąlyga y ra Svarumas. Pasi
taiko kartais matyti neku-
riuog vaikus murzinus, ap
skretusius, nešukuotomis gal
velėmis, taip kad tie mieliau-
sieji pasaulyje padarai , tam-

kui prie lūpų 34 kartus, kol 
pasiseka jam įdėti į burny
te. Vienerių metų vaikas 
mėgsta žaisti durų darineji-
mą. 60 kartų reikia duris už-
darvti ir atidaryti , o vaikui 
vis negana. Pusantrtj metų 
vaikas 47 kartus per dieną 
griebia kambary įvairius daik 

S 

\ 

Moterys | = 

PRAŠOME Į 
MOŠŲ 

VIRTUVĘ 

RUDUO (Iš L Š. raštų) 

pa tiesiog koktūs. Kaltes eiaj iųSf k u r į ų jam negalima lies 
negalima versti ant neturto, t i Motina turi atginti. Į pus-
nes ir turtingų vaikai dažnai 
ta ip atrodo. Aišku, kad kal
tas eia apsileidimas, neprigu-
dimas prie tvarkos ir švaru
mo. Tėvai murzini ir apskre
tę, namai nešvarūs, tokie ir 
vaikai. 

Sakoma, juo kokia tauta 
esanti šviesesnė, juo daugiau 
muilo j i suvartojanti, vadina
si esanti juo švaresnė. 

Je i motina iš pat mažens 
ims pratinti vaiką prie šva
ros, tai jis paaugęs negalės 
būti apsileidęs. Ta t pirmų 
pirmiausia reikia vaiką daž
nai maudyti. Be to, motina 
griežtai tegju liepia vaikui 
plautis rankas kiekvieną kar
tą prieš valgant. To reika
lauja tvarka, nes biauru val
gyti nešvariomis rankomis, 
ir tuo būdu apsaugo jame vai- _ B | 

km nuo daugelio limpamųjų *^HfcO 

trečių metų vaiką per dieną 
teko kreiptis 141 kartą, bū
tent: 29 kartus dėl kūno prie
žiūros, 22 kar tus paliepti, 27 
kartus kalbėtis jo iškeltais 
klausimais, 19 kartų foko pa
dėti j am darbe, 27 kartus per 
dieną teko nugalėti vaiko at
kaklumą. Per dieną reikia at
sakyti į 300 'ketvirtamecio 
vaiko klausimų ir 7C0 kartų 
atkreipti dėmesį į jo kreipi
mus; "Žiūrėk V arba: " p a - , 

Iš toli-toli, iš anapus gilių 
marelių, senas susikūprinęs 
ir ilgsail tarzdis su kardu ran
koje ateina liūdnas - žiaurus 
Ruduo. 

kai nuo skambių paukščių toji gera upelė apie pasaulio 
dainių. Nutįla oras nuo vie- Į gražybę, apie jo didelį įvai-

I škėl s kardą aukštai savo 
drebančia, bet tvirta-galinga 
ranka, jisai grūmoja jaunai, 
kaip graži mergelė želiu rūtų Į 
vainikėliu ant galvos, Vasa
r a i 

Jos veidelis paraudonavo, 
akutės, lyg žvaigždelės nak
ties tamsumoje, sužibo piktu-

| mu ir j i drąsiai stojosi prieš 

veršelio čiulbesio ir nuo mu
selių ir mažų vabalėlių zvem-
bimo. Visur tylu, lyg iššluota. 
Miške žavinčią paslaptingąją 
tylą sujudina vien tiktai mar 
go genio taukšėjimas į seną 

rūmą. Nebelinksmins skardi 
lakštingalės daina. Sudrums 
tą upelę biaurus R u d u o . . . . 
Užklos mius Žiema savo sto
ra balta antklode ir sukaus
tys 

Marinuotos silkes 
Išmirkyti geri} silkių. Mir

kant dažnai vandens keisti 
nereikia, nes silkės pasidaro 
sausos ir liesos. Mirkyti per 
naktį ar kiek ilgiau. 

Išvirti marinatą t. y. į van
denį pilti tiek aeto, kad van
duo būtų nelaimi rūgštus, įdė
ti keliolika pipirų, kelis lau
rų lapelius, vieną ar du svo
gūnu, kelias riekutėmis su-
piaustytas morkas, truputį 
petruškų. Pavirinus tol, kol 
daržovės suminkštėja, mari
natą nukelti nuo ugnies ir 
ataušinti. 

nurietėjusią žievę; voveraitės Seka paskui savo numylė-
ruduolėlės riešutėlių kramty- tąją ir saulė, neatsilieka nuo 

žvelk e i a . " 400 kartų per me-j J* .. .-•••' 
Bet jis slenka prie jos ar-

tvn-artvn ir vis smarkiau, 
e/ e* Ę 7 

tus teko pasakoti tais pačiais 
žodžiais pasaką apie raudoną
ją kepuraitę. Štai t rumpa 
statistika, kuri Vaizduoja mo
tinos nepaprastą kantrumą! 

A. G. 
I v 

šitam Aš Neturiu 

ligų. Labai sveika vasaros 
metu plaukytis, ir jei kur 
y r a galima, reikia vaikus leis
ti tai daryti . 

Prat inkite taip pat vaikus 
valyti dantis. Švariai laiko
mi dantys ilgiau išbūva svei
ki. Mat, plaudami juos, ša
liname valgių šmotelius, pasi
likusius ant Jų ir t a rp jų, ku
rie pūdami, gadina dantis. 
Nupirkite vaikui šepetuką ir 
tam tikrų dantų plaunamųjų 
miltelių i r žiūrėkite, kad kiek
vieną dieną jis valytus dan
tis. Geriausias laikas tai da-

i 
ryti y ra vakare, dėl to, kad 
jie būtų švarūs per naktį, il
giausią laiką, kuriuo nieko 
nevalgome. • 

Vienas garsus auklėtojas 
sako, kad dantų plovimas] 
esąs pirmas kultūros ir švie
timo žingsnis. StengkimėsĮ 
kuo greičiausiai nužengti tą 
žingsnį. 

Motinos Kantrybe 
Kiekviena motina, nors ji 

būtų ir mažiausiai kantri, 
y r a kantrumo pavyzdys vy
rams. Jos* kantrybe yra neat
skiriamai susijusi su motiny
stės pašaukimu. Vaikas aug
damas tik pamažu pažįsta pa
saulį. Kartkartėmis susidur
damas su gyvenimo reiški
niais, juos stebėdamas ir tir 

Mums vis trūksta laiko. 
Bet tam, ko mes nenorėtu
mėm praleisti , ta i vis randa
me valandėlę. Daugiausiai 
dėl tėvų laiko stokos nuken
čia vaikai. Ar gi negalėtum 
ta ip susitvarkyti, kad rastu-
mėm savo mieliesiems valan
dėlę liuosą? Štai, vaikas grįž
ta iš mokyklos a r iš žaidimų 
aikštės sujaudintas, pakeltoje 
nuotaikoje ir nori išsipasako
ti savo pergyvenimus, bet . . 
gauna atsakymą: "Ak , netu
riu laiko klausyti tavo kal
bų.*' Deja, tėvai net i r i tada 
neturi laiko savo vaiko iš
klausyti, kai jo nemato išti
sas valandas! Vaikams yra 
nepaprastai svarbu pasidalin
ti įspūdžiais ir jie y ra skau
džiai nusivylę, kai nėra kas 
jų išklauso, kėl iau jie nebe
grįžta į namus kupini per
gyvenimu, nes jie suranda 
sau už namų sienų "pa t ik i 
mųjų^" kurie su jais jaučia 
pergyvenimus, dalinasi įspū
džiais. I r dažnai pasitaiko, 
kad svetimieji daug daugiau 
žino apie mūsų vaikus, negu 

[mes pačios. Todėl raskime lai 
ko ir turėkime kantrybės iš-
klausyti mūšių mieliausių 
"pas lapč ių , " jų pergyveni
mų, jų įspūdžių O kai jie 
paaugs, tai geriausią paguo
dą ras tik pas mus pasisakę 
savo įspūdžius, jausmus. Tuo 
mes vis turėsime juos sau, o 

| net dantimis grieždamas, grū
moja. 

Ima šalta baimė Vasarą, 
šiurpuliai, lyg žvirgždas rai
žo jos lipšmi-šiltą ir puikų 

I kūną. J i traukiasi prieš tą 
* baisų piktą senį žingsnis po Į 

žingsnio atgalion atgalion. 
Paukščiai, maži paukšteliai 

renkasi į būrių būrelius ir 
susirūpin-, neramiai čiulbėda
mi rengiasi į tolimą šalį ana
pus jūrių-marelių, kur jų, lau 
kia kietas vargas, baisūs per
sekiojimai. Skrenda jie ten 
nenoromis, nors toje šalyje 
visuomet šilta-malonu, visuo
met linksmai saulelė žiūri iš 
giedrojo dangaus*. Nutūpę 
kur-nors savo ilgoje kelionė
je pasilsėti, galveles nuleidę, 
sparnelius iškėtę, kits į kita 
šnabžda: " K o k s tas ruduo 
negailestingas, kaip ji$ nesi
gaili mūsų silpnų padarėl ių . . 

I r nutįla žali, gražūs miš-

LIEPTA KRAUJU 
ATLYGINTI 

K 

damas, prat indamas pasisa
vinti ir nugalėti, vaikas įgy-j jį* neieškos kitų "pat ik imų 
ja naują pažinimą, naujų " 
vertybių, stiprinančių jo dva
sią i r kūną. Motina yra pir
mutinis vaiko mokytojas ir 
draugas, patarėjas ir bičiu
lis. Likimas verčia motiną 
būti besąlygiškai kantrią, P r a 
dėjusi vaiką penėti, pirmąjį Visa, kas y r a džiaugsmin-
maisto davinį tur i siekti vai- ga, kelia gyvenimo jėgas. 

Džiaugsmas y r a dangus, po 
kuriuo auga viskas išskiriant 
nuodus. 

mas, a r kiškio keliavimas į 
saldžius, gardžius želmenė
lius. 

Džiaugiasi Ruduo. Vasara 
gi nuliūdusi, nusigandus t rau 
kiasi prieš jį. 

Puikiai—puikiai padabino 
jisai miškus, lyg prieš kokią 
didelę puotą, lyg prieš kokią 
nepaprastą šventę; neįstengs 
to padaryti nei pavasaris gė-
liuotas, nei vasara žalia. 
Spindi—žvilga medžių auksi
niai rūbai, marguliuoja pui
kiausiomis varsomis; tary
tum jie būtų iš paties dan
gaus atnešti ir uždėti ant šių 
paprastų žemės medelių. Ro
dosi, jie puikiai žiūrisi kits 
į kitą, rodosi, gėrisi—džiau
giasi kitas kitu, bet jlų siela 
gieda griaudžią giesmę. Tai 
paskutinis jų nusišypsojimas, 
paskutinis žvilgsnis, bet koks 

jo,sios, palieka Rudenį vienui 
vieną viešpatauti ; jei jis toks 
nemielaširdiiigas, tesižino 
sau. Bet kokios gražios, ko
kios puikios dienelės, kada 
ji rengiasi palikti nuliūdusią 
gamtą, atiduoti ją į kietas 
Rudenio rankas. Kaip tada 
ji gražiai šviečia, kaip malo
niai žiūri nuo išblyškusio dan 
gaus; kiek ramumo suteikia, 
kiek stiprybės priduoda vi
siems besitaisantiems mirti 
ž i e m a i . . . . 

Nemažai grumiasi Rudu® 
su Vasara, nemažai juodu* 
vienas antrą privargina. J au 
mano Ruduo, jo galutinas vir 
šus, tik štai Vasara vėl pa
sirodo kokią dienelę su savo 
visu gražumu ir suardo jo 
šilkinius keistus tinklus. Ru
duo dia baisiau širsta, da 
stropiau tiesia juos ir dabi-

jis malonus, koks švelnus, ta-l na mišką. > 
rytum tai rojus, ne žemė bū- Neišgali Vasara išstovėti 

l /ka is t i vandens su pcfefc-
koniai*: kaliais <vielais pipi
rais, svogūnų, morka, petrus-
komis, šakele salierų ir žiup
snelį druskos. Tame vandenv 
išvirti žuvį. Atskirai išvirti 
kelias bulves. 

Tuo laiku paruošti padažą; 
jeigu neturime pamidorų ty
rės, tai reikia išvirti ir per 
sietelį pertrinti kelis pami-
dorius. Kai pamidorai jau pa 
ruošti, tada į puodelį įdėti 
šaukštą sviesto, šaukštą mil
tų, įpilti žuvies buliono, tiek, 
kad padažas -būtų gana tirš
tas, sudėti panridorus, užvi
rinti, ideti druskos, pi pi i U ir 

Tuo laiku kai marinatą' p U S 0 stiklinės geros grieti 
verda, paruošti silkes: nu 
piauti galvą; silkių galima ir 
nelupti, ypatingai tada, kai 
jos turi ilgiau pastovėti. Jei
gu greit sunaudojame, pav., 
rytojaus dieną, geriau nulup
ti. Išimti kaulus ir silkę pa
dalinti išilgai pusiau. Ant 
kiekvienos pusės padėti ko
kio nors kamšalo. Silkę su-j 

nes. 
Tada supiaustyti žuvį ga 

balais, sudėti į kepamąjį in
dą sluoksniais su virtomis 
supiaustytomis bulvėmis. 

Kiekvieną sluoksnį reikia 
perpilti padažu ir uždėti Kvie
sto. Ant viršaus turi būti pa
dažas, o kraštai, lyg vainiku 
apdėti bulvių riekutėmis. Už

vynioti į rutulėlį ir užsmeig-) dėjus dar sviesto ant viršaus 
ti arba krapštuku (tooth-j įr> užbarsčius sausainių, pa-
piek) arba su peiliu įsmeigti' tiekalą reikia 15 ar 20 min. 
galą silkės į vidų. Sudėti į pakepti. Paduoti su visu in-
stiklinį ar molinį indą ir už- c m kuriame kepė, todėl ge-

("Draugas" Acme telepnoto) 
Mrs. Auna Donahue, Chica-

go, kuriai teismas pripažino 
divorsą su jos vyru. Žmona 
serga i r reikalinga daugiau 
kraujo. Teismas rado, kad 
vietoje adimouijos vyras jai 
gali atlyginti savo krauju. Di-
vorsininkė priešinasi. 

tų. 
Užtiesia Ruduo savo šilki

nį tinklą lygiose pievose, ant 
rugienų ir tiesia jį visur, kur 
tik gali, lyg norėdamas Va
sarą—mergelę sugauti. I r 
koks tas tinklas gražus kaip 
jis dailiai mainosi žvilga si
dabriniais takais prieš saulę! 
' Tyliai ramiai plaukia upės 

vandenėlis. Į jo tyrą nesu
drumstą veidrodį, dailiai pa
lenkę galvas, kits į kitą pri
siglaudę, žiūrisi pakrančių 
krūmai; žiūri neatsižiūrėda
mi paskutinį jau kartą, šnab 
ždia tik-ką girdimu balsu, ta
rytum bijodami, kad jų kas 
nepatriktų i r nuožmiam Rude 
niui nepasakytų; "Oi , netuoj 
mes, netuoj matysime savo 
veidus šitame tyrame, kaip 
dangaus krikštolas, veidro
dyje, netuoj j is džiugins mū
sų akis. .Vebekalbės jau mum* 

prieš galingą įdrįsusį senį 
ir visai apleidžia savo vie
tą; krenta verkdama, karčias 
ašaras be l i edama . . . . 

Pradžiunga Ruduo, kovą 
laimėjęs; viską naikina, griau 
na, kas gražu, nes dabar nebe 
tat jam Hipi, nebe jįs»n gal
voje. . . . 

Liūdi ir žmogi-> prislėgtas 
Rudens ir jis blaškosi—nebe
rimsta. . . . Vasarą, rodos, tai 
sapnas b u v o . . . . 

I r bėga—eina tie sapnai ki
tas paskui kitą ir žavina, 
linksmina žmonių sielas, ku
rios da džiaugtis gnli. kolei 
neprisieina—neprisiartii.K pik 
tas neįmaldaujamas žmogaus 
Ruduo, 'kolei jis neužtemdo 
skaisčios saulės, neišvaro 

paukštelia kitur, nesudrums-
čia grynos—tyros, lyg dan
gaus krikštolas, ugnelės, ir 

pilti atšaldyta marinatą. 
Silkėms kamšalą dažniau

siai daro taip: supiausto svo 
gūnus plonomis riekutėmis, 
pakepina juos keptuvėje su 
alyva tol, kol svogūnai su
minkštėja. Ataušinus deda po 
truputį tų svogūnų į kiekvie
ną silkės pusę ir suvynioja į 
rutulėlį. 

riausiai būtų kepti stiklinia
me inde, jei tokį turima. 

Prie tokios žuvies reikia 
duoti salotų, agurkų ar kitų 
žalių daržovių. 

Žuvis uzkepta su 
pamidorų padažu 

Nuvalyti bilę kokią žuvį 
tinkamą kepimui. Pasūdyti, 
papipirinti ir tegul pastovi 

Į kokią valandą. 

OOCTOR'S AMAZING LIQUI0 
GREAT SUCCESS FOR 

SKIN TROUBLES 
(external!y caused) 

PRAISED 
FR0M 
C0AST 
TO 

COAST! 
N o matter what you've tried without 
Buccess f or unsightly surf ace pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here's an amazingly successful doc-

kolei nenuskina žmogaus—la
pelio nuo gyvenimo medžio, 
nenuneša, blaškydamas—svai
dydamas į visas pus-s ir ne
prigirdo griovyje. 

I r eina sapnas paskui sap
ną, ir Ruduo plėšo medžių 
l a p u s . . . . 

tor's formula—powerfuUy soothing 
Liouid Žemo—which quicklj 
itening sorenesa and startsj-ight in to 
help nuture prpmote FAST liealing. 
30 years continuous suecess! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec-
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe caaea 
znay need Extra Strength Žemo. 

are sure to be 
j u s t w h a t y o u want— 
light, delicious a n d of 
fine texture. 

»&_ 

THE AWFUL PJHCE YOU PAY FOR OEING 

NERV0US 
fcueck Below And See If You Hare 

Any Of The Sigiu 
įuiverirg nerres can make you old snd 
l.agnrd looking, eranky and hard to live 
vrith— can k^ep you awake nighta and rob 
rou oi good health, good timee and joba. 

Don't let yourself r'go" liko that. Start 
taking a good, reliable tonic—one made ««p#-
ctoUy /or vomen. And could you aak f or any-
įhing whoac beuefits ha ve been better proved 
tban world-famoua Lyiia E. Pinkham's 
Vegetable Compound? 

Lot the wholoBomo herbo and roota of 
Pinkham's Compound help Nature calm 
your ahriekinf nervea, tone up your system, 
and help leesen diatreae from female func-
tional diaordera, 

Make a no te NO W to ge t a bot tie of t hia 
Ume-proven Piakhaia'a Compound TODAY 

without fail from your druggist. Over a mfl-
lion vomen ha ve written inlettera reporting 
wonderful benefita. 

For the paat 60 years Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound uaa helped grateful 
vomen go "amiling thru" Uying ordeale. 
Why not let it h-jlp YOU? 

K C BAKING 
fcoiiomUftft * f į ^ c U n f c 

Double Action 

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

MILUONS OF P0UNDS HAVE BEEN 
USED BY 0UR GOVERNMENT 

«SSn 

TKAO 

When a coogfe, due to a cold, dtvn$ you mad, 
Smith Brothers Cough Dropa u***}?*™ 
soothing, pleasantrehef. Black orMemnol—5C 

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

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

w*ir̂  u due to Vitamin A denciency. MARK 
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(Tęsiny*) 
Tamara prisimint" savu gyvenimą. >u Fedia. Jo pamok

slus, jo išblyškusį, asketišką, vekla, kaip šiurkščiai su ja 
elgdavosi, kad niekad, ne karto, nebuvo jai švelnus, i r 
viaą būtvbc apeme toks ilgesys, toks troškimas, kad ją im
tų kas nors myluoti, kad galėtų apsikabinti ir priglausti 
mylimąjį visa krūtine, galėtu būti jain moteris visa savo 
esme, kad, kad bet kad tai būtų tik ne Fedia, ne, ne, 
dėl Dievo meilės, tik ne j is ! Ir vel prieš jos akis i£-
kilo profesoriaus paveikslas; iŠ jo akių tryško meilės pa
slaptis . . . . 

Profesorius jai ]>asakė, kad ji nežino, kas yra meilė: 
tikra tiesa. JSu FetUa, taip, su juo visko buvo, bet tik ne 
meilė! Ėet dabar, dabar tikrai u£ėjo meilė! Tai buvo mei
le, kuri ją kvietė viską užmiršti, viską paskandinti praei
tyje ir viena težinoti, vieną dalyką 

Vėl pradėjo Tamara neramiai vaikščioti po kambarį, 
bet drauge su ja vaikščiojo ir jo akys Ne, niekados! 
Niekados — koks baisus žodis! Niekados nepajus jo švel
nią glamonėjimą? Niekados negalės, kaip jis, pažvelgti jam 
į airis? Nei pajusti jo lūpą, negalės tvirtai, tvirtai, visa 
prie jo prisispausti ir jo apsikabinti f. T.. Ne, niekados! 
Nes tarp ją yra kita moteris! Ir Tamara neturi teisės 
atimti jį iš tos moters, neturi teisės jam paprasčiausiai 
tarti: aš tave myliu! < 

Lauke, prieš langą, pradėjo žemę gobti vakaro sute
mos, švelniai, švelniai, kaip mylinti ranka, liedamos į šir
dį tą tylią melancholiją, tą grakštų liūdesį, kad jau nebe
grįš tai, kas amžinai pražuvo ir ko niekados nebuvo, bet 

.galėjo būti, dėl ko žmogiškoji širdis amžinai troško ir kan 
kinosi y 

•Tamara priėjo prie sava paveikslo. Mąstydama išsto
vėjo prieš jį ilgą laiką, paskum pati sau vos girdimai ta
rė: 

4Muk jis pats per paskutinę paskaitą pasakė: nelai
mingą meilę reikia paversti darbu, pakeisti kūryba, ir ta
da atskiro žmogaus nelaime tampa visos žmonijos laime. 
Kaip lengva tat pasakyti, bet kaip sunku įvykdyti! J is tai 
galėjo padaryti; ištisais metais aukojo žmonėms eilėraš
čiais, knygomis savo dvasios turtus. Bet kodėl aš negaliu, 
koc'̂ 1 aš esu tokia silpna? Kodęl negaliu niekur atsiremti 
ir atsilaikyti prieš šitą audrą, kuri užgriuvo ant mano 
vargšes galvos? Kodėl niekaip negaliu susigyventi su min
timi, kad daugiau jo nebematysiu? Kodėl taip bijau nak
ties, kuri štai skečia savo sparnus, kodėl taip bijau vie
natvės, kuri netrukus apsiaus mane iš visų pusių* Juk jau 
liek laiko esu viena! I r prieš mane driekiami dar visas gy
venimas! Kiek mane norėjo mylėti žmonių, bet aš pro visus 
praėjau! Bet kodėl negaliu jo užmiršti?" 

Tuo tarpu visai sutemo. Baigėsi diena. J i buvo trum
pa. Ir vis dėlto kokios buvo ilgos tos kelios valandos! Ir 
rytoj vėl išauš» nauja, ir taip slinks vkma po kitas. Visot 
bus be jo, ji nematys jo akių, negirdės jo švelniai tariamų 
žodžių.. . . Ir kodėl jo taip ilgu, taip norisi nors vieną vie
nintelį kartą jį apsikabinti, nors vieną kartą pažvelgti j jo 
dideles pilkas akis? 

Iš lėto Tamara priėjo prie lovos ir nenusirengusi griu
vo, apsikniaubė į pagalvį ir taip liko dribsoti. Nejudėjo ne 

• 

vienu sąnariu; tik kaip slibinai raižė smegenis nenuoramos 
mintys. . . . 

Jau seniai naktis. Tyliai tyliai ji slinko gatvėmis ir 
žvelgė savo tamsiomis akimis į visokių žmonių langus — 
jaunų ir senų, laimingų ir nelaimingų. Visus juos paslėpė 
po savo skraiste liūdesys su džiaugsmu 

Tik Tamara viena negalėjo nurimti. Jos sielai naktis 
neatnešė nė kiek ramybės. jVos prieš rytą visą kūną apėmė 
kietas, sunkus miegas, tartum prieš mirtį 

Daktaras Krasnovas paskelbė ''naujųjų žmonių fabri
kui," kad skaitys paskaita, tema "Lytinis susilaikymas.' 
Salė prigužėjo pilnutėlė, nes visi tokiais dalykais nepapras
tai domėjosi. : * I 4 Mfl' 

Daktaras Krasnovas buvo labai susijaudinęs, nes ži 
nojo, kad gali taip išeiti, jog jo pažiūras, dar ko gero, per 
nesusipratimą, palaikys kontrrevoliucinėmis, oi tada tek^ 
kraustytis į Solovkus; to jis, žinoma, nenorėjo, nes per-
<laug buvo brangūs jo moksliniai tyrinėjimai! Bet, iš kitos 
pusės, tylėti taip pat negalima! 

(Daugiau bus.) 

JAU IŠLEISTA KNYGUT* — 
-P IL IETYBĖS PAMOKOS" 

(Parašyta Advokato) 
Duoda Atsakymus į Klausimus Įsigijimui Amerikos 
Pilietybes Popierių, Kaina — tiktai 35c 
Kreipkitės į:— 

J O S E P H J. G R I S H 
4631 S, Ashland Ave. Chioago, 111. 

PHOXE: YARDS 1001 

"New York Times' ' spalių 
mėn. 20 d. Tnited Press pra
neša, kad anglų ambasado
riaus pasitarimuose su viee-
komisaru Višinskį buvę pa
liesta Pabaltės valstybes, rOsa 
to pasėkoje anglų ambasado
rius Maskvoje pataręs savo 
vyriausybei pripažinti Pabal
tės valstybių įjungimą į So
vietus. Britų vyriausybė sva; 
sčiusi šį klausimj ir konsul
tavusi Vašingtoną. Praneši
mu iš vieno šaltinio Britų 
pripažinimas Pabaltės val
stybių okupacijos esąs "gali 
m a s " už kompensaciją iš 
Sovietlų pusės kooperuoti To
limuose Rytuose. Vašingtone 
buvę speliojajna ar Pabaltės 
valstybių pripažinimo klausi
mas buvo iškeltas Sumner 
\Vells pasitarimuose su Uman 
skiu, ar nebuvo. Britų oficia
lūs sluogsniai ryšy su šiais 
gandais pabrėžė, kad Britų 
nusistatvmas dėl Pabaltės 
valstybių nepasikeitė. 

sakiusi Amerikoje Suomių-
Sovietų karo metu. Pirminin
kas National Defense Conmii-
sion, M r. KnucLsen protesta
vęs prieš tokį aktą. Senato
rius Clark kritikuoja pastan
gas nuraminti " Rusijos meš
ką, iš kurios letenų tebevar-
va Suomių patriotinis krau
j a s " suteikiant jai mašinos 
reikmenis. Ex-prezidentas 
iioover "Collier's \Yeekly'' 
žurnale stato klausimą "Ko-
dčl Amerika švelnesnė komu
nistinės Rusijos tironijai ne
gu nacių Vokietijai?" Laik
raštis stato klausimą, nejau-

linti priversti Vokietiją pulti * 
Sovietus, kad gauti Ukrainos 
maistą. Blokados tikslas esąs 
iššaukti Sovietų-Vokiecių kon 
fliktą. Kol Vokietija stipres
nė, ji galinti pirma tą kon
fliktą iššaukti. Jeigu ji su
silpnėtų, Sovietai gali imtis 
iniciatyvos jį iššaukti. 

"Ne\v York Times" lapkr. 
7 d. rašydama apie Sovietų 
revoliucijos 23 sukaktuves pa 
stebėjo, kad nuo 1939 m. re
voliucijos minėjimo penkios 
naujos respublikos tame tar
pa ir Lietuva priimtos į So
vietų Sąjungą. 

"The Evening Štai . " 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių vfbam gy-
venirr.ui. Saugokit jas. leisdami 
išekiaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

guli suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pasalina 
\i-ą akių i i ei np<mQ. 

Dr. John J. Smetatia 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 
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Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taiptri akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLj Slreet 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. RAČKUS per
duoda Associated Press ži
nią iš Maskvos lapkr. 7 d, 23 

gi Amerika norinti palengvin m e t iniu revoliucijos sukaktu-
ti Sovietams užimti Suomi ja. vįu m

:.iiejįmo proga Timo- LIGONIUS PRIIMA: 
ir Švediją po to kai ji jau šenko pasakytos kalbos san- Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

trauka pažymi, kad "išskai- , Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu*. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 West 35th Street 

rel. CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 YVest Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir «:30 — 8:30 vakare 

ir pagal sutarti. 

DR. F. C. MfMSNMAS 
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

užėmė dalį Lentfijos, Rumuni
jos ir Estiją, Latvija, bei Lie 
tuvą! 

Mėnesinis žurnalas "Even-
t s " lapkr. men. numery j tal
pino H. N, Howard, istorijos1 

profesoriaus Miami universi
tete straipsnį "Soviet per-
piexities,'' kuriame Sovietų 
laimėjimai po Vokieti j os-So-
vietų 1939 m. rugp. men. ne
puolimo pakto charakterizuo
janti *' laikino ir paviršuti
nio"' pobūdžio. Nors esą 
Amerika nusileidusi Sovie
tams uždarydama savo pa
siuntinybes Pabaltės valsty 
bese rūgs. men. 7 d., tačiaus, 
tai neišprende kitų didelių 
problemų kilusių del Sovietų 
užkariavimų Pabaltės valsty 
bese, nors pereitą žiemą So
vietai pirkę prekių už 
$l6,OCG,000 kas mėnesį. Šis 
skaičius šiemet gegužes men. 
puolęs iki $2,500,000, o dali
nai leidinių sistemos dėka, 
liepos men. užpirkimai visai 
pranykę. 

Rusija pajudėjusi Pabaltės 
valstybių kryptimi gal dali
nai del to, kad atsverti au-
gančig. Vokietijos įtaką Suo
mijoje. 

Sovietų maršalo Timošenko 
pasakytos Raud. Armijai pir
mos kalbos, po prasidėjusio 
Italių-Graikų karo proga, 
"Times--Herald" iš lapkr. 7;^» 
d. pastebi, kad Sovietai, nors 
ir laimėję teritorijas, prisibi
jo užpuolimo. Reiškiama nuo
mone, kad Raud. Armijom 
simpatijose nėra vokiečių ai 
italų pusėje. 

eiliodamas Latvijos, Lietuvos, 
Estijos, Rumunijos Besarabi
jos ir Šiaurčs Bukavinos be 
kraujo užkariavimus, Timo- i 
šenko pareiškė, kad Stalino 
taikos politikos pasėkoje bū
ta didelių nau,]\ laimėjimų." 

" VVashington Post" lapkr. 
men. 9 d VValter Lippman 
rašo, kad Britų blokada ga-

DR. KARL NURKAT 
(Nurkaitis) 

Atsakančiai i r prieinama kai
na pritaiko akinius. 
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"New York Journal-Ame
rican" spalių men. 28 d. įžan
giniame straipsnyje kritikuo
ja Prezidento aktą, kuriuo 
leidžiama Sovietams parduoti 
ir išvežti mašinų ir jų reik
menų ir sprendimą drau
džiantį išvežti į Švediją 100 
lėktuvų, kuriuos ji buvo užsi-

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

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

tik £1.00 
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CIVILIZACIJOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliau* vertimas 

— t e r t ė — 
Antanas P. Sandys, M. I. C. 

NACIAI IŠGRIOVĖ KTCĄ ANGLIJC3 ^ ^ A 
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(Tęsinys) . senojo vergiško luonio į lais-
,„ , • • , ' vi) kaimiečių būtį, kas regu-
Tari) vokiečių įvyko atsi- , . . v. . k ' 

. , . įlomis ir papročiais tvarki 
skvrunas. rvykes tarp vokie- , ... _ , i 

.. . . . | ekonomine \ įsuomenes struk-
cių retorniacijos sąjūdis ne-' , . . . . . . . v 

, . *~ \ Į turą, kas atsižiūrėjo Į žmones 
buvo kalvinistiškas, bet hute- , . i 

.. ' _ . kaip su statusu-stoviu, o ne 
roniskas. Jis daugiau apemc , .t . . . , 
,:!•., . . , kontraktu susisijusius, kas 

vietini savivalauina negu sa-, . -. .. 
. f . , apsaugojo juos nuo krastuti-

vistovi aptarta doktriną, ia i r , .. . . 
. , 71 . nes konkurencijos, kas palai-

niau atkreipdamas dėmesį 
prieš centralinį imperijos au
toritetų, negu prieš kokių 
naujų Bažnyčių arl>a pripa
žintų doktrinos sistema. Ben
drai kalbant, sprogimui įvy
kus, griuvėsiai to kas kada 
I uvo krikščionybe -dabar su
puolė į tris kategorijas-sritis. 
Vienoj, katalikiškoji tradici
ja nežiūrint smarkios audros 
atlaikė savo. Visuomene su
rimtėjo, suveržė dvasiškijos 
ryšius, ir atliko visų tų dar
bų, kuris rišosi su T ridento j 
Santaryba. Viennos impera
torius ir prancūziškieji kara
liai pasiliko katalikais. Prieš 
juos pasistatė mažesne, bet 
protestantiškai avaneuojanti 
Kuropa, ypačp šiaurėje, (tu
rėdama galingų Prancūzijos 
fakcijų savo pusėje), kuri 
ccntralizavosi protestantiško-

Kurtautas, Juozas, gimęs Rentauskas, Bronius, gyv. 
Kaune. Amerikon išvykęs j Čikagoje, Bo. Trumbull Avt. 
prieš D. Karų. Rašo, kad gy-. Jam yra laiškas nuo pabCgu-
venas "Dolvila" mieste, TllJeio brolio Jonof 

Kvederaitė, Jusė, kilusi iš R i m k e v M s i u g > Juoias, gimęs 
Skaisgirio valse., Šiaulių ap- Kįixm^ & t v y k o p r į e g kAr%> ^ 
skr. Vyro pavardė nežinoma. y e n a . . r ^ n ^ m įe s t e . 

Lipinskas, Vincas, sūnus R o b i n E o n a s > Jokūbas, advo-
Yineo ir Onos ZjĮionytes, ki- k a t a g l š K a u n Q . g v y k o p r i e š 

l^s iš Marijampolės apylin- m e t u s 

kės. 
• v 
JS 

kė pastovumų, visa tai, 
priežasties šio smarkaus su
krėtimo, kuris įvyko 16-tam e 
šinit: pradžioje, dabar visai 
išnyko. Senose, pastoviose,— 
paskiau virtusi žymiai nepa
stovi, civilizacijos vietoje, se
nos socialinės filosofijos vie-
toie. filosofija .kuri žmonijų . *• • :* 

\i i v- ZLjtt„ r,«tankino Anglijos miesto Birniinuhani vaizdas. Tai jvarbus pramonės miestas. Šiomis dienonm 
per tiek šimtmečių patenkino, ^ žuvushjjų žmonių kalciu* dar nežinoma*, 
įstojo naujas dalykų stovis : * Ji h , 
kuriuo įvairios dalys įvairiais 

l"*l>mUjftu*' A c m e l e i e p n u i u ; 

laipsniais išsivystė bet lai 
kui bėgant suformavo moder
niškąjį pasaulį. Ir iš šios 
būklės mes dabar tiktai tebe-
išsiritame: socialinis stovis 
pagrįstas neapribotomis kon
kurencijos ribomis, stovis 
prašalinus senų statuso idėją 
ir jo vieton pastatus kontrak
to idėjų, stovis, kuris savo pa 
baigoje siūlo tų industrijali-

rcnv.c~.c-... r nk) kapitalizmo fenomenų, 
je Anglijos valdžioje. Ši ky-j prieš kurių dabar kylantis su-
lanti protestantiškoji kultūra kilimas grųsina sunaikinti 
dalinosi į dvi dalis: pirma, pasaulį, 
kalvinistiškoji, su savo griež-| M g M n ^ m k f t d p e r ^ 

užmiršime šias medžiagines K o n s u l a s i e š k o ŠlŲ 
naudas, kurios gretimai žen- > 
gė ,su dvasiniu nuopuoliu, 

išvesime savo bendrų mes 

ta organizacija, kuri, taip 
sakant, palaikė gyvų protes 
tantizmo esmę; antra, kuri 
gretimai ėjo su šia, buvo ma* 
žiau aptarta, bet lygiai prieš-
katalikiška, bet daugiau poli
tiškais kaip c-jaktrinališkais 
sumetimais priešinga vokie
čių liuteroniška ir naujav an
gliško j i organizacija, kuri pa
laikė daugelį senojo katali
kiškojo pasaulio bažnytinių 
titulų, bet priėmė protestan
tiškų etikų, kuri buvo pasta
tydinta prieš katalikiškos Eu
ropos liekanas. 

Kų aš pavadinau "spro
gimu," t y., tas staigus ar 
desys ir pamaina, kuri pap
rastai yra žinoma Reforma
cijos vardu, (toji didėjančio 
įtempimo reaolvacija-išriši-
mas, po kurio paskutinės vi
duramžinės visuomenės lieka
nos Viduramžio pabaigoje 
sugriuvo — išdavė revoliucijo 
nierisklų išdavų visuose žmo
gaus gyvenimo luomuose. 

Visas Kumpos krikščioniš
kos visuomenės kūnas buvo 
sukrėsta.v ir pakeistas. Kas 
\ irmiau per tiek šimtmečių 
buvo krikščioniška* ir ta<lgi 
patenkinančiai lygsvaringa 
būklė žmogiškuose santykiuo
se, kas palaipsniui vystėsi iš 

s* 

m. Gyvenęs Winnebago, Wis. 

asmeny: 
JOFFE, Bencijanas, Abra-

r T iš proporcijos ir nesu- 1110 Simono sūn., kilęs iš Vii-
prasime kodėl daugelis žmo- niaus. Amerikon išvykęs 1918 
nių, gal beveik visi, dar vis 
atsižiūri į Europos transfor
macijų, kaip į žmonijai nau
dos atnešiantį dalykų, nežiū
rint, kad ji mus privedė prie 
tų pavojų, (kuriuose mes da
bar esame. 

Kenstavičius, Juozas, gyv. 
Čikagoje. Ieško iš Lietuvos 
pabėgęs brolis Vaitiekus. 

Kleiva, Pranciškus, kilęs iš 
šauklių km., Šimkaičių valsč., 
Raseinių apskr. 1937 m. gy
venęs — 1810 S. Jefferson 

i 

Juška, Mikas, gyvenęs 6851 St., CMcago, 111. 
W. 35th St., Chicago, 111. Te- ] Kulikauskas, Jonas, kilęs 

(Bus daugiau.) 

laikotarpį medžiaginė ci
vilizacijos dalis pažangavo; 
platesnis fiziško pasaulio pa
žinimas buvo' atsiektas mok
slo pažangos ir geografiškų 
atradimų dėka, kritiškoji dvaį 
sia labiau buvo pritaikinta 
taip prie šventos kaip ir prie 
profaninės--pasaulinės istori
jos ir dokumentų, ir taip va
dinamas protinis "valyma-
s i s " gretimai ėjo su sugriu
vimu visu tuo, kuomi krikš-

St. Gabaliausko 
Prakalbos 

Neseniai atvykusis iš Lie
tuvos adv. Stasys Gabaliaus-
kas sakys kalbas apie dabar
tinį Lietuvos gyvenimų šiose 
vietose: j i 

Lapkričio 29 d. — Bayonne, 
N. J . 

Gruodžio 1 d — Hartford, 
Conn. 

Gruodžio 3 d. — Mariana-
polio Kolegijoj. 

Gruodžio 5 d. — Rochester, 
N. Y. 

šk'O žmona gyvenanti Lietuvo
je, Prienuose. 

Kaminskai, Jaroslavas ir 
Antanais, . sūnūs Jono ir Bu-
gumilos, kilę iš Dotnuvos pa-
rap., Kėdainių apskr. Ameri
kon išvyko prieš Didįjį Ka
rų. Iki 1925 nj, gvvono: Ja
roslavas — Jolmston City, 
UI., Antanas —-sUTest Frank-

įš Mazuf-i'ų km., Žeimelio 
valsč,, vienturtis sūnus. De
šinės rankos nukirsti du pir
štai. 

Malinauskaitė, Ona, kil 
Smalių km., Joniškio valsč. 
Amerikon atvykusi 1923 m. 
Vyro pavardė nežinoma. 

Markūnas, Zigmas, kilęs iš 
Krasnasėlio km., Žiežmarių 
valsč., Trakų apskr., paskuti
ne gyv. vieta — 4321 South 
Maplewood Ave., Chicago, 111. 

Mikalauskas, Antanas, Dr., 
gimęs 1907 m., gyveno, Klai
pėdoje, Berlyne, Kaune. Ame 
rikon atvyko prieš metus. 

Paulikaitė-Vilimienė, Mar-
cijona, kilusi iš Kretingos 
apskr., Amerikon atvyko 1920 
m. Philadelphijoje ištekėjo už 
Jono Vilimo, 1922 m. persi
kėlė į Čikagų. 

Podribonis, Bronislovas, 
Amerikon atvvko 1910 m., 
gyveno Garden Ave., Hamil-
ton, Ohio. 

Pūkis, Jonas, sūn. Jono, at 
vyko Amerikon 1909 m., gy
veno Coles, 111. 

Radžiūnas, Kostas (Gust 
Rogers). Gyvena Čikagoje. 
Jam yra laiškas iš Berlyno. 

Lietuvos Konsulatas 
30 North LaSalle S t , 

Chicago, 111. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš žios 
lietuviškos kompanijos. Go
riausios rūšies anglys u i 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandieni 

Lemon Juice Recipe Checks 
Rheumatio Pain Quickly 

A r Jaučiatės N u v a r g ę 
— B e Vikrumo? 

čionai iki šiol gyveno. 
Šį paradoksą mes visados [»• *• • ; _ 

privalon>e turėti omenyje be- I Gruodžio 6 d. - Niagara 
sekant tos atmainos pasek- F a l l s , N- Y -
mes, kurias viduramžine ka- Gruodžio 8 d. - Detroit, 
talikiskoji visuomenė ( i r t a i p ' M k k 

Nuo gruodžio 8 d. New lo -
rko apylinkėse. 

ap-gi šiandieniniai žniooės) 
gailestautų. -

Nes kada mes palaipsniai 
praradome visą tai, kas tu
rėjo dvasiniai aukščiausios 
vertės, mes salimai pelnėme 
nepaliaujamos pažangos me
džiaginėje srityje, kurios ri
bas mes dar ir šiandien ne
pasiekėm. Žmogaus, galia ant 
gamtos, jo išorinių smulkme-, 
nų pažintis, bent to pasaulio,' 
kuriame jis gyveno (nors iš
vidines nepažinojo), nuolatos 
kilo aukštyn, nors filosofija, 
kuria jis taip ilgai rėmėsi, | 
slido iš jo rankų. Jei mes 

If you suffer from rheumatic, arthri-
tis or neuritis pain, try this simple 
ineipensive homo recipe that thousands 
are using. Get a package of Ru-Ex 
Compound today. Mir _ it with a quart 
of water, add the juice of 4 lemons. 

ęasy. N o trouble at all and 
. Ijėasant. V'ou need only " 2 ' table-
spįoonfuls two times a day. Often 
within .48 hours — sometimes over-
r.ight ' — splendid resulti art 
obtained. If the t pains do not 
ąuiekly leave and if you do not 
feel better, Ru-Ex will cost you 
nothing to ' try as it ik told by 
your drugglst under an absoluto 
moncy-back guarantee. Ru-Ex 
Compound is for sale and recom-
mended by Good Drugstores £verywbere. 

. Skauda ga lva — išpūtę viduriai? 
I K a d a t ik užs ikemša jūsų žarnos iš-

p u n t a viduriai , dvokia kvapas , a i -
Į t r umas , užkietėj imas, imk i t e F E E N -
| A-MINT. Ta ma lonaus skonio l iu6-

suojanti , k r a m t o m a g u m a Švelniai 
bet t ik ra i l iuosuoja vidurius . I m 
ki te e inant gult . Ryte jaus i 

te t ikrą palengvinimą ir a tgaus i te 
• vikrumą. J a u n ų ir senų milionai 
Į naudojas i nebrangiu F E E N - A - M I N T . 

J i s t inka ir jūsų šeimai. Nus ip i rk i t 
1 F E E N - A - M I N T šiandien. 
\ 

Asthma Mucus 
(oughing, Gasping 

Thanks to a Doctor's preseription called 
Mendaco, thousands now palllate terrible re-
currlne attaeks of choking, gasping, cough-
ing, wheezing Bronchlal Asthma by helplng 
nature remove thiek excess mucus. No dopes, 
no smokes, no injections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid, delightful pal- . 
Iiatlve action commonly helps nature bring 
welcome sleep—a "God-send." A printed 
guarantee wrapped around each package of 
Mpndaro lnsures an immediate tefund of 
the full cost unless you are completely sat-
Isfled. You have everything to gain and 
nothing to lose under this posiUve money* 
bftek guarantee so get Mendaco from your 
irugglst today for only 60c. ' 

• SPORTIŠKI VIRSUTI-
NIAI VYRŲ MARŠIONIAI, 
Balti ir Spalvoti. Vilnoniai 
Šveteriai, Paneiakos, Piršti
nes ir Kepures. .Vilnoniai 
Apatiniai Marškiniai Vyr
ams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

•ffEL. VICTOBY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

m* 

araist 

fc 4 4 A j f f f 

IHARCUTIJ 
RADIO LAIKRAŠČIO ? 4 | METAI 

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

Tai vienintelis VAKARINIS lietuviu radio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę. 

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų. 
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-ta vai. vau. 

W H F C - (1420 Kilocycles) 

SOOTHE w w w - . - - VVORKED EYES! 
MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY 

^ ^ — -«», 

EYES OVERVVORKED? Ek> they smart 
and burn? Murinę brinąs ąuick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddcned or fccl fcired. 

j Padėti Pinigai kas Mer.esj iki 11 Diinoa, Nei Naotimt( Nuo 1 Dteaoa i 
TURTAS VIRS ^5,500,000.00 ' 

Atsargos Kapitalas Virš ^400,000.00 
< 'abar mokam 31/2% u i pa* 
dėtus pinigus. Duodam pa-
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

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

_ VOUR 
SOOTHES * CLEAHSES 

FOP £ y E S 
REFĮĮESHES 

LOAH ASSOOIATIOH 
OF CHICAGO 

-fUBTTN H A C K I E W I C H , I 

Charterad by c . I 
BAYINOS HSDSIL1LL.V 

INSURBD 
• _ _ _ _ _ _ 

4192 ARCHER AVENUl 
TKL. Y T H O n r i A 1141 

V AL.: 9 iki 4 p. p. Treciad.: 9 iki 12:00 p. iefttML: • Iki StOO Y. T. 

— - ,- r. A 

SOCKO THE SEADOG 
TSTAND/^S.DEGAL, I'M /\ 'GO»K*TA) ^ 
'ASK YER POPPA FEP YER HAMD < 
^ -r I N M A R R t T C H y 

jrr. OM 5 0 C k O , 

THR.LL 

ARE YEZ d-BUSY ^-> 
" AHIR. CHIZZLEBUl?/? 

"v/HOI5rr?WHATN| 
ISIT? 5PEAK UP/ 

SPEAKUP, / 

f I'M SOCKO,THE 5EADOG, 
CAPTAIK OF THE ^SE A ^ 
HAM#AN'1WANT5 

rYER DAUGKTER 
FERMEVVIFE 

•*£ 

By Teddy 

AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIE/VIOS METU? 

Vartodami ROGK WOOL NamV InsulaciH 
Sutaupysite Daug Pinigų* 

Laikui bggant, Jūs viatiek insuliuosite savo namus, nes: 
• l 1. Sutaupysite 40% kuro; 

2. Apsaugo gyventojų sveikata; 
3. Padidina namų vertę; 
4. Taupo namų šilumą; 
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma 

Apskaičiavimas Dykai! 

P , O N E H OOCK WOPL 
CORKOOATJD 

Fmoua IR WIATI KC Ba*aM 
CoMrtCMt>GMWJinw) M M 

5ofrVfcoi>-30i»a»c»&»iicrt 

MARO Wbo» 451* KtOwcft 

Puma Ba*aw M LMiaa 

HIAVY B^vj>m»MAmiiAt»-

yUtenmi. ConearrtETt Parūpiname F.H.A. PaskoilnJmua 
ar iimokėjtmus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTATTVE 

6343 S. Westem Ave. Republic 6051 
Wareli<mse: W01 So. Stony Iitand Ave., ULUO. CEBOAGO 9̂ 45 

http://rcnv.c~.c-
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
= ^ 

Keli Žodžiai Apie 
Veikė ję P. Pukę 

Philadelpsia, Pa. — Visiems 
žinomas čia veikėjas P. Pa
kas, koris daug darbavos Lie
tuvos nepriklausomybes kūri-

je. PrieS du ir pusę metų mi
rė jo pirmoji dukrele, Mariu
te, dešimts meripsių vėliau 
mirė kita dukrele Ona. Ši žu
vo automobilio nelaimėje. Po 
dviejų mėnesiu mirė žniona. 
Pagirios mirė ir (pats Anta-

MASINIS COVENTRY M. ŽUVUSIŲJŲ LAIDOJIMAS 

mosi kariku prie Lietuvos At-įnas Lebednikas. 
stovybes Washinfcto«e. Jis y- Velionis laike užeiga, buvo 
ra nusipelnęs daug garbes neJ labai geras žmogus, teisingas 
tik veikime, bet ir dosnumu, ir praktikuojantis katalikas. 
Kad tik esti koks parenkimas Mūsų maža kolonija neteko 
kilniam tikslui, P. Pūkas vi- gero žmogaus, o parapija ge-
suomet, jei ne pinigais, tai ro panapijono ir nuoširdaus 
daiktais iš savo krautuves tą Į rėmėjo. 
pa i lg ima paremia. Dėl t o , ^ ^ g 

visi Phik, lietuviai turėtu ne- ^ 
pamiršti savo gero remejo ir. 

Lapkr. 17 turėjome bažny-atsilankyti į ja krautuvę ad-
reau 609 No. 12 St., pasipir-
kimui - kalėdinių dovanų savo 

eioje nepaprastą kolektą rJau-
jos parapijos,- Los Angeles, 

C'iJraucus" Acme telephoto) 
Nacių laki¥nų išnaikinto Coventry miesto, Anglijoje, 172 žuvusiųjų lavonai palai 

irajaime kape — kapinėse iškabtam ilgam griovyje. Kiek žinoma, per nacių pac 
suvo duuigiau kaip 300 asmenų. 

doti ben-
olimą ten 

Klebonas visur buvo gyvu darusios keblios padėties. mu įkvėpė katalikiško uolumo 

giminėms ir draugams. Pas jį Caiif., kurią tveria prelatas 
krautuvė pilna naujausios ma- Į Julius Maciejauskas, reika-
dos auksinių ir kitokių įvai- lams. 
ną daiktų. Be to, taiso viso
kius laikrodžius. 

P.* PukRB yra taipgi nenu
ilstamas darbuotojas visame 

gauti patarimų. 
Yra praktikuojantis katali

kas ir ilgametis Šv. Andrie
jaus parapijos narys. K. D. 

Mukonienė paaukojo $5.00. 
Aukodama ji taip prasitarė: 
"Aš girdėjau, kaip kunigas 
Lietuvoje pasakojo, bad baž-

Sary&o veikime. Dažnai jpas j nycios statymui geriausiai ai> 
jį matyt veikėjų, atvykusių j koti. Kiti dalykai tgreit nusi

dėvi, o bažnyčia stovės per 
amžius". Pranciškus ZLkas 
aukojo $1100, o kiti po ma
žiau. 
Prašė pasimelsti 

Kleb. kun. Juozas Juravi
čius per visas tris mišias pra
šė pasimelsti už sielą kun. Je
ronimo iVaičūno, kuris buvo 
ne tik geras kunigas, bet daug 
ir gero padarė ir mūsų tau-

Vietinis 

Pasimirė Antanas 
Lebednikas 

Omaha, Nebe — Lapkr. 12 
d. palaidotas Antanas Lebed
nikas. Jo šeimoje buvo tikra 
nelaimė metų ir pusės bėgy-1 tai. 

veiklos ir iniciatyvos pavyz, 
džiu ir ragino visur būti pa
vyzdingais savo asmeniniame 
ir draugijiniame gyvenime. 
A. a. kun. Vaičiūnas ypač 
mokėjo išryškinti asmenybes, 
išskirti gabesniuosius, iššauk
ti jų iniciatyvą ir juos įsta
tyti ten, kur jie galėtų dau
giau naudos padaryti visuo
menei. Tuo galima paaiškinti 
atsiradimas didelio skaičiaus 
kunigų, vienuolių ir kitų vei
kėjų iš ciceriečių tarpo. 

Nuolatinis skatinimas pa-
rapijonų žengti pirmyn ir bū
ti pavyzdžiu kitiems, taip 
uždegė visus žmones, knd 
Cicero Šv. Antano parapija 
aukų Lietuvai surinkime, Ele-
tuvos Paskolos bonų pirkime, 
katalikiškos spaudos platini-

Nepasisekimuose klebonas j Cicero kolonijos žmonėms 
J. Vaičiūnas mokė būti kan
triems ir klebenti kol vėl bus 
atidaryta. 

- Jo paguodos ir paraginimo 
žodžiai skambėdavo tvirtai ir 
įtikinančiai, įkvėpdavo savi 
mi pasitikėjimo ir vilties. 

A. a. kun. Vaičiūnas sielo
davosi ne tik savo parapijos, 
bet ir visos Amerikos lietu
vių katalikų veikla. Nė vienas 
suvažiavimas Chicagoje, o 
kartais ir tolimesnėse koloni
jose neapsieidavo be jo daly
vavimo. Visur buvo aktingas 
dalyvis ir geros nuotaikos 
palaikytojas. 

A. a. kun. (Vaičiūnas buvo 
pavyzdingas ganytojas, kuris 
savo šventu asmenišku gyve-

SICK, NERVOUS 
PDAMIfV "EVERY 0 
LKANIu MONTH»! 

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
RearWoman'sFriend"! 
Some women suffor severe monthly 
pain (eramps, backache, headache) due 
to female functional disorders while 
other's nerve* tend to become upset and 
they get cross, restless and moody. 

So why not take Lydia K. Pinkham's 
Vepetable Compound made eapecially 
to help tired. run-down, nervous wom-
en to jro smilinR thru "difficult days." 
Pinkham's Compound centains no opi-
ates or habit-forming ingredienta: It 

is made from nature's own beneflcial 
roots and herbs - each with its owu 
apecial purpose to HELP WOMEN. 

Famoup for over 60 years— Pinkham's 
Comnound is the best known and on* 
of the mort effcctive •'woman"s" tonica 
obtainable. Try it! 

Kun. Vaičiūno žodžiai ne
siskyrė nuo jo darbų; ką sa-
kė tą ir darė. Tas a. a. kun. i 
Vaičiūno uolumas peranksti 
išsėmė jo jėgas ir kilni širdis 
pavargo nuo didelio darbo. 
Užgeso Viešpatyje didelė as
menybė, kurio atmintimi gy
vens ir jo atliktais darbais 
didžiuosis. bei stiprins save 
Cicero parapijos lietuviai. 

Adele Rubliauslaite--
Gabalicmskicnč 

Now I T S E A S Y to mokė 

Oedutfįohop 
1 C l J t t S 

=s 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

mo darbe ir organizacijų velk n į m u įr nenuilstamu veiklu-
loję neretai pralenkdavo daug 

Žiupsnelis AtsiminiifiŲ 
Apie a. a, Kun. Jero-
nimo Vaiauno Veiklę, 
GcerO) 111. 

Man esant 7-tame skyrių-
je Giceio SV. Antano para
pijos pradžios mokykloje j 
Cicere klebonu 1918 m. pa-

• 

vasarį atvyko kun. J. Vai
čiūnas. 

Tik atvykęs į Cicero kle
bonu a. a. kun. J. ^Vaičiūnas 
padidino mokyklą pristatyda

mas H-rą aukštą. 1919 me
tais, pavasarį baigiant pra
džios mokyklą išleistuvių ak
tas jau buvo naujoj padidin
toje mokykloje. Atvykus nau-
jam klebonui, prasidėjo para
pijos naujas gyvenimas. Kiek 
Vienas parapijonas, pagal sa
vo gabumus, buvo įtrauktas į 
visuomeninį — kultūrinį dar
bą ir turėjo dirbti vienoje ar
ba kitoje draugijoje. Net mes, 
pradžios mokyklos mokiniai, 
buvome suorganizuoti į jau
nesniųjų Vyčių kuopelę. 

didesnes lietuvių 
Amerikoje. 

kolonijas 

Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Baiikle-
tams. Laidotu t ėmt-
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

1927 metais lankydamosi su! 
Vyčių ekskursija Lietuvoje, 
patyriau, kad Lietuvos katali
kų veikėjams gerai žinomas > 
tas ciceriečių pranašumas i 
Lietuvos rėmimo reikaluose. ! 

Visokių kriaių atvejais cen-
tralinių Amerikos lietuvių 
katalikų organizacijų vadovy
bės dažnai šaukdavosi a. a. 
kun. Vaičiūno patarimų ir 
paramos. Linksmu ir rainiu 
savo būdu a. a. kun. Vaičiū
nas teigiamai paveikdavo 
puolusius dvasioje veikėjus 
ir praktiškais patarimais pa
dėdavo surasti išeitį iš susi-

Phone 9000 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER - PRUZIN 
Geriausias Patarnavimu — Moteris patarnauja 

W. 15th Ave. 620 

wlth tht 

N E W " n 

ruM MAIK PAT NO. 2.1M.2SS 

Only 

Y 

SIMPLY...CurlAsYouComb 
Away with your curlers . . . oway 

with your curling Qadget$l Hert'* 

the lašt word in easy curling meth-

od$. It's tho new ,,AutomaticM Rolo-

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You.simply curl as you 

comb . . . with one end you comb, 

witb the other you curl easily, quick-

ly and with beoury shop perfeetiorv 

For all 7yp«« of Curl$, P.lngl0t$, «fc 

FOR SAJLI AT YOUR L0CA1 K VV. W001W0RTH C0. ST0H 

THAT L1TTLE CAME" i»t«™nc,rtoo,(*.,ii.Y.-By B. Link 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 174M742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mflsų radlo programo Antradienio Ir 
ieštadienlo rytais 10:00 valanda, IS WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimieru. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge* 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

KAPŲ PAMINKLAI 
Mūšy Specialybe 

MENIŠKAS DARBAS UŽ PRIEINAMAS KAINAS 

VENETIAN MONUMENT CO. 
5 2 7 No. YVestenn Ave n u ei 
CHICAGO, ILLINOIS TEL SEELEY 6103[ 

NARIAI CHICAGOS, CICEEOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III R M P C PATARNAVIMAS 
HmDULANlf t DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE D Y K A I 

I. J. ZolD 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkos 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas Y-ARds 1419 

Albert V. Petkos 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

A. a. Kun. J. Juškos Paminklo Fondui šiuo laiku 
Peter White aukavo 50c, ir dabar tame Fonde y-
ra $363.00. Visi esate nuoširdžiai kviečiami pri
sidėti prie šiuo fondo. Aukas siųskite šiuo adresu:' 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
527 North VVestern Ave. Chicago, 111. 

Lachawicz ir Simai Esasf iL* 
j . Liitevičips 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

Phone PULlman 1270 

4348 So. Califoniia Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Liftianica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Titnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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IŠ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
SUSIRINKIMO 

Lapkričio » d. '-Draugo" $1.00. Ačiū geradarėms ir M. 
name įvyko Marijono Bendra- Kavickiemei. - _ 
darbii» Draugijos Chieago ap-| Town of Lake - O. bnu-
skriti* labai pažus ir skait- bieue ir P Tursenę prane-
lingas susirinkimas. , Se, ^ ^ „ k - m a , ,vyk>ta, j 

Susirinkime pradėjo viee bet <k«-galut.ua. n.eko nenu-
pirm. C. Druktenis, nutarime'tarė, ka rengs. Butų gra/u, 
p a k a i t ė sekretorius, kurie kad kuo g m c a u skynus su-
L o priimtL | *?**»*» M n0rS t0kl° SU" 

, , .. įrengti seimui. 
Visę pirma sekė kolonijų 

PfilūūlB - ' i — V r - - -

PREZIDENTUI ĮTEIKIAMI KALĖDINIAI ŽENKLAI 
——ww —!• • • . T Į T - ^ M ^ — • — » — — g ^ r - - ^ — t . i a « l l — 1 1 « W r - ^ — I — • ! * > " • • .*.-x -̂,-J>r*: 

atstovų registracija ir jų ra
portai: 

Dievo Apvaizdos parap. at
stoves — M. Bukantiene ir 0. 
Bukamtaite pranešė, kad Ma
rijonų Bendradarbių 26 sky-

West Side — C. Druktenis 
pranešė, kad turėjo pritari
mą rengti vakarą, bet diena 
pako* nenumatyta. 

North Side atstovų nebuvo. 
Tikrai gaila. Jau apie keturi 

H0LLYVV00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

nionų uenarauaruiii w o^j- , . _. „;0Vflš< 
J * : , . r i Uimirinkimiaii praėjo, nieKa^ 

riaus susirinkimas jvyko lap- • S U S I M K ™ y jv, 
krieio 22 d., kuriame w»ta,jnesusirupina^ 
rė šį tą sumigti; taip pat] B ^ ^ 
kvietė atstovus dalyvauti.pa- ^ 7 d n ^ b ^ g i m a i t i e n e J. - . 
rapijos 40 metų sukakties pa- dalyv&vo . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c b u g i a u m u _ 1 4 d redakcijos patalpose, kad tą referatą pakartotų se 
minėiimo bankiete gruodžio 1 Suogpeiris, • T i . , » • i •_ __i:i.i.: „ i„ i A ^ : I < — u ^ « ~~~x„~ k * w i ; . ,.«»! įrankiam anairinkime. k a d i 

J . u i b-;Ans ¥nrinw t ik i s i , k a d su J< 

(••Draugas" Acme teiepnoto) 

ezidentui Roosevel-
prezidentas, 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Ivrikštynoiu ir kito
kiem liaakk-tain Suteikiam Pa* 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

C L A S S I F I E D 
_ _ 1 1 i . 

PARDAVIMUI TAVBSA&.' 
Išdirbtas 5 metų biznis. Pardavimo 
priežastis — nesveikata. Gera pro
ga miuvfams. SS©! W." Roosevelt 
Rd.. ^Ctteero, Illuioi*. ^ . M 

pviiSRoMA *MF.i«;\rr* •*'* 
Paieškoma mergaite: pas idarbuo

t i po n a m u s , da rbas .lengvasv 9^H 
m a mala , nereiks virti, g-ali pasilikti 
nak t imis savame kambary je ant . 
vietas. Saukite: IN'IfryfiuUtM-** >5jq-i 

Tevy Marijane Misijos 
Adventuose: 

Lap\r. 29-rmiad. 8, rekp>k-
cijos, Chieago, 111. — Kųn. K. 
Rėklaitis, M.I.C. . 

Gruod. 1-8 dd.x Caiubrid^e, 
Mass. — Kun. M. Urbonavi-

1 čius, M.I.C. 
J Gruodžio 1-8 dd,, Newąrk, 
N, j . __ Kųn. J. Danibrauskas, 
M.I.C. 

A 

X 

VVOLK S T U D I O 
IŠ45 West 3 5 * Street 

ją klausimų, kurie palikti pla- Atsilankė ' gražus būrelis ra 
eiau apkalbėti seime, j porterių. Apsvarsčius kai ku-

Šiua susirinkimas baigėsi j riuos dalykus, išklausyta be-
liuvo SKauyuts i a i ^ " - - — .dėkojant už atsilankymą ir'galo įdomus Igno Sakalo re-

timas į Labdarių Są-gos sei- tikimasi, kad sekančiame su- feratas, kuriame prelegentas 
. k. . ... sirinkime bus dar daugiau j išdėstė, išaiškino, i« kokių sri-

atstovų, nes jamie jau daly-

J. Kv sekr. 

;. 'd Į kiene, kurios tikisi, kad su Jo 
1 Malonybes pralota Kniso p«ri-

Marųuette Park - E. Be- ^ ^ ^ m s u r e i % r s 

nevičienS ir A. Pnkelienė pra-j B u w s k a i t y t a s j ^ i e kvie-
nešė, kad tetpkr. 10 d. turejp 
parengimą parapijos naudai, 0 ; ]KįktiSo 2i d. Kvietimas 
lapkr. 17 d. turėjo skyriaus riim ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ 
susirmkuaą, k u r i n e nus.tare k u n d f K Rėk ia i t įS ) k u n . j . 'vaus kun. J. Dambrauskas, 
rengt! pramogą Marijonų Be- M a £ i u l i o n i S ) a D r u k t e n t e i r > i V ^ 
ndradarbiu Draugijos seimui. -, «... 
_ . , , , . J- Šliogeris. 
Dienia dar pakol nenumatyta, S u s i r i n k i m e d a J ^ a V ( > _ ie 

nes komisija pirma turi atsi-i . ^ ^ _ k u n j M a . 
klausti klebono kun. Baltučio. L i u l i o n i S f ^ p Cinikas ir 

Cicero - V. Kucaenė, Jakš- k u n d r R R . k l a i t į S ( k u r i e Uene, K. Juozaitiene ir A. v a- . • . -»•. . " T - . , / įvainoims teanomis pasakė tu-
lancius pranešė, kad turėjo . . i n g a g ^ ^ k i m į , ^ 
vakarą, kuris pavvko sran sek- ,. . . . , T7

 įv. 
^ J & tis primine a. a. kun. v aicuno 

mindai, o dabar rengiasi prie ^ . ^ ^ ^ ^ i r m 

kun. Klorio 25 metų jubilie- {meld§ ^ ^ ^ 

Vakaras 
Korespondentų 
Klubo Sus-me 

jaus paminėjimo. 
Brighton Park — P. Vaiče

kauskas ir M. Navickiene pra 
nese, kad turčjo gražų;*' ir 

Šiame susirinkime buvo pla
čiai kalbėta Marijonų. Bendra
darbių Draugijos seimo reika
lu, kuris įvyks vasario 9 d., 

skaitlinga susirinkimą ir nu-119-U m., Gimmio P. Sv. pai , 
sitar^ rengti kauliukų žaidi 
nx> pramogą p-nų Navickų 
naime t»usio 19 d. 1941 m. 

kur klebonauja gerb. kun. A. 
Baltutis. Taip pat pranešta, 
kad didž. gerb. Provincijolo, 

rainio B»IUMU iv v . ^ i *"• - . v , . 
Taip pat M. Navickienė pri- kun. dr. J. Navicko » « • « « 
davė $6.00, kuriuos sumokėjo mu, kad dvasios vadas kun. 
šios narėe: K. Gedminienė j J. Dambrauskas V* j Chica-
$3.00, T. Norbutienė $2.00 ir, jrą gruodžio 10 d. ir pade* y -
nauj. narė Marian Rudokas 'sais seimo reikalais rūpintis. 

Sakohia, kad daugelio drau
gi j \i susirinkimai esti neįdo
mūs, del to įiera noro ir juo
se dalyvauti. Bet kurie kones-
pondentai dalyvavo savo klu
bo susirinkime, nei nejuto, 
kaip pora valandų praėjo. O 
kiek naudos turėjo — sunku 
ir įvertinti. 

Susirinkimas įvyko la^kr. 

Čių, veikimų bei (atsitikimų; 
Ireikia rašyti korespondenci-
jata Iš jo referato isiižinota, 
apie ką reikiai rašyti ilgesnę, 
o apie ką trumpesnię kores
pondenciją, kad ją padarius 
įdomesne. Sužinota skirtumas 
tarp žurnalisto, rašytojo, ko 
respondento bei raporterio, 
taipgi kas yra dienraštis, sat-
vaitraštis bei žurnalas. Kefe-
ratas tikiui buvo įdomus, pa
mokinantis. Susirinkusieji iš
reiškę Sakalui padėką, prašė, 

kančiąm susirinkime, kad jį 
išgirstų ir tie, kurie negalėjo 
šiame susirinkime dalyvauti. 

Po susirinkimo i' Draugo'' 
adm. kun. Cinikas į t i e k ė ma
lonų '^surprise". v . 

Laukiame kito susirinkimo. 
Aušrine 

OOMPLETE 
AOVANLEU t'UOTOGKAPhV 
LOWWf l'OSMBi.h NUC£8 
1'IIONE I.AFAYETTF. 2813 

7Ae MeteJ WeJd**f 

SOyeai 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousand8 who suffercd from t į e torUiring 
pains oi rheumatism, *c>atica, lumbago, net*-; 
ralcia and neurius—are certainly happy over 
theur discovery of NURITO*, Now thpy bąve 
found a quick-acting formula which speedily 
relieves those exhausting muscular aches and 
paine. NU UI TO k trustwonhy anddcpeadabte 
—comains no opiatea. If you wanv to ieel aga 

*¥ 
—luiiuuii. *m* U H a . » . . . j — .. „ jei a n i n 
the joy of relief frorp pain—coyou can work in 
peace and sleep m ooinfort—6e irtte and try 
NURITO under this ironclad guaramee. If the 
very first thnee doae8 do not reliev* that eruel 

* 
S 

. •• 

C O N R A D 
Fotografas 

Kudija jrencta plr 
aiQ8 rūšies su mo> 
lerialfikomla užlaido
mis Ir Hoilvwood 
ivic«omiB. D t / b a a 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883 

Res. EN(xlewood 5840 

<? -— --•»*-* 
= ^ 

| Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NHDWEST 
RAME RANGE 

V1CTOR YUKNES, 
Savininkas 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. . 

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014 

Range Aliejus MII* Fuel Aliejus 

2335"SO."WESTEBN AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

TYPEWRITERS 
A D D i r. G M A C H I N E S 

— SMAIL MONTHl ' 

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— I — I Į HAM-M * U O « * i « t - . ^ ^ ^ ^ ^ _ _ 
O N • IMNi t f C U I 1 O H I I I 4 I MIW-MJICMINI •MAIkNfl l 

J L Q T Ą Q TYPEWRITER 
ROMRT C. OOLDUATT, M«n«9«r 

1»9 W. MAD1SON ST. 

P h o n e 0 E A R 3 O P N P 4 4 4 
IITIMATES-FREE-1 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBĖS EGZAMINUS? 

Nusipirkite Brošiūrą 
«THE BASIC PRINCIPLES OF DEMOCRACY & CITIZENSHIP' 

a r b a 
*«KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS PILIETIS?" 

Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chieago 
šioji brošiūra Angliškai ir Lietuviškai išaiškina visus reikalingus 
klausinius ir pilnai prirengia nepilieėius prie antru pilietybės popierų 

Kaina 35 centai 
Siųskite užsakymus }: 

"Draugo raštinę, 2334 So. Oakley Avenue, 
CHICAGO, ILLINOIS | 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATiMO 

REAL ESTAIS 
INSURANCE AND L0AN& 
statau visokios ruši<* naujufl m> 
mus ant lengvų mėnesinių i&wu 
kėjiuių. Darau visokį taisymo dar 
ba be jokio casb pnokejimo, aa 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(l&gaumr geriausj ai i.\ ginimą 1 
Fire Ln>uraine iLompanijų dėl tai 
a j mo apdegiusių namų). Darą* 
paskolas ant naujų ir senų namo 
ant lengvų mėnesinių išmokėjiau 
nuo * iki »0 metų. Reikale kn#i 
•kftrVi nrku 

J O H N P A K Ei i-
6816 S. Westerff ^CVft. P||fnei3tbvebiH«W6 

•','• 

Pastovumas 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
• 

DINING ROOM SETS — PAK
LOK SKTS — BEDKOOM SETS 
— KUGS — KADIOS — KJS-
FRlGKIiATORS — AtfASHKRS — 

MANGELS '— STOVĖS. 
Ali Kaiionally Advertised Items. 

. v> 

T§ liudija jstaigos 44-rių metiji gyvavimas. 
Ši bendrovė, kaip mūsų taryta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 

I saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 
< \ . - ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 

IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki $5,000 Federalinė j ištaigoj. 

^ l I I I * I . • I _ n p W I I I I I • • * !• • 'f 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTAT1VE 

6 3 4 3 So. Westenn Avenue 
telefonas REPUBL1C 6051 .; ! 

FACTS 
By Bob Dart 

]H QUEB€C,ONE MAV ©RINK Vtsę OO. B6ER 
AT MEAU5, 6Uf NOf SPiRlfS.. .SPIRHS MAV BE 
BOUGHf AT A GOVEBMMENT LlQUOC SfORS^ONE BOfTlE^ 

' AT A TIME . . . TME AMOUKTOF SIMaE PtlRCHASES 
LONE CAN MAk-E HOWEVE«,ARE UMlTLESį 

%K> 

^•^*».~-^J ,G0NNA 6UV 
'NOfHEC 
BOTTLEL 

AN'Trt£V'LLTM(Nklf'5H 
^TMEFIRSHTONE! 

HEHiHEH!fMASHi 

RICH !i 

rV, 

VN NS> 

CONTRARY TO POPULAR BEUEF "WAT 
MOST SNAKES SPIT TH6IR VENOM ,TROE 
*SWTTWG"SNAXE5 ARE FOUHD OMLV iN 

AND AFR1CA...TME FANG5OF T»4ESE 
fSPtffH*u"O0BRAS ARE 50 CONSfRuCrED,ft̂ Â , 

TMEY CAM SPtf f»4E«R VENOM W8£C<LV OUT-
,\«AR0 WlfH SUCH FORCE ANO QUANTlfY 
tTNAf 1N£ iMPACf CAN 6E KEAftO AGAlMSTl 
A GtASfi PLATE FIVJ FEET AV/AV. 

B 
FiNGER NAIL 
ifiROW$ATAN 

BERAGE OF 
iZ fh INCMES PER̂  

VEAR. 

Charles P. S u n k i s & Company 
REAL ESTATE AGENCY & COKTRAOtOR 
6921 So. Western Ave., ChicagOj 111. 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
«m. *^ Fartnas. Lotus - Visokiai^ 
STATO 

TAISO sių ir Visur. 
APDRAUDŽIA »"•• j į ' i 

Parūpiname Paskolas ir Apdraudžiame Nainuą'Auto
mobilius ir Rakandus, :ant Leng\n| lįm^ie|imŲ. 

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite f 
% Tel. REPuhlic 3713; Vakarais PROspect 0176 
Ofiso vai:: 9 A.M.-8 A. U. Nedeliom; lft A. M--3A.fi. 

y 

http://galut.ua
http://M--3A.fi


• 

8 U"H S 6 O * S Pirmadieni?, Inpkr. 25, 19+0 

DAKTARAS ARTI IUR C BECKER IR 
MUZ. JUOZAS SAURIS "DRAUGO" 
KONCERTO DIRIGENTAI 
Dalyvaus Universiteto A Cappella Choras 

"Draugas" yra vienintelis 
lietuviškas katalikiškas dien
raštis pasaulyje ir tą pirme-
nvl>e nori laikyti ir koncertų 
parengime. 

SUNKUSIS NAUJAS KAREIVIS PIETAUJA 

Daktaras A. C. Becker, De 
Paul Universiteto Muzikos 
skyriaus vedėjas, ir lietuvių 
visuomenei žinomas miiz. J. 
Sauris, Vyčių Chieagos ap
skričio choro vedėjas, sutiko 
surengti "Draugu i" šaunų 
koncertą Sausio 26 d., Sokol 
salėje. De Paul universiteto 
choras dainuoja ir gieda be 
akompimento, tai yra be pia
no, ar vargonų pagelbos. Ru
sų chorai panašiai dainuoja, 
bet čia De Paul universiteto 
chore girdėsime tai, ką nei 
vienam lietuvių koncerte ne
sam girdėję. * 

Po praeito sekmadienio 
gražaus pasirodymo Lietuvių 
auditorijoje, muz- J. Sauris 
yra pasiryžęs eiti dienraščiui 
"Draugui" į talką rengime 
metinio koncerto. Sauris yra 
gabus muzikas ir per ilgus 
metus vargonininkauja sve
timtaučiu parapijoje. 

"Draugo'" koncertas tikrai 
bus įvairus ir lietuviškas. 

Iš Dievo Apvaizdos 
Parapijos Padanges 

Dievo Apvaizdos parapijos 
veikėjai gyvai ruošiami prie 
40 metų. gyvavimo jubiliejaus. 
Iškilmingas jubiliejaus pami
nėjimas įvyks gruodžio 1 d., 
6:30 vakare per parapijos me
tinę, vakarienę. Kadangi dau
gelis lietuvių čikagiečių tojer 

parapijoje yra anksčiau gy
venę, tad numatoma, kad ju-
biliejinėn vakariemen vakarie-
nėn suvažiuos šimtai rinkti | 
nea lietuvių visuomenes. 

JOJU dabar yra išparduotų 
keletas Šimtui tikietų, tad 
sprendžiant iš jųjų pareikala
vimo tikimasi sulaukti rekor
dinio svečių skaičiaus. Ger- Gražiai Paminėjo 
biamas, svetingas ir malonus y j M e ^ Sukaktį 
parapijos klebonas kun. Al-

Štandie Laidojamas 
Juozas Lopša 

Šiandie laidojamas Juozas 
Lopša, kuris mirė lapkričio 
21 d., vos sulaukęs 26 metus. 
A. a. Juozas gimė Witt, 111., 
iŠ kur prieš kiek laiko persi
kėle su tėvais į Chicago. Ve
lionis sirgo kurį laiką, ir prieš 
keletą savaičių išvemtas į En-
glewood ligoninę, pasimirė 
Padėkones Dieną. Paliko mo
terį Florence ir tėvus Lopšas, 
Brighton Park biznierius. Lai
dotuvės įvyks šiandie 9 vai. 
iš Gimimo Panelės Šv. parap. 
bažnyčios Brighton Parke j 
Šv. Kazimiero kapines. Rap. 

Curaugius -vcnie ttuepnoto) 

Donald E. Jonės iš Calumet City, 111., draftu priimtas ka
riuomenės tarnybon, 225 svarų vyrukas, Padėkos dieną ten
kinasi armijos pietumis Fort Sjieridane, 111. 

harvičius yra labai susirūpi
nęs svečių sutalpinimu ir pla
nuoja panaudoti kiekviena pa 
rapijinės salės kampelį, kad 
visi parapijonai.ir seni para
pijos prieteliai toje retoje ju
biliejinėje vakarienėje galėtų 
dalyvauti. 

Neatsilieka ir šeimininkės, 
biznieriai, artistai, talkinin
kai — visi jie gyv#i ruolktiri 
prie jubiliejinės vakarienės 
parengimo. Tad visi, kurie 
dar nesuskubot tikietų šion 
reton vakarieoėn nut^iįpirkti — 
paskubėkite juos užsisakyti. 

Nepasitikėkite Dievo Ap
vaizdos parapijinės salės erd
vumu, nes jeigu ir toliau bus 
toks didelis tikietų /pareika
lavimas, tai ne tik svečias, 
bet ir uodas vargiai begiades j Mo
savo snapą salėn įkišti 

Bridgeport. — M. S. 49 kp. 
vienų, metų bėgyje padarė la
bai gražią pažangą skaičiumi 
niarių ir skaitlingu, maloniu 
bankietu lapkr. 17 d., Liet. 
Auditorijoje, kuopoje viršija 
čia gimusios ir augusios veik
lios moterys ir merginos. Tai 
nuopelnas veiklios 49 kjp. pir
mininkės R. Maziliauskienes. 

LJos veikia lyginasi kitai Šv. 
Jurgio parapijoj veikėjai A. 
Vaišvilienei, ARD 2 skyr. pi
rmininkei 

Linkėtina M. S. 49 kp. iš
augti skaičiumi narių iki AR 
D 2-ro skyriaus narių skai
čiaus. 

Lai gyvuoja veikla Katal. 
Akcijoje M. S. 49 kuopa. Viaį-

Ten buvęs 

GUBERN. STELLE 
PAŠALINA 
TARNAUTOJUS 

Illinoiso gubernatorius Ste-
lle staiga susimetė pašalinti 
demokratus tarnautojus, pri
klausančius priešingai jam 
srovei. Jis skiria savosios 
srovės šalininkus vieno mė
nesio tarnybai, kadangi už 
mėnesio gubernatoriaus vieta 
užims naujai išrinktas guber
natorius Green, respubliko
nas. Šis iš anksto praneša, 
kad pradės salinti nereikalin
gus politinius tarnautojus. 

Tarp *gub. Stelle pašalina
mų tarnautojų yra daugiau 
kaip pora šimtų Chicago j . 
Kalbama, kad gub. Stelle tuo 
būdu pasiruošia įgyti daugiau 
rėmėjų 1942 metais, kada jis 
žada kandiduoti į valstybės 
iždininko vietą, o 1944 metais 
į gubernatorių. 

* 

Neriukas Povilas Šaltimieras 

Du viršininkai 
apklausinėti 

Ryšium su paskutiniais rin 
kiniais Chicagoj federalinė 
"grand j u r y " apklausinė jo 
rinkimų komisionierių l>oardo 
pirmininką Harry A. Lipsky 
ir to boardo rekordų divizijos 
viršininką Hąrold Marski. 

Suprantama, jie nesako, 
ko jų buvo klausta. 

ne tik leidžia kasdien radio 
programas, bet ir draugijoms 
išpildo vakarų programas. 
Vieną tokių programų bus ga
lima matyti įgruodžio 8 d. Gi
mimo Marijos parapijos sa
lėje, Marąuette Parke. Vaka
rą rengia vietinė Susivieniji
mo kuopa, Įžanga 45c asme
niui. Aušrinė 

SHOPMNBBAYS 
LEPT 

Gaisre sužeista 
penki ugniagesiai 

Ketvirtadienį kilo gaisra? 
Jonąuil apartamentiniam vieš 
buty, 1600 Jonąuil terrace. 
Ugniagesiai pro langus iš vii 
šutinių aukštų kopėčiomis nu-
gusius vyrą ir moterį. Kitas 
vyras pro langą laimingai iš
šoko iš antrojo aukšto. Be to 
penki ugniagesiai lengvai su
žeista. Gaisrininkų vadų ap
skaičiavimais padaryta apie 
25,O0D dol. nuostolių. Sunai
kinta pusė trečiojo aukšto. 

DEMOKRATAI 
NESIPRIEŠINO 
BROOKSO 
PRIĖMIMUI 

Žiniomis iŠ "VVashingtono, 
demokratų senatoriai nesi
priešino iš Illinoiso naujai iš 
rinkto senatoriaus Brookso, 
respublikono, priėmimui. Jis 
prisiekdintas. 

Tik senatorius Barklev iš 
Ky., demokratų senatorių ly
deris, pareiškė, kad, rasi, bū
siąs iškeltas rinkimų rezulta
to kontestas. Anot demokra
tų, yra keista, kad* sen. Slat-
tery pralaimėjo rinkimus. 

Sen. Brooks , užima guber
natoriaus Hornerio paskirto 
senatorium Slattery vietą. J is 
buvo paskirtas mirus senato
riui Lewis. Tad Brooks šį 
kartą eis mirusio Lewis tar
nybą, kuri baigsis 1943 metų 

ią. 

DEL MIESTO BIU
DŽETO ATSI-
KLAUS PILIEČIŲ 

Chicagos aldermonų tary
bos finansiniam 'komitetui 
prasideda kasmetinis galvos 
sopėjimas. Šią savaitę jis 
pradeda svarstyti miesto biu 
džetą. 1941 metams. Finansai 
yra opiausias aldermonų ta
rybai dalykas. 

Komitetas pakvietė savo 
nuomonę tarti įvairių organi
zacijų vadus ir pavienius pi
liečius. Iš jų norima išgirsti, 
kaip Čia miestui subalansavus 
išlakias su pajamomis, kas 

Laimingieji 
Traukime laimės per "bun-

co par ty" šv. Pranciškaus se
serų naudai, lapkričio 13 d., 
sekantieji laimėjo dovanas: 
Mrs. Laugodąs, 1419 S. 50th 
Ct., Jeart K'inVv, 1423 S.50 
Ave., Jos Shiaulis, 1517 So. 
48th Ct., O. Beikauskienė, 
1226 S. 4tm^A\*!*tĄrrfie!&* 
sišaukė MrčrtJRuį**^ '4 , W 
Sli iaiUĮi^Majonėkite apšauk
ti dėl q§v.a!nos pas' A. Jauk-
šienę, 1SJ& & 4Sth_ %., Cicero. • 

i 
Padėka. 

srr**, . • 

• 

Mes, "Genovaitė ir Jonas An-
darius, kad nedidinti mokės- tanaičiaį širdin&ai dėkojame 
čių už nekilnojamas nuosavy
bes. 

Piliečių triukšmai 
Evamstorne 

Evanstono taryba pravedė 
ordinansą, kuriuo padidina
ma ratos nuo 15 iki 30 nuo-
šimčitų už važinėjimą takli ir 
dar 10 centų priedo už ek
stra pasažierių. 

Piliečiai sukėlė triukšmą 
prieš ordinansą. Tarybai nu
rodoma, kad taksi kompani
jos ir su senomis ratomis tu
rėjo pakankamą pelną, o da
bar tos ratos dar daugiau di
dinamos. Tas nepakenčiama. 

Apvogė moterų 
drabužių krautuvę 

Du plėšikai negrai penkta 

APLINK MUS 

visiems, kurie atsilankė į mū
sų vestuves: draugėms ir gi
minei, mergaitėms, kurios, bū
damos pamergėmis, gražiai 
papu&šė bažnyčioje apeigas, 
taipgi ir pabroliams, visiems 
pa žį stami ems dalyvavusi em s 
mišiose, kuomiet Moterystės 
Sakramentas buvo suteiktas. 
Tikimės, visi pasimeldė mūsų 
intencija. Ačiū kunigui Gau-
čui už nuteikimą šliūbo, sesu
tėms už papuošimą bažnyčios 
gėlėmis, prof. Pociui ir cho
rui už puikų giedojimą ir E. 
Valančiūtei už solo "Ave Ma
ria". Dėkojame mamytei Ka-
nušienei už viską, ką tik ji 
darė dėl mudviejų ir tėvams 
Antanaičiams, visiems už lin
kėjimus ir dovanas. 

Jon. ir G-enov. Antanaičiai 

X Helen Bartush, Chicago 
lietuvių dainininkė, priimta j 
Chicago Opera Co. Dainuo
sianti keliose operose. 

X Dr. Geo. A. Wiltrakis, 
Aitb»p^dH&!f^^! tearęs vir
šininko pavaduotojo pareigas, 
I š k i r t a s viršininku iVoria 

e Hospital 
~ " 4.' 

įC Prances žfcmgulyte ife* R 
Boston, Mass.,' pora ""salv^či u 
atostogavo Chicago ir, Gales-
burg, 111. Ji yra privati"sek
retore Gillette Razor Co. pre-
zidehto. . ., .' 

X Danielius Kusnskis, bro
lis Al. ICufnskio, Padėkos Die 
ną susižiedavo su Olga Sta-
nis. 

X Staiga susirgo Steponas 
O. Vilkas, gyv. 1515 So. 49th 
Ct. Ningabenrtas į Loretta li
goninę, kur padaryta operaci
ja. Ligonį prižiūri dr. S. Pa-
luisis. Draugai (prašomi ligo
nį aplankyti. S. G. Vilkas yra 
gerai žinomas tarp Cicero 
jaunimo. 

dienį dienos laiku užpuolė 
moterų drabužitų krautuvę 
miesto centre, arti Madison 
ir State skersgatvio. 

Krautuvės menadžerį pri
vertė atidaryti "cash registe-
rį," pagrobė apie 400 dol. ir 
paspruko. 

Plėšimas įvyko trečiajam 
namų aukšte. 

Lietuvai Gelbėti Fondo na-
. | riai — garbingoji Lietuvos ko

votojui armija. 

VEDYBOS 
Gauti leidiniai tuoktis: 
Anthony Mikolaitis, Loret-

ta Yuaskevic, 25—22. 
Tbeodore Wenckus, Ruth 

Kasiper, 24—20. 
Paul Shimkus, Evelyn Se-

kadio, 24—21. 
* — 

EEMK1TE, PLATINKITU 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

•< • , ( . , • 
Tad sen. Brooks turi du 

apskritus tarnybos metus. 

Ii r i 
r.- Alį 

Tikra sąžines atskaita hu
nu ne tada, kaip suskaitom 
savo nusikaltimus, bet kada 
surandama tų. nusikaltimų 
priežastis." 

(Tihamer Toth) 

&ny Usd • Detecting Whiie Plague 

Gub. elektas Green 
apkrautas prašymais 

Gubernatorius elektas 
Green, respublikonas, apver
stas prašymais parūpinti po
litinių džiabų savo partijos 
darbuotojams. Kalbama, kad 
jis kiekvieną prašymą asme
niškai patikrinsiąs ir apsvar-
stysiąs. Tas gi ims daug lai
ko. 

Young woman having X-ray picture taken of her chest. Tuberculosia 
associations, which are supported by Christmas Seal income, urge thU 
method in helping to find persons with the disease. 

• 

8(/y Ot&SHMS SEAIS 

Daugiau priimama 
drafto vyry 

Cooko apskrities ir Chica
go draf to boardai ateinantį 
trečiadienį kariuomenės tar
nybon pasiųs kitą drafto vy
rų grupę, kurioje daugumas 
bus savanoriai. 

Dienraščio Draugo Bankietas Su Programa 
Sekmai, Gniod.-Dec. 8, 

1940 Metais 

Lenkų dienraščio 
sukaktuves 

Lenkų katalikiškas dienraš
tis "Dziennik ,Chicagoski , , 

gruodžio 8 dieną mini 50 me
tų sukaktį. 

Tą dieną Šv. Stanislovo 
Kostka bažnyčioje (No. 
Side) įvyks iškilmingos pon-
tifikalinės Mišios. Celebruos 
J. E. vyskupas \V. D. 
O'Brien, D. D. Vakarą gi Į 
Stevens viešbuty įvyks vaišės PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Aušros Varto Par. Saloj, 
2323 W. 23rd Place, Chicago 

Charles Ojala, 19 m., iš La 
Grange, ir Harold Foreman, 
19 m. amž., iš Sheridan, 111., 
Dėkonės dieną praleido šv. 
Kryžiaus ligoninėje. 

Ties 55 gat. ir Harlem ave. 
jųdviejų automobilis susidau
žė su sunkvežimiu ir 'abudu 
sužeisti. 

Šia iškilminga proga, dienraščio Draugo Garbes Rėmėjams bus teikiami 
diplomai; bus piuki programa su visa eile dainininkų, choristų ir kalbėtojų. O 
kas daugiau, bus skani, meniskai prirengta puota su įvairiais pamarginimais it 
vyraus draugiška dvesia. Pelnas skiriamas Mašinų Fondui! 

Kviečiame visus Draugo skaitytojus, rėmėjus ir prietelius atsilankyti ir da
lyvauti šiame šeimyniškame vakare! 

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE BANKIETO TTKIETAS £1.00 


