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P. T. 

Beveik visose J. A. Vals
tybių katalikų vyskupijose Į 
gruodžio 1 dieną, sekmadienį, p n l j m o o OCIOC 
bus minima Amerikos Katuli- U u l l i d u UOlUO 
kiškojo Universiteto Diena. 
Ir tą dieną visose katalikiš
kose bažnyčiose įvyks kolek-
ta išlaikyti šią Amerikos pon 
tifikalinę aukštojo mokslo įs 
taigą, \Vashingtone, 1). C. 
ftioje jstaigoje mokosi Baž
nyčios ir valstybes būsimieji 
vadai, dvasiškiai ir pasaulie
čiai. Amerikos katalikiškojo 
Universiteto išlaikymui kas 
metai visoje šalies bažnyčiose 
vvkdoma kolekta. Ši kolekta 
šiai mokslo įstaigai yra, taip 
tarius, *4 gyvybės kraujas'V 
be ko įstaigos gyvavimas ne
būtų įmanomas. 

KARALIAUS BORISO-HITLERIO PASITARIMAS 
italus prie Koritzos 

ir Bulgarijos 
susitarimas 

Amerikos Katalikiškasis U-
niversitetas atidarytas 1K89 
.m, lapkričio 13 su viena teo
logijos mokyklai, kuriai pa
rinktas 11 mokslininkų fakul
tetas. Tai buvo garbingo po
piežiaus Leono X1TT laikais. 
Buvo apie 40 studentų, suvy-
kusiųjų iš įvairių pasaulio 
dalių. Šiandien fakultete yra 
300 narių ir daugiau kaip 
2,500 studentų. Pernai Univer 
sitetas minėjo auksinį jubi
liejų. Popiežius Pijus XII j] 
laimino. 

Žiniomis iš Helsinkio (Suo 
mijos), Rusijos bolševikai sta 
čiai akiplėšiškai ir teroru so-
vietina užgrobtą ir pavergtą 
Pabaltįjį — Lietuvą, I>atviją 
ir Estiją. Bolševikai ten per-

SOFIJA, lapkričio 19 d. — 
Šiandie Bulgarijos žmonės su 
žinojo, jog jų karalius Bori
sas paskutiniuoju laiku tarė
si su Hitleriu. 

Karaliaus Boriso ir Hitle
rio susitikimas įvyko kaip fik 
tuo laiku, kai matosi žymių, 
jog manoma pravesti organi
zuotą propagandą, kad pa
ruošti Bulgarijos žmones n^ 
tikėtiems įvykiams. 

Apie karaliaus kelionę vy
riausybės komunikatas prane
ši Borisui grįžus ir tik pažy
mėjo, jog jis ir Hitleris kal
bėjosi sekmadienį. 

Spauda vėl atnaujino kal
bas apie Bulgarijos teises iš
ėjimui į Aaigėjaus jūrą ir už
tikrino visuomenę, jog šis 
klausimas netrukus bus " ta i -
kiai ir patenkinamai*' išriš
tas. Tačiau nepažymėjo kaip 
to bus galima pasiekti. 

GALI SUSITARTI 

Atgavus pietinę Dobrudžią 
iš Komunijos, Bulgarija pra
dėjo reikšti vilčių, jog Grai
kijos sąskaiton gali gauti išė
jimą į Aigėjaus jūrą. 
Iškilus karui tarp Italijos ir 
Graikijos, Bulgarija buvo neu 

Graikai 
SPROGIMAS SUGRIOVĖ DIRBTUVE 1 Smarkiose kovose graikai 

užėmė Koritzą: Reuters 
Belaisvių skaičius didėja 
Aršios kovos Epine 
Puolė Itali jos bazes 

ATĖNAI, lapkričio 19 d. —I Tačiau graikų kariniai sluo 

("Draugas" Acme telephoto) 
American Cyanamid and Chemical Corporation, Bridgeville, Pa., pastatai po įvykusio ne

išaiškinto trečiojo per vieną savaitę sprogimo. Paskutinį kartą sprogimo laiku daugiau kaifl 
100 darbininkų, dirbo, bet tik du sužeista. Bet nuostolių — apie 250,000 dolerių. 

Pranešama, jog iš Koritzos 
zonos graikai pamažu stumia 
italus atgal. Italai priversti 
aršiai kovoti, kad išlaikytų 
atdarą pasitraukimo kelią. 

(Reuterio pranešimas iš 
Belgrado sako, jog graikų kai 
rių kariuomenė užėmė Korit
zą šiandie 1 vai. y te). 

gsnlai neskelbia, jog užimta 
Koritzas. Vvriausvbės kalbėto 

» * 

jas vakar naktį pareiškė, jog 
fašistai Koritzos zonoj prave
dę krontratakas ir pasikvietę 
bombanešius, kad pridengtų 
jų (pasitraukimą. 
PAŠOVfi 9 OLRAIVIUS 

Bet ir tai nieko nepadėjo, 
nes prieš italų bombanešius 
laiviai, kurie pašovę devynis 

kTTT\Drv kTTff? ti&y orlaivius. Žuvo du Grai-

dėm apnyko visus tų kraštų j t m l i T a f i a u ( l a b a r g a l j a i 

politinius, socialinius ir e-
konominiuis reikalus. Teroru 
sovietinimas pradėtas iš te
nai pasišalinus svetimų vals
tybių reprezentantams. Kraš
tų kariuomenės panaikintos, 
visų gyventojų (išėmus vo
kiečių) savastys nacionali
zuotos. Visą Pabaltįjį valdo 
GPU (čeką). Raudonosios ar 
mijos aukštasis karininkas 
pripažįsta, kad sovietinimui 
labiausia priešinimąsi estai. 
"Bet tai menkniekis", sako 
tas raudonarmietis. "Mes ži
nome kaip palaužti jiems nu

būti pasiūlyta koridorius jū
ron per Graikiją ir Bulgarija 
gali sutikti paremti italus ar 
bent perleisti per savo teri
toriją vokiečių kariuomenę. 

RIBBENTROPAS, 
CIANO, 

VENGRIJA 
BERLYNAS, lapkričio 19 

d. — Po visos eilės Hitlerio 
konferencijų su Italijos, Ispa 
nijos ir Bulgarijos vadais, 
Vokietijos oficialioji žinių a-
gentūra DNB praneša, Jog 
ašieis pasitarimuose sekamoji 
bus Vengrija. 

DNB pranešimu, iš Ber-
chestesgadieno į Vieną išvyko 
Vokietijos ir Italijos užsienio 

ŽINIŲ SANTRAUKA 
TORONTO, Ont., lapkričio 

19 d. — Norvegijos parlamen 
to pinnininko sūnus, Dr. Ed-
ward I. Hambro pareiškė, jog 
nežiūrint Vokietijos, kariuo
menes, Norvegijoj didėja slap 
tas prieš nacius judėjimas ir 
sabotažas. 

Nors ii 

garas >» 

LONDONAS, lapkričio 19 
± — Aviacijos ministerijos 

iri aini ™ vnkip+iin i m i n i s t e r i a i Y o n R i b D e n t ™ P a s J komunikatas praneša, jog va, 
sn.nd, „* ToZJl ^™T i r C k m ° - Yien0n ir^Mie^ kar nakti anfflu bombanešiai spauda, ne oficialieji sluogs- j a t v y k s t a Vengrijos premjeras 
niai nieko nesako apie Pas-j p a l ' T e l e k y i r u ž s i e n i o m M s . 
kirtimuosius pasitarimus, bet . ,- , , . . - . . . : . x . . tens Csaky. 
laikraščiai rašo, jog si savai
tė būsianti politiniai svarbi. 

United Prese koresponden
tas praneša, kad Rusijos ca
rų laikais lietuvių, latvių ir 
estų tautos naudojasi šiokia 
tokia laisve. Šiandien gi jos 
netekusios ne tik nepriklauso 
mybės, bet ir visiškai paver
gtos. Visam krašte vykdoma 
Stalino " demokratiškiausio-
j i " konstitucija, kuri yra nie 
kas daugiau, kaip tik baisi 
raudonoji vergovė. GPU agen 
tai kasdien suima šimtus 
žmonių. Sakosi, tuo būdu jie 
siekia išnaikinti visus nepa
tenkintus nauja tvarka. 

Dabar vengrų laikraštis De
troite padavė tokią tragingą 
žinią. 1902 metais Amerikonį gas! 

Hamburger Fremdenblatt 
pamini Komuniją ir Ispaniją 
kaipo kovos laukais teisės 
prieš Angliją Viduržemio jū
roj. 

atvyko AVilliam Cro\vak. 
metus jis dirbo Pennsylvani-
jos anglių kasyklose. Išaugi
no Amerikoje gimusis 9 vai
kus. Turėdamas daugiau kaip 

Po (pasitarimų, t?n Hitleriu 
iš Salzburgo šiandie išvyko 
namo Ispanijos ministeris Su-
ner. 

Autorizuotieji sluogsniai a-* 
pie Bulgarijos karaliaus Bo
riso ir Hitlerio pasitarimus 
pareiškėj, jog jie "diskusavo 
Europą". Toks pat atsaky
mas gauta ir apie Vienos- kon 
fereneijų tikslą. 

Manoma, jog Vokietijos 
ambasadorius Turkijai Franz 
von Plapen, kuris vykstąs 

kar naktį anglų 
atakavo Vokietijos dirbtino 
aliejaus gamyklas Leunoj, ne 
toli Leipcigo. Sukelta didelių 
gaisru, f - J l f f i 

NEW YORKAS, lapkričio 
19 d. —Dr. Theodore Huebe-
ner, svetimųjų' kalbų direkto
rius, praneša, jog New Yorko 
viešose mokyklose žymiai su
mažėjo vokiečių kalbą studi
juojančių mokinių Iškaičius. 

»\ UŽDARE 
PARYŽIAUS 

UNIVERSITETĄ 
BERLYNAS, lapkričio 19 

d. — Paryžiaus laikraščiai la
pkričio 16 dieną rašo, jog 
Vokietijos karo komendantas 
Paryžiuje neribotam laikui 
uždarė Paryžiaus universite
tą, kai studentai "lapkričio 
11 d., nežiūrinit visokių de
monstracijų formalaus draiudi 
mo, suorganizavo gyvą de
monstraciją". 

Pranešimas, pavadintas 
"Pamoka ir įspėjimais1" sa
ko, jog demonstracijoms trū
ko nuoširdumo ir jos prasidė 

VOKIEČIUS 
LONDONAS, lapkričio 19 

d. — Vakar naktį Anglijoj 
'siautė šiaurus vėjas, kuris su 
trukdė vokiečių bombanešių 
atakas. Londonas vakar nak
tį ir šį rytą praleido be ne
lauktų vokiečių svečių. 

Tačiau, nors menkų atakų, 
kurios padarė mažai nuosto
lių, susilaukė Liverpoolis ir 
vidurinioji Anglija.. 

Patikimi sluogsniai prane
ša, jog mažas Anglijos bom
banešių būrys pravedė atakas 
vidurinėj Vokietijoj. 

Admiralitetas praiDeša, jog 
pereitą naktį lengvieji laivy
no daliniai apšaudė Somali-
jos uoistą Dante, kur pagadin 
ta aliejaus tankai ir priešor-
laiviniai pabūklai. 

jusios Paliaubų dienos popie-_ A l l g l ų bombanešiai atakavo 
tyj. 

60 metų, 1938 metais tas žn*o 
gus norėjo gauti šias šalies j 'Hraukniu į pietus", grįžta į 
pilietybės certit'ikatą. Visai Ankarą. 
žvilgiais jis buvo tinkamas, 
tik angliškai susišnekėti jam 
buvo sukiausias krvžius. Tris 
kartus jis buvo šaukiamas į 
kvotimus ir nieko neišėjo. Na 
mie vaikai jį mokino. Kai šie
met ketvirtąjį kartą ir vėl jis 
atstumtas dėl Ealbos nemokė
jimo, senis parėjo namo ir 
pasikorė. Štai, dėlko minėto 
biliaus pravėdinto reikalin-

DIENRAŠČIO "DRAUGO" 
METINIS 

KONCERTAS 
— įvyks — 

BUDAPEŠTAS, lapkričio 
19 d. — šiandie Romunijos 
miestan Focsani pasiųsta gy
dytojų ir gelbėjimo darbinin
kų būriai, kai pranešta, jog 
nauji žemes drebėjimai palie
te miestą. 

BERNAS, Šveicarija, lap
kričio 19 d. — Šveicarijoj 

Sekm., Sausio 26, 19411**8*" nubalui§ ^ ^ •"* 
S0K0L HALL 

SKUBIAI STATYS 
BAZES 

WASHINGTONAS, lapkri
čio 19 d. — Informuotieji 
sluogsniai šiandie praneša, 
jog kariuomenė' planuoja sku
biai statyti bazes gautose iŠ 
Anglijos vietose. 

Anglija iki šiol pilnai suti
kusi išnuomuoti Amerikai ba 
zėms vietas Bermudoj, Baha-
mo salose, Jamaikoj, Antig-
voj, St. Lucia. Britų Gvianoj 
ir Newfoundlandė. Tik dėl 
Trinidado kol kas pilnai ne
susitarta. 

Elbasani, italų bazę- Albani-
jos pajūryj. 

NUSKANDINO 10 
LAIVŲ 

BERLYNAS, lapkričio 19 
d. — Informuotieji sluogsniai 
šiandie praneša, jog du Vo
kietijos submarinai nuskandi-

kijos orlaiviai. 
Sakomai, jog žygiuojanti 

pirmyn "Graikijos kariuomene 
suima vis daugiau kalinių, 
sandėlių ir karo reikmenų, 
C-?>&jkai paėmę 10,000 apklotų, 
daug javų, dešimti lauko pa
trankų, 33 antitankines ka-
muolės ir 15 mortarų. 
DIDELĖS SANKROVOS 

Manoma, jog Koritzoj di
delės italų sankrovos, kur fa 
šistai buvo sutraukę mėne
si amis. maisto ir karo reikme
nų. 

Graikijos komunikatas sa
ko, jog smarkios kovos vyks
ta viduriniam ir pajūrio fron 
le, kur graikai suėmę belais
vių ir pagrobę italų maistą 
atakoje ant Ersekos ir Boro-
vos miestelių Albanijoj. 

Vidaus saugumo ministeri
ja praneša, jog graikai moto
riniais laiveliais užpuolę vie
ną Italijos Dodecanese salų, 
kur yra fašistų fortifikuotos 
laivyno bazės rytinėj Vidurže 
mio jūroj. 

ĮSPĖJA RUOŠTIS 
PRIEŠ AMERIKĄ 
TOKIJO, lapkričio 19 d. — 

Šiandie visam mieste pasiro
dė plakatai su įrašai: "Pasi
ruoškite prieš Ameriką". 

Mažesnėmis raidėmis įrašy-
no 8 anglų laivus, kurių tona- ta: "Klausykitės varpo pašau 
-zas siekia 45,000 t., ir bomba- linio karo išvakarėse" Šie 

netaai nuskandino du ir tris P l a k a t e i . ^ * " i . t l i n « i , b u v o 

. Jungtinių, Valstybių ambasa
dos apylinkėj. 

sunkiai sužalojo. 

Šios atakos įvykę per pas
kutiniąsias 24 valandas. 

Tuo tarpu laikraščiai, sąry 
šyj su gandais, jog Anglija 
ir Amerika pasirašė su Siamu 
slaptą sutartį, aršiai puola 

Taigi, rezervuokite tą dieną 
dienraščiui "Draugu\" ir jo 

šauniam koncertui. 
* * * * * * 

O i ) Ą c LONDONAS, lapkričio 19 j šias valstybes. 

d. _ Admiralitetas praneša j Visa Japonijos spauda grie 
žiui kalėjimu du šveicarus ir Dalinai debesuota ir vėsiau, jog per vienla savaite, kur j žtai skelbia, jog Amerikos ve 
septynis svetimšalius už są-| Prieš pietus protarpiais lie- "baigės lapkričio 10 d., priešo j dama politika yra priešinga mokslą išsprogdinti šveicari-; tus. 
jos aerodromus ir sunaikinti Saulė teka 6:46 vai., saulė 
orlaivius. leidžias 4:25 vai. 

veiksmai sunaikino trylikt i Japonijos interesams ir ragi-
Anglijos laivų, viso 71,749 tfi į na japonus pasiruošti prieš 
nas. Ameriką. 
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Dėkojame 

Prieglaudos Statymo Reikalu 
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga Padėkos 

Diena minės tikrai naudingai ir pavyzdingai. 
Bedėkodami Aukščiausiam už visas malo

nes, jie darbuojasi, kad savo nelaimingųjų 
brolių vargus sumažinti, juos šelpia ir sene
liams stato prieglaudos narna. 

Rytoj šventina statomojo prieglaudom na
mo kertinį akmenį. 

Įvykis yra svarbus, istoriškas. Neabejo
j a m a kad šio istoriškojo įvykio liūdinink 
būti suvažiuos gausingas mūsų tautiečių bū
rys* 

fiis įvykis vra svarbus ne vien tik lietu
viams chksagiečiams, bet visai Amerikos lie
tuvių visuomenei, nes prieglauda priklausys 
jai ir jai tarnaus. 

Ta pačįa proga lietuvių visuomenei pri 
mename, kad šventinti namo kertinį akmenį, 
dar nereiškia visa namą tuojau užbaigti. 

Kaip greit bue galima namą baigti, daug 
pareis nuo statytojo k i š e n e 

Kiek mums žinoma, to statytojo — Lab
darių Sąjungos iždas yra mažas. Jis tik T n 
džios statybos išlaidą* tegalės patenkinti. Vi-
m n namui baigti u tinkamai įrengti reikia 
didelių pini*ų ^uinų, 

Nežiūrint to, statymo darbas prad3tas. Pra

dėtas dėl to, kad lal)dariai pasitiki lietuviu \£ 
visuomenes geraširdiškumu ir duosnumu. Ji 
pasitiki, kad visuomene, pamačiusi dar vie
nos nuujos ir labai Reikalingos įstaigos rū
mams augant, bus dar duoisnesnė ir Midaiy> 
galimumų kiek galinįa greičiau realizuoti 
kilnųjį tikslą. 

Mes iš savo puses nuoširdžiai sveikintame 
Labdarių Sąjungą, pradėjusia taip didelį 
darbą i r linkime tiel^ sutataukti visuomenės 
paramos, kad netrukus ir visą prieglaudos 
namą būtų galima užbaigti. 

Tr^iadienli?, ląpkr. 20, 19*1 
m 

\ = 

Lietuvai Gelbėti Fondas 
(veikiantis prie A. L. R. Kat. Federacijos) 

m v n ^ i 

"Nepelnytų Laurų Sekėjai" 

Rytoj tradicine Amerikos šventė — Putlo
kos Diena. 

Amerikos gyventojai turime už ką būti 
dėkingi Dievui. 

Esame Dievui dėkingi, nes Jis laimina 
mūsų kraštą. 

Laiminai j į visais atžvilgiais. 
Mums čiai nieko netrūksta. 
Žeme išdavė gausingą vaisių ir visus ajp*-

rūpina kūnui reikalingu maistu ir drabužiais. 
Pramonė ir prekyba įsisiūbuoja. Tai duo

da galimumų darbinamkaims ir miestif gyven
tojams apskritai gerinti savo būvį. 

Nelaimingieji: negaunantieji darbo, sene
liai ir šiaip jau negalintieji dirbti jokio dar
bo yra valdžios arbai labdaringųjų otrganiza*-
eijų aprūpinami maistu, drabužiais, pastoge. 

Esame dėkingi Aukščiausiajam, kad lig-
šiol mus apsaugoja nuo karo. 

Kuomet Europoje ir^Azijoje liejamas žmo
nių kraujas, k^ioniet milijonams pritrūksta 
mkaliagiaustų gyvenimui dalykų, kuomet 
del karo priežasties ten siaučia badas, ligos, 
— kuomet ten žmonės kankinami, terorizuo
jami ir žudomi, pas mus. Amerikoj taika ir 
materialinė gerovė viešpatauja. 

Bet mes čia esame labiausia dėkingi Die
vui, kad Jisai išsaugojo didiiausiąjį mv&ų 
turtą — laisvę i r nepriklausomybę. 

Europos diktatoriai siekdami savo asine- , 
ninės garbėj žemiškus dalykus pastatę aukš
čiau paties Dievo, norėdami pasotinti gob
šųjį, nepasotinamą imjfieriaJtžmą, paplukdė 
kraujuose visą eilę tautų, dtšimtimis mili
jonų žmonių skandina medžiaginiame ir mo
raliniam* akurdie. Ten siaučia persekiojimai, 
belaisve. Milijonams atimta taisvė ir Dievą 
garbinti. 

Me* ligaiol niaudojatnėe pilniausia laisve. 
Čia nieks netrukdo mums Dievą garbinti 
taip, kaip mes norime ir kaip išmanome; 
nieks netrukdo veikti, kalbeli, rašyti taip, 
kaip mes norime. 

Toji krikščioniškosios demokratijos garan
tuotoji laisvė — yra didžiausias turtai, bran
giausia dovana, už kurią nuoširdžiai turime 
būti dėkingi Dievui ir nemlduotai, bet gsn-
lingai dainuoti — God blese America! 

Tokia antrašte " Am^ika ' ' įdėjo vedamąjį 
straipsnį, kurį matome reikalą ištisai per
sispausdinti: 

"Gyvename tokius laikus, kai lietuviams 
nereiktų užsiimti smulkmenomis, kai nereik
tų ieškoti progos savo asmenį ar savo grupę 
bei organizaciją nenupelnytai į padanges 
kelti. Deja, taip yra. Keisčiausia, kad. tų 
nuopelnų siekia ne jaunesnieji, bet vadinami 
veikėjai veteranai Kadangi tos nevykusios 
pastangos pasinaudoti jaučio rage tupėju
sios ir didelį arimą išvariusios musės poli- Kat. Federacijos žinioje e'^n-
t ika jau išėjo į viešuma^ tad negalima fcsusi- eio Lietuvai Q*el!beti Fondo, o 
laikyti ir savo "dvylekio" nepridėjus. kitus du trečdalius ruošiasi 

Visiems lietuviams labai svarbu, kad ąpa- P*<įengti kitos srovės. 
lių 15 d. Šaltuosiuose Kūmuose prezidentas ' K a d ištesėti savo pažadus 
priėmė lietuvių amerikiečių delegaciją, ku- i r pagelbėti tėvynei jos sun-
riai pakartojo mūsų šalies vyriausybes tvir- kią valandą, katalikų organi-
tą nusistatymą nepripažinti Lietuvos okup:^ zacijos, uoliai remiamos savo 
cijos. Delegacijoje dalyvavę asmenys laikraš- Dvasios Vadų jau pradėjo or-
šiuose bešališkai aprašė šį istorinės reikš- ganiziuotą aukų rinkimo kam-
mės žygį, visai nesistengdami iškelti kieno ' paniją ir tikisi per paskuti-
nors nuopelnų. Jie tiek buvo korektiški, kad ' ̂ ns d u gių> m e t ų m ^ n e s i u s __ 

Narių Vajus lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
1940 metų 

Lktuvui Gelbėti iš bolševi- jai prašomi reikalauti is aukų 
kų. okupacijos, pabėgėliams iš rinkėjų kvitų ir savo ranka 
Lietuvos sušelpti ir Lietuvos įrašyti (paaukotą sumą į kvi-
Valstybės reprezentantams tų šaknelę. 
bei propagandos biurams Eu- ' ~ , .. , , . 
™™ T M • r x« - -vi Kolonijų vadai, kurie gaus 
ropos Valstybių sostinėse įš-'-v ^ , 
lafwr, vJL>2 -iv * l s Federacijos centro aukų laikyti reikalingos milzinis- , , v • - • , . . .knygeles, prašomi pasirupm-
kos pinigų sumcJS. .. ; ° . ' . t į ,. ,,. , , 

ti tuojau išdalinti tas knyge-Kadangį aukščiam minle- les veikliems ir įtakingiems 
tiems reikalams jokių kitų kolonijų veikėjams ir įparei-
lešų nėra, kaip. tik aukos, ku- goti juos, kad jie nedelsdami 
rias savo tėvynės reikalams' pradėtų Lietuvai Gelbėti Fo-
aukoja Jungtinių Amerikos ndo narių vajų, apeidami vi-
Valstybių lietuviai, tai vienas sus kolonijos lietuvius ir net 
trečdalis reikalingų lėšų tu- Lietuvai prielankius svetim-
rės būti paimtas iš A. L. R. tauč to . 

Kad narių užrašymas vyktų 
planingai, kiieikvienain rinkė
jui reikia numatyti rajoną, 
kuriame jis, tik vienas, rink
tų aukas ir užrašinėtų L. (J. 
Fondo narius. 

Tie lietuviai, kurių greit 
nepasieks ailkų rinkėjais, pra
šaliu savo auką Lietuvai Gel
bėti Fondui prisiųsti paštu 
"Money Order" arba čekiu 
kartu su pasižadėjimu. Pasi-

! Dėsli Višta Ir Antis 
Šiandie dedu ant delno J. 

Martinaičio pasakėčią apie 
dėslią vištą ir antį. Joj au
torius tlumočija, kas atsitin
ka su tais, kurie tiki balsa-
vikams ir jų saldliežuvavi-
mui apie Stalino ant tankų 
atvežamus darbininkams ' r o 
jus . " Kas atsitiko šioje pa
sakėčioj aprašomai vištelei, 

(tikrą tiesą.. 
— Ačiū tau, kar-kar, už švie-

( 8 U . . 

— Pasakvti atvirai — 
Nežinai tu, ką darai 
Ir už keletą grūdų 
Tu kamuojasi.. Griaudu.. 
Na, ir mulkina tave. 
Ve, 
Padėjai tu kiauMnį 
Širdy 
Aštrūs sopuliai 

beeinu visu savo delnu, atsi-| N a > i r k a m g i v i g d e d i t u i r 
tinka su kiekvienu, kuris tik 
patenka į balšavikų "rojų. ' 
Ve, kaip J. Martinaitis rašo. 

nepaminėjo apie du asmenis, per prievarta' l a k r i t į i r V t i L i e r a ' u. &" ^ T T u , I 
įsiveržusi* i Baltuosius Kūnms. TaSiau t „ L ' * T i . f . ? \ , Z «" f c3m ,° b l a n k a i b u s n u o l a t 
įsiveržusius į 
"Tėvynė", kuriai viena tų įsiveržusių labai 
arti, nei iš šio, nei iš to sudarė savotiška 
istoriją apie delegaciją ir neva poetiška vaiz
duote sukūrė "originalų" nupasakojimą. 

*'Tėvynė" nurodo, kad sumanymas atsi
lankyti pas prezidentą kilęs Lietuvos pa
siuntinybėje, kad delegaciją sudarę tik ka
talikų ir tautinio Susivienijimų pirmininkai, 
kad kiti nariai buvę tik jų (palydovai ir t . t 
Šis naivus aprašymas dvelkia viskuo, tik ne 
rimtumu, ne noru paremti katalikų, tauti
ninkų ir socialistų: pradėtą bendrą darbą Lie
tuvos ir jos žmonių gelbėjimo reikalauns. Tei
sybė reikalauja padaryti šias pastabas: 

Sumanymas atsilankyti pas prezidentą ki
lo ne Lietuvos pa^untinybėjie. Dar birželio 
28 d. \Vilke^Barre Fedvrocijos centro posė
dyje tartasi sudaryti delegaciją, kuri apsi
lankytų pas prezidentą ir paprašytų užtari
mo Lietuvai. Federacijos centro paskirtį na
riai (pirmininkas, sekretorius ir šių žodžių 
rašytojas) birželio 29 d. apsilankė \Vashing-
tone, padarė vizitą Lietuvos pasiuntiniui ir 
jam pranešė pasiryžimą sudaryti tarpsrovinę 
Lietuvai Gdbėti Taryibą, kurias pirmasis 
darbas būtų atsilankyti \Vashingtone pas 
prezidentą ir padaryti atitinkamų žygių Lie
tuvai padėti. 

Rugpiūčio 9 d. įvykusiame K. Federaci
jos Tarybos suvažiavime užgirtas sekreto-
riauis paruoštas pasiūlymas Lietuvai Gelbėti 
Tarybai steigti; jame tuip pat aptartas ir 
lankymasis pas prezidentą. Rytojaus dieną, 
sudarant L. G. Tarybą su tautininkų, orgfer 
nizacijų atstovais, tas reikalas irgi aptartas. 
1> UggRcijos suorganizavimas ir laiko nusta
tymas sutrukdyt s, bengiantis į jos sąstatą 
įtraukti ir socialistinės visuomenes atstovus. 

tuvai Gelbėti Fondui 10,000 
narių, kurie užsimokėtų į tą 
Fondą nemažiau, kaip po vie
ną dolerį nKiinio nario mo
kesčio. 

spaiuisdinami visose katalikų 
leidžiamuose laikraščiuose iš 
kurių reikia tą blanką išsi
kirpti, įrašyti į jį savo pa
vardę, vardą ir adresą ir sių-

Per du mėnesius 10,000 Lie- sti kartu su auka L. G. Fon-
tuvai Gelbėti Fondo narių ir dui, kad to Fondo valdyba 
10,000 dol. aukų tėvynes rei-' galėtų tą .aukotoją įtraukti į 
kalams, tai katalikų visuome
nės šių metų pabaigai vyriau
sias šūkis. 

Draugijų vadai pasirūpin
kite, kad šis katalikų visuo
menės nusistatymas būtų į-
vykdytas ir kiekviena koloni
ja išpildytų jai paskirtą kvo-
tą. Pagal Federacijos eentro 
išdirbtą planų visoms Amer. 
lietuvių kolonijoms numaty
tos tokios minimailės L. O. 
Fondo narių kvotos: 

Illinois, Wisconsin ir Indi
anai lietuvių kolonijoms 2,200 
narių. 

Fondo narių sąrašą. 
A. L. R. Jvat. Federacijos 

centras tikisi, kad katalikų 
visuomenė, kuri visad buvo 
jautri visuotse lietuvių reika
luose, padarys viską kas tik 
jos galioj yraį kad šis vajus 
pasisektų. 

Nuoi mūsų visų, pastangų, 
broliai lietuviai, spareina Lie
tuvos likimas. Dirbkime ir au^ 
kokimės, kad įsumažinti savo 
tautiečių kančias ir prraTtinl-
ti Lietuvos išsivadavimo ir 
laisvės valandą. 

Mūsų tėvynės Nepriklauso

mų. 
Detroit ir Orand Rapids, 

Mieli. 400 narių. 
Pittsburglio vy£ku|pijcs pa-

rap. ir kolonijos taip pat Du 
Bois, Pa. 720 narių. 

Visos Scrantono diecezijos 
par, ir kolonijos 850 narių. 

Visos Schuylkill Vaiky pa-
, rap. Mt. Carinei, Pa. ir Slia-

Susivienijimai čia visiškai nefigūravo ir Jl2 (uiokin, Pa. 900 narių, 
vadovybės delegacijos atsilankymo visiškai y i s o ' g phiia(jelpliia parap. 
neruošė. 

Delegacija, pas prezidimtą Rooseveltą su : 
rucišta Lietuvai Gelbėti Tarvbos vadovybe'• 

e, • 

prstan^omis, tad l;am čia ieškoti kitokiu 
aiškinimų, kurie neturi jokio pagrindo] Ar 
tai ne tuščias pagyrų kškojimas ir net isto
rijos klastojimas? Visa tai rodo, kad ame- 15C0 narių, 
rikiečiai lietuviai dar negali bendro darbo! Visos Hartfordo vyskupijos 
bendrai dirbti. parapijos 600 narių. 

Katalikų visuomenės kelias laivai .aiškus.! Visos Bostono, Sįpringfiel-
Jos vadovybė kvkria visa.< gru; < - d i r b t i 1 ^ Providence, R. I. ir Na-
Šventą tautos gelbėjimo darbą, U tas kvie- \,}nm> \ . \[t 12(K) narių 
tinias oesuhiukia reikiamų at,o-aivuių. Katali- KC;įolllis dienomis į visas kev 

Ckveland, Akron, • Dayton mybė yra mūsų švenčiausias 
ir YouiJgsto\vn, Ohio 45(̂  na-'reikalas ir kiekvieno lietuvio 

garbės n?ikalas, todėl visi at
likime tavo pareigą tėvynei 

O, sveika, miela Kuoduote, 
Jau senai tave perspėti 
Aš norėjau, — 
Taip į vištą prakalbėjo 
Sena antis palei klėtį: 

— Leisk, brangioji, nors da-
(bar, 

Pasitaikius gerai progai. . 
— Kar-kar, ačiū tau, kar-kar, 
Aš klausau gražios kūmutės 

—Pažiūrėk, kaip tu sublogai* 
Kaip plunksenlės tavo gra-

( v • 
ŽIOS 

Pasipūtę, 
Pasišiaušę, tartum ras ' a s . . 
Pažiūrėki į mane — 
Mano plunksnos žvilga, tvis-

(ka, 
Aš nutukus ir švari . . 
Tu gi — nieko neturi. 

Ar tikėsi man, ar ne, 
Pasakysiu tau čia viską, 
Kaip gyventi, kaip laikytis 

(privalai, 
Kad visi galai 
Užganėdinti būtų.. 
Jei tu 
Mano rodą išklausysi, 
Pamatysi, 
Paminėsi, kad saldau tau 

įsirašydami Lietuvai Gelbėti 
Fondo nariais. 
A.L.R.K. Federacijos centras 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, 111! 

(dedi 
Kiaušinius tuos taip tyliai t 
Koki tau iš to nauda? 
/Vien skriauda! 
Tu pridėjai, 
Pristenejai — 
Šeimininkė juos surinko — 
Ir į rinką; 
Gavo keletą ten litų, 
Pasigyrė, kad dėsli tu, 
Na, ir viskas — ir šabas!. . 
Taigi aš 
Čia patarsiu tau, kaip daau-

(gei 
(Mudvi draugės — kartu au

gę) •• 
— Ką patarti man galit 
— Tai žiūrėk: 
Kalbu rimtai — 
Jei nors kiek savęs gaili, 
Tai kiaušinių nebedėk! 

— Ačiū tau, miela, už tai, 
Kar-kar, ka- ka, 
Duodu žodį!.. 
Džiaugės, juokėsi višta 
I r išpildė gudrią tą 
Antės rodą: 
J i pradėjo taip gyventi, 
Kaip nurodė gudri antis. 

Apžiūrėjo gaspadinė 
Kartą kitą riebią vištą: 
"Be kiaušinio!" 
I r subraškintą, surištą 
Išgabeno ją pas poną 
Į buljoną. 
Ir vištelė 
Stipo, virto iš juokų, kol nu-

(kirto 
Ja i galvelę. 

Chester, Pa. ir Port Amboy. 
N. J. 425 narius. 

Baltimore,' Md. 125 narius. 
Visos New Yorko ir New 

J>ersey valstybių pair. ir kolon. 

kai kelia fondus, ruošiasi remti ir remia bu- lonijas bus iŠMųstos aukems 
tinuosuis Lietuviu ir IOS žmonėms (gelbėti . , ,, , .. , ,_ u-, 
, , , . . _ v T .V1 . •• T rinkti kvitų knvgeles. Kiek-

ctarbtis, o kitos gmp»3st vr.iskai nesijaudina, . 1 i v . o^ tačiau jų atsakingi pareigūnai ieško atitin- vienoje knygelėje bus po 25 
•kreditų' už neatliktus darbus. Pasi- k v i t a * i r aukų knygelės vir-

darbuekime, vyrai! p e i k i m e gyvybini^ns s e l ^ f igaUojunas Aukų nn-
reikakms atitinkamas Minias pinigų, tiks, j kėjui su A. L. R*. Kat. Fede-
liaį juos simaudokimie, — o tik tada ftfiąu- Uncijos centro sekretoriaus pa 
rėsime, kas buvo vr?okių delegacijų maršai-, rcšu ir antspaudą, kad is-
komis; o kas tik paprastais ^samozvancais". vengti nesusipratimų, tfžfct*> 
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A. Rachmanova 
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Naujy Žmonių Fabrikas 
Romanas 

Vert§ J . PAUUKONIS 

NACIŲ LAKŪNAI SUNAIKINO KATEDRA 
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^ 

(Tęsinys) 
Rašytojas Kuznecovas gyveno koridoriaus gale, iš len

tų sukaltoj būdoj, kuri nesiekė ne ligi lubų. Kaip ip kuo 
Jis gyveno toje savo kertelėje, į kurią nepatekdavo joks 
saules spindulėlis, buvb mįsle visiems. Visi tik tiek žinojo 
kad jis rašė apysakas, apsakymus ir buvo pradėjęs didelį I 
romaną, kurio vis tiek niekas nespausdins; žinojo, kad jis 
visuomet sirguliuodavo ir gyveno pusbadžiu, ir vi«i, o ypač 
moters,- su juo elgdavosi akip su mažu vaiku, netekusiu mo
tinos, ir viskuo jam padėdavo. Kai jis grįždavo pasivaikš
čiojęs arba amžinai Mieškodamas darbo," dažniausiai vis 
rasdavo ką. nors padėta užkąsti ant savo stalo; piethj liku
čius, duonos plutelę, bulvių arba senų bandelių, kurių iš 
pardavėjų niekas nebūdavo nupirkęs rinkoje. Nors niekas 
apie tai nešnekėdavo, bet namuose jau susidarė tokia tra
dicija, kad juo stengdavosi pasirūpinti kiekviena šeiminin
ke iš eiles, ir retai kada kuri tos eilės susilaikydavo, už
miršdama savo pareigą vargšui rašytojui. Tas dovanas jam 
visuomet atnešdavo, kai jo nebūdavo namie. Jo skylėje 
nieko daugiau nebuvo be krūvos ant žemes išmėtytų rank
raščių; visą kitą savo "mantą" jis nešiodavosi drauge su 
savimi, ant gyvo kūno. Tokiomis dienomis, kai grįžęs namo 
nieko nerasdavo, tylėdamas paprasčiausiai badaudavo ir su 
skaistesne viltimi laukdavo naujos dienos. 

Rašytojas Kuznecovas buvo nepaprastai sulysęs ir iš
blyškęs; tat jo ir taip negražų veidą darė dar negražesnį. 
Jo bruožai beveik visuomet būdavo liūdni, o jo dideles pil
kos plienines akys, net jei su kuo jis šnekėdavo, vis bū
davo įsmeigtos į tolį. O jis šnekėdavo su noru ir daug. Va
karus daugiausia praleisdavo pas prof. Orlovą. Ten atsi
stodavo į kėdę, ištiesdavo dešinę koją, kuri buvo luoša iš 
prigimimo, ir imdavo tyliu montonišku balsu pasakoti. Kal-
Dėdavo ilgai. Jo klausydavo mielai, nes besiklausant visus 
apimdavo kažkoks malonus tylus pasiilgimas, rodos., lyg 
ko gaila, lyg ilgu ir drauge graudu. Ypačiai moters atsidė
jusios klausydavo jo žodžių: juk jis taip gražiai mokėdavo | kos įstaigos tarnautojai. " T a 

Iš Katalikų Pasaulio 
^ , 

I Š K A R O I Š T I K T Ų , užtikrinusi šventąjį Tėvą, 
EUROPOS KRAŠTU k a d l a k«™i nepulsią Romos. 

Paskiau susekta, kad italų 
lakūnai padeda naciams bom
barduoti Londoną. Tarpe bri-

LonJone nuo nacių bombų 
mro kunigas, 4 rienu-oles 

LONDONAS. - Naci** la- ̂  k i l ° s ^ u d i s P» l t į ***+ 

C'Draugas" A cine telephoto) 

kūnai orinėmis bombomis čia 
sugriovė vienuolyną, kurio 
griuvėsiuose žuvo keturios se 
šerys vienuolės. 

Kitoj vietoj sunaikinta ber
naičių prieglauda. Ten žuvo 
devyni asmenys ir vienas ka
talikų kunigas. 

LONDONAS. — Nepaisant 
nacių oriniais puolimais 
griaujamų katalikų bažnyčių 
įvairiose Anglijos dalyse, Ket 

Ta4 popiežius kreipės į britų 
vyriausybę, kad ji to nedary
tų, nes nuo svaidomų bombų 
galėtų labai nukentėti katali
kų įstaigos, ypač gražiosios 
istorinės bazilikos ir kated
ros. 

^ \ Z^dlZ P A , ^ < , e n ų n a c U ! l a k f i T J , J B u k i n t o s Sv. Mykolo katedros griuvė- _ _ 
MM pramoniniam Anglijos mieste Coventry. Žiniomis iš Londono, minėtam mieste noriai . terf Northamntono ratai 
bombomis užmušė ir sufeidė apie 1,000 asm?nu tennge, Morthamptono vjsku 

pijoje, atidaryta naujai pa 

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS 
^ = 

Laivais Susisiekime 
Nei Vieno Lietuvio, 

Savo laiku buvo rašoma, 
kad vidaus laivininkystes su
sisiekimai priemonės, kaip 
antai Nemuno ir kitų upių 
laivus, nacionalizavo Sovietų 
Rusijos vidaus laivininkystei* 
komisariatas, įsisteigęs Lietu-

Litai Bus 
Likviduoti 

Už Kredite 
5 Nuoš. Palūkanų 

f 

Nepriklausomosios Lietuvos 
valstybės įstaigų, likvidacija 
eina nepaliaujamai toliaiu. So
vietų Lietuvos komisarų ta
rybos nutarimu, Lietuvos Ba*-
nkas, spalių .10 d. likviduo
tas ir paskelbtas Sovietų Su

statyta bažnyčia. 
Prieš pat naujos k'ažnyčįos 

VTCHY, Prancūzija. — A-
pie Prancūzijos kunigiją su
rinkta tokių žinių: Lille vy
skupijos 12 kunigHj užmušta; 
Montauban vyskupijos vienas 
kunigas užmuštas, 3 dingę ir 
13 paimta nacių nelaisvėn; 
Limoges vyskupijos — vienas 
dingęs ir 28 kunigai ir G se-

voj savo skyrių. Dabar ,nati- j u n g . o s v aMybinio banko ko 
name, kokie yra šios rusiš- j ̂ tora. Taip pat likviduoti 

Talbėti ir su tokiu įkvėpimu pasakodavo apie savo romano 
, didvyres 

— Borisai Ivaničiau! — kreipėsi į jį Ona Ivanovna, — 
papasakokite mums šiandien ką nors apie savo romaną, 
apie jo didvyrius! Jūs esate vienas iš nedaugelio tų, ku- tacijos ruožo tarnybines vie-
rie moka gerai ir gražiai apie moteris atsiliepti! Tikrai, tas esą sulindę buvę baidokų 

rybų Lietuva' ' praneša, kad 
Nemuno laivininkystės tarnati 
tojai ir darbininkai nesiskun
džia, kad' j Nemuno i^ksploa-

kai jūs apie tokius dalykus pradedate pasakoti, ima ro
dytis, tartum kas per širdį su balzamu tepa. 

Rašytojas šypsodamasis pažvelgė į Oną Ivanovua, ku
riai jrs ypatingai simpatizavo, nes ji jam visuomet pade-
uavo visokiuose gyvenimo mažmožiuose, ir, lengvai akcen-

si Lietuvos Banko skyriai pro
vincijoje, kurie taip pat pa
versti sv ie tų banko kontoro
mis. 

Kaip žinoma, Lietuvos Bir-
nkas turėjo Nepriklausomojo
je* Lietuvoje (pinigų leidimo 
teisę. Likvidavus Lietuvos 

tuodamas, bet su kupinu ekspresijos balsu pradėjo pasą- • laivų savininkais Buršteimi 
koti: ir Idelsu, kurie "da r prieš 

— Taip, man jau seniai skauda širdį dėl rusės. Aš 
esu įsitikinęs, kad vi^oj Rusų istorijoj dar nė viena epo
cha nebuvo rusei tokia sunki, kaip šioji, nors jos visos 
buvo ne rožėmis klotos. Rusė visuomet buvo kilnesnė, tei 
singesnė, vertingesnė už vyrą; pavyzdžių pilna rusų li
teratūra. Ir, kažin, ar yra toks rusų rašytojas, kuris ne
būtų iškėlęs jos darbingumo, to savotiško varžto dirbti, 
kurti vertybes, kurios daugiau sveria, negu pati mažutė jų 
asmenybė. 

Tačiau eidama tuo kietu gyvenimo keliu ji visuomet 
ie^ko, kas ją pamokytų, kas jai patartų, ieško vado — ir 
čia glūdi jos visa tragedija, nes ji yra per daug moteris, 
kad jos vadas nepavirstų jos mylimuoju, todėl juo dides
nis esti nusivylimas, kurį tokiais atvejais ji turi išgyventi; 
vyras visados pasirodo silpnesnis ir mažiau vertingas už 
moterį! 

I r dar kas: mane daugiausia stebina rusės beribis pa
siryžimas aukotis. Daugumo rusių giyvenimas yra tikras 
kryžiaus kelias. Tai kelias begalinio etiško veiklumo, išsi
žadėjimas savo laimės, kelias, kuriuo eiti reikia nepapra
stai tvirtos valios, pasiryžimo, tvirto būdo ir ištvermės. I r 
šitas begalinis pasiskyrimas kito gerovei,, pasiaukojimas ki
tam, būtybei, kuri yra už ją silpnesnė ir vargingesnė, kuri 
net nėra jos verta, sakau, šitas pasiaukojimas pasmerkia 
ją visiškai vienatvei. I r kas gali būti moteriai sunkiau už 
vienatvę, už vienišą gyvenimą T 

Rašytojas užjausdamas pažvelgę į Oną Ivanovna, ku
rios akyse suspindo ašaras, paskum išsitraukė iš kišenės ne
švarų lapą popieriaus ir drebančiu iš susijaudinimo balsu 
pradėjo skaityti; 

— "Dostojevskis kartą pasakė: rusė greitai sensta. 
Jos grožis feužydį akimirką ir blykstelėja kaip žaibas. Iš 
tikro, tokiam greitam pražydę j imui duoda pagrindo ne tik 
jos rasės etnografinis ypatingumas, bet ir ta aplinkybė, 
kad* ji be galo myli, myli nieko nepaisydama ir į nieką 
neatsižvelgdama. Rusė, jei myli, mylimam žmogui viską 
atiduoda. Viską vienu kartų; ir tą akimirksnį, ir savo li
kimą, ir savo dabartį su ateitimi. Prižiūrėti namų — ne
moka. Taupyti ateičiai negali, — ir taip beregint nuvysta 
jos grožie, atiduotas tam, kurį ji myli — " 

ir laivų savininkai. Savainua 
suprantama, kad į tas* vie-, 
tas nėra patekęs nėi vienas B a T l k ^ netrukus turės būti 

likviduoti ir Lietuvos pinigai 
— litai. Tokiu būdu šimtai 
tūkstančių Lietuvos gyvento
jų, taupusių centą prie. cento 

Nacionalizuotoji "Lietuvos 
Cukraus" įmonė, susiteirusi 

\ su maisto pramonės, ižemės ū-
kio ir finansų komisariatais, 
paskelbė, kad ji padėsianti 
cukriniųj rankelių augintojams 
įsigyti reikalingas žemės ūkio 
mašinas. Kreditai mcšinoms 
pirkti duodami iki 50 nuoš. 
būsimų runkelių vidutinio de
rliaus vertės. Mašinų pirki
mui kreditai, jei jie viršija 
50 nuoš. runkelių vertės, gali 
būti atskaitomi ,per dvejus 
metus. 

pašventinimą pranešta, kad m m a n s t a i Paimti nelaisvėn; 
Londono dalv YVest End ap-> C l e r m o n t vyskupijos - 3 už
griauta jėzuitų priorinė b a ž - , m u * t l i r 5 2 k u n i * a i i r 2 1 • * 
nvčia. NuostoliM būsią apie ; m m a n s t a s ***** ****** 
250,000 dol. ' | -'on vys1™?1.]08 — 3 užmuš-

J ! ti, 2 dingę ir 30 paimta ne-

VVASHTNGTON. — Tr Grai 
kija įtraukta į Europos karo 
sūkurį. Graikija turi 6,500,-
000 gyventojų, kurių tarpe 
yra apie 75,000 katalikų. Ka
talikai ten turi daug savo įs
taigų, kurioms gresia pavo
jus. . 

NEW YORK. — Iš Londo-
Įrro telefonu Čia dienraščiui 
:New York Times pranešta, 
kad Didžioji Britanija atnau
jino savo pažada Vatikanui, 

laisvėn. 

Čia suminėti visi kunigai ir 
seminaristai tarnavo prancū
zų kariuomenėje. 

kad britų lakūnai nebombar-
Tačia-u už gautą kneditą j d u o s i ą R o m o s . Britanijos at-

lietuvis. Darbininkai konkre
čiai nusiskundžia buvusiais 

tris mėnesius biiwėjosi pa- | i r• U t * P r i e l i to* neteks ir sa-
duoti upeiviui ar žemesniam 
tarnautojui ranką". Darbinin
kai reikalauja, kad tokie žmo
nės būtų tuojau pašalinti i." 
vietų. 

vo kruvinai uždirbtų sutaupų, 
neto sovietų pinigai — červon
cai ir rubliai neturi jokios 
tarptaiuitines vertės. 

Nuo spalių 10 d. Lietuvos 
telegramų agentūros direkto
rium paskirtas kažin koks L. 
Sausas. Ligšiolinis " E l t o s " 
direktorius K. Korsakas pa
skirtai?) valstybinės knygų lei
dyklos direktorium. 

šai skelbia, kad gyvulių snu- Matomai, artėja momentas, 
kio ir najgų liga vis labiau i kada bus likviduota ir "El -
krašte plinta^ J i darda s ta- l ta" , kuri visiems lbtuviams 

Snukio Ir Nagų 
Liga Plinta 

Veterinarijos inspekcija vie 

cukrinių runkelių augintojas 
moka palūkanų. 5 nuoš. me
tams nuo kredito paėmimo 
dienota Šis aukštas nuošimtis, 
nustatytas už gaunamą {pasko
lą, parodo, kad minėtiems ko-
.misariaitams terūpėjo pigiai 
pasireklfaimuoti prieš vikinin-
kus. Ar daug atsiras ūkinin
kų, kurie galės mokėti penk
tąjį procentą? 

stovas Vatikanui įpareigotas 
tą pažadą pranešti popiežiui 
Pijui XII. 

D. Britanija seniau buvo 

LONDONAS. - Vietos laik 
raščiui Times iš Vatikano 
pranešta, kad stebuklais gar
singa Liurdo šventovė, Pran
cūzijoje, grąžinta katalikų vy 
skupo žiniai. Einant priešre-
liginiais įstatymais šventovė 
buvo nacionalizuota ir paduo
ta to miestelio valdybos žTnv-
bai. Valdyba leido katali
kams naudotis šventove. Nu
kentėjusios dėl karo Prancū
zijos laikinojo vyriausybė da
bar atitaiso padarytą Bažny
čiai ir katalikams skriaudą. 

čiai rykštė! Kaijp žinoma, ši 
ligia yra Labai užkrečiama ir 

išeiviams buvo gerai žinoma 
kaipo žinių apie Lietuvą tei-

sudaro didžiausią pavojų Lie-ikėja. Jau anksčiau buvo pr>-
tuvos gyvulininkystei, kurią nešta, kad K. Korsakas, bū-
ir taip jau naikina bolševikiš- damas Maskvoje, kalbėjęs dėl 
ka betvarkė ir pašaro stoka. Kitos" įliejimo į sovietų te-
Prie ligos plėtimosi prisideda| legramų agentūrą "Tąsa", 
maskolių okupamtai, nepažin-| Dabar " E l t o s " direktorium 
darni elementeriškiausių higi- paskyrus kažkokį žydelį &au-
enos reikalavimų. ' są, ši įstaiga bus jam galuti-

Štai, Kokia Dabar 
Lietuvos Vėliava 

Paskelbta, kaip turi atro
dyti sovietų Lietuvos vėlia
va. Ją sudaro raudonas au
deklas, kurio kairiajame vir-
šutiniiame kamp^ prie koto 
atvaizduotas auksinis piautu-
vas su kūju, o viršum jų — 
užrašas aukso raidėmis: "Lie
tuvos TSR." Valstybinės vė
liavos ilgis 2 mtr., o plotis — 
1 mtr. 

nai likviduota ir jpaversta 
*' Tass'p agentūros skyriimi 
Kaune. 

Patys Lietuviai 
Lietuvę Rusina 

Oficiozinis laikraštis "Ta
rybų Lietuva", šiomis dieno
mis atsispausdinęs rusų abė
cėlę, pp^dėjo spausdinti savo 
rūšies lietuviškai rutsišką žo
dyną, kuris esąs taikomas ru
sų, kallios besimokantiems. 
Taip pat laikraščiuose skel
biasi įvairūs mokytojai, ku
rie duoda privatines rusų kal
bos pamokas. 

i Komunistai Ateme 
Parduotuves 

Ukmergės miteste buvo na
cionalizuotos 37 parduotuvės 
ir apskrityje — 4, būtent: 
Gelvonyse, viena, Širvintuose 
dvi ir Kovarske viena par
duotuvė. Visas prekybos įmo
nes perėmė žemes ūkio drau
gija — o knygynui*, valstybi
nė leidykla. 

J? 

PLATINKITE "DTCAUGĄ" 

JAU IŠLEISTA KNYGUT* — 
"PILIETYBĖS PAMOKOS" 

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

JOSEPH j. GRISH 
4631 S. Ashland Ave. Chicago, I1L 

PHONE: YAKDS 1001 
^ : 

^ 

NAPP\ 
By l rv T i rman 

I 
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aviLizAajos KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimus 

— Vertė — 

Antanas P. Sandys, M. I. C. 

SUKELTAS DARĖIN1NKŲ STREIKAS LĖKTUVŲ DIRBTUVĖSE 

) trinos* įkvėpta nauja Dažny-
čia buvo Kalvino proto kū-

(Tęsinys) 

Kaip neigiamasis horeti>- ^ ^ J i g į r j o p a s e k § j a i e n . 

•*?. ^ ^ . k n r i a m e l a i s v m tuziastiškai pastatė, pasitei-
net sau reiSkSsi įvairiopos ir m i »«"| s i p d a m i t l l o , k a d j ų bažnvėiaj 

priešingos nuomuonės, jis ga- buyQ s u g r į ž i m a s p r i e i l k r o s 

Įėjo būti mažiau destrnkty- fmShy^09 j o s o r i g inalioje ne-
fcsrais, naikinantis. Bet ^ . ^ ^ J i s p a s i ū i ė tokiu 

jį stūmė varomoji jėga, kuri bažnytinę sistema kurioje 
buvo labai sėkminga; tai bu- k i e k v i e n a b ^ n i o n i e n e išrin 
vo grobio proga. Čia pat bu 
vo stambios vienuoliškos įs
taigos, kuriij skaičius, besi
džiaugiąs įeigomis, mažėjo, 
bet jų jeigos vis dar tebe
plaukė. Popiežiaus valdžia 
buvo autoriteto centras. I Pi
gink popiežiaus valdžios au-

I ko savo ministerj, mimstenų 
korporacija sudarė sinode ar
ba kolektyvinę grupę, kuri, 
reikalui kilus, buvo sušaukia
ma. Tokiu būdu visas dvasiš-, _ • 
kijos kūnas taip aptartas va- ^ 
dinosi "bažnyčia." Visa sis-
tema susidėjo iš pavienių 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy-
venirr.ui. Saugokit jas, U'isdami 
iš«4 uuninuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

g-ali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pritinkime akintų, kurio pašalina 
visą akių įtempimą. 

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

O PTOM ETRI ŠTAI 
1S01 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAI; 0523 — Clilcago 

OFISO VAIiANDOS 
Kasdien 900 a. m. iki 8.30 p . m. 

Treč. ir šoftt: 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

VALANDOS: Nao 11 iki 12. 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: U iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau, 
3343 S. Maiste Street 

TeL CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2153 West Certnak Road 

OFISO VALAND08 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagal antartL 

("Draur.as" Acme telcphoto) 

Dalis sustreikavusių C. I. O. imli jos darbininkų Vuilt>?e Aircraft Co. (lirl)lm(~se, l>o\vncy, 
0:J1., kur gaminami Amerikai ir Anglijai lėktuvai. Darbininkai reikalauja, didesnio mini
mam atlyginimo. 

toritetą ir tada ši valdžia vir-j b e n d r u o m e n i l ] ) *&<* b u v o 

sta užpuolimo ir plėšikavimo v a d i n a m o s "bažnyčiomis." 
auka. Panašus užpuolimas 
beveik tuojau pasekė pirmuo
se sukilimo metuose. Kai ku
rie šveicariški kantonai, ir 
maždaug savivaldiški pasau
liniai kunigaikščiai, ypač Vo
kietijos šiaurėje; kai kurie 
laisvieji miestai, kaip jie a-
nuomet buvo vadinami (t. y., 
amatimų miestų pirklybinės 
korporacijom), net ir vieti
niai bajorai ir bajorėliai, u& 
grobe vienuolynų, parapijų, 
vyskupysčių, ir visokios rū
šies dvasiškijos įtiįtą paliki
mus (endowments), tokiu bii-
<Iu padidino savo lobį. Gali
me įsivaizduoti, kokia didelė 
buvo pagunda tų, kurie nebu
vo jokios valdžios suvaržyti 
dalyvauti tokioje grobio or
gijoje. 

1 

Galima teisingai teigti, kad 
šis sprogimas nebūtų turėjęs 
tokio 

Šiose bažnvčiose šv. Eucha 
risti ja dar vis pasiliko for
moje, bet Jos tikrasis apta
rimas buvo dar ginčijamas. 
Šiame aptarime jau senoji 
sakramentalinė idėja buvo įs
inešta ir į ją buvo atsižiūri
ma, kaip į stabmeldišką idė
ją. Kitais žodžiais, Kalvino 

ISAMERIKOS SPAUDOS 
V Rašo L. P. Ž. 

: ^ kiršią d§I Danlanelių. Kad 
turėjus čia laisvesnes rankas 
Sovietai norį neii:«uolimo pak
tu taipisidrausti iš Japcifijos 
pusės. Sulig kitos nuoinorjf's, A* i puses, cnuig KITOS nuomones, 

Llvening iStar'; Va> buvę rui«ų anksčiau užsaky-! S o v i ^ l i e s 4 pei^ilpni «i Vo-
apkričio 4 d. Edgar tos. .Nežiūrint rimtu pastangų j k i e t l J a k a b u t i i r Stalinas vi-

"The Ev 
šingtone; lapk 
A. Morer antrašte: . . 

Edgar tos. .Nežiūrint rimtų pastangų 
Sovietų i& abiejų pusių Sovietų-Ame-

Ambasados šventėte proga ga
li paaiškėti Amerikos santy
kiai " rašo: Sovietų ambasa
dos esą išsiuntinėta pakvieti
mai lapkr. ntėn. 7 d. minėti 
23 bolševikų revoliucijos su-

konstrnkeija visiškai panai ki- . , . , . _ Tv f • *• 
d * s k&ktuvee. Is sksaaciaus atsisa-

no ir neapkentė mišių aukos,' . • • • - •, • -• v - • 
* ' kuisi priėmimai* eiti, busią 

kuri buvo n«o neatmenamų j g a l i m a t i p r c s t i ftpie d a h a r t i n ę 

laikų visur knkrfionybėje cen R u s ^ A m e r i k o B ^ w b f i k _ 
tralinis aktas. Kaip visi kiti reformato
riai, taip ir jis pastatė, bei 
daug preciziškiau už juos, 
šv. Raštą vienintele tikėjimo 
regula, priimdamas už abso

liutinį autoritetą tai, kas es
miškai ir visiškai negalėjo 
autoriteto turėti, išskyrus Ka 
talikų Bažnyčios tradiciją, ku 
rią jis dabar užpuolė. Nes 

kons t ruk tyvio jo pasi- n i e k a s v i F n o s e šiuose amžiuo-
viena knyga, kuri m n o b f į t n a tkre ipę dėmesio 

ię. 

Tie santykiai esą aiški:.i 
blogi. Priežastis esanti prin
cipų priešingumas, kuriais 

rikos santykiai palieką, Kaip 
buvę, aiškiai blogi. 

Vašingtonas imąs abejoti, 
air Rusija užtenkamai pajėgi 
sudrausti japonus. Be to, ma
noma, sovietai netrukus pasi
rašysią nepuolimo paktą su 
Japonija. 

Sovietai praleidžia vokiečių 
lėktuvus skirtus Japonijai, 
nors jos aviacijos stiprinimas 
priešinigias Amerikos intere
sams. 

Etsaniai dviejų skirtingų nuo-

same nusiieisiąs Vokietijai, 
kad tik išvengus karo. 

Italu-(jrai,kų karas esąs So
vietų bandymas, kuris turės 
patvirtinti vieną ar kita aukš
čiau suminėtą nuomonę. 

Jeigu Sovietai įsikišo ir lai
mėsią Dardanelių, reikale, A-
merika esą galėtų sumokėti 
rezonablišką kainą už Sovie
tu atsigręžimą prieš Japoniją. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 West 35th Street 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trceiad. ir Sckinad. tik susitariąs. 

Telefonas: HemJock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

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

Sekmadieniais subi t sutarties 

DR. F. G. W N N A S 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEMlock S150 

Stalinas ir Suv. Valstijos va- monių dėl Sovietų užsienių 
dovaujasi politikoja Tas prie>- I politikos, bet abi su,puola vie- j 
šingumas juo labiau padide- name dalyke, būtent, kad Sta-'j 

dešimts metę po pinnojo Liu
terio protesto, nebiitų pasi
rodžiusi. I r toje knygoje glū
dėjo protai , kuris turėjo vy
rauti ateisiančiam prieš ka
talikišką vienybe sukilime. 

Tai buvo* knyga, parašyta 
vieno šiaurinio prancūzo, var 
du Jean Cauvin, arba Chau-
vin, lotyniškai Calvirtus, ku
ris vtenr tiabar savo pasekė
jų yra žinomas Jono Kalvino 
vardu. J is kaip tiktai ir įstei 
ge priešingą bažnyčią, knri 
buvo gerai suorganizuota, aiš 
kiai aptarta ir turinti eks-
pansyvinių-išsiplėtojimo ir* 
ištesėjimo je#n. Jis davė baž
nyčiai atramą, kuri buvo tik
rai išvystyta, išguldyta, pro
tinė filosofiška sistema,« kuri) 
ir Šiandien yra #erai irnoma 
ir nereikalauja kokio nors' 
apibudinimo. Užtenka paste
bėti, kad jis tiktai pripažino 
visatoje vieną vaiią - - Die
vo Valią — Jai priskirdamas f 
gėrį ir piktą. J is pabrėžė Die 
viškąji Majestotą taip tvirtai, 
kad pagaliau visai išvedė iš 
proporcijos tikruosius Dievo 
santykius su žmogumi; jis 
susilpnino žmoguje - virtualiai 
galima sakyti užgynė" — liuo-
sios valios galią, beprotiškai 
pabrėždamas fbet su galin
ga pasekme) predestinacijos 
rolę. J i s teigė, kad. žmogaus 
gerieji darbai, kurie neplau
kė iš jo Huosos valios, neat
nešė jokios pasekmės sielos 
išganymui Šios bendros dok 

į tai, kad šv. Raštas savyje 
turėjo dieviškojo autoriteto 
gaivalus arba buvo Dievo žo
dis jei Katalikų Bažnyčia ne
ofitų tvirtai laikusi šios mis
tiškos doktrinos. Katalikų 
Bažnyčia net nurodė kas tu-
rėjo būti iskiriama ir kas iš
skiriama šv; Rašto žodžiu 
prasmėje. 

(Bus daugiau.) 

jęs nuo 1939 m. rugp. men. 
Sovietai patsidare lyg ir a-

šies partneriu. Jie sąmonin
gai užpuolę Suomiją ir bru
taliai aneksavo beveik tiek 
pat svetimos teritorijos, kaiip 
Hitberis. 

Nenuostabu, kad . Sovietų-
Amerikos santykiai esą blogi. 
Į grobimus Amerika reagavo 
tam tikrais aktais. Užgrobus 
Pabaltės valstybei, Amerika 
ėmėsi eilės eontra priemonių. 
Ji uždėjo embargo Sovietų už
sakytoms Amerikoje maši
noms ir jtj reikmenims. J i už
šaldė tų valstybių kreditus 
šioje šalyje. J i immobiližavc 

apie 12 laivų priklaususių Ba

linas nepageidaująs matyti 
Europą Vokietijos vakkmą ir, 
jei galėtų, to neprileistų. 

Del Sovietų galimybės ka
riauti, nuomonės Vašingtone 
skiriasi. Sulig vienos nuomo
nės paeinančios iš State De
partment, Sovietai ir Vokiečių 

"The \Vasliington Daily 
Nevvs" lapkričio 2 d, patiajrpi-
no ' United Press 'žinutę ant
rašte: "Amerika sulaužė savo 
nusistatymą. Nuomoja laivus 
Rasi j a i " . Komisija. Jūrų Rei
kalams nuo liepos mėn. 25 d. 
leido 10 Amerikos tankinių 
laivų !su gazolinu ir alyva 
plaukti j Rusiją nežiūrint jos 
anksčiau pareikšto nusistaty
mo neleisti Amerikos tanki
niams laivams išplaukti 

Phone Cicero 4276 

OR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111. 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-J2 ryte. 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet. 

OR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

OR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, ilL 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki % 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. v ak. 

Sekniad. nuo Hi iki 12 vaL ryto. 

1S 

interesai neišvengiamai susi Vakarų llemisi'vTo's. 

Skaitykite Katali Spaudą 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir r-
Angliškai—Lietuviškas 

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

tik £1.00 
" D R A U G Ą S*' 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Illinois 

"Neturtas nėra toks ulo 
qas, kaip nuolatinė mintii>~? 7 " "V c f. , . / A 
9 . . . baltes valstvbems1, o kitos A-
ame neturtą. įsitikinimas, ., V, , _ . v . • 
, ' . l . . . menkas valt?itvbes pamafnai 
kad esi fietūrtehs ir neturte- . . . , . . v 1 0 

. - . , . , . J , pasielgę su daugiair kaip 18 
nu turi pasitikti, sitvarzb bet , . 
koki pasin/žima pakilti i qe- C1 ". , . , ., m v. , 

J • , . ,, v Sovietai skaitą Iv'asmgtoną 
resne padėti. ' . . v v . «.«• +- . 

* „ , , ,. , atsakingu uiz. si nuostolj. Kai 
(O. Suett—M'irden') , . . _. . 1 . . , 

kuriais atvejais laivų įgulos 
simpatizavę Sovietams. Prie
mones kurių imtasi nepalikę 
vietos abejonei del čionykš
tes administracijos nusistaty
mo. Sovietų oficialūs asmenys 
skaudžiai p;jautę šį nusista
tymų. Abi vyriausybes būtų 
ilgai " rodžiusios viena kitai 
liežuvi" jeigu likimas nebūtų 
nukreipęs jų dėmesį į Japonų 
pasikMninnJs į Britų, Pran
cūzų ir Olandų žemes Rytuo-

Bendras interesas užkirsti 
kelią Japonų ekspans ijai Ry
tuose privedė prie Sovietų ii 
Ame likos oficialių asmenų 
kontakto. Rinitų pasitarimų 
ir derybų rezultate leista iš
vežti į Rusiją $7;000,000 ver-j 
tes mašinų reikmenų, kurios 

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
\VCFL 970 k. Sekmad. vakarais 5:30 iki 6:30 i*. M. 
\VHFC 1420 k. Ketvirtadienio vakare, 7-tą valandą. 
WAAF 920 k. ketvirtad. rytmečiais, 9:30 valandą - -

Kanarkų Programa. 

- wwnw 

Laikrodėliai, po $9.95 ir aukš.-iau. Įmokėti tiktai 5$3. 
Radios, po $9.95 ir aukšriau. 

Pilnas ir Didžiausias pasirinkimas rakandą/ periu, 
ledaunių, karpeią, rašomų mašinėlių ir t. t. 

JCSEPH F. BUDRIK, Inc. 
3409 South Halsted Street, Chicago, 111. 

Jei Jūsų Radio Sugenda, Tuojau Pašaukite Mus — 
T TELEFONAS; YARDS 3066. 

Telefonas CANal 7329 

OH. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2A ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieninis taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

Tel. Cicero 1484 

OR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VIRginia 2421 

Dfi. MAURiCb KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4531 So. Ashland Avenue 

TeL lAlUis 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7S v. vak. 
Nedeiioniis nuo 10 iki 12 vai. diena. 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KVViNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IOJI VVest 47th Street 

OFISO VAL.4NDOS: 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal sutartį. * 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

-TELEFONAI: 
Ofiao — W£Ntwortk 1612. 

Re*. — YARda 3956. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Seredoj pagal sutartį. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

J PAKLAUSIMUS DĖL KALĖDINIŲ PLOTKELIŲ 
Pranešama, kad šiuo laiku galime pagaminti plot-

keliu užtektinai visoms Amerikos lietuviu parapijoms. 
Plotkeles yra pilno dydžio,' spalvotos ir su lietuviškais 
užrašais. Pavyzdžiui: "Linksmy Kaledu" ir "Garbe Die
vui Aukštybėse". 

Visi norintieji patenkinti savo kostumerius su gra
žiomis plotkelemis, kreipkitės :— 

Bro. Vladas Cibulskis, 
2334 So. Oakley Ave., 61 
Chicago, Illinois 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROveMll 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2--4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedeliomis Busitama. 

2423 VV. Marquette Road 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedoliouiis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 . 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. T 

REZroENCUAi 
6631 S. California Ave. 

Tai EKP»aU* im 

Office Phone Bei. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt SU 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ganai 070i 

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. . 

DR. A. J . EERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3fl 
756 VVest 35th Street 
Ofiso teL VIRginia 0036 

Rezidencijos t e l : BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAJI 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedeliomis pagal untąrtL 
TeL CANal 0267 

Re*. teL: PROipect WM 

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

Reaidencija: 6600 80. Arteaian Atl 
VALANDOS: U «. ryto iki d BUp4 

I iki • TAk 1 afcU» . 

. 
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
PIRMASIS PRIIMTAS KARIUOMENĖN 

w>~ *VT • n \M.*h> liii*% Šventai Dieve ir kitos 
Kas Naujo Pas Mus ^ 

fcpring Vaaey, HL — I*P-
krieio 20 d., vakare prieš Pa,- i§ Lietuvos negaunu "Sal-
d#kos Dieaa, Sv. Onos para- t i m V , nei laiškų niuo savųjų. 
pijos «alėje bus paro-pijos n i e - | T u r į ^ kruvinoji Stalino ir 
ti*e v«iwhrienė baznyčie* nau- ^ pastumdėlio Pialeckio val
dai. Klebonas knn. Kviečius- <jžia nepraleidžia, o, gal, ne
kas kviečia visa* lietuviu* da- j t l i r į fcįko parašyt, nes turi 
lyvauti. Bažnyčia užlaikoma !

d i r D t 8taehanoviškai — kater
is žmonių aukų. Spring Vai- ^ k i š k a i . A. P 
ley ir apylinkių miestukų He- • 
tuviai ««o*irdžiai kviečiami. gy C e c i l i j o s 
Dievas gausiai atlygi i* už tai. Į ^ ^ - 4 0 ^ ^ 

s i u . . «r»v; Philadelphia, Pa. — Spalių ftiuo laiku labai ^ t a s oras. ^ . ^ ^ ^ 
Kur liko daržuose ***** £ ^ i m ^ g u bankietu-va-
" * * * * k ° P S l ^ a o V " kariene ftv. Cecilijos draugija 
7 ^ ^ X ^ m £ * * * * 40 metų g a v i m o . 

aipie 4(JJ. 

Šv. Cecilijos draugia susi
organizavo birželio 17 «L, 1900 
metais. Organizatores ir įkū
rėjos buvo atvykusios iš Lie
tuvos merginos. 

Pirmąją dr-jcLs valdybų su* 
darė: pirm. P. Kazlauskaite 

|vice pirm. B. Grainiūtė, nut. 
r-ažt. O. Montvilaitė, finansų 
rast. Zofija Kaaakauskaitė, iž
do globoja P. Jocaitė. Pirmam 
susirinkime įsirašė 17 narių. 
Iš jų tebėra tik viena, Pauli
na Rimeteiene, kūnai įteiktas 
garbes nares laipsnis. 

Dabartine draugijos valdy-
B. Braumonienė, 

pro 
planeta Merkuras. TOsą, kas 
14 metų jei ne viena, tai ki
t i perniama kftnft a n t ž e w ^ s 

iš -priežasties Merkuro kelio
nes pro saules veidą. 

Šiuo laiku eina vajus prira. 
šymo naujų marių prie SLHK 
A be įstojimo mokesties, dar 
ir gydvtoįui bus primokėta, 
čia priklausyti daug geriam, 
ntgu inšiurino kompanijoje, 
nes ir pašalpos ligoje moka
ma savaitėje iki 12 dol. Aš 
pats esu gavęs Hgoj pašalpos 
$140.00. t a d matomai kvie
čiami visi rašvtis prie Susi-

* * 15 d. gruodzK). J J į j ^ to « * L. 

Juozaitienė, iždin. M. Mickū 
ntenė. Revizijos komisija: K. 
Varževieiūtė, ir S. -Riniūtė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
>\« = 

šį Vakarę Kviečiami Broliai Razbaininkai 
Ir Laukiami Marijonų 
Bendradarbiai 

Šį vakarą, 7:30 valanda į 
"Draugo" nisimą, 2334 S. Oak-
tey Ave., maloniai kviečiami 
ir laukiami kuo skaitlingiau-
laiai suvaliuoti iš visų Chica-
/gos kolonijų Marionų Bendra
darbių Draugijos atstovai bei 
atstoves. Štenite susirinkime 
išgirsite daug naujų dalykų 
— apie sugrįžimą dvasios va
do kutą J. Dambrausko, dau
gelį kitų naujų dalykų, bet 
už vis svarbiausias, tai mūwų 
draugijos metinis seimas, ku
ris įvyks 1941 metelis vasario 
9 d. Nors dar yra pora mė
nesių laiko, bet, brangūs Tė
vų Marijonų Bendradarbiai, 
panašus darbas ir prisirengi
mas, tai ne dviejų mėnesių 
laiko reikia, daug draugiau. 
Tad visi gierai jaučiate ir su
prantate, kad šį seimą atžy
mėti kuo sėkmingiausiai, rei
kia visų ir visų Chicagos ko-

^ ^ _ _ _ _ lonijų bendros ir vieningos 
^ ( "Draugas" \ c m e te lephoto) I . . inAa Vwrl i r d i -

U. S. kariuomenės kiteiMitas C. Castro imtuoju draftinin- kooperacijos, tada W i r t 
k* James Mannmg, 26 .... amž., 6 &Aų ir 43/4 coliu aukšte f iaus.as į j « * 2 5 t a t a 
iš Forest Paako. J is pirmasis Chioaftoj pripažintas sveikas i bas b w pilnas pasiseknma.. 

U . 

ir priimtas kariuomenėn. Du pirma jo biivusiegi eilėje del jų 
nesveikumo nepriimti. 

Užtat prašau jr lauksiu visų 
Apskr. sefcr. 

Sakoma, ksnd lietuviai gėdi
j a i kalbėt lietuviškai tarpe 
svetimtaučiu Pas mus yra 
kaip tik priešingai. Mus var
gonininkė M. MaborteV, airių 
tautosy gieda lietmnskoi " An
gelas Dievo" IT kitas gies
mes, Mainom laikai: airiai 
kalbės lietuviškai, o lietuviai 
airiškai. 

Garbė mūsų klebonui, ikad 
kovoja prieš penktąją kolum-
ną. fražn^i duoda v5jo per 
pamokslą tiems, kurie nori 
naudotis vedusių " tėkmėmis* \ 
bet neturi šeimos. 

i> ktačfris, leidžia 
mokyklą. 

Šv. Cecilijos draugija buvo 

parapijine Gražiai Pasirodė 
C. Brooklyn, N. Y. — šv. 

, . , . , v „T 'Jurgio par. choras, vad. J. ir ytfa duosni aukomis bazny-, ft . . „ . , , _ , , 
w. " ., , T - +„ „ n Brumteai, išpildė koncertą^ 
čios reikalams. Lietuvos ne-i ' r y prikteusomybe's kūrimosi lai
kais ne doleri rses, bet šimti
nes aukojo. 

Lieka ir man, rašėjui tų žo 

Ciceros Žinios 

Draugija narių turi 210. Iž-1 džių, palinkėti: lai gyimojn 
de per virš 11 tūkstančių do-;&v. Cecilijos draugija! 
lerių. 

Iškilmingo bankieto rengė
jos buvo: A. Yarževicienė, B. 
Braumonielfirė, O. Jurgaitienė, 
O. Rimdeika. V. Pukienė, E. 
Lukoševičienė. R. Valevičiū
tė. S. Riniūtė, A. Knnd^otie-
•rtė; A. Fitzgerald ir T. Šalna-
rienė. 

Vakarą trumpa* kalba ati-

K. Dryča 

Vieša Padėka 
§v. Kazimiero parapijos so-

dalietės su dvasios vadu k.m 
dr. Vitu Martu&evičiu reiškia 

teatrą ir tautiškus šokius. Vi 
sa programa maspetiečšaims 
labai [patiko, nes buvo įvairi 
ir nenuobodi. Naujai suorga
nizuoti tautiški šokiai, pasi
puošus siekėjoms lietuviškais 
rūbais, visus sužavėjo, nes 
reikėjo net kartoti. Dauig juo
ko pridarė lošėjos ir juokin
go monologo pasakymai Dai
nos, kaip bendro, taip vyrų 
ir merginų clioro gražiai išė
jo. Sumaniai programą vedė 

Jau 
keturi metai praėjo nuo mir-j 
ties a. a. Bronislovo Johnsomo. 
Velionio žmonai t^ko: kaip 
ilgai brangusis Dievas ją lai
kys ant šio {pasaulio, negalės 
užmiršti savo mylimo vyro. 
Liūdnai atminčirati lapkr. 21 
d., 8 vai. ryto Šv. Antano ba
žnyčioj uŽĮpirašė gedulingas 
mišias su egzekvijomis už "my
limo vyro sielą. 

Chicagos ir apielinkės lie
tuviai laukia 21 Lapkričio, 
kad gautų susipažinti su 
4 'Broliais Razbaininkais.' Ir 
iš toliau žada atvykti Margu-
viečiai, kurie įdomaujasi lie
tuviškais parengimais. Chica-
goje chorai " s t a t o " įvairius 
veikalus; operetes, komedijas 
ir t. t., bet nelietuviškus vei
kalus. Margutis su savo šta
bu stengiasi kasmet paruošti 
savo — lietuviško gyvenimo 
veikalą. 

Margučio Choras ir vaidin
tojai repetuoja šią linksmą 
muzikalę komedijų ir visi ge
ram ūpe. Kiekvienoj repeti
cijoj sukuriama kas nors nau
jo. Daugiausiai juoko būna 
iš ' ' Apelsinos," paskui iš 
' ' Baltramiejaus," lt Pijušo,'' 
"Kleofo" ir kitų. "P i jušas" 
tai visas "makleris" tų "Bro 
lių Razbaininkų." Jis, tai vis 
ką bando ir visus savo " t r ig 
rašį" kiša. Išgirsi ir suokia 
"air i ją" 

— " A r aš tau čali nesa-
(kiau, 

Argi aš galvą nekračiau! 
,Vykim ' * Kleo f ą'' ko^rei-

. (čiau! 
Jis "zbitkas" daro. rš ma

lčiau". . . . 
"Kleot 'as" nepaiso nei Ča-

lio," nei "Pi jušo." Jis sau 
ramiai centre daineles dainuo 
ja, atsiminės jąs iš Miko Pet
rausko la ikų. . . . 

"Geras mano yra stonas — 
Dulkes iš ceniio \alyti. 
Bet "P i jušas / ' bro11.--po-

Apskritis apmoka 
precinktų tarnautojus 

Miesto precinkfci teisėjai it 
klerkai, kurie tvarkė piliečiu 
balsus per balsavimus lapkri
čio 5 d., praeitą savaitę ap
mokėti po 8 dolerius už die
nos darbą. 

Dabar apmokami apskrities 
precinktų tarnautojai, kutie 
yra apskrities klerko juris
dikcijoje. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN 
ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLBIAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ot
riausios rūšies anglys mž 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PŪLLMAN 6776 šiandieni 

• ' 

• 

— 

(TKU 

• SPORTIŠKI VIRSUTI-
!NIAI VYRŲ MARŠKINIAI, 
i:Balti ir Spalvoti. Vilnoniai 
::§v>eteriai, Panoiakos, Piršti-
<>nės ir Kepurės. Vilnoniai 
į | Apatiniai Marškiniai Vyr-
;;ams. 

ilfiRIflfiEPOfiTKHlTTttffi 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Nori mane įškrapštyt '/ ' . . 
Ruoškitės dalyvauti "Mar 

gučio Auditorijo,),*' lapkričio 
21 d., per " Kalakutinos.'' • . rtiktifa 

rr . — r> Atdara kasdien ir vakarais 
Įžanga 5.5c. ir roc. Rezervuo- ; Sekmadieniais. 

širdingiausia padėką Jaunimo B. Brnndzienė. Ka ba.s pasą 
-i - k i t : '.~^„r* I m l i P o m 

draugijai iš Brooklyn, N. Y., 
kuri tikrai artistiškai sulose 

-fefitų labai gražu, kanJ mū
są bažnyėioje vėl skambėtų 
lietuviškas "Pulkim amt ke-

darė pinn. B. Braumonienė,!"Ryt» ™*'} ^ ™ . ^ 
o programos vedėjai Kava
liauskienė, kari atatinkamais 

ke: A. Visminias, kun. Pau-
lionis, kun. Lekešis, J. Brun-
dza ir sesuo pranciškietė, ku
ri neseniai įgrįžo iš Lietuvos. 

parapijonas ir su visais 
giškas. Per tai jo keturių n » 
tų mirties sukaktuvių prdga 
nepamirškime pasimelsti už jo 
sielą ir išklausyti mišių. 
Nevisados 

tos vietos — -1 "IO. 

Arti Normai Ave., Chicago 
TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

kino plnutėlę parapijinę * , „ į ^ - ^ ^ į ^ ^ ^ Į ^ ^ ^ „ « „ ̂ ^ „ ^ 
ie žmonių. L . , 

« T • A~n<A\* ivkiu didesnes lietuvių kolonija ir n o : 
sveikinimais nuo dvasiBkijos I S u Jaunimo. d . ^ > ^ j M i ^ į f , p u d ž i a i s . t 
b pa^nUečh,. K«ip matome., bt,vo ^ ^ k ^ į ^ l S » * tikrai gyv.i ir ^na-
dr-ja išlaikė lietavybfe dva-; s.uh?, Raugalas ir «*™£ | ̂  N o r į , -{ L i e t u V Į } n e b u v 0 
sią. Savo jaunąją, kartą, vai- kas. 

MINNSSOTA ONE GAMfi AWAY FKOM BIO TEN TITLE 

mačius, bet p:tr porų metų ji 
taip ja, pamylėjo, kad gatava 
buvo teta p:silikti, kentėti ka
rtu su kitais mūsų broliais, 
bet ji turėjo apleisti Lietuvą, 
kaii[o Amerikos pilietė. 

Mes, oiceriečiai, dar gerai 
pamename, kad a. a. Bronis
lovas Johnsonlas buvo geras I ^ ^ _ _ _ _ „ ^ e ^ y g ^ t r ^ r ^ ^ t 

s drau \ P a d ė t i p i n isai kas Mer.gs; iki II Dienos. Nei Nuošimti Nuo 1 Dienoe. j 
TURTAS VTRš J{5,500,000.00 * 

j Atsargos Kapitalas Virš - • - }}400,000.00 
Dabai* mokam 31/2% nž pa 

• dėttis pinigus. Duodam pa 
nkola^ ant namąj 1 Iki 2(t o» 

STANDARD; 
FEDERAL » 
SAVINOS 

Lapkr. 16 d. turėjo įvykti 
sutuoktuvės Vincento Z*enkaus 
su Angelą Pauziūte, Bet, mi
rus mūsų mylimam kteb. a. 
a. kun. J. Vaiėnnui, sutuoktu
vės atidėtos į lapkr. 17 d. Šliū 
bas buvo per sumą. Vedybos 
buvo labai šaunios. Bet baz-

LOAH ASSOOlATIOlu 
c r CJHIOAGO 

it a a 
HAVINOB FUDBRALLT 

rNSUREL* 
,% _ _ _ 

4192 ARCHER AV1NTJ1 
TE!.. vraonriA 1141 

VAI,.: * Iki 4 p. 0. Thefltad.: 1 i d 12:00 p. fte&tad.: t Ocl 8:00 «. T. 
, . , „ • • r r ^ * nyčia ir visi parapijonai, ap 

Pa visam jaunime links- i m t į l i n t e i o , n ejaute tokio į- SUDEGINAT ŽIEMOS METU? 
mai pasilinksminęs pakilumu , i i p ū d ž i o . AŽ tnanau, kad ir pa- * « "™\J i ^ V ^ — - - -
ūpu išsiskirstė. 

Gyvemmas — tad «pirivitegi- j 
ja jėgoms išbandyti, c kai ta 
privilegija drąsiai imama, pa
togių progų pasitaiko daug 
dainiau, negu spflsi jas išnau
doti. 

tys vestuvininikai nekaip jau
tėsi. Taijp aitrod§ iš jų vei
dų. 

Laimes nSanjanie luome. 
Rap. r 

>r»» • • • < 

Fox upėje prigėrė E. Ni-
O. S. Ma«ieu cliols, 13 m., ir * . * ^ U 

' m. aniž., iš South Mgin. 
fc# 

I 

ROCK 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

Laikui bėgant, Jus vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro; 
2. Apsaugo gyventojų sveikatą; 
3. Padidina namtų vertę; 
4. Taupo namų šilumą; 
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai! 

IMARGIICIŪ RADIO PROGRAI 

( " D r a u g a s " Acme t e i epao to ) 

Geonre Franc-k, MiuBMote Star W f W k startuig hi, So-v«rd toucMown rur,-after piek-; 
J ^ * * <**>** W * « « •» Gopher-Purdo, ganie The Uopheis won, 33 - 6, w*U 
3 v T v i s c o u s u i s t a n d ų bet«reea tį=»l aad.olear cianu to B»g Ten txtle. I 

— — ~ _ _ ^ 

Thatiksgivmg Day 4**ta vaL po pietų 
16 W H F C RADIO SJTOTIES (1420 Kiloeycles) 

Vakare Pro gramo Nebus. 
Visas ktahas Pildo Programa (iMargučio Auditorijoje" 
— 32 West Randolph Street (\idaraiiesty). 

\ \ \ • n i > » i | y y f u i i i i i tmmmSmm i •• • Į H 111̂ 11 n IBĮ i i i ^ į ^ w ^ w w i j I H I ^ Į I I Į 

CoOKBOAm) 

S»rtmw-90H»mGMjKrT 

Puttn fh»M*4 m Utt i» 

Parūpiname F . H A . PaAoUnlmua 
ar Išmokėjimus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų i t ««nų 

'^mUjS AUESAOSKAS 
CHICAGO ItRPKESENTATlVE 

6343 S. Wcstern Ave. Repubiic 6051 
Warthot«: M01 B*. Btony IsHad A^., ULBO. CHICAGO 9845 

»» 

file:///alyti
file:///idaraiiesty
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"ČIGONŲ DAINIUS" SUTIKTAS SU 
ENTUZIAZMU 

Pereito sekmadienio vakare šiai atliko, ir netoli atsiliko 
Lietnvos Vyčių Chic»a#os aps-'savo dainavimu, Aldcna Saka 
krities choras .vadovaujant j laite ir Phylliit Pečiukai t r*, ku-
prof. Juozui Sauriui, vaidino rios lošė Janinos ir May ro-
Lietuviy Auditorijoje dviejų les 
aktų operete 'Y'i.L-onu D .i 

IŠVADUOTIEJI I š CITY OF RAYVILLE LAIVO 

mus M 

Vyčiu choras, ir. visa lietiD-

Viktoras Lukas (Tarnas) y-
VJL nauja, nciiKnka jBga Vyriu 
chore. Jo rolū-a atlikimo efek-

viška visuomene, dėkinga pro- j ty varnui gal kiek pakenkė r.e-
fesoriui Juozui Sauriui, &M \ visados vykę išvertimai angli-
visas operetei* pastatymą* gry skų išsireiškimu lietuviu kal
nai jo nuopelnai. Jis sulietu- bon. Natūraliam lošinmi jis 
vino veikalą, jis tvarkė visą turi ypatingą gabumą, taipgi 
muziką ir vaidinimą pats vie- turi daug žadanti balsą. 
nas. Tikrenybėje, choras tu
rėtu surasti atskirą vaidinimo 
ir scenos direktorių, nes vie-1 

Tikros pažibos visos opere-
I tės buvo L;ok;dija Su t k iū t ė 
ir Irena Aitutytė. Pirmoji sa-

nam žmogui, kad ir tokiam x. . r? •• - • 
s ' i V v . . vo tiesiog profesionaho ūgio 

energingam, riatrbsriam ir sa- , v. , , • „„v.:^ TVT, 
v. . . . , . ' lošimu kad ir nesvarbios Ma-
zmmgam akmeniui kuap prof. .. ,_ „+,.-: ,.01,rt x„ 
c r . , ., , J ^ . nionos roles, antroji savo za-. 
Saunui, beveik perdaug vis
ką panešti ant savo pečių. 

("Draugas" Acme tciephoto) 
Išvaduoti jūreiviai iš "City.of Rayville" laivo, kurs nuo sprogusios vandeninė 

nuskendo Australijos vandenyse, ši nuotrauka gauta iš Australijos'per Londoną. minos 

Pats Vyčių choras, kuriam 

Betgi drąsiai galim? sr.ky- gadinimą mūsų, progruino, šiems už jų paramą ir nuo-
vėtinai gražiu soprano balsu, j ti, kad teigiamoji ciperelšs pu- daugiausiai ir prisidėjo prie .širdų užjautimą mūsų pastau-
Abidvi yra artistės pilnoje to ^ £•*"•* n u ^ ^ neigiama 

s u l t i n g o dainavimo sritvx> žodžio prasmėje ir gaila kcd J** f*™* ** *«* * t i k ; 
sunku rasti Ivgaus mūsų lie- publikai neteko malonumo iš- ™l k a d ^ T ^ g a u s i a 
tuvių tarpe, atliko .savo už- piršti ir matyti šias dvi žv.ai- atsilankiusią vr,uomene, bet 
duotį, kaiip visados, su sko-jgždes svarbesnėse, ilgesnėse 
niu ir artistiškumu. (Jai!a, tik, rolėse. Aitutytės baldas yp> 

m-sutraukhno publikos. 
Žodžiu, esame dėkingi vi- Vyčių Choras ir Reng. K-tas 

kad medžiaginės aplinkybe tingai pasižymi nepaprastu 
neleido chorui nors keletą sy- tyrumu, lengvumu ir skambu-
kių- papraktikuoti kartu su mu. 
orkestrą. Tarpais buvo gali 
ma pastebėti nesuderinimą or-
kestros su balsais. 

Janina Piktunmitė turi jau
nutį, švelnų soprano balsą, 
kuriam dar trūksta pribren-
dusio 'stiprumo. Bet ši ypaty
be kaip tik ir priduoda ios 

ir jam pridavė- didelio malo
numo. Linkime jam ir toliau 
tęsti savo sėkminga darbuote 
dainavimo ir lietuviškumo sri
tyse. . E. J. K. 

A. Baltdris, po pirmo pas- j Cliic.agos Lietuvos Vyčiu i 
valandinio per daug įtempto choras perstatė Įdomų vvika-
lošimo, pridavė Marko, eigo- U sekmadienį lapkr. 17 d. 
nų burtininko rolei natūralaus žmonių buvo pilna salė.! 
jumorą Matyt, visuomenė įvertina jau 

Antro veiksmo gale, Ge- n i m o veikimą. 
novaitei Saurytei vadovau- ^ ed$j:B Juozais Šalvis iš-
jant, mergaičių šokėju grupė lavino chorą netoli tobulumo. 

b<Usui_ nemirštamo, p**Up. t U k t r ^ hfit ^hūi vv_ Gaila, kad nebuvo garsiakal-
to ilgesio melancholijos pilno,] , . . . . .' j u- i.- • i • r 4. i i • 

Pikturnaitei Rožės km šokių ^uuerj , kuris taip *>**• Kai kuriu solistų balsai savumo. 
role labai pritiko. Jos " At
minkite manle,,, sudainuota-

spontaniškai sužavėjo publi
ką, kad šokėjos buvo privers-

sykiu su visu choru, buvo tik- tos sugrįžti ir pakartoti nn-
ras muzįkos perlas, kuris ii- merį. Genovaitės Saurytės as-
gai pasiliks klausytojų at.min- menyje turime kylančią artis-
tyje. Nuoširdžiai paitariame te, kuriai ateitis daug žada. 
Vyčių chorui palaikyti šį nu- 'Jos kiekviename judesyje, kie-
merį ant visados savo reper
tuare. 

Juoaas Landžius, kuris lošė 
i r dainavo dainiuj Mykolą, tu
ri tyrą, melodingą tenorą. Jo 
rolei, salia stokos gyvumo lo
šime, gana daug pakenkė sa
lės bloga akustika ir neturė
jimas garsiakalbio sistemos. 

Wm. Damber t?t.wo išvaizda 
pilnai pritiko čigonų vado, 
Todoro, rolei. Pačiam jo loši
mui, betgi, trūko natūralumo. 

kvieiDoje veido išraiškoje, mai-
tėsi gilus supratimas ir pa
mylėjimas savo rolės. 

Neigiamoj pusėj reikia rei 

nebuvo gana garsus, tai jų 
šypsena ir mokėjimas lošti pa-
den)gė trūkumulsi. 

Genovaitės Scairytes ir gru
pės šokimas pritiko čigonų 
gyvenimo veikalui. 

Kotryna Simonaitis 

Padėka 
Mūsų operetės vakaras pra

ėjo, kiek iš visų atveji} gali-

Savo išvaizda ir judesiais 
Ernestas Sutkus labai vyku- į "*fc k m l užmiršimas eilių at 
šiai atliko niekšo Vario rolę. \ sitiko per dažnai kad galėtu 

Iš mažesnių rolių, gyvku- m» vadinti jį atsitiktinu. 

kia 4>adėt neapkenčiama audi- ma pastebėti, su didžiausiu 
torijos akustika. Choras turi pasisekimu. Už tai esame gi-
kada nors suprasti,kacl perdi- , . . - , _ , . . . . , . •> 
delis laikymasis savaime gir- h a i d^km^ ™ « » * kurie ka
tino obalsio 'savas pas savą' .kiu nors būdu prisidėjo prie 
gali pakenkt jų veikalų pasi- vakaro pasisekimo — publi-
sekimui. Choras ateityje turi k a i > u ž n e p a p r a s t o į gausų at-
susirasti sau tinkamesnę salę 
arba, kitu atveju, įsigyti gerą 
garsiakalbio sistemą savo vei
kalams. Taipgi reikia pažy-

silankymą ir entuziastišką niū 
sų sutikimą, mūsų rėmėjams 
ir bendradarbiams už jų duos-
numą ir uolų pasišventimą, 
radio programoms ir Laikraš
čiams, ypatingai dienraščiui 
"Draugui" , už efektyvu iš-

MICHIGAN S WOI V F R I N ^ l TAME W1LDCATS, 20 — 13 

("Draugas" Acme telephoto) 

Bo?b Westfall, Michigan fullback, goes over for Miebiigan's y?cond touchdown in f irs t 
ąuarteT against North^estern as two frantic Wildcats try to hold bim back. Tom Hannon 
(No. 98), famed Michigan back, is shown in left background. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER - PRUZIN 
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

A M B U L A N C E 
« DIEN4 IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų ratilo programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, Iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimieru. 

KAPŲ PAMINKLAI 
MŪSŲ Specialybe 

MENIŠKAS DARBAS UŽ PRIEINAMAS KAINAS | 

VENETIAN MONUMENT CO. 
5 2 7 No. VVestern Avenuel 
CHICAGO, ILLINOIS TEL. SEELEY 6103 

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

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
527 North Western Ave. Chicago, 111.1 

on lool 

OLDER 

Whj hm yoar erge? Look younger than your yearm wifll 
Clairoled herir . . . with herir thert is soft. colorfut youtb-
Bkel Those gray streaks cčm be to thoroughly erased 
with OairoL the fcanous Shcanpoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleansee as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdrssssf today and say: 

WTO» OOW lor b— bookl»t and Ir— t oow ior iree bookl*t and Ir— advk* on your oair ptoblem *• 
foan C/air. President. Clairol. Inc.. 130 W. 46tb St., New York. N. Y. 

, R A D I O 
Primintinrjį kad Padėkos 

Dienoje bus puiki Budriko 
krautuvė:? lietuviška nulio 
programa i.š Cicero stoties nuo 
7 iki 8 vai. vakaro. Dainuos 
solistai ir harmoningas vvru 
duetas. Tad valgant kalakuto 
vakariene tikrai bus malonu 
pasiklausyti. Praeita eekma-
tlienj ir gi visi gėivjc^i pui
kia Budriko programa iš di
džiulės WCFL stoties. Maka
lai, pasirodo, yra r^ vien g>:-
ri artii-tai-lošėjai, bet ir geri 
dainininkai. Jų choras pui
kiai suderintas daug įsn-ažiu 
nauju dainę padainavo su or-
bestros pritarimu. 

N. K. 

l 

Gėlės Mylimiem-. 
Vestuvėms, Bankie 
tams. Lai(lotu\ėui 
ir lliošiniaiiKs. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTJE 

Phone LAFayette 5800 
•#' 

AKELA GESTATTIEXft 
(r»o tė\-ais PiMliiu\e:iūo>) 

(K)v.: S510 S. I iiion Ave., tel. 
Yanls 17-iO) 

Mirė lapkr. 17. 1940, 11:30 
vai. vak., sulaukės BtSSM a i n i 

flinas— Lietuvoj, 'i'auragės 
apskr., l'pynes par., Pslem-
kaniu kaime. Amerikoje išgy
veno 33 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
duktere BroniaJava ir žentą 
\ iktor-.j Stines. 2 .sūnus. Joną 
ir Juozapa; ina>vi;i lr<n»-; a-
nūke Je*a«tt« Stmes, 3 pusse
seres, Barborą Bakanienę, O-
lese Whiteside, Ona Straikai-
tlene ir Svog-erj Juozapą; 4 
pusbrolius Kazimierą Miller. 
Vincentą Kaidj, Petrą ir Jo
ną Laptonus: tetą Jozefą Kin-
deriene: kūmų J. p.ikšni-nę ir 
kitas gimines ir pažįstamus A-
merjkoje, o Lietuvoje paliko 
motiną Anelę Stankienę. sese-
re Barborą Petrauskiene; bro
lį Juozapą Stanky ir kitas gi
mines ir pažįstamus. 

Priklausė prie: Susivieniji
mo Brolių ir Seserų Lietuvių 
ir prie Chicagos Lietuvių Or
dos. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvvks penktad., 
lapkr. 22 d., 1940. I.š koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta J 
šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Duiktė. Sūnui. Mar
ti, Anūkė. Pusseserės, švoge-
riai, Pusbroliai ir GtaBjfcJta, . 

Laidotuvių direktorius Ant. 
M. Phillips, tel. Yards 4908. 

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuves 

A. | A 
BRONISLOVAS 
JOHNSONAS 

i 

Jau sukako keturi metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir tė
vą Bronislovą Johnsnną. 

Netekome .'avo imlimo spalio 
11 d., 1930. metais. 

Nors laikas tęsiasi, mes io 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsi. 

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias su egzekvijomis už jo 
sielą hipkr. 21 d., 1940 m., 
Šv. Antano parap. bažnyčioje, 
c ice ro , 111., 8:00 va i . r y t o . 

K v i e č i a m e v i s u s g i m i n e s , 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir ne
simelsti Už a. a. Bronislovo 
sielą. 

Mes tavęs, mūsų brangusis 
vyre ir teveli, niekados neuž
miršime. Tu pas mus nebesu
grįš!, bet mes anksčiau ar vė
liau pas tave ateisime. Lauk 
mūsų ateinant. 

Nuliūdę liekame: 
Moteris, Sūnus. Pinkterys, 

Marti, iVntai. Anūkai Ir t;i-
mhi/.Vs. 

JIEVA DOCUEH* 
(po tėvais Stakauskaitė) 

Mirė lapkr. J7 d., 1940 m., 
11:30 vai. vak., sulaukus C8 
nu.tų amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Kauno ap
skričio, Seredžių parap., Pa
dubysiu kaimo. 

Amerikoje išgyveno 31 met. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Juozapą, seserę Julijo
ną ir švogerį Antaną Saldu-
kus ir jų sūnų Antaną ir 
daug kitų giminių ir pažįs
tamų Amerikoje, o Lietuvoje 
du brolius Kazimierą ir Juo
zapą ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. 

Velionė priklausė prie A-
p a š ' a l y s t ė s M a l d o s d r a u g y s t ė s . 

Kūnai,' pašarvotas Antanas 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. IJtuanica Ave. 

Laidotuves įvyks penktadie
nį, lapkr. 22 d. 1940 m. Is 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionf-s 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai! Irslrflsmn vi-
«us gimines draugus-ges ir / 
pažįstamus dalyvauti š|os« ' 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vvr«s, Sesere, švo-
gc^rts Ir CJinilnes. 

T^aidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. Yards 
4908. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M B U L A N C E DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

I J. ZolD 
Anthony B. Petkus 

X 646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Petkus 

J 

Lactiawicz ir Simai 
J. Liūlevičins 

4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

3319 Litnanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

3307 litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VHIP
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U. S. ŠVIETIMO 
KOMISIONIERIUS 

SIEKIA 
AUTORITETO 

Kun. dr. E. Roberte Moore, 
National Youth Adiuimetra-
tion patariamojo nacionalinio 
hofcrdo narys kalbėjo Nacio
nal ine Katalikų Labdaiybės 
Konferencijos nuvažiavimo sc 
sijoje Stevens viešbuty. Jis 
iškalė aikštėn, kad seniau kon 
jrreao skiriamos National 
Youth Adm. reikalams išlai
dos buvo naudojamos ir Ka
talikų Bažnyčios žinyboje esa 
11101118 mokykloms. Šį kaitą 
U. S. švietimo koraisionie-
i*aus J . W. Studeb-Jrtcr rasi-
ai bavimu kongreso skirtu 

i , ^ . 0 0 0 dcl. 1U41 mėtomis 
i-'akiŲ ne kokia d*»i neteks 
Ku.alikinkoms moky«!<; •». Tai 
O'l to, kad bį kaitą tu išlai
dų paskirstymas bus daromas 
tik su koniisionieriaus užgyri-
inu, o komisionierius yra 
griežtai nusistatęs neturėti ką 
nors bendra su privačiomis 
mokyklomis. 

D f l i ū s i m 
PIRMADIENĮ PRI
IMTA 89 DRAFTO 

VYRAI 
Iš Cooko apskrities pirma

dienį karo tarnybai drat'to 
boardai pasiuntė 99 vyrus. 
Turėjo būti 200. Bet vienas 
negras visai nepasirodė. Draf 
to boardas paskiau jo vieto 
je paskyrė kitą. 

Iš pristatytų 99 vyrų ka
riuomenes gydytojai S9 pri
pažino sveikais. Kiti 10 pa
siųsti namo pate juos susekus 
kai kurių negalavimų. Draf-
to boardai jų vietoje paskirs 
kitus vyrus. 

,Tarpe priimtųjų vienerių 
metų kar ine i t a r n y b a i yra . 

Unijoms pripažintas 
piketavimas 

J. A. Valstybių vyriausi.•»& 
teismas nusprendė, kad dar
bininkų unijų piketavimas 
visur yra leistinas, kad tas 
nors ir būtų priešinga Sher-
mano aktui. 

Teisinas aiškina, kad Nor-
ris-LaGuardia aktas, kuriuo 
teismai varžomi išduoti "in-
junctions" prieš darbinin'.Ų 
unijas, nustelbia Shermano ak 
tą ir statomas pirmoje vieto
je. 

Augalotas savanoris 
priimtas 

Pirmadienį tarp kitų sava 
norių iš Cooko apskrities pri 
pažintas sveiku ir kariuome
nėn priimtas savanoris James 
B. Manning, 26 m. amž., 6 
pėdų ir 4 3-4 colių aukštumo. 

4 

l š pradžių jis buvo susirū
pinęs. Bet paskiau jo veidas 
prašvito, kad jis kariuomenė
je turėsiąs savo didumui tin
kamą lovą. 

7, 
Čia pat Padekones 
diena 

Rytoj, lapkričio 21 "d., yr;» 
Pad§kones diena. Chicaga y-
ra pasirengusi į šią naciona
linę šventę iškilmingai minė
ti. Šioje šventėje be kitko ka
lakutiena turės svarbiausią 
vaidmenį. 

Keliolikoj kitų valstybių 
Padekones diena bus minima 
paskutinį šk) lapkričio ketvir 
tadienį. 

VEDYBOS 
Klauti leidiniai tuoktis: 

Theodore Gorzkievncz, 
Gfftce Kavalunas, 22—24. 

Anthony Xebera, Aline Ka-
volus, 26—26. 

CLASSIFIED 
TAVERNAS SI l ' I R d l K U I s 

Renduojamus tavernas su 4 kamba
riais užpakalyje. Neseniai pertaisytas 
ir geroj vietoj. Kanda $35.00. Kreip
kitės į; Jos. J. Kuiiom-ki. 225» W. 
23rd Place, t e t l A N a l 6S6tt. 

Du plėšikai iš svaigiųjų go
rimų krautuves, 9348 Cottage 
(Jrovė ave. pagrobė apie 100 
doleriu. 

1\\HI>AV1MH 
Krautuve ir 6 kambarių f!eta«j ant 
aunu auKšio. Steam o struma. Alie
jinis degtinas krosnyje Ai>u<iu ran
duojami. Parduosiu pigiai arba nuit-
nysiu. «507 s. Kedsso Aretast, M . 
IlK.MtcKk 0«ltt. 

"Grand jury" tiria 
balsavimų klausimą 

Vincentas F. Karvelis ir Ed-j Prieš federalinė "grand 
uardas J. Kudirka. 

Kitus Oooko apskrities 
draftų vyrų šimtas vakar ka
riuomenėn pristatytas. 

Priimtieji be delsimo siun
čiami i Fort Sheridan. 

(Vadinasi, švietimo kohiisio-
nieritts nori tuĘ§ti daugiau 
autoriteto National Youth Ad 
ministration kontrolėje ir 
jam tas sekasi dėka kongre
so sutikimui. 

Čekai nepasivergs 
naciams 

• i j u r y apklausinėti pašaukta 
keliolika kanvaserių, kuriuos 
Cooko apskrities rinkimų ko-
misionierių boardas panaudo-

Autobusai nebus 
parduoti 

Chicago Motor Coaeh Com-
pany ištraukė seniau įsavo pa 
skelbtą pasiūlymą autobusu 
sistemą parduoti miestui U2 
10 milijonų dol. 

Kompanijos prezidentas 
AVeintraub pranešė alderma-
nui Quinn, kad jo kompanija 
nusprendė nieku būdu nepar-jo įsiregistravusių piliečių 

adresų patikrinimui ir jiems I duoti sistemos, kai imta ji 
buvo pavesta turėti piliečių kritikuoti už paduotą Jos 10 

Gazolino stotyje 
nušautas plėšikas 

Gazolino stoties, 2401 Cot-
tage G rovė ave., tarnautojas 
Riehard Eastman, nušovė kol 
kas neidentifikuotą jauną plė
šiką, kurs bandė Eastmaną 
apiplėšti. 

H0LLYW00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, pargms, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Radauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

Dies atvyko Chicagon 
Kongreso atstovas Dies at

vyko Chicagon su keliais sa
vo komiteto nariais susekti 
ir aikštėn iškelti viešumon 
komunacių penktosios kolo
nos Šnipų lizdą ir pačius šni
pus. 
** Apklausinėti pakviesti keli 

asmenys, kuriiį pavaroms ne
pasakytos. 

Dies tvirtina, kad Chicagoj 
komunaciai turi įsisteigę svar 
bą savo šnipinėjimų centrą, 
matyt, žymiųjų socialinių va
dų tarpe. 

Iš Europos Chicagon atvy
ko čekų scenos ir filminis ak
torius Hugo Haas su žmo
na. J i s pasiryžęs Amerikoje 
surengti savo tautos patrio
tinių vaidiniimų ir turėti pa
skaitų apie stovį Europoje. 

Naciams užimant Čekiją, 
Haas su žmona paspruko 
Prancūzijon, o šiemet iš te
nai — Portugalijon. 

Jis pareiškia, kad čekai 

korteles. Paskiau per rinki
mus daugybes tų kortelių ne
turėta preeinktuose ir pilie
čiams neleista balsuoti. 

milijonų dol. kainą. 

Plėšikas užpuolė aparta-
mentinio viešbučio ofisą, 18 
E. Elm gt. Iš klerko atėmė 
daug iau ka ip 100 dolerių. 

MADERN 

(.OMP1.K1K 

vvniK s T u m o 
1945 VVest I I * Street 

P A R D A V I M U 
Tikras bargenas. IMlnai įrengta Va
lymo ir Prbstnitno (staiga. 4 gyve
namieji kambariai užpakalyj*- .su 
Bteamo šiluma Ir maudykle. r.ara-

Į džius. Kreipkitės •: Kny;h>\vt>od CBes*-
\tuert and Dyors. liu-.. oi 10 South 

Halsted Street, Chicago, III. 
tvlyl 

P A R D A V I M U TAVKNAK 
Išdirbtas 5 metu, biznis. Pardavimo 
priežastis — nesveikata. Gera pro
ga lietuviams. 5801 W. Roosevclt 
Kd., Cicero, l l l i i ioK 

REIKALINGAS DARBININKAS 
ANT TKIO 

Reikalingas lietuvis darbinikas ant' 
ūkio \Visconsine, 1H0 mailių nuo Cht-
cagos. Turi mokėti ūkio darinis, k i 
nį draivyti ir t. t. Geras pragyveni
mas. Dėl tolimesniu intormaeijų, 
kreipkitės į "Draugo" oli>ą. 2»34 8. 
Oakley Ave., Chicago. Mino!*. 
PAIEŠKAI' PENIAIS M P I R K I M U 
Paieškau kombinacini anglinj-gazinj 
pečių. Turi būti geroj padėtyj. Duo
siu eash tuojau, šaukite CANal H698 
iki 4 vai popiet. 

ADVANC KD l'HOTOGRAPHI 

l.ONVEST POSS1BI.E PIUCES 

PHONE LAFAYETTE 2813 % 

• • » • • » » » • • • • • • • • • • • » • » • . » » « 

"Negalėdamas būti laimin
gas savo nuosava laime, as 
būsiu laimingai Jūsų la'une.' 

(J. J. Rovssęuį 

Jaunuoliai įstoja 
laivynan 

Į karo laivyno naujokų pri
ėmimo stotį pirmadieni atsi
šaukė 4o-ki 17-os metų amž. 
jaunuoliai, kai iš Washingto-
BO paskelbta, ka<l to amžiaus 
berniokai bus priimami. Bet 

"BROLIAI RAZB AININKAI *7 

jie turi gauti savo tėvų, arba 
nieku būdu nepasivergs na-} globėjų sutikinu}. Kitaip gi 
ciams ir visados karingai at
sineš į nacių valdžią. Čekai 
nepalaužiami. 

jie nepriimtini. 

LINKSMI JUOKAI SU DAINOMIS IR MUZIKA 
Vaidina MARGUČIO ŠTABAS 

VIETA — 

'Margučio Auditorija', 32 W. Randolph St 

Lapkričio 21 d., - Thanksgiving Daj 
Jžanga 55c ir 75c 

Pradžia 6:30 vai. vak. šokiai 8:30 vai. vak. 

atei-
t 

24 

Valstybes rinkimų 
duomenys 

Illinois valstybes sekreto
rius E. J. Hughes pranešė, 
kad jis gal šią savaitę pa
skelbsią* praeitų valstybinių 
rinkinių oficialus duomenis ir 
tuo būdu išrinktiesiems nau 
jiems valdininkams pripažin 
esiąs mandatus. 

<c2motiijos Kalvarija" 
Garsusis Amerikos Katali

kų filosofas kun. dr. Walter 
Farrell, O.P., S.T.J^, 
nantį sekmadienį, lapkr. 
t l , Morrison viešbutyje (Mu
rai Eoom) turės įdomią pa
skaitą temoje "Žmonijos 
Kalvarija. "-

&i paskaita yra eiline The 
Charles Carroll Forma of 
Chicago, Inc., paskaita. Įžan
ga ne nariams 75 centai. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

yestnvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Bankielam Suteikiam P a -

taruavinia. 
lilnkamaa Patarnavimas Vislema 

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

WHDWEST F Į E 1 SERVICE 
BliJE FLAME RANGE On. 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

Range Aliejus 

rz 

Mrs. Wooxk"ow Lenn trum-
Jiam laikui pasišalinus iš bu
to, 2532 Cortland gt., viduje 
kilo gaisras. Žuvo vienerių 
metų kūdikis mergele. 

Margučio Metinis 
Parengimas 

YU'ną sykį metuose, Margu
čio "a rmi ja ' ' daro manevrus 
scenoje ir gana vykusius, nes 
suvažiuoja Jdargučio "Imperi
j o s " įuhečiai is visų '*g,uuer-
nij t j" pamat>*ti. Šįmet tos 
' ' a rmi jos" manevrai bus vi-
durmieaty — 32 West Ran
dolph IStreet, 14-tam^ aukšte. 
Margučio štabas tą vietą Va
dina "Margučio Auditorija"* 
Taigi, ot, ketverge, lapkričio 
21 d., per Thanksgiving £>ay, 
kaip n s i pavalgys kalakutie
nos ar kitokios mėsienos, va
dinos pasisvečiuoti pas Mar
gutį, nes jo artistai-kareiviai, 
parodys labai įdomius manev
ras. Matysite Lietavoje pa
veikslų, matysite Lietuvos bu
vusios kariuomenes manevrus 
if daug kitokių įdomių daly
kų, j -*.*-aJH. 

Sykiu su "anmijos" manev
rais, scenoje pasirodys "B*©-
liai Kaztmininkai" apie ku
riuos visi tik ir kalba. Svar
bu dabar tas, kad nepasivė-
luotumet nuvažiuot į ta "Mar
gučio Auditoriją" ketverge 
vakare. Pradžia visų manev

rų lygiai 6:30 vai. vak. Per
žengimas per slenkstį kainuos 
Suse dolerio ir nikelis taksų, 

let galėsite mokėt ir tris 
"kvoterius", jeigu norėsite 
sedet apačioj ir savoj pasi-
rinktoj eilioj. 

Ketverge, lapkr. 21 d., kaip 
tik sutems valiuokime pas 
Margutį svečiuotis. Kiekvie
nais metais jis mums duoda 
ką nors įdomaus, juokingo ir 
patriotingo. Broliai Motuzai, 
sako parodys gražių fihnų iš 
Lietuvos gyvenimo — iš tos 
Lietuvos, kuri šiandien jau 
nebelaisva ir rusų okupuota. 

Asthma Mucus 
(oughing, Gasping 
^ Th»nks to a Doctor'8 prfescnptton caMed 

L 

C O N R A D 
Fotografas 

rtudlja Jrenarta plr 
jao« rOSlea su mo-
lernidkomls užlaido-
nla ir Hoilyvvood 
rvteeomis. D t / b a s 
a a r a n t u o t a a. 

420 VVest 63rd Street 
Tel: Biznio — ENGlewood 5883 

Res. — ENGlewood 5840 

Fuel Aliejus 

2 3 3 5 SO. VVESTERN AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

J 
Remkite Lietliviškę 

Žydukę 

Įlrndaro. thou i Doct 
sanfls »ow palltate terrlble te-eurring attaeks of choklng, gasping, cough-

log. wheezing Bronchial Asthma by helpmg 
Hature remove thiek excess mucus. No dopes, 
no smokes, no tnjections. Just tasteless. 

NATHAN 
KANTER 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

r 

t E 
ICKI 

l | f « T » insures aa immediate refuu 
the full cost unless you are completely sat-
tsfied. You have everything to gain and 

tuarantee wratpid around cach paciage of 
"irdiate refuad oX 

flr 

lothing to los* under this posiUve money 
Siarantee so get Mendaco irom your 

t today for only 80c. f 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDA. 

1YPEVVRITFRS 
A D D I i . G M A C H I N E S 

— S M A l l MONTHLY P A Y M I N T S -

AUMAKES 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 

M w a «UO«ANC*— 
m CU IT O N I T U I MIW.|U(MIMI • U 4 l * N t | l 

TYPEWRITER 
COMPANY 

ROftOT C OOiatiATT. 
119 W. MADISON ST. 

*STAR 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBES EGZAMINUS? 

* 
Nusipirkite Brošiūrą 

'THE BASIC PRINOIPLES OF DEMOCRACY & OITIZENSEtP' 
a r b a 

"KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS PILIETIS?" 
Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chicago 
šioji brošiūra Angliškai ir Lietuviškai išaiškina visus reikalingus 
klausinius ir pilnai prirengia nepiliečius prie antru pilietybes popierų 

Kaina 25 centai 
Slųskita užsakymus į: 

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

u 

Jr 

P h o n e D E A R 3 0 R N P 4 4 4 
[ irrmans~pitEl-«>««»owsTKATtoM Į 

> * = * : 

Tę liudija įstaigos 44-riy metŲ gyvavimas. 

% » 

ši bendrove, kaip mūsų taata, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
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 Federalinėj įstaigoj. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATiMO 

REAL ESTĄ l t 
INSURANCE AND LOANb 

ntatau visokios njšl<-s naujus u. 
mus ant lengvu menehiiuij lsiuc 
kėjinių. Darau visokj taisymo dat 
bą be Jokio casb įmokejimo, aj> 
lengvų mėnesinių Išmokėjime 
(Išgaunu geriausi atlygimnu} I 
Pire Insurance Kompanijų dėl uu 
sjuio apdegusių namų) . Danu 
paskolas ant naujų ir senų namv 
ant lengvų mėnesinių išmokėjlm 
nuo & iki 20 metų. Reikale k r - n 
kitž*. ories 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave . Phone Grovehill 0306 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
DINING ROOM SETS — P A l l -
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — R E -
FRIGERATORS — WASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS. 
Ali Kaiionally Advertised l tems. 

m 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Westem Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

Charles P. Snromskis & Company 
R E A L ESTATE AGENCY & CONTRACTOR 

6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
MAINO ^ T \7« i • 

Farmas, Lotus - Visokiau-STATO 
TAISO 

APDRAUDŽIA 

sii£ ir Visur. 

• . 
Parūpiname Paskolas .ir'Apdraudžiame Namus, Auto

mobilius ir Rakandus, ant Lengvų Išmokėjimų. 

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 

^ Tel. REPublie 3713; Vakarais PKOspeet 0176 

Ofiso vai.: 9 A. M.-8 A. M. Nedėliom: 10 A. M.-3A. M. 

file:///tuert
file:///Visconsine
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LABDARINGOS SĄJUNGOS SENELIU NAMO KERTINIO AKMENS PAŠVENTINIMAS 
Padėkoms Diena, Thanksgiving Day, Lapkričio 21,1940 

SV. ŠEIMOS VILOJE — LABDARIŲ NAUJAME OKYJE 
Randasi prie McCarthy Rd. - 3 mailes j vakarus nuo Route No 45. 

Visus Chicagos lt* Apielinkių Miestų Lietuvius 

gg&ępmn 

m 
Pašventinimo iškilmes prasidės 2-trę valandą po piety. Svečiai ga

lės užkandžių paragauti, pasisvečiuoti ir pasilinksminti su draugais 
ir pažįstamais šiltoj, smagioj Vilos salėje. 

Ši Iškilme Yra Istorine Chicagos Lietuvių Visuomenes Ir Taipgi 
Labdaringos Sęjungos Gyvenime. 

Ši rd inga i Kviečia Da lyvau t i — LABDARINGA SĄJUNGA 

SENELIŲ PRIEGLAUDOS KERTINIO 
AKMENS PAŠVENTINIMAS 
' Ketvirtadieni, Padekones 
Dienoje, lapkr. 21 d., 2 vai. 
popiet, Šv. Šeimynos Vilio
ję, arba I>ab. Są-gos naujam 
ūky j , prie 123 g., kuris va
dinasi McCarthy road, trys 
mylios į vakarus nuo 45 ke
lio, įvyksta seneliu prieglau
dos kertinio akmens pašven
tinimas. 

Pašventinimo apeigas at
liks prelatas \f. Krušas. 

Bus trumpa programa. 
Salėje bus užkandžio ir gė

rimo. Jei bus šaltoka, sale 
bus apšildyta. 

Prie naujo statomo namo 
susirinkusieji bus filmuoja
mi. Tos filmos vėliau bus ro
domos. 

Visus lietuvius nuoširdžiai 
kviečiame atvykti į šias iš
kilmes. Atvykdami paremsi-
te gražu tikslą ir sau padą 
rysite gražią atmintį. 

Pirmiau tiktai kalbėdavo

me apie prieglaudos steigi
mą. Dabar jau statome. Ne
trukus priglausime lietuvius 
vargšus senelius. Visi džiaug
simės ta įstaiga. Visiems, ku
rie prisidės darbu, ar auko
mis prie prieglaudos pasta
tymo, bus garbe ir užmokes
tis už gerus darbus. 

J. E. Arkivyskupas S. A. 
Stritch pareiškė, kad lietu
viams senelių prieglauda rei
kalinga. I r mes visi žinome, 
kad senai reikalinga. Taigi, 

*\risus prašome paremti šį 
gražų ir reikalingą lietuviš
ką darbą. 

Padėkos Dienoje visi atvy
kite į Šv. Šeimynos Vilią 
anksčiau, kad ir prieš pie
tus. Ypač, kurie dar nebuvo
te ir nematėte vietos., atvy
kite anksčiau. 

Kun. A. M. Linkus, 
Senelių Prieglaudos Namo 
statybos vedėjas. 

Labdarių Sąjungos Apyskaita 
Nuo 20-to Seimo 
PAJAMOS ' * * 

Bendras vaizdas dabar statomos prieglaudos. Statomas namas 
atvaizde. , k 

žymiai padidintais ir pagerintas už matomą \ 

mM.A\ 

paraginęs, kad visos parapi-
„ o n jos draugijos spiestųsi \ Fe-

yio°' jderacijos skyrįų ir išvien dar-
1 kp. Town of Lake $274.28! f P d r a u d a . 1 • " J * * I buotųsi. 
o iT T> i A 1101 ~' I v a i r i o S ) išlaidos 1 o.(H) 
_ kp. jvoseianci . . . . J.^*/.!.* Į . , _ 4rtr, „« 
0 . ~. , „ *\isų išlaidų . . . . $9,486.60 3 kp. Cicero 4;>1.0v ' , * A . ^ . . n n i / 1 ~rt Balansas 20-to seimo 4 kp. Dievo Apv. Par. 216.22 AOOIOOO 
5 k n Brid^Priort 114 67 ' ąoyJio.jj 

~n , q Šių metų pajamos . . 6,276.73 
' I š viso 16,190.72 

6 kp. North Side 

Perskaityti Laibd. Sąjungos 
centro laiškas-kvietimas į gei
mą. Atstovais išrinkti sekan
tieji: pirm. J. Miciūnas, J. 
Klimas, T. Simonavičiene, S. 

7 kp. West Side ... 12ĄJį9 ~v. . , VV" ' Q / 4 C ( . m Mickiene, O. Jaspariene, M. 
a i.~ R ™ K , ™ T>I- * i *okrre b a i d o s sių metų . . 9,480.60 . , . ' . . M %, . \ . 

239.08 
73.30 

847.55 
370.19 
502.71 
200.00 

8 kp. Brighton Pk. [A ^ C t S . 
10 kp. West Pullman 
23 kp. Marquette Pk 
19-to seimo aukos . . 
Procentai už notas . . 
A. a. Girdžiaus palik. 
Garbes Narių 
(V. Gudaites ir 

J . Ragauskienės) 
Budzinauskienes palikimas 

100.00 
Ūkio nuoma 181.82 
Vajaus aukos per kun. A. 
Linkų 654.52 
Iš Lietuvos Spulkos . . 174.00 
Kapinėse kunigų surinkta 

372.50 
Dar iš pikniko Vyt. Darže 

841.42 
Iš U. S. valdž, gauta . . 23.92 

Visų pajamų $6,276.73 

IŠLAIDOS 

Navickiene ir M. Sadauskie
ne. 

Naujais nariais kuopon įsi
rašė U. Restainienė. S. Mic-

Lieka ižde $6,70-1.12 
Labdaringos Sąjungos pi
nigai ir vertybės: 

Banke $3,704.12 . . 
Vyskupijos nota . . . . 1,000.00 į į į * * K ž l l v l t ' * n « * A 
Kitos notos 1,145.00 
Liet. Spulkos foonas . . 348.00 

Svetikiene. 
Padėkota T. Simonavičie-

Kun. Ig. Albacičius, ^ 1 M . nei už paa.ukojima keturių na-
| mie pripiltų iptagalvių senelių 
prieglaudai. 

Pakviesta kuopa į Moterų 

Kampelio vedėjui (Drauge) 
$30.00 

Pavargėlių šelpimui . . 85.00 
Legalis patarnavimas 50.00 
Raštininkui užmokėta 18.00 
Spaudos darbai 91.60 
Ūkio mokesčiai 170.72 
Ūkyje darbininkams 407.19 
Už gėles ir dėžutes . . 81.34 
Ūkio inventorius 462.28 
Vytauto daržui 112.00 
Ūkio triobų taisymai 3,234.08 
Stogai 861.00 
Elektros įvedimas 270.00 
Senelių namų statybai . . . 

1,887.34 

Iš Labdarių 
Veikimo 

Brighton Park. — Lapkri
čio 10 d. įvyko Labdarių Są
jungos 8 kuopos susirinkimas j 
kuriame apkalbėta daug svar- ' 
bių dalykų. M. Šrupšienė pra-
nešė, kad Padėkos Dieną lab
darių naujam ūky bus pašven
tintas kertinis akmuo senelių 
prieglaudos. Visų, kurie au
kos nemažiau $5.00, pavardės 
bus įdėtos į tam tikrą dėžutę 
ir įmūrytos į pamatus. 

Kadangi Labdarių Sąjungos 
seimas šiemet bus mūsų pa
rapijoj, lajpkr. 24 d., dėl to 
kalbėta ir apie seimą. Pietus 
delegatams paruošti apsiėmė, 
šios labdarės: M. Šrupšienė, 
T. Simanavičienė, M. Baleie-
nė, S. Mickiene, M. Navickie
ne, O. Butkienė, M. Sadaus
kienė, O. Jaspariene. Prie sta
lų patarnaus sodalietės. 

J. Klimas išdavė raportą iš 
Federacijos seimelio, kuris bu 
vęs sėkmingas ir padaręs 
daug gerų nutarimų. Be to, 

jungos 20 kuopas rengiamą 
25 metų gyvavimo sukakties 
paminėjimą, kuris įvyks gruo
džio 29 d.; 9 valiamdą daly
vauti 'bažnyčioje " i n corpo-
re" , o vakare jubiliejiniam 
bankiete. 

Labdarių kumpos nariai ne 
tiktai dirba labdarybės dar
bą, bet ir aukomis prisideda. 
Št/ai, ir dabar nariai aukojo 
valgomųjų produktų ir gėri
mo seimo atstovams pavaišin
ti. Tikimės, kad ir visas sei
mas .bus sėkmingas. 

Nutarta padaryti bažnyčio
je rinkliavą prieglaudos nau
dai. P. Vaičekauskas ir J. 
Valskis išrinkti tuo reikalu 
nuvykti pas klteboną ir pasi
tarti. 

Visus brightonįparkiečius 
kviečiame lapkričio 24 d. da
lyvauti Labdarių Sąjungos 
seime ir pasiklausyti, kiek 
jau labdariai yra nuveikę ir 
kokius darbus užsimoję atlik
ti. Rast. O. Ivin&kaitė 

-

Nacionalines Katalikų Lab-
darybių Konferencijos su va-
žiavime tarp kitko iškeltas ir 
buvo plačiai aptariamas jau
nimo stovio klausimas. &į 
klausimą iškėlė Boys Town 
direktorius kun. Flanagan. 
Jis įsakė, kad kiekvieną nusi
kaltusį berniuką galima pa
taisyti. Vietoje kalėjimo, ar- nagan. 

ba kitų kokių bausminių vie
šųjų ištaigų berniukai reika
lingi tėviškos globos, daugiau 
tikrosios meilės. 

Kun. Flanagan pirmadie
nio vakaro sesijos programo
je buvo su garsiuoju jaunime 
globotoju Chicagos vyskupu 
B. J. Sheil. 

Kun. Flanagan tarp kitko 
pareiškė, kad jaunimas yra 
šalids nugarkaulis, tad reikia 
visomis priemonėmis bernai
čius ir mergaites vaduoti iš 
visokio pikto maloniu žodžiu, 
pasigailėjimu ir gražiu su 
jais apsiėjimu. Įvairios baus-
minės įstaigos jaunimui yra 
niekas. daugiau, kaip tik pik-
to mokyklos, sakė kun. 1 la-

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

1940 Metais 
Aušros Varto Par. Salėj, 
2323 W. 23rd Place, Chicago 

Šia iškilminga proga, dienraščio Draugo Garbes Rėmėjams bus teikiami 
diplomai; bus puiki programa su visa eile dainininkų, choristy ir kalbėtojy. O 
kas daugiau, bus skani, meniškai prirengta puota su įvairiais pamarginimais ir 
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 TIKIETAS #1.00 

X Konie Savickus, vienas 
"Draugo" kolumnistų (i^apy-
vardes neišduosi u), buvęs 'Vy 
ties' redaktorius, sportinin
kas — narys Amerikos lietu
vių rinktines pirmojoj Lietu
vos olimpiadoj ir žinomos jau
nimo tarpe veikėjas, šiomis 
dienomis paskirtai advokatu 
vidaus mokesčių reikalų sky
riaus Amerikos Jungt. Val
stybių Departamente. 

X P. Daužvardis Lietuvos 
konsulas Chicagai ir vidur-
vakarams, kukliai paminėjo 
savo gimtadienį. 

X Senelių prieglaudos na
mo kertinio akmens pašven

tinimas bus kalakutų dienoj, 
lapkričio 21 d. Kadangi tai 
bus istoriškas įvykis, del to 
labdariai prie jo stropiai ren
giasi ir visus kviečia daly
vauti. Po iškilmių bus užkan
džių ir gėrimų. 

X Dr. Al. Račkus, žinomas 
gydytojas, atliekamu nuo sa
vo profesijos pareigų laiku 
dalyvauja Amerikos numizma
tikų sąjudyj ir taip pat renka 
lietuvių istorinę medžiagą. 

X Pr. Žebrauskas, sena« 
West Side gyventojas, pasta
ruoju laiku gyvenęs adresu 
2239 W. 23rd PI., nusipirko 
namą Brighton Park, adresu 
4219 S. Califomia Ave., i ku
rį šiomis dienomis persikraus
tė. 

X M. Kadziauskas, mdtfg 
Clucago lietuvių veikėjas sa
vo rinkiny turi nemažai įdo
mybių iš Chicago lietuvių pra
eities. Pav., įdomus yra pir-

! mas statutas Šv. Kazimiero 
j kapinių. Pradžioje Sv. Kazi
miero kapines buvo "po var
du Šv. Jurgio". 

X J. Šarkauskas., Aušros 
Vartų parapijos choristas pna 
dėjo studijuoti aviaciją Cur-
tis "VVright Technical Insti
tute of Aeronautics, Glendale, 
Calif. Jis yra pėsčias atlikęs 
kelionę iš New York į Los 
Angeles. Dabar nori patirti, 
kaip atrodo keliones ore. 

X Metinėj "Hobby"' paro
doj, kuri buvo suruošta Ste-
vens viešbuty praeitą savaitę, 
savo retenybes buvo išstatęs 
ir lietuvis fotografas Conrad, 
kurio studio randasi adresu 
420 W. 63rd St. 

X "Gobblers Hop" — to
kiu vardu Cicero vyčiai ren
gia šokių vakarą Padėkos 
Dienos išvakarėse. O kadangi 
ant rytojaus "kalakutų diet-
na", tai vienas laimingųjų 
gaus "durų dovaną" — ka
lakutą. Kas tik atsilankys, tas 
turės progos laimėti. Įžangai 
40c. 


