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Rytoj , lapkričio 24 d., vi-
SO pasaulio katalikai melsis 
už taiką, kad Visagalis Die
vas grąžintu pasauliui ra
mybę. Tas įvyks Šventojo 
Tėvo Pijaus XII raginimu. 
Pats popiežius tą dieną mel
sis už taiką. Be to, Jo Šven
tenybe dalyvaus metinėse Va 
tikano štabo rekolekcijose, ku 
rios įvyks Šv. Petro baziliko
je, prasidės lapkričio 24 d. 
ir tęsis iki lapkričio 30 d. 
Pranešta, kad lapkričio 24 d. 
šventasis Tėvas kalbės per 
radiją. Kalba bus girdima ir 
Amerikoje. 

GRAIKIJOS KAIMUOS- MIESTUOS TRIUMFAS 

Amerikos lietuviai šiemet 
negali siųsti į Lietuvą sa
viškiams jokių kalėdinių do
vanų. Maskvos raudonieji 
valdovai Lietuvos pavergimu 
nutraukė Amerikos lietuviams 
gražų paprotį atsiminti sa
viškius. Amerikos lietuviai 
šiemet vietoje dovanų siunti
mo dėsis prie Lietuvai Gelbė
ti Fondo. Šis fondas tarp kit 
ko šelpia suspėjusius iš Lie
tuvos nuo bolševikų pabėgti 
mūsų tautos veikėjus. Jų 
daug yra įvairiuose Europos 
kraštuose. Jie šaukiasi pa
galbos. 

Griežti Vokietijos 
reikalavimai 
Turkijai, spėjama 

KETVIRTASIS SĄJUNGOS NARYS ' 

ISTANBULIS, lapkričio 22 
d. — Šiandie orlaiviu Istan-
bulirt atvyko (Vokietijos am
basadorius FVanz von Papen, 
kuris, kai kurių stebėtojų ma 
nymu, atvežęs Turkijos vy
riausybei Vokietijos reikalavi j 
mus, kad Turkija dalyvautų 
sudaryme Europoj "naujo
sios (santvarkos". 

Stebėtojai mano, jog šiuose 
ambasadoriaus atvežtuose pa 
siūlymuose bus Turkijos prat-
šoma pasižadėti susilaikyti 
nuo bet kokių žygių, jei Bul
garijos ir Vokietijos kariuo
menes pultų Graikiją 
DIDINA APSAUGĄ 

Tuo tarpu Turkija dar la
biau sustiprino savo apsaugą. 
Istanbulyj, pereitą naktį pir
mą kartą užgesintos šviesos. 

Laikraštis, Cumhuriyet pa-
• reiškė: "Mes neskelbiame ka 

'bet jei kari>3<uti reiktų,, 
mes nenusigąsime. Mes esame 
vienirtgi — mes lesam pasi
ruošė !" 

Laikraštis Ikdam rašo, jog 
"niekas* negali sakyti, kad 
Rusija lengvai sutiktų Vokie
tijos ataką ant Graikijos, nes 
tuo būdu Vokietijos kariuo-

Po arshi kovų graikai uzeme 
Italijos svarbiausiąją bazę 

Graikijoj šventės nuotaika 
Pavojus antrai bazei 
Dideli italų nuostoliai 
Italai pasiuntė pagalbą 

r'JJrauKa-s >cme teiepiK'lo) 
T Viena nuvvkę pasirašyti sutartį, kuriąja Vengrija prisijungia prie Romos Berlyno To

kijo ašies. Iš kaires: Vokietijos užs. reikalų ministras Ribbentropas, Vengrijos uzs. reika
lų ministras Sfcefan Csaky ir' Vengrijos premjeras Tedeky. 

Anglijos kaylikų laikraštis 
"Catholic Times" pakartoti
nai praneša, kad Šventasis 
Tėvas Pijus XII artimiausių
jų laiku išleis encikliką. Įs
pės katalikus prieš bedieviš
kojo komunizmo politinio pa
vojų. Nurodys priemonių,1

 m e n § a t s įdurtų "dar arčiau 
kaip nuo to pavojaus a p s i - | p r i e Dardanelių. Tačiau, jei 
drausti, kaip su juo kovoti. Į R u s i i a i r s u t į k t u > d a r n e r e i g -

Vokietija ir Italija sudaro 
glaudesnius santykius su be
dieviškojo komunizmo vyriau 
siuoju centru — Maskva. Iš 
kitos pusės, Amerika ir An
glija norėtų dėtis su ta pa
čia raudonąja Maskva. Šven
tasis Sostas susirūpinęs Is
panijos likimu. Naciai su fa
šistais gali ją priversti taip 
pat susidėti su tuo raudonuo 
ju slibinu. 

kia, kad Turkija nepaisiryžus 
ginti sąsiaurio. Turkija seka 
Įvykius, pasiruošusi gintis vi 
somis savo galiomis". 

Londono ir J . A. Valstybių 
spaudoje paduota žinia, kad tarime. 
Vatikanas esąs atkirstas nuo _ 
pasaulio ir yra lyg koksai 
kalėjimas Romoje. Iš paties 
tVatikano tai nuginčijama. I-
talija nevaržo Vatikanui lais
vo susisiekimo su visomis 
valstybėmis, kurios turi savo 
atstovus Šventajam Sostui. 

SOFIJA, Bulgarija, lapkri
čio 22 d. — Žymus sluogsniai 
praneša, jog Rusija patarusi 
Bulgarijos vyriausybei neįstx> 
ti trijų valstybių (Vokietijai-
Italiįa-Japonija) sąjungom 

Oficialieji žmones ir vyriau 
Sybės kontroliuojama spauda 
nieko nesako apie Rusijos ipa 

ARKIVYSKUPO LAIŠKAS KLEBONAMS 

ja pavergti ne tik visą Euro
pą, bet ir Aziją su britų vai 
(loma Indija. Suprantama, 
kai kurių valstybių jie visiš
kai nepavergs, bet jas sure-
gimentuos savo tarnybai. Nar 
siesiems graikams pliekiant 

Iš Anglijos su Vatikanu susi, Mussolinio rinktinas divizijas 
siekimas taip pat galimas lai j p a 8 į u s t a s užkariauti ir pa-
škais ir telegramomis. P a p - į v e r g t į Graikijos kraštą, Mu-
rasti laiškai cenzūruojami. Ir s s o i į n į s pradėjo šaukti, kad 
patariama, kad būtų rašomi Britanijos imperija turi būti 
angliškai, ar prancūziškais, visiškai sunaikinta. Sako, ta-
bet nieku būdu vokiškai, ar- d a jį n 0galės statyti kliūčių 
ba itališkai. Į Italijos imperijalistiniams žy 

. giams. Žinovai yra nuomo-
Europos diktatorių trejukė, nes, kad diktatoriai taip daug 

Hitleris, Mussolinis ir apžioja, kad jie nepajėgs at-
Stalinas, turi tikrai praga
riškus pasiryžimus ir užsimo 

kąsti, o jei atkąs, tai turės 
pasipringti. Gaila žmonių, ku-

jimus. Anot žinių, jie planuo-1 riuos jie užsimoję išžudyti. 

CHICAGO, 111., lapkričio 22 d. Sąryšyj su kasmet vieną 
kartą į metus renkamomis aukomis Šv. Tėvui — Petro ska 
tikais, j . E. arkivyskupas Samuel A, Stritch klebonams iš
siuntinėjo sekamą laišką: -»* 

"Brangus ir Gerbiamas Tėve: 

"Gruodžio 1 d., Advento pirmąjį sekmadienį, visose mū
sų arkidiocezijos bažnyčiose dvasininkai ir tikintieji aukos 
Petro skatikus. 

"Šįmet beveik nereikalinga nieko kito kaip tik šio pap
rasto pranešimo. Šiose tragiškose dienose kiekvienas katali
kas dažnai ir maloniai prisimena Popiežių, mūsų Šventąjį 
Tėvą. Prieš mūsų akis stovi šio karo ugnyje ir siaube nu
vargęs ir nukankintas Taikos Kunigaikščio Vietininkas. Ka
ro, kurio sulaikymui jis taip daug pastangtų padėjo, melsda
mas pasigailėjimo nusikaltimų perblokštai ir nuodėmių apa
kintai kartai. Į mus plaukia mūsų laikų Popiežių (prašymai ir 
jspėjimai, kurie, jei būtų buvę išklausyti, būtų suteikę mums 
teisimgą taiką ir saugumą vieton griuvėsių, baimės ir chaoso. 
Istorija niekados nepasakys, jog Popiežius Pijus XII ne-
maldavo nuoširdžiai ir nedirbo didvyriškai teisingai taikai. 
Šiandie jo siela nerami ir jis šaukias į visą Bažnyčią: 'Mels
kitės ir melskitės!' Į jį ištiestos rankos nesuskaitomų nekal
tųjų nukentėjusių, misijonierių netikinčiųjų kraštuose ir net 
tų, kurie jo vardu turi vesti .Visuotinosios Bažnyčios reika-
Tlis. Kitų kraštų tikintieji, kurie praeityje gausiai aukojo 
Petro skatikus Šventajam Tėvui, šiandie patys tuščiomis 
rankomis prašo pagalbos. Į mus jis žiūri tikėdamasis, jog 
mūsų sūniškoji meilė pripildys jo rankas pašalpos reikalin
giems. Mes trokštame padėti jam ir šioje tragiškoje valando
je užtikrinti jo garbingam asmeniui mūsų didį tikėjimą ir 
meilę. Tai mūsų didžiojo atsakingumo Bažnyčiai valanda; ir 
šios arkidiocezijos arkivyskupas, dvasininkai ir tikintieji 
neatsisakys padėti. Pirmąjį Advento sekmadienį mūsų au
luos Petro skatikais prilygs mūsų vyriausiojo ganytojo Po
piežiaus būtinus reikalavimus. Be raginimo ir gyvai jus už-
sibrėšite, kad šių metlų Petro skatikai šioj arkidiocezijoį bū
tų gausūs ir ištikrųjų gausiausi mūsų istorijoj. 

Prašome Jus, Gerbiamasis Tėve, gruodžio 24 d., sekma
dienį, per visas Mišias perskaityti šį laišką savo žmonėms 
ir pridėti savo nuomonę. Jūs prižiūrėsite, kad sekamą sek
madienį Jūsų bažnyčioje, per visas Mišias būtų renkami 
Petro skatikai ir kaip galima greičiau pasiųskite šias pilnas 
Šventajam Tėvui aukas mūsų kanceliarijon. Šventojo Tėvo 
reikalai dideli ir mes prašome šias aukas pirmąjį Advento 
sekmadienį padaryti kaip galima gausesnes". 

Prašydamas Dievą palaimos 
Jums ir JūsJų žmonėms, 

Jūsų Kristuje 

Samuel A. Stritch, 
Chicagos arkivyskupas 

PERSHINGAS 
ATSISAKĖ 

ATSTOVYBES 
HYDE PARK, N. Y., lap

kričio 22 d. — Prezidentas 
Rooseveltas šiandie pareiškė, 
jog jis pasiūlęs gen. John 
J. Pershing būti Amerikos 
ambasadorium Prancūzijai, 
bet Pershingas gydytojo pa
tariamas atsisakė. 

Per keletą paskutiniųjų 
metų 80 metų generolas, bu
vęs Amerikos kairiuomenies 
vadas Prancūzijoj paskutinia 
jam pasauliniam kare, sirgu
liuoja. 

Pnez. Rooseveltas pareiškė 
spaudos atstovams, jog jis 
dar nejpriėmęs ambasadoriaus 
Prancūzijai William C. Bu-
llitt rezignacijos. 

ATfiNAI, lapkričio 22 d. 
— Šiandie Graikijos vyriau
sybė iškilmingai piskelhe, 
jog Graikijos kariuomenė už 
ėmė Koritzą, siaubiausiąją i-
talų bazę pietinėj Albanijoj, 
iš kur prieš dvidešimt pen
kias dieuas Italijos kariuome 
ne įsiveržė Graikijon. 

"Mūsų didvyriška kariuo
menė, po sunkių, kovų, šian
die triumfališkai įžengė Ko-
ritzon. 

"Visur mūsų kariuomenė 
įžengia pirmyn". 
TAUTA DŽIŪGAUJA 

Šiandie visa Graikija šven
tadieniškai nusiteikusi. Vy
riausybes įsakymu visur iš
keltos vėliavos. Pranešimai iš 
Solonikos Sako, jog visoje 
tautoje jaučiamas nesuvaldo
mas džiaugsmias. 

Graikų pranešimas sako, 
jog nte tik Kontzą užėmę 
Graikijos kareiviai, bet vi
sam fronte vejasi sąmyšyje 
besitraukiančius italus. 

Šiuo laiku graikų kariuo
menė graso, ir antrai svar
biai italų bazei Albanijoj — 
Argirocastro. 

Atėnuose, Graikijos sosti
nėj, žmonių minios surengė 
gausias demonstracijas. Prem
jeras Metaxas sutiktas gau
siausiomis oviacijomis. 

Dideli būriai Koritzos gy
nėjų suimti. 

ROMA, lapkričio 22 d. — 
Italijos vyriausioji karo vado 
vybė oficialiai praneša, jog 
italų kariuomenė pasitraukė 
iš Koritzos ir jog nuostoliai 
kariuomenei dideli. 

Tačiau kairo vadovybei ne
nustoja vilties ir pasiunite žy 
mią paramą į Albanijos fron
tą tikėdamos Koritzą atimti 
iš graikų. 

(Pranešimai iš Jugoslavi
jos pasienio sako, jog būriai 
Italijos orlaivių šiandie bom
bardavo Koritzą, norėdami 
sulaikyti (graikus, besivejan
čius besitraukiančius italus.) 

DIDELI NUOSTOLIAI 

ROMUNIJOS 
ATSTOVAI PAS 

HITLERĮ 
BERLYNAS, lapkričio 22 

d. — Berlynan atvyko Komu
nijos premjeras ir užsienio 
reikalų ministeris, kuriuos 
tuojau priėmė Hitleris pasi
tarimams dėl Romunijos įsto
jimo Romos-BerlynO-Tokio są 
jungon. 

Gen. Ion. Antonescn ir pri
ncas Costin Sturza su Hitlo^Hi | J 
Ilgai tarėsi. 

Karo vadovybes komunikak-
tas sako, jog "mūsų nuosto
liai buvo dideli. Tokie pat, 
jei ne didesni buvo ir priešo". 

"Mūsų pagalbinė kariuor 
menė sudaro naują fronto Ii-
mją". 

Komunikatas taip pat pra
neša, jog anglų karo laivai 
apšaudė fašistų {pozicijas E-
gipto pajūryj ir anglų orlai
viai bombardavo fortifikuotą 
Lero salą, Dodecanese salų 
grupėje. 

Anglų laivyno apšaudymas, 
kuris buvęs nukreiptas prieš 
Sidi Barrani nepadaręs nuo
stolių ir daugumai bombų, tai 
komų į Lero, nukrito jūron. 

NAUJAS CIO 
PIRMININKAS 

ATLAOTUC City, N. J., la
pkričio 22 d. — Šiandie CIO 
išsirinko aklamacijos kelis 
sau naująjį pirmininką ir va
dą — Philip Murray. CIO va 
du per penkeri s metus išbuvo 
John L. Lewis. 

Berlyne tikima, jog Komu
nija įstos ašies są jungon 
kaip tai [padarė pereitą tre
čiadienį Vengrija Vienoje 
Laukiama* jog Romunijos pa 
vyzdžiu paseks Bulgarija ir 
Slovakija. 

Romunijos premjeras ir už 
sienio ministeris išvyks iš 
Berlyno sekmadienį. Tą pačią 
dieną Berlynan atvyksta Slo
vakijos prezidentas Tiso ir 
premjeras Tuką. 

Savo kalboje naujasis {pir
mininkas Murray pareiškė 
CIO suvažiavimui jog "nusi
žeminęs stoviu Dievo akyvaiz 
d o j " . 

"Aš negyvenu didžios gar
bės, kurią man šis suvažiavi
mas suteikė, iliuzija", baigė 
jis. 

AUTONOMIJA 
VOKIEČIAMS 
ROMUNIJOJ 

BUKAREŠTAS, lapkričio 
22 d. — Pagal specialų vy
riausybės įsakymą vokiečių 
mažumai Romunijoj suteikta 
pusiau autonominės teisės. 

Pranešama, jog "etninės 
vokiečių grupės" gali savo 
nariams skelbti savuosius nu
tarimus ir šalia Romunijos 
vėliavos gali iškelti Vokieti
jos vėliavą. 

ORAS 
Debesuota ir sniegas prieš 
pietus. Po pietų giedriau. 
Šiaurvakarių vėjai. 

Saulė teka 6:50 vai. saule 
leidžias 4:23 vai. 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" 
METINIS 

KONCERTAS 
— įvyks — 

Sekm., Sausio 26, 1941 
SOKOL HALL 

Taigi, rezervuokite tą dieng 
dienraščiui "Draugui" ir jo 

šauniam koncertui. 
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EjUsrs4 as Secoad-Clsa* Matter Marcb 31. 1916 at 
Chlcaffo, Illinois, Under tbe Ačt of Marcb 3, 1879. 

Tokiais tai žodžiais Jo Šventenybė krei
piasi į tikinčiuosius, kad rytoj melstu* už 
taiką. Arkivyskupai ir vyskupai taip pat ra
gina, kad ryt diena būtų pašvęsta, maldei 
už gražinime pasauliui taikos ir ramybes. 

Maldos Už Taikę Sekmadienis 

JO ŠVENTENYBES POPIEŽIAUS 
PIJAUS XII MOTU PROPRIO " 

Visi iino, kad nuo to laiko, kai šis naujas 
ir baisusis karas sukrėtė Europa, Mes nesi
liovėme darę tai, ko iš Mūsų reikalavo toji 
atsakomybe, kuri surišta yra su Mums Die 
vo paverta pareiga, arba ką Mums įkvėp
davo dairyti Mūsų meile visoms tautoms. Tai
gi Mes rūpinomės ne tik, kad per labiau pri
derame ir teisinga sutvarkymą būtų įkurta 
santaika, kurios, deja, dabar daugelis tautų 
yra netekę, bet ir, kad tiems, kuriems lieps-
Bojjjaeio karo žiaurumas atutešė vargo ir 
ekausmo, būty isuteikta visa galima dieviš
koji patguoda ir žiemiškoji pagalba. 

Tačiau, kadangi šis nuožmusis žudyma>i-, 
vietoje pasiliauti, visi didejij savo smarkumu, 
ir Mūsų balsas, šaukiantis prie taikos, lieka 
ginklų žvangėjimo nuslopinta^, Mes su bai
me, bet drauge ir su pasitikėjimu, keliame 
Mūsų mintis į Gailestingumo Tėvą ir visos 
paguodos Dievą, maldaudami, kad Jis, Ku
ris žmonių vaįią ^e-nkia ir savo Dieviškais 
surėdymai* įvykių linkmę tvarko, suteiktų 
imonijai ranwsnių laikų. Bet gi Me!s gerai 
žinome, kad Mūsų maldos bus labiau pasek
mingos, jei, tobuluj 'intencijų sutartimi, Mū
sų vaikelių maldos prisidės prie Husų maldų. 

Todėlei, kaip šių metų gegužės menesyje? 
Mes kvietėme visus tikinčiuosius, o ypatin
gai v*iku<ii>s, kad susirinkę pas švenčiau
sios Panelės, Dievo Molinos,4jJtferių, maklau-
fcų pagalbos iš Dangaus, tarp W dabar Mes 
pasiirianve, kad ateinančią 24 lapkričio die
ną visame pasaulyje būtų atnašaujamos 
drauge su Mumis viešosios maldos. Mes gai
viname viltį, kad kiekvienas Bažnyčios sū
nus (vaikas) noriai pateEjkim* Mūsų troški
mą taip> kąd susidarys milžiniškas .maldų 
choras, kuris, kildamas aukštyn ir .praver
damas dangi^ išmelš mums Dievo u.alonių 
įr pasigailėjimo. 

Mes vilimes taipogi, ir tai yra labiau svar
bus dalykas, kad ši Maldų Krucijata bus 
lydima atgailos darbų ^r kiekvieno skyrium 
gyvenimo dvasinio atsinaujinimo, pritaiki 
nant jį vis arčiau prie Kristaus įstatymų. 
To reikalaujat dabartiniai vargai ir galimi 
rytojaus pavojai. To reikalauja Dievo tei-
sin»gumas ir Jo gailestingumas, kuriuos mums 
reikia suderinti. Bet nėra gaJir.c»esnes cri; -

MŪSŲ VISŲ Reikalas 
8ie metai Lietuvių R. K. Labdarių ^ j u n 

gos gyvenime yra svarbūs. Svarbūs jie yra 
tuo, kad sąjunga galutinai ir aiškiai pradėjo 
eiti prie to tikslo, kurį buvo užsibrėžusi pa-
čiojo savo su^iorganizaviiiio pradžioje. 

Pirmoj vietoj šiemet labdariams atėjo į 
talką &v. Kazimiero kapinių direktorijatas, 
kuris nupirko gražų labai patogioj prieglau
dai statyti vietoj ūkį. Sąjungai pavedė tvar
kyti ūkį ir lėkio statyti senelių prieglaudai 
rūmus. 

Tai buvo stambus laimėjimas. To ūkio nu-

LAIŠKAS IŠ EUROPOS 
Japonijos suartėjimas su ašies valstybėmis. -

Kodėl Ispanija siekia Gibraltaro ir Maroko. 
- Vokietijos ir Ispanijos bendradarbiavimo 
pagrindai ir galimybes 

(Mūsų specialaus korespondento/ 
(Pabaiga.) ]&*&. «į karą Ispanijos eks-

Hanijoje , ypač tarp falan- j į * ^ g ^ J f į f * £ ? 
gistų, kurie valstybės gyveni-

girkimu, pagaliuai, laimėjo ne tik^ Labdarių n o r i i , į šiuo imperijų kūrimosi 
laikotarpiu pasinaudoti, pa-Šąjunga, bet visa lietuvių katalikų visuo-

meniė, nes susilaukė naujo centro, įsigijo pui
kią nuosavybe, kur netrukus susilauksime 
dar vienos šaunios ir labai reikalingos įstai
gos. 

ly teritorijų reikia tik atsi 
imti, nes jas Ispanija jau nuo 

Praėjusį ketvirtadienį susirinkę į tą ū- s e n i a u y r a v a i l d ž i u s i T a i g i ' 
kį, kuris pavadin ta šventosios še imyna ū- ^ ^ ^ k s i J Q m s a n e t 
kiu, buvo liudininkais labai svarbaus ir rsto-

užėme Vokietija. Dabar eko
nominiai ryšiai bus dar pagy
vėję, o tas labai reikšminga 
ypač tokiuose kraštuose, kur 
ir valiutų pastovumas parem
tas ne tiek aukso atsargomis, 
kiek preikyba su užsieniu, šis 
gi momentas Vokietijoje vai
dina, kaip žinome, labai di
delį vaidmenį. Dėl to nenuos
tabu, load Vokietijos spaudo
je aptinkame nemažai straips
nių, palankių Iscianiįjaį bei jos 
siekimams. Net vokiečių spau 

siekti naujų teritorinių Ta in^ d a k a r t o j * ***** ™k[™ ( # * 
. . . J I rak "F ine ttanoVi" Mr 1 8 ^ . 

jimų, tuo labnaiu, kad dauge-

nie vaidina taip įžymų vaid
menį, kas kart labiau populio 
rėja imperijos mintis. Savo 
kultūrine įtaka Ispanija tu
rėtų kur plėsti, nes ispanų 
kalbą vartoja kokis dvidešimts 
valstybių (prisiminkime tik 
Pietų Ameriką), ispaniškai 
kalbai apie 120 milijonų žmo
nių (daugiau negu vokiškai 
kalbančių). Tačiau Ispanijai 

riško įvykio. Buvo pašventintas senelių 'prie
glaudos namo- kartinis akmuo. Vadinas, da^ 
bar jau jokios abejonlės nebegali būti apie 
tai, kad Labdarių Sąjunga eina prie savo 
tikslo — stato seneliams prieglaudą, šalia 
kuriosj po metų kitu, gal ir lietuvių našlai
čių prieglaudos namai išaugs. 

Svarbių įvykių ir didelių užsunojimij me
tais svarbus bus ir Lietuvių R. K. Labdarių 
Sąjuugos seimas, įvykstąs rytoj Šv. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo par. salėj (Brigliton 
Park) Chicagoje. 

Į seimų, be abejones, -suvailiuos patys uo
liausieji sąjungos veikėjai ir patys geriau
sieji sąjungos rėmėjai ir bičiuliai. Tur būt 
nebus nė vienos gyvesnės lietuviu katalikų 
draugijos ar kuopos, kuri neturėtų savo at
stovi} tseime. 

Neužmirškime, kad prieglaudų statymo ir 
kiti labdaringieji darbai nėra tai viemios ku-| 
riois organizacijas reikalas. Tai ynai visos mū 
sų visuomenės pats svarbiausiai reikalas. Vi 

istorinis pagrindas. Toliau, 
Prancūziją išvedus iš rikiuo
tės, Ispanija po Rusijos ir Vo
kietijos užima savo teritorija 
trečią vietą Europoje o ko
lonijų atžvilgiu Ispanija uži
ma ttežymią vietą. Ją pralen
kia net žymiai mažesnė jos 
kaimynė Portugalija. 

Kalbant apie Ispanijos sie-
khanas teritorijas reikia visų 
pirma suminėti Gibraltarą. 
Anksčiau jis ir priklausė is
panams. Britai Gibraltarą už-, 
valdė tik 1713 metais. Net ir 
dabar Gibraltai** ^gyventojų 
d&ugumą sudaro ispamai. Toi-
liau, ispanai norėtų labiau į-
sistiprinti ir antroje Gibral
taro sąsiaurio pusėje — Ma
roke. Neseniai turėjau progos 

šen mūsų organizacijos, draugijos ir atskiri I kalbėtis su vienų ispanų žur-
a.imenys į r liaukomis ir darbu turi dėtis prie 
pastatymo prieglaudos namo ir kitų labda
rybės darbų. Labdarių Sąjunga yra tik tar
pininkė, tik įrankis, | e r kurį mos galime p> 
sitarroauti savo artimui ir tiksliai išpildyti 
savo svarbią ir šventą krikščionišką pareigą. 
Sąjunga tai tik centras, kuris koordinuoja 
m\x$ų gražias pastangas (moralines ir me
džiagines) tiems - darbajns dirbti ir remti, 
kuriuois dirbti ir remti įpareigoja mūs Kris
taus Bažnyčia. 

Dėl to ryt įvykstanči.ame Labdarių Sąjun
gos seimą dalyvaukime visi,t kas tik galime, 

monė* Dieviškajam Majestotui num-.ldyti ir ! Labdarių dirbami darbai vra svafl'būs, didė
j o palankumui įsigyti, kaip šv. Mišių Auka, i H, krikščioniški ir lietuviški, 
kiur Pats žmtafiių gimines Atpirkėjas via at- I 
našaujamas 4kiekvieno> vietoje kaipo ty- Amerikos Raudonasis Kryžius dirba milži-
noji auk..'/\ Mes Ud geidžiame, kad tą die- „įškus krikščioniškus gailestingumo darbus, 
ną, kurioje bus laikomos pamakios, visi ku 

• nigai, 'laikydanu šv. Mišias, dvasioje juag-
tjsi su Mumis, atnašaujančia Di viškąjų Au
ką Vatikano Bazilikoje ant A p stalų grabo. 

Sąryšy su tuo, SAVO NORU ("Motu prrf-
pr io") , pasir-mdajni Mūsų apaštališkuoju au-

-toritetų, Mes įsakome, kad larc»kriv-io 24 die
ną vi -i, kuriems yra privalu laikyti šv. Mi
šias už jiems pvestąją liaudį," r. tnašautų 
Svertąją Auką Mūsų intencija, 

iie to, Mes norime, kad visi kiti kunigai, 
dgecezisrlai ar vienuoli:i, žinotų, kad jie nie
ko malonesnio Miuns n galėtu- padar.vti, kaip 
jei tą Sekmadienį, laikydami šv. Mišias, su
sivienytų su Mūsų inten/'ij••. Gi Mūsų inten
cija yra, kad, per begaline vertę tų V U Į 
Šventųjų AĮištų, kurios bus atnašaujame^ AUK 
žiruajam Tėvui tą dieną kiekvienu momen
tu visose pasaulio"dalyse, dėl šio karo miru
sieji gautų amžinąją atilsį; tremtini i, pabė
gėliai; kaliniai ir visi, kurie iš priežasties 
€*amojo karo nelaimių kenčia ar liūdi, būtų 
dieviškiisios malonės sustiprinti; gak , tvar
ka būtų a t g y t u įsu teisingumu ir̂  kri! 

kurie reikia paremti stipriai ir nuoširdžiai. 
Dabar, kaip žinoma, eina šios garbingos or
ganizacijos vajus, kad gauti daugiau narių 
ir paramom. Ar jau prisirašėme? 

nalistu. Tuo klausimu ji& pai-
sakė: 

— Juk Maroko tai i^panii-
jos tęsinis anapus Gibraltaro. 
Argi ne juokinga, kad Ispa
nija, kuri yra artimiausia Eu
ropos šalis prie Afrikos, te
valdo tik 1.1 nuoš. šio kon
tinento... 

.Maroko kraštas .ispanus vi
lioja ir savo žemės turtais: 
čia yra žibalo, anglių, gele
žies, mangano, fosfatų, vario, 
švino, cino, cinko. Savo /aspi
racijoms paremti ispanai tu
ri ir istorinį motyvą: jie gi 
pirmieji šiuose kraštuose tu
rėjo įgrumtis su didžiausiais 
islamo antplūdžiais viduram
žiuose. Prie šių tferįtorijų pri-
skaitytinaa ir 19*23 m. neutra
liu paskelbta Gibraltaro pietų 
kranto dalis — Tanžeras, 

rėk "Das Reuch" Nr. 18) 
— Ispanijos viadanda jau 

atėjo. 

— Por la unidad de Espa-
na! Gibraltar Espanol! 

Vokiečių spauda mini ispa
nų inteiresą sujungti ispanų 
valdomus Maroko pakraščius 
prijungiant naujas Maroko dar 
lis. Primenami ir ispanų sen>-
timentai — juk ir Franko są
jūdis atėjo iš Maroko. Pažy
mima spaudoje, kad tam tik
romis progomis vkšai buvo 
išsireikšta ir apie bendras is
panų ir italų, teises į vakari
nę Viduržemio jūros dalį — 
apie Comdominium bendroje 
Mare nostrum. 

Dar vienas dalykas: kiek 
Ispanija turi militarinės reik
šmės, koks galėtų būti jos 
karinis įnašas į bendras pa-
jėgjas ašies valstybių, kurios 
įpjadėtų Ispanijai realizuoti sa
vo siekimus? Šiame klausime 
turime atsiminti, kad Ispani
jos mi Ii tarinė galybė nebuvo 

(Tęsinys 3 pusi.) 

Po Sviete Pasidairius 
Bebelis, Engelsas ir kiti ci-

cilistų papės pranašavo rojų 
mūsų žemei — ne vienam ku
riam sklypui, ale visai žemei, 
neskiriant ir Lietuvos. Kurie 
cicilizmui meldėsi, o tokių bu
vo, yra ir lietuvių tarpe, lau
kė to rojaus, kaip gervė gied
rios dienos. Tik pamislykit 

neturi nei malkų sandelio, 
nei palapinės! Cicilistų rojuj 
viskas greit išsprendžiama. 

Taigi, ir tiems benandams 
Kauno burmistras Garmus 
suplanavęs pastatyti iš lentų 
barakus ir sutalpinti visus, 
kurių butai buvo rekvizuoti, 
kad apsaugojus nuo darganų 
ir šalčio pusę milijono rau-

laisvė, lygybė, brolybė, visuo-f donarmiečių. Jei iki šiol gy-
tina gerovė — ko daugiau 
reikia! Gyvenk ir norėk gy
venti ! 

Taigi, r.ors ir pavėluotai 
(Bebelis rojų ant žemes pra
našavo įvyksiant .1898 me
tais), ale sulaukė rojaus — 
pirmiausiai Rusija, o dabar 
ir Lietuva. Ak, kad tas Bebe
lis atsikeltų ir pamatytų, kaip 
laimingi 4&bar žmones jo sva
jotam r o j u j . . . . Sakysim, Lie 
tuvos gyventojai. Juk ant vi-
so svieto nėra geresnio daik
to, kaip nieko neturėti savo, 
dirbti išsijuosus, o ką padir
bai — į eicilizmo sandėlius 
krauti ir iš jo gauti tik tiek, 
kad dūšia iš kunQ neišeitų. 

Arta, ar gali kas jaustis lai
mingesnis, negu Lietuvos gy

vuliams buvo geri bendri tvar 
tai ir tik tvora buvo atskirti 
vieni nuo kitų, tad kuo man 
dresni žmonės, kad jie negali 
gyventi barakuose-tvartuose, 
kaip gyvuliai šviečiant Stali
no saulei ir konstitucijai? 0 
jei nuo šalčio, bado ir maro 
žmonės pradės dvėsti (balša-
vikai žmogų laiko lygiu gy
vuliui, neturint sielos), tai 
kas čia tokio. Stalinui dėl to 
nei ūsas nesukrutės. 

Šitokį rojų gyvenamų na
mų atžvilgiu dabar gyvena 
visi lietuviai mūsų tėvynėje. 
Kėdainiuose barakai—tvartai 
žmonėms jau statomi. Kitur 
taip pat bus pradėti statyti. 
Žodžiu, neužilgo nieks nepa
žins Lietuvos. Barakai bus 
nuėstuose, barakai nuestehuo 

ventojai, kurie, zjemai atėjus, , , . . . . . . 
. f se, barakai kaimuose—kolehc-neturi namų pagyvenimui 

Imkim kauniečius. Miesto sa
vivaldybės butų skyrius pra
neša, kaip rašo ' 'Tarybų Lie
tuva," kad kambarių visai 
neturi ir, sako, gyventojai 
tuo reikalu lai nesikreipia. 

Kas gyvena malkų sandeliuo
se, palapinėse tegul ir gyve
na. O ką daryti su tais, kurie 

zuose. Apstačius visą kiašt? 
barakais, tada ir Lietuva bus 
vadinama ne Socialistinė Lie
tuvos Tarybų Respublika, ak 
Socialistinė Lietuvos Barakų 
Respublika. 

Užsirašyk Lietuvai Gelbėti 
Fondo nariu — tik vienas do
leris metams nario mokesčio. 

HITLER: "WHAT! NO TURKEY, JOE?" 
tm^MmmmmKcm 

^tiUrS^k 

•Katalikų Labdarių, suvažiavimas Chieagoj 
praėjo dideliu pasisekimu. Jame ne vien tik 
stipriau susiorganizuota krikščioniškam lab- I K a i P > u minėjome šiuose 
darybes darbui, bet iškelta tiek daug svar-^avo siekimuose ispanai tįki-
bių socialinių ir ekonominių klausimų ir-si ašies valstybių paramos, 
minčių, kuriomis per daugelį metų labda- : Juk argi Vokietija su Italija' 

nerėmė Franko Ispanijos! Be 
to ir ekonominiai reikalai, y-
pač Vokietijos, palankūs b?n-

riai veikėjai galės naudotis. 
* • * 

J. E. Vyskupas Petras Būčys, Marijonų 
vienuolijos; Vjriarfsias Vadas praneša, kad ; i m d a ; b i a v i m u i s l l fe^*^ 
lapkričio 28 d., 9 vai. vakare (8 vai. Chica- „. . ^ . , „ 
™* i«;v.,\ ;- T7«+;i «~^ • J - • » l s kraštas eksportuos Vo-
gos laiku) is Vatikano girdėsime pranešina , . x.. . .• . ^ , . 
lietuvių kalboje. Tai labai svarbu* įvykis. kietijai reikalingus dalykus — 

# • • .maisto produktus (Ispanija 
C. L O. prezidentas John Lewis rezigna- [ užima pirmą vietą (pasaulyje 

vo. Tą žingsnį padarytį jį privertė jo išėji- savo apelsinų eksportu), mi
nias prieš F. D. Roosevelto kandidatūrą į neraliįas, metalų žaliavas. Iš 
prezidentus rinkinių metu. Reikia (pasakyti, i užsienio Ispanija gabenasi 
kad si darbininkų organizacija netenka k1- 'daug tokių dalykų, kuriuos 

Čieniškaja meib nuraminus žmonių mintis, Į.bai energingo ir gabaus vado. Jis yra daug' gali patiekti Vokietija: ma-
tikroji taika -uvienytų lyg brolius visas žino- į pasidarbavęs darbo žmonių gerovei. f linas, chemikalijas ir t.t. J>&u 
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Šeštadienis, lapkr. 23 d., 1940 
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^ L IETUVOJE KARO PANIKA 
ii i 

Naujy ZmoniŲ Fabrikas 
Romanas 

Verte J . PAULIKONIS 
S 

irai rusų kariuomene, skelbia- I gyvenime, numusdama ir tai;, ramų agentūra "El ta" skel-
_ » ^ "nenugalima didžiosios prisirytą nuotaiką dirbti u- bia, kad jai reikalingos labai 

| S o v . RUSIJOS K a r i u o m e n e s P r i g r ū s t i M i e s t a i , Sovietu Sajun<ros saugotoja" , ;kurt i . Artėjančio karo siaa- gerai rasų kalbą mokančios 
M i e s t e l i a i , K a i m a i , M i š k a i I r L a u k a i pralaimėjo pereitą žiemą prieš j bas pastebimas ir jaučiamas, ir gerai mašinėle rus,ška, n -

kaip kažkas gaivališko, neis- sv.ncaos tarnautojos, 
iaus, rusai nieko nepajė 

ge padaryti mamutei suomių 
(Tęsinys) 

Senasis profesorius negalėjo nurimti nė parėjės namo; 
nene mieli buvo jam nei rankraščiai, nei knygos, kurias 
ta ip mėgdavo kas vakaras, prieš eidamas gulti, pavartyti 
ir skaitinėti. Galop nutarė eiti ilsėtis, bet negalėjo užmigti. 
Todėl vėl atsikėlė, užsidegė šviesa, ir pasiryžo tol skaityti, 
kol nuo miego pačios sulips akys. Paėmė į rankas pirmą 
pasitaikusią knyga, kuri gulėjo ant stalo ir kurią buvo 
neseniai pirkęs, — tai buvo Bagdonovo, sovietų rašytojo, 
įėjusio į madą, veikalas. "P i rmoj i mergelė" mirguliavo 
antrašte. Juo ilgiau ją skaitė, juo daugiau ėmė mastyti 
apie Tanią, i r su kiekvienu puslapiu drauge didėjo jo ne
rimas. 

Knygoje buvo vaizduojama viena konsomoleė, lankanti 
antrojo koncentro mokyklą, kur turėjo gauti aukštesnį išsi
lavinimą; ir ten, šitame komsomole, visi jo vyriškieji na
riai reikalauja jos kūno ir tą savo reikalavimą motyvuoja 
tuo, kad tai esąs geriausias kelias nusikratyti buržujiškais 
meilės prietarais. Profesorius skaitė: " P a s mus tegali būti 
tik dvejopi su moterimi santykiai: pirmasis — draugišku
mas, nieko daugiau, tik paprastas draugiškumas, o antrasis 
— lytinis patraukimas; tačiau ne tas rafinuotas, gražiai 
apklostytas, bet paprastas , tikras, natūralus patraukimas, 
tofcs, koks jis iš tikro yra. Tr jeigu tokį palinkimą savyje 
konstatuoji, tai savo draugei, j kurią tokį palinkimą jauti , 
apie tai paprasčiausiai, be jokių išsisukinėjimų, paaiškink, 
ir jei ji ra tuo sutinka, tai tas dalvkas niekam daugiau ne
gali rūpėti. Svarbu, kad judviem būtų malonu, o trečiasis 
neturi teisės kišti savo nosies į jūsų santykius ." 

suomius. Nežiūrint milžiniško 
Iš Lietuvos įgaunamą žinių, miešti lis nuo rusų ir voki-e-1 , . v 

kad ten viešpatauja karo pa- j čių kariuomenių labai '.-kau- I 
nika. Sovietams prigrūdas ši- džkaa nukentėjo. Gyventojai \ŪX{^ Tr tik per ilgus mėne-
mtus- tūkstančių savo kartuo- pamena, kokiomis did»?lėmis ' g . w ^ ^ a & u a m į l l s apgulė Ši-
menės, k u r t e pilna ne tik j pastangomis Tauragė Nepri- ^ t ū k s t a n & u n l s ų , karžy-
miestuose ir miesteliuose, bet klausomos Lietuvos laikai? 
ir kaimuose bei miškuose, žino i buvo iš griuvėsių atstatyta. 
nes ne be pagrindo klausine- Dabar vėl randasi baimė, kad 
j a vienas kito, ką visa tai | miestelis, kaip esąs pačiame 
reiškia. Juk lietuvių tautai 
kapinių tyloje išlaikyti užtek
tų žymiai mažiau kariuome
nės! Sovietų kariuomenė ne
stovi dyka. Tš Kauno apardy
tos tvirtovės maskoliai vėl 
stengiaL-d padaryti pirmaeile 

pasienyje, pirmoje eilėje nu
kentėtų. 

Iš Okupuotosios Lietuvos 
gaimiama žinių, kad raudon 
armiečiai, matydami besiarti
nančia katastrofą, reiškia di 
delio susirūpinimo dėl savo 

tvirtovę. Pasienyje su Vokie- likimo. Tenka pastebėti, ked 
tija tiesiamos kelios eilės spy- okupantai turi nežmonišką 
gliuotų vielų. Tai daroma, ne. baimę prieš vokiečius. Nežiū 
tik tam, kad lietuviai nega- rint visos propagandos, rau-
lėtų pabėgti iš sovietiškojo donarmiečiai kažkaip gaiva-
" ro jaus" . Taip pat gaunama liškai bijosi vokiečių. Be to, 
ir žirių, kad sienos zonoje, į yra nemaža, žmonių, kuriem? 
kurią gyventojams draudžia- teko susitikti su vokiečiais, 
ma ateiti, kasoma apkasai ir kai buvo okupuojama Lenki

ja. J a u tuomet raudonarmie-

O jo Tania, vargšė nekaltoji Tania, kas ja i nutiko? J į 
paėmė baimė. Ar tikrai ją mylėjo tik dėl švelnios jos kaklo 
linijos, dėl malonių, tokių aiškiių akių, dėl jos tyrumo ir 
nekaltybės? Ką tat turėjo reikšti? Ar nesiuto i r jame " lau
kinis į s ta tymas ," įstatymas, pagal kurį vyras ne iš savęs 
reikalauja nekaltybės, bet iš moters? I r profesorius turė
jo pats sau prisipažinti, kad jis Taniocs jau nebegalės ves
ti, jei tik ji bus nors kartą buvusi kito. Ne, ne, jis negali! 
Tevadina jį a t s k e l i u , buržujum ir dar p ievas žino kuo, jis l i a ^ ^ ^ 0 * baimė's, kad 
vis tiek negali! Je i Tanioj kažkas sudužo, buvo sunaikinta, , , ., . . _ _ 
. . . r_TV_ ^ . \ v , . • ., • , netrukus kilsiąs karas. Tad 
jei ją nukvepino kitas, tai tuo paeiu galas ir jo m e i l e i . . . . 

Profesorius visą naktį nesumerkė akių ir rytą išėjo į 
universitetą su viltimi, kad ten būtinai sueis Tanią ir vis
ką s i ja pačia išsiaiškins. 

daromi kitoki sutvirtinimai 

Gyventojai, matydami tokius 
okupantų • pasiruošimus, savai
me spėlioja, prieš ką visa tai 
gali būti nukreipta. Tuo me^ Į ^ 
tu, kai Miaskvos agentų redar 
guojami ir diriguojami lietu
vių laikraščiai skambiomis 
frazėmis deklamuoja, kad ra u 
donoji armija " i š la i sv inus i" 
lietuvių tautą nuo plutokratų 
diktatūros i r apsaugojusi tai
ką Rytų Europoje, inte'nsingai 
varomi kariniai okupantu pa-

| s i ruoš ima i gyventojuose suke-

giška šiaurės tauta buvo pri
versta rusams užleisti nedi
delę teritoriją. Šis rusų 'silp
numas atvėrė akis n.? tik vi
sam pasauliui, bet ir patiems 
rusams, kurie bijosi susidūri
mo su vokiečiais. Jei jau suo
miai juos negailestingai plie
kė, tai kais būtų, jeigu tektų 
susidurti su vokiečiais? Taip 
klausia savęs ne tik Lietuvos 
gyvenltojas, bet ir sąmonin-
getsnieji rusų okupantai, kart
kartėmis įsileisdami į kalbas 
su lietuviais. 

Nors oficiališkai tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos 
tebėra " d r a u g i n g i " santykiai, 
bet Lietuvos gyventojai jau
čia, kad karžkas bręsta. Žmo-

vengiamo. 

Lietuviams 
Komu/nistams Proga 

Rusų kalba vis labiau skve
rbiasi į susovietintos Lietu
vos įstaigas. Lietuvos Teh g-

Kanne šaukiamas rusų kal
bos kursu klausvtoju susirin-
k imas, kas tame susirinkime 
Ims svarstoma, pakvietimuose 
nepasakyta. 

Tavorščiai, važiuokit į kliū
va Tarvbų Lietuva. Juk mo-
kate rusiškai. 

čiai 1%-vo akimis matė, koks .nes, prislėgti GPU teroro ir 
yra. milžiniškas skirtumas j visokių barbariškų okupantų 
ta rp rusų ir vokiečio karei- ,įsakymų bei "reformų", ne

mažiau laukia karo įvykių. 

Taip pat Lietuvos gyvento
jai prisimena, kaip skandalin-

Karo atmosfera viešpatauja 
visamie pavergtosios Lietuvos 

WEST SIDE VIEŠBUTIS 

nenuostabu, kad Lietuvoje pa
stebima, ka ip jau sakyta, net 
tam t ikra karo panika. Ypač 
iš pasienio su Vokietija sri-

. . čių gyventojai aštriai tą p > 
Tamara nusprendė daugiau su prof. Orlovu nebesusi- I ., . v. _ m 

T , j _ • „ • . ? x-, x , • • . i ^ • , • ,mk% j auna . Pav., Tauragės tikti. Trankydavo universitetą tik tokiomis valandomis, kai 
1 ūdavo tikra, kad jo tenai nėra. Stengiesi jį užmiršti iš vi
sų jėgų, apie jį daugiau nebegalvoti, bet vis veltui ; prie
šingai, pati su pasibaisėjimu netrukus pamatė, kad juo 
daugiau stengiasi, juo mažiau sekasi. Galop pradėjo rody
tis, tartum jos visą sielą būtų apvaldžiusi viena mint is : 
tik jis, kur tik pažvelgdavo, visur ją persekiodavo jo akys. 
J o pasiilgimas augo kaip liepsna ir sukūrė širdyje gais
rą; kartais kentėjimai pasidarydavo toki st iprūs, jog pat i 
nežinodavo, kaip reikia susivaldyti ir atgauti šaltą protą. 
Tokiais momentais krisdavo ant lovos, apsikniaubdavo 
rankomis veidus, o per skruostus imdavo ristis sidabrinės 
ašaros. Taip išbūdavo ištisas valandas kaip negyva, neju
dėdama nė vienu kūno sąnariu 

gyventojai prisimena, kad pe
reito [pasaulinio karo metu jų 

Laiškas Iš Europos 
(Tęsinys nuo Z pusr.) 

perdaug aukštai iškelta se
niau, o pilietinis kariais dar 
gerokai apnaikino. Vis dėlto 
Ispanija jau ima atsigauti. 
Vokiečių spaudoje skelbiamais 
duomenimis ("Scblag nach 
uber Span ien" pusi. 6, "Mili-
tarisetoes Woerfceirbuch" pusi. 

Galop atsikeldavo išvargusi, tar tum sumušta, i r imda- 3go) paskutiniu taikos metu 
vo vaikščioti po savo mažytį narvelį. Sustodavo prie lan- - ispanija baigė organizuoti 
go i r įsmeigdavo į tolį akis. Sulūžusi apgriuvusi tvora, už j 300,000 taikos armiją. Karo 

-jos paskutiniais žiedais apsikaišiusi jauna obelaitė. I š dan
gaus krito drungni lietaus lašai ant mažų baltų žiedių la
pelių ir viena* po kito pamažu ritosi į žemę. Tamara , kur
čios apatijos apimta, tylėdama sekė juos akimis. Tar tum I nUy vienio sunkutsai kreiseris, 
iš tiršto rūko, prieš akis kilo keisti pavidalai, ir iš kažkur, 5 lengvieji kreiseriai, 16 nai-
Ts pačios pasąmonės, ėmė į lūpas veržtis a imana; šamo-, kintuvų> 4 minų* dėstytojai, 11 
nėję iškilo vienas eilėraštis, kurį, nežinojo pati, a r buvo ' torpedinių laivų, 8 povande-
kur skaičiusi, a r jis pats savaime sieloje susiformavo: niniai laivai, 13 kanonierinių 

laivų. Lėktuvų apie 7C0, avi-
Nuo obels kaip baltas sniegas krinta švelnūs žiedai; 
O mano skausma-s kaip liepsna kyla į dangų: 
Apima žydinčius sodus. 
Prary ja raudonas vakaro žaras. 
Užgesina žvaigždžių šv iesą . . . . 
Aš tavęs laukiu išsiilgusi i r nykstu iš ilgesio, o mano laime! 
Tačiau aš pasiduočiau ir baisiausiam likimui 

Kambariai Rendon 
Dienai ar Savaitei 

Sale Reindon del 
visų parengimų, 
vestuvėm, šokiam, 
baliam. Virtuve ir 
sidabriniai indai 
dykai. 

WALTER NEFFAS, Sav. 
2436 S. Leavitt St. Chicago 

Tel. Canal 9585 

laivynas naujai statomas, bet 
jau šių metų pradžioje buvo 
vienas kovos laivas 14,200 to-

acijos paruošto personalo api? 
150. Suprantame), kad karinių 
veiksmų metu tos jėgos labai 
žymiai (padidėja. J . Daugailis 
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M. D Z I M I D A S 
Berghoff Alaus Išvežiotojas 

f 1 Į 

m . • •- ^ 

'|HK1*4' • 

K ^ v r ^ OTĮĮSPUIIH 

• B ^ j a l 1 BHi 
1 4138 Archer A 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 
Berghoff Alų į Alines, kitas į-
staigas, piknikus ir t. t. 

$ 

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą. 

ve. Tel. LAFayette 0401 1 

Su tūkstančiais vargų, 
Je i tik juo galėčiau tave išgelbėti iš tavo skausmo! 

1 
4r 

v - ! žemes Šniokšdami kapojo lietaus lašai stogus, o iš 
skverbėsi į kambarį kvepėjimas, pavasario atodūsiai. Kaip 
auksas spindėjo lietuje mažos geltonos gėlės, kurios ką tik 
buvo praskleidusios savo pirmuosius žiedus, ir taip žaliai 
i r gražiai želė jauna ž o l ė . . . . 

(Daugiau bus.) 

H0LLYW00D INN 
Svetaine renduojama snsi 
rinkimams, parems, vestu
vėms i r visokiems kitiem P 
parengimams. 
Mykolas Ir Elibleta RmlauskaJ 

2417-19 WEST 43rd ST. 
Phone Virginia 9780 

1 J A U IŠLEISTA KNYGUTĖ — 
- P I L I E T Y B Ė S PAMOKOS" 

(Parašyta Advokato) 
Duoda Atsakymus į Klausimus Įsigijimui Amerikos 
Pilietybes Popierių. Kaina — tiktai 3 5 c 
Kreipkitės į:— 

JOSEPH J. GRISH 
4631 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 

P H O N E : YAEDS 1001 

: ^ 

Mid-West Jewelry & Music 
ANTANAS P. LIAKAS, sav. 

Užlaikau visokių laikrodėlių, žiedų, d.'imir.ntii, muziko.-
instrumentų, plunksnų, piešelių ir t. t. 

2049 W. 35th St. Chicago, Illinois 
Telephcme LAFAYETTE 0332 

: ^ 

" * : 

tF ^ 

Hoyne Avenue 
Eksprftsininkas 

(2248 S. HOYNE AVE.) 

Vladas Palikevičius 
("Vadinamas Wilsonu) 

Pristatau įvairių rusių, an
glis iš parinktų Coal Vardu. 
Mano patarnavimu būsite 
pilnai patenkinti. 

TEL. SEELEY 7895 

SS 

Specialis Zenith Radio 

I Š P A R D A V I M A S 

: ^ 

50^ 
Daugiau Nuolaidos Dabar Pasiūlo 

Peoples Furniture Krautuve 
Už Tamistų Seną Radio "Mainant Ant Naujo 

1941 Metų Mados 

Z E N I T H 

PEOPLES KRAUTUVĖJ rasite didžiausį pasirinkimą 
1941 metų mados ZENITH ir kitų radios už mažiau
sias kainas. 

Zemith Midget radios, nuo $"̂  4*95 

Zenith Portable radios, nuo $̂  9.95 

Zenith Console radios, nuo $49-95 

Zenith Kombinacijos radios, nuo $29-95 

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems 

v s\% 

VuRNITUREo 
M A N U F A C T U P I N S C O M P A N Y ® 

4179-83 ARCHER AVENUE 
Prie Ricrmond Gatves 
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HiUaire Belloc 

CIVILIZAajOS KRIZE 
Premi juo tas kun. J . Kara l iau* ver t imas 

— Ver te — 
An tanas P . Šaudys , M. I. C. 

f 
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 

Adv. Charles P. Ra. 
^a 

(Tęs inys) 

Keikia a ts imint i , kad pir-

K L A U Š I M A S . Gimiau Lie- pas iųsk su 2 paveiks lė l ia is ir 
tuvoje i r mažas a tvež tas A- $5.00 Money Ortfcr valdžios 

_jp merikon. Tevay pa l iko AJH. pi- au tor i t e tu i . Ka^ del sutrūni-

_ tradici jos ir j is "pr iver tė ' į * " ** h l l V a U » » a m - P i n i m o *"**&«, p i ldan t ,hla-
kalvinistu vadą (kur is t a i p f * ^ * * ? " 2 * * £ ™ " " * * p a ^ m * k i t e • » * * " * 

edinis K n - , J O S**1****9 popiera^. Mano vietoje, k a i p nori te save va-

^ I vad inamu " j o i n t tenam-y' ' , 
ka s reiškia, k a d viemun nu
mirus tu r t a s automat iška i pa
lieka gyvam, o ne va ikam-. 

£ Gal šiame a ts i t ik ime ta ip yra. 
P a t a r č i a u šiuo klausimu pa^ 
s i te i raut i pas savo advokatą . 

ko 
KLAUSIMAS. Atvažiavau 

gegules m., 1895 metais. Pa
gyvenęs o metus išsiėmk.u \\ ir-

masis Kalvino pr ieš t ikrąja P " "a)° • ? ' . , supra t imu , aš esu Am. pilie- dint is . Autor i t e tas oatvirtin•••! **"* P ° P i e r a * •* 1 9 0 2 m - S * , . . , i r ikas iš N a v a r r e ) eivi lmiems .. *~ . . . l<1* p -uMi im. 
Bažnyčia, i r J o s hierarchi ja i 
IMisipriešinimo žingsnis pra>i-
<U»jo šeimyniškam ginče. J o 
tėvas buvo tu r t ingas advoka 
ta**, besirūpiną> Noyon diece
zija, kuri kuvo t u r t i n g a kara
liškoji vyskupija P a r v z i a u s 
š iaur- ry tuose . J i s buvo įskųs
tas , kad jo kapi tu la buvo iš
eikvojusi iešas, kur ios buvo 
jos p r iež iū ro je ; iš jo buvo 
pa re ika lau ta apyskai ta . <Hs 
ats isakė išduoti ir dėl to bu
vo ekskomunikuotas . J a u n a -
sis J o n a s Ka lv inas , kur iam 
tėvas buvo nupirkęs dva&iš-
kijju įt'ig<j bloką, iš pru-ža>-
ties ginoo, buvo i iskiiUis iš 
tos beneficijos — labdaros , 
kas Joną labiau sukirš ino 
pr ieš vietinius au to r i t e tus . 

liet j«i mes sakytumėme, jog 
šis or iginalus ginčas, no r s 
janft i r glūdėjo pinigiukas 
klausimus, kas, žinoma, vi
suomet ginėą sirgaižo, buvo 
Kalvino maiš to svarbiausioj i 
ju iežast is , mes neteisingai i r 
neistoriškai pasielgtumėm. 
Šis ginčas buvo tiktai maiš
tui prągą, bet ne motivuojan-
ti judamoj i pajėga. 

K a d a mes apsva r s tome Kai 
vino mokslo pasekmę KrikŠ 
čionybes kūne, mes sužinome 
ka<l Prancū/.ija vi r to Kalv ino 

r ikas iš N a v a r r e ) e ivi„ 
k a r a m . n i a t a i g i l a p r i imt i ^ B e t Smo P a v a r U « s u t r i , m - , r l s d u o s M l W cer t i f ika l* su 
Katal ikų T i k s i m a . Bet kai- I * ? " * " n 0 r 5 * a U j * 8 " ' 1 o e r t i " ™ t r » ' » P i ^ pava rde . 

t ika tą su su t rumpin t a pavar -
de. K a i p būtų -galima šį daly- j A 1 T « T M *« TT„ -. , a 
ką a t l i k t i ! , ! K L A ^ ® M A & Uždi rbdavau 

A T S A K Y M A S . T a m s t a esi f l 8 ° ° l S a v a i t ę ' D a b a r u ž d i r -
Am. pilieti* " b y ac t of Coti, b.U d™* l l l a Ž i a u ' K a i P l i b r * 

vinistai , buguenota is vadina
mi, pasil iko tv i r t i i r skait l in
gi. Daugiau kaip puse P r a n 
cūzijos diduomenės ir dides
nė bajorų elalis, daugel is tur
tingų vidurinio luomo asme
nų, kai kuriių uostų gyvento-

grm*». Pi l ie tybes cer t i f ikatą ** & i U t i S ° c i a l ******* k a i P 
gal i gau t i sekančiu būdu : i * . m a n m ° t e : P a ^ 1 P a š u t i n i 
ka l auk i t e blankos iš paš to uždarbi , a r išviso, kiek būsiu 

ja i , ir net kai kurios kaimie-' _ _- — . «- - užd i rbęs ! 
v , , ( t o r m .No. 2500). J a išpildęs 

<ių grapea, ypaegi kalnų apy
linkėse kaip Cevennes a p y g a r 

•j n t y bus mokama pagal ben 

vau an t ra s . A r re ikal inga man 
regis t ruot is I 

A T S A K Y M A S . Esa te pilie
t i s ir nėra reikalo rūpint is ne-
piliečių regis t raci ja . 

i A T S A K Y M A S . Socinl S oeu-

< 1 o j , buvo kalvinist iška l iu-
guenotizmo raugas , t. y., kal-
vinizmo, verkė tau tos kūne. 
Valikli t a r p pačių katalikų 
j is sukėlė sąjūdį, kur is buvo 
žinomas kaip Jansen izmas , 
i i endra i imant , j i s r andas i 
skepticizmo pašaknyse , kurios 
lTtame šimt. t a ip su tv i r tė jo 
ir toliau augo per visą 18-jį 
Šimt. J i s t a ip p a t r andas i 
t ame aut i kata l ik iškame po
litiškame ir social iniame jaus 
me, kur is p e r figą laikotarpį 
gal ingai paveikė prancūzišką
jį protą, i r vis d a r ga iž ia? te-
bcftalina tautą. 

Anglijoje kalvinizmas nesu 
laukė 4okių pasekmių, nors 
Škotiją j i s š luota nušlavė. An 
glijoje valdžia pr ieš inosi jo 
politinei i r kl ierikalinei s t ruk 
tu ra i . Bet j i s pag imdė net 
ir Angli joje didelę entuzias-

Science Wars 
I On Tuberculosis 

Chicago City Hali girdi , 
ka:V kai i š r inktas naujas gu
berna tor ius ( i reen užims gu
berna to r i aus vieta, Ctiicanoj 
mažiaus ia 800 demokra tu ne-
teks lengv'ų ir riebių- džiabų, 
kuriuos iki š iandien tu r i iš 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora aklų Ti«am gy-
venirrui. Saugokit jas, leisdami 
išet-^aminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririiikiine akinių, kurie pašalina 
«̂~!j akių įtempimą. 

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

OPTOM ETRI ŠTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chleaeo 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p . m. Treč. ir šešt: 9:00 a. m. 

7:30 p. m. iki 

LIETUVIAI DAKTARAI 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 1853 West 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA: 

TeL YARda 3146 
VA1ANLX)S: Nuo 11 iki 12 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

SeStadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS D2 CHIBUBGAB 

Taipni akinius pritaikau. 

3343 S. HalsLu Street 
TeL CANal 5969 

DR. WALTER PHILUPS 
- f f 2 ? » ? . J A S m CHIRURGAS 
^155 VVest Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 Takai* 

ir pagal sutarti. 

DR. F. c. u rnom 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 
Tel CANal 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

"^mmmV"*t i»w ,<W-T <••'•* 

-
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drįj uždai^bį, o ne pagal, atski
ra atlyginimą, kuomet ir kiek 
darbininkais gaudavo. 

• Dr. Maxim M. Steiubach, Co-
lumbia University Medical School, 
vorking in laboratory pa. one of 
medical research projects financed 
by tuberculosis Christmaa Seala, 

KLAUSIMAS. Te\ ras mirc 
i r paJiko 4 f lėtu, namą mal i 
na i . Už i re tų ihotina ap.4ve-
de. Pa tėv i s mane išvarė iš na
mų.' i r pasakė , kad a š ne tu r iu 
teises pr ie tevto tur to . A r yra 
tokie ž iaurūs į s t a t y m a i ! 

A T S A K Y M A S . Klaus imas 
labai svarbus , bet, rbe peržiū-1 
re j imo popierų tėvo p a l i k t o ' 
tu r to , negaliu t inkamai atsa
ky t i . J e i namas buvo įgytas 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
valstybes demokratų adniini-( T r e W > i r S c k m a d t i k s u s i t a r i u s 
s t racijos malones. I 

Mayoras Kelly, sakoma, ne j Telefonas: Hemlock 5849 
sipriešina daugelio dykaduo- RD DCTCD T DDA7I0 
nių atleidimu I U K« ™W ' • M A Z l i 

— ^ i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
! 6757 So. VVestern Ave. 
i Ofiso. Vahaidos: 
f Po piet — 1 iki 3 ; Vakarais 7 iki 9 

Sokruadieuiais suh i i sutarties 

•sv. ̂ css^i^<5->. ^ssa 

DR. KARL NURKAT 
(Nurkaitis) 

Atsakaineiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius. 

Kiekvieną dieną randasi: 
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE • 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yiairds 3089 

v 

sistemos karo lauku, kuriame tiška puritanų mažumą, kuri 
džiaugėsi tokia galia 17-tanic 
šimt. per dvi kartas po Kal
vino mirties. Bet ji niekados 
visiškai neužvalde angliškojo 
pro to . 

Angl i ja nea ts i skyrė nuo ka
talikiškos vienybes iš pr iežas 
t ies kalvinist iško entuziazmo. 
Angli jos a t ska lunybe gliklf\jo 

to mokslo triiunt 'as a rba nu-
alėj imas turė jo pas i re ikš t i . 

J o kar inė ypa tybe ir precizi
j a pat iko Kalvino taut ie
čiams, i r visi prancūziškos 
tau tos vadai pe r ištisą amžių 
pas idal ino ir vėliau abi fak-
cijos susirėmė eiviliniame 
ž iaur iame konflikte nulemti 

pal ik imai pa teko į tu r t ingų jų 
rankas grobio būdais , ka ip 
tol iau pamatys ime . 

( B u s daugiau . ) 

ne tu rės vadovaut i šalies atei* 
tyje. P a r y ž i a u s mies tas nusvė 
re svars tykles . J i s in tensyviai 
buvo pr is i r išęs p r i e katalikiš-

a r kalvinizmas tu rės a r b a tame, kad jos t u r t i ngas i s 
luomas užs imanė ^palaikyti re
formaci jos d o k t r i n a s ; i r t a s 
Įvyko <Lėlto, kad visas vienuo
lynu t u r t a s i r ki t i dvasiškiej i 

iiiiiiiHiiiiiimimiiiiiiiiiimimiimimiiifl 
AKIŲ GYDYTOJAS 

D U O D A M E 

PASKOLAS ANT NAMŲ 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 

NUO 1 IKI 15 METŲ. 

Reikale kreipkitės prie: 

^ : ^ , 

JOHN A. KASS 
Užla ikau geriausios, rūšies la ikrodžius, 

žiedus, muzikal inius ins t rumentus ir vi

sokių brangmenų. 

4216 Archer Ave . Chicago, Illinois 
Telephone LAFAYETTE 8617 

tP 
DŽIAUGKIS NATŪRALIA IR 

GRAŽIA IŠVAIZDA 

^ 

(.aituii:iin« Piri tai Tiktai 
ciuntistų receptų. 

ls 

G. P. JOHNSON, 
Pres. 

60 Diliuj Išn ;^Untiva>. Jei 
nebūsite pilnai patenkinti, 
sugražiname kiekviena jmo-
ket4 centą.. 

Tafeome ir pmlirbanie senas 
pleitas. — Mėnesiniai mokes
čiai. 1 dienos paatrnavimas. 

AA.A. Dental Laboratories 

^ 

VALAKBOS: 
Vniurm. OfiaM 
Kasdien tki 6 v. 
Antradieniais ir (INC.) 

ikl 1.1555 Milwauke. Ave. - Tel. ARM. 5550 
202 South State St. - Tel. HAR. 9559 
4831 Irving Pk. Blvd. - Tel. AVE. 4060 Tolimesni Ofi>ai: 

iki 8 vai. va k. 

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMKTRICALLY AR1Ų 
SPECIALISTAS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvinis akių įtempimą kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. 
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 

Nedčliomis pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigios, kaip 
pirmiau. 

4712 So. Ashland Ave . 
Telefonas YARDS 1S73 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiii 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ix 
Angliškai—Lietuviškas 

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

STi ANTHONY'S 
BUILDING & LOAN ASSOCIATION 

1500 SOUTH 49th COURT 
CICERO 

TELEPHONE CICERO 412 JOS. F. GRIBAUSKAS, Sec'y. 
Padėti pinigai kas mėnesį iki 11 d. neš nuošimtį nuo 1 dienos 

DABAR MOKAME3^% UŽ PADĖTUS PINIGUS 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIA1 APDRAUSTI IKI S5,000. 

per Federml Savlngs and Loao ineurauce Corp., VVashinguin. U. O. 

Phone C.cero 4276 

OR. P. ATKOČiONAS 
DANTISTAS 

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

ir Peuktadieuiais 
Valaudos: 10-J2 ryte. 2-6. 7-9 P . M. 

3147 S. Halsied St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — H popiet. 

Telefonas CANal 7329 

OR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OmOVALANDOS: 24 ir 7-9 

b^ pagal sutartį. 
Selbuadiesiais laijuū pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

T r\ 

tik $1J00 
. . D R A U G A S " 

2334 South Oakley Ave, 
CMcago, Illinois 

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL 970 k. Sekmad. vakarais 5:30 iki 6:30 P. M. 
\V11FC 1420 k. Ketvirtadienio vakare, 7-tą valandą. 
WAAF 920 k. ketvirtad. rytmečiais, 9:30 valandą — 

Kanarkų Programa. 

Laikrodėliai, yo $9.95 ir aukščiau. Įmokėti tiktai 50c. 
Kadios, po $9.95 ir aukščiau. 

Pilnas ir Didžiausias išsirinkimas rakandų, pečiij, 
ledaunių, karpetų, rašomų mašinėlių ir t. t. 

JOSEPH F. BUDRIK, Inc. 
3409 South Halsted Street, Chicago, III. 

Jei Jūsų Radio Sugenda, Tuojau Pašaukite Mus — 
TELEFONAS: YARDS 3088. 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFliSO VALANDOS: 

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

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

OR. k. JENKINS 
(Liet avis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

OR. V. E. SIEDUNSKI 
DANTI8TAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

OR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo C iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo Ui i*i 12 vai. ryta 

OR. M A » ~ K A H N ~ 
GYDYTOJAS LR CJiliCURGAS 
4b3l So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-L2 v. ryto į 2-3 ir 7-8 v. vak, 
Nedelioinis nuo 10 iki 12 vai. dieną 

TftL YARds 5657 

DR. FBANK C. KWJNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
lfol West 47th Street 

OFISO VAL4NDOS: 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. 6E!NAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiao — W£Ntworta 1612. 

Res. — YARds 3966. 
OFISO VALANDOS: 

S iki 4 popiet. 7 iki 9 Tąkart. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

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 
Bet. 6968 So. Talman Ave, 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

I PAKLAUSIMUS DEL KALĖDINIŲ PLOTKELIŲ 
Pranešama, kad šiuo laiku galime pagaminti plot-

keliy užtektinai visoms Amerikos lietuvių parapijoms. 
Plotkdes yra pilno dydžio, spalvotos ir su lietuviškais 
užrašais. Pavyzdžiui: "Linksmy Kalėdų" ir "Garbe Die
vui Aukštybėse". 

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

Bro. Vladas Cibulskis, 
2334 So. Oakley Ave., 6i 
Chicago, Illinois 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2369 S. Leavitt S t 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak.. Canal 0704 

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarakas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ii Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 6921. 
Ret.: H£Nwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3(1 
756 VVesl 35th Street 

Tel CANal 6122 

DR.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJAI 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal PU tartį. 
Tel CANal 0267 

Res. teL: PROspect 6669 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
GYDYTOJAS IR CHLRURGA8 
1821 So. Halsted Street 

Reaidencija: 6600 So. Arteaian Aft 
6631 S. Caiifornia Ave. I VALANDOS: u r. ryto iki 2 me* 

T*į RKPiUI* TSftf I iki I vai vairam 

i 

file:///V11FC


Šeštadienis, lapkr. 23 d., 1940 0 B I V O I S 
HW* 

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
^siSt. Gabaliausko 

# 

Lietuvių Legionierių 
Bankietas 

ROCHKSTKR, X. Y. — 
Vakariene, prie kurioj rengė
si lietuviai karo veteranai, su-j trempta, bet su laiku vel at-
siispiete į Amerikos Legiono 
Jon«> (Judino postą No. 4oJ), 

holai demokratijos, laisvės irj 
lvgvl)ės. Nors pastarosios lais 
vė yra laikinai svetimų su

tiksiu išminėti karo paliau- i Paakui dainavo solo Juo-
bų diena ir sudaryti fondą1 ssas Lupkevich, akompanuo-
pastatymui stuljH) vėliavai jant pianu Annai Yurkiw. Ar-
iskelti ir Amerikos įgijimui tistas buvo iššauktas net tris 
vėliavos Sv. Jurgio par. mo
kyklai, įvyko lapkričio 10 d. 
Sudaryta atitinkama progra
ma. Pirmiausiai poat© koman 
dierius S. Butrimai p a p r a s 
kun. Praną Valiuką sukalbėti 
maldą. Vėliau įvyko dviejų 
minutų tyla pagerl>imui žu
vusiųjų, o tuo laiku " t a p s " 

Žentas Juosias ir Jadvyga 
P Ir I k r e (Briedžiūtė) Bekeriai ir duk

terys JoanJa ir Bronishva la-
Neseniai a tvyk^is iš Lk?- bai gražiai pasirodė savo te-

tuvos adv. Stasys Gabaliaus- v a i n 6 s u r Uošdami pokylį ir 
žvaigždėta, bet ir Lietuvos fc^ s a k y s k a l b a ^ a p i e d a b a r _ s u k v i e s d a m i artimiausi;! gi-
trispalvė vėliavas, kaipo Biiu-;tinį Lietuvos gyvenimą šiose 7 m n p ? k u r i o j b u v o i r %ų žo_ 

vietose: * »Mi c^*lJ rašėjas, pasveikinti jubi-
Lapkriėio 22 — 25 dieno-, i į a t u s . Tas vakaras buvo lap-

mis Pittsburgh, Pa. k r i & 0 3 d fr - j i s pa^įiįks n e 

Lapkričio 29 d. — Bayonne, tik šeimos, bet ir vifcaų susirin
kusių atmintyje. 

Gruodžio 1 d, — Hartford,. . 
p J. Briedis, kad ir eidamas 

Gruodžio 3 d. - Mariana- 7 8 *****> t u r i d a r « " ? h a l " 
polio Kolegijoj ^ i r s a v o * « ™ Mvair i -

Gruodžio 5 d, - Rochester, n o P o k ^ ' J i s i b u v o ^ a r s i a u -
K. Y. 

Gruodžio 6 d. — Niagara 
Falls, N. Y. 

Gruodžio 8 d. — Detroit, 

-istos laisva šalę savo didžio'u j 
šios g€»sers Amerikos. 

kartus. 
Programa baigėsi Vilmai 

Bertmanaitei laikant Ameri
kos vėliava ir berniukams Jo
nui Dubickui ir l>onaldui Be-
rens uniformose stovint sar
gyboje visiems giedant "S ta r 
Spangled Banner." Prie sve-

Mich. 

Nuo gruodžio* 8 d. New Yo-
rko apylinkėse. 

grojo legionierius Joseph Di-
Franceseo. 

Po vakarienės pasidėjo va 
karo programa. Pirmiausiai 
Izabele ir Karolina Kovaitės 
duetu padainavo porą dainų, 
taipgi porą dainų solo daina
vo II. Pikuoaitė. Kalbas pa
sakė apskrities komandierius 
A. l'otroneo, kuris, pasveiki
nę* lietuvius legionierius, 
pmneš<\ kad iš daugelio pa-
renginuj, kiek jis vra matės, . 

4-i , , i riams, kurie pagerbė atmintį sis yra šauniausias, o tikslasj \ *1 m\ l 

gražiausias ir postui tinka
miausias, nes tai bus amžina 
atmintis žuvusio lietuvio Jo
no Gudino pasauliniam kare. 
Kitas kalbėtojas buvęs De-
partmento komandierius Geo. 
Claney kalbėjo apie Ameri
kos legiono veikimą ir ko
vas prieš komunizmą, fašiz
mą ir nacizmą. Bankiete da
lyvavo ir kai kurie penktos 
kolionos nariai — lietuviški 
išgamos. Kalbėtojui paminė
jus, *kad Browderis atsidūrė 
teismo rankose per Amerikos 
Legiono veiklą, jiems, kolto-
nos nariams, net pilvai su
skaudėjo. Kalbėjo taip gi vie
tos vikaras kun. P. Valiukas, 
l tiea, N. Y., lietuvių parap. 
klebonas, dr. P. V. Montvi
las, žymus gydytojas vetera
nų ligoninėje Canadaigua, N.1 

Y. Pastarasis savo kalboje 
priminė, kad, pastačius stul
pą visi norime, jog ant jo 
plevėsuotų netiktai Ame riko* 

eių stalo matėsi Stasys Kli-' 
inaitis, karo veteranas* ir bu- i r J° kūrybinės iniciatyvos, 
ves roehesterietis, dabar gy- Įsikūrė skyrius: Lietuvai Gel-
venąs Utica, N. Y. i M t i Fon<to> Jau ir pusėtinai 

Žmonių buvo perpildyta naudos Lietuvos reikalams 
svetainė. Po vakarienės visi P"*«*i b u t *nt trumpu laiku 
linksmai leido laiką šokdami 
prfe dviejų orkestrų. 

Parengimas nusisekė, tik
slas atsiektas ir, rašant šiuos 
žodžius, jau statomas vėlia
vai stulpas prie Šv. Jurgio 
par. mokyklos. 

Garbė lietuviams legionie-

savo draugo, kuris buvo vie
nas iš pirmutinių šio miesto 
lietuvių paaukojusiu savo gy
vybe. Prie stulpo pamato yra 
padėtas akmuo su parašu at
minčiai Jono (Judino. 

Vyturys 

šias gjedorius Joniškės para
pijoj, ir dažnai buvo kviečia
mas j pagraibąs giedoti. 

Briedžiai praktikuojantieji 
katalikai. Nuo pat atvažiavi
mo į Ameriką, įprikLauto 8v. 
Kazimiera parapijai. Savo lai
ku buvo sudaręs puikų para
pijos chorą, kuris kas sekma
dienis giedodavo. Choras tu
rėjo pasisekimo. Taip pat pri
klauso prie S LR K 10 kuopos, 
Šv. Vaa*do draugijos, Ražan-
čiaūs, Apaštalystės, Širdie;.-: 

<r 
KAS GIRDĖT WAUKEGANE 

= ^ 

Gaisras Palietė 
^ 

6v. Baltramiejaus " parapijos 
mokyklą lapkr. 18 d., apie aš
tuntą valandą vakare. Nuos
tolių apie tūkstantis dolerių. 
Gaisras prasidėjo iš dar ne
žinomos priežasties skiepe. 
Atvykę ugniagesiai gaisrą su
laikė nuo padarymo didesnių 
nuostolių. 

dalinta įspūdžiais iš bendro
vės gyvavimo. Enrikas 

Draugas" gynė, gina ir a-
teityje gins Amerikos lietu
vių ir visos mūsų tautos rei
kalus, dėl to kiekvienas tik
ras lietuvis turi remti "Drau
ge" . 

Seserys - mokytojos, tuin 
pačiam name turi gyveninio 
kambarius, turėjo ieškoti pa
stogės pas parapijonus. Da
bar viskas taisoma. Mokslas 
nėra sutrukdytas. 

("Draugas" Acme telcphoto) 

Ralph O. Barnes, New Yor 
ko laikraščių korespondentas, i Lietuvių kooperatyve 
žuvęs su nukritusiu Jugoslar bendrovė. 
vijoje britų bombonešiu. Hapkr. 23 d., Lietuvių Audi

torijoj, minės 20 metų sėkmi
ngo gyvavimo. Bmklrove lai-Visus remia, ypatingai para-

pijoe ir lietuvybe rainius. . valgomųjų produktų krau-
Linkime sulaukti auksinio i tuve. Savininkai vra didžiu-

jubiliejaus ir dar paliniksmin-
surinko gelbėjimui Lietuvos . v. ,. A •« » • 

į k l a u j Jėzaus ir Tretininkų Pašaipi-1 ti graaiom lietuvisfeofn dai sūmi, kaip ir jos nepri] 
somvbės, 6X) dol. 

Pirmoji rinkliava j vyko spa 
lių 6 d. žmonėms išeinant po 
pamaldų iš baižnyeios, o ant
roji įper .bankietų, suruoštų 
vietos sodalieeių spalių 13 d. 
Pirmojoj rinkliavoj surinkta 

25.97, o antrojoj — $33.75. 
Ričmondo "Pisorius' 

moj vietos lietuviai. Bus šau
ni vakarienė, muzika ir pa!.-i-

nio klubo (keturių skyrių), nom. K. D. 

DABAE LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
k. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš žios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite —. 
PULLMAN 6776 šiandien! 

<? \ 

77 metų gimtadienis ir 39 m. 
vedybų sukaktis 

Didelį džiaugsmą visoj šei
mynoj teko paminėti ir iškil-
mingai praleisti gimtadienį 
JuoEajpo Briedžio, 5936 Wash-
ington Ave. Tuo pat buvo lin
ksma prie gausiai apdėto val-

siriksiu sakydamas, kad' dėka giais ir gėrimais stalo minint 
didelei meilei link tėvynes, jo ir žmonos Veronikos 39 
Lietuvos kun. Igno Zimblio, metų sukaktį vedybų gyveni-
klebono Šv. Jurgio parapijos, | mo. 

Nuotrupa 1s 
JurgieciŲ Darbuotes 

Philadelphia, Pa. — Neaiph 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Amhrosia & Nectar 
B E E R S 

GEKKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gena 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. iJ 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 

MOTERYS, MERGINOS! 
Jūsų Grožis — 

Mūsų Specialybe 

I 

4> 

# 

Andreliimas Jewelry Store 
6324 South Western Avenue 

Visokiausiir laikrodėlių^ žiedui deimantų ir šimtai 
kitokių dalykėlių. 

Kiekvienas atsilankęs gaus gražią dovanėlę dykai! 
Vai.: 9:00 A. M.-9:00 P. M. Trečiadieniai iki 3 P. M. 
Rapolas ir Elz. Andreliūnai Tel. REPublic 4932 

4* 
Į^THAT LITTLĖ CAIVlEMî o îc»rtoo,co,N.Y.-By B. Link Į 

SABONIS IR BUICKI 
• 

Du garsūs ir visų mėgiami vardai po visg, Amerika. 
Sabonis už malonų, nuoširdų, ir teisingų patarniavi-
mą. O Budėk?, jame važiuodami, sakysite su pasigė
rėjimu: "Ak koks malonus (pasaulis!" 

Sabonis parduoda naujus 1941 Buickus, priima i 
mainus vitsų išdirbysčių automobilius, be skirtumo, 
kaip jis būtų. senas ar jaunas, ir turi didžiausį pasi
rinkimą, vartotų garantuotų automobilių. 

"Kreipkitės į SABONĮ: 
1735 S. Union Avenue, 

Rez. Tel. CANal 6858, 
Arba į gražią įstaigą: 

MAHONEY & SIROVATKA CO. 
5312-20 West Cermak Rd., 

TeL LAWndale 1707 

— ModcmlSkiausi įrengimui — 

— Patyrusio* Grožio SpociUistčs — 

— l'rieinanios Kainos — 

— Ijictuviška ištaiga — 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

M arty Sticilla. savininkS 

• SPORTIŠKI VIRŠUTI
NIAI VYRU MARŠKINIAI, 
Balti ir Spalvoti. Vilnoniai 
Šveteriai, Pančiakos, Piršti
nes ir Kepurės. Vilnoniai 
Apatiniai Marškiniai Vyr
ams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara kasdien ir vakarais 
ir Sekmadieniais. 

I i 

Į Padėti Pinigai kas Mtr.ssi iki 11 Dienos. Neš Nuošimti Nuo 1 Dieno* 2 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš #400,000.00 

i! <>abar mokam 3Vi% už pa 
!| dėtas pinigus. Duodant p& 

-<fcolae> ant narna 1 iki 20 m 

ISTANDARD'fSlfl 
FEDERAL • 'i^mM 
SAVINGS 

* 

LOAH ASSOOIATIOII 
OP OHIOAGO 

4U8T1M MAOKlEWTCH, rre». 

Charlered by O. a 
RAV1NG8 FEDBRALLT 

rNSUKED 

4192 ARCHER AVENUI 
TEL. VIRGIMIA 1141 

V AT,.: o lkl 4 p. p. I m ' l a d . : 9 iki 12:00 p. šeStad.: • Iki 8:00 T. T. 

KLAUSYKITE! — 

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!! 
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 148(f KUoc. 

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
* Kastas Sabonis ir P^lorute (Lakštute) Balsiute 
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
* Albina Kaspariūte ir Al James 
* Kristina Kriščiūnaite įr Jonas Paredna 
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
* Juokų Karalius 'Sank Liu Lujis' ir Simas Bartkus 
* Bartkų Šeimyna ir LiuliojanAios Lietuvaites 
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti. 

Šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Ave. Chicago, Illinois | | 

Tel. Proppect 4050 
( <TtlE LTTHUAKIAN HOLR" 

AR DAUG KURO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namy Insulacij? 
Sutaupysite Daug Pinigy. 

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

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai! 

pioNBf B ROCK W0PL 
CORKOOATJO 

FlBBCJS InWlAT!!Ki Bo*»M 

CoMncstctdiKntmofl BOAIM 

Sof rW»o-30i»t fvr Cueic rt 

MABD WJOI> +5US K* OmtH 

Pu>n« 9 v » M m lA«r«f 

HlAVY D»11.t>TM<»M«ICTIAl»-

M»H>*«Y, Ontemen. ETC Parūpiname F.H.A. I'askoUninius 
ar Išmokėjimus. 

.Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTAT1VE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
War«house: 9401 So. Stony Island Ave., tci. SO. CHICAGO 9245 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
1 Virbalio Kaimynas 
i {tartas Žmogžudyste 

Iškilmingai Minėjo j 
BRIDGEPORT. — šv. Jur 

m 

Sekmadienį Su 
Moterimis 

Dar kartą primena m, kad 
nieks nepamirštų dalyvauti 
Moterų Sąjungos Chiongos a-
pskrities koncerte, kuris busy» Draugo" bankieta* bus g**-
šį sekmadienį, lapkričio 24 <L, jrbus įvykis dienrašfio i^ori-

Bankieto Tikietai 
Gaunami Pas Visus 
"Draugo" Agentus! 

" D r a u g o ' ' bankieto tikietai 
jau platinami v'v.<ų agentų. 

V ŠVENTOJI 
VALANDA 
BAŽNYČIOSE l BRIDGEPORT — J a u bu j g i o P a r a Pi . i o s bažnyčioj lap 

šventojo Tėvo Pi jaus XJl ' ,vo rašyta a p i e ' ne la iming i k r - 2} «-J™ £ * £ " * 

West Pullmane, ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parapijai salėje. Pro 
gramą bus turininga. Daly
vaus Sabonių šeima: Kastas 
padainuos, Leokadija pasimii-
kuos, jn. dukrele Mrs. Sylvia 
McElroy akompanuos piano, 
solo skambins. Dainuos ir mū
sų žymi dainininke M. Janu
šauskiene. Harriet Lukai* ir 
jos mergaičių grupe suįdo
mins atsilankiusius ne tik dai
nomis. O ką išpildys vietines! . . _ - . f n 

sąjungietes, tai nežinome. Sa-, * ^ P ^ • *SK? *® 

joje, nes pirmą sykį Garbes 
Rėmėjai bus taip iškilmingai 
pagerbti. 

T i k i e t ų g a l i m a g a n t i p a s : 
VI. Shernetul.sk j , CVeroje, Pr. 
Gudą, Bridgfiporte, F . GuV.is-
ta, Br^ghton Parire, P. Vnra-
kulį, Dievo Apvaizdom para
pijoje, St. Staniulį, Marquette 
Parke, K. Šerpotj, "North Si-
dėje. 

ko, bus " s u r p r i s e ' \ 

Po programos but> šokiai 
prie linksmos muzikos bei 
vaišes. Pradžia 4 valandą po
piet. Įžangai 25c. Aušrine 

Labdarių Metinis 
Seimas' 

Dar kartą norime atkreip
ti visų lietuvių dėmesį į tai, 
kad Labdarių Saigos metinis 
seimas įvyksta šį sekmadienį, 
lapkričio 24 d., Nekalto Pra-
sid. Marijos parapijos salėjo. 
Seimas prasidės 10 valandą 
ry to mišiomis ir pamokslu 
pritaikintu. Per mišias giedos 
choras, vadovaujant varg. Ju
stui Kudirkai. Labdatrių vei
kėja Ona Ivinskaite giedos so-

_ lo. 

Truputį 
CICERO. — A. a. kun. Je 

ronimas Vaičūnas, pavyzdin
gas klebonas, ramiai ilsisi &v. 
Kazimiero kapinėse. Vietos ir 
apylinkes gyventojai ilgai, il
gai jį prisimins. I i y ra ko 
prisiminti, nes buvo pavyz
dingas šeimininkas. 

Dabar visi suka galvas, 
kas užims jo vietą. Laikinai 
paskirtas administratorium 
kun. Jonas Kloris . Pabaigoj 
gruodžio j is švęs kunigystes 
sidabrini jubiliejų. 

raginimu rytoj popiet sekma
dienį, lapkr. 24 d., visose 
Chieagos ir kitur katalikiško
se bažnyčiose įvyks šventoji 
valanda priešais išstatytą 
Švenčiausiąjį Sakramentą. 
Bus meldžiamasi už pasaulio 
taiką ir už kare ir del karo 
žuvusiuosius. 

si kas kaip išmanė. Buvo gir
dėti šūkiai už medžiotojų swei 
katą. 

Optimistų klubo nariai ne 
snaudžia. Neseniai buvo su
rengę šokius. Lapkr. 23 d. tu 
rės metinį parengimą. Po to 
dar turės keletą parengimų. 

mirtį Augusto Virl>alio, kuris 
gyveno adr. 3336 So. Lo\ve 
Ave. Velionis tapo užmuštas 
spalių 26 d. ir palaidotas spa 
lių 30 d. Laidotuvėms patar
navo Stanley P . Mažeika. 

Del Virbalio mirties tapo 
įtartas jo kaimynes, ku
ris kaltinamas antro laipsnio 
žmogžudyste. Toki nuospren
dį išn;?še Cortmers Jurv . 

Pasirodė, kad ta rp Virba
lio ir jo artimo kaimyno bu
vo kilę ginčas už išmatų ku
bilus užpakalinėj gatvaitej ir 
juodu tą gineą bespresdami, 
susimušė. Virbalis buvo ras
tas gatvaitej be žado ir nuo 
to sužalojimo mirė. 

jos šv. Mišios. Tai buvo Jo
kūbo ir Apolonijos Kamarau
sku 25 metu vedybinio gvve-
ninio minėjimas. Po pamaldų 
jų namuose buvo daug sve
čių ir giminių. Visi buvo ka
rališkai pavaišinti ir palinkė
jo Kamarauskams ilgiausių 
metu. Buvo apdovanoti gra
žiomis dovanomis ir gėlėmis. 

Rap. 

Judošiaus grašis nesuvilios 
tikrų lietuvių. 

Raudonos Rožes klubas, 
kaip paprastai , kalėdinį pa-j M a ž e i k a 

rengimą turės .Liuosybės sve
tainėj. Komisija darbuojasi. 
Jbs prieky stovi Prank Ja-
sutis, klubo prezidentas. 

Šią žinią pridavė laidotu
vių direktorius Stanley P . 

X. 

! 

Po mišių atstovai i r i^viečiai 
susirink® į salę, kur jų lauks 
šeimininkes su skaniais pie
tumis. Po pietų, apie 2 va
landą, prasidės seimo posėdis. 
Seime kun. dr. K. Rekteitis, 
M.I.C., ir kun. A. M. Linkus 
skaitys referatus apie senelių 
prieglaudą. Seimo atstovai iš
girs naujų dadvkų bei reika
lų, kuriuos reikės apsvarsty
ti. Lauksime skaitlingo atsto
vų, i r 9večrų> atsilankymo. 

Kun. Jul ius Grinius ran
dasi ligoninėj. Gaila, kad jau
nam reikia sirgti, kankintis. 
Kun. Grinius y ra linksmaus 
būdo, draugiškas. J o tėvai 
gyvena Marąuette Park. 

Paužaitės ir Zinkaus vestu
vės buvo šaunios. Sliubas bu-
vo Šv. Antano bažnyčioj, puo 
ta Liuosybės svetainėj. Vese-
liotojų prisįrinko nemažai. 
Per vakarienę Gudienė per
stata vieną kitą kalbėti. Išlei
dus vienturtę- dukterį, prie 
tėvų liko sūnus Frank. 

Vietos sena " s p u l k a , " pa
gelbėjus iškelti daugeliui gra 
ižių namų ir Liuosybės namui, 
27 d. šio mėnesio šaukia da
lininkų susirinkimą. Turės 
nubalsuoti planą susijungimo 
su Universal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Kitos išeities nėra. Universal 
Saviugs and Loan Associa 
tion savo dalininkams garan
tuoja tris ir pusę nuoš. ir ap 
drauda iki $5,000.00 per IV 
deralį banką. 

Bondro,ves dalininkai, imki
te dalyvumą, tarkitės savu ia 
bui, tik viską imkit šaltai, 
rimtai. D. 

Pradines viešosios Ivozmin-
ski mokyklos "kindergar ten 1 ' 
kambary kilo gaisras, bet grei 
tai užgesintas. 

"Policija patyrė, kad į mo
kyklą buvo įsilaužę vaikai. 
Kadangi nebuvo šviesų, jie 
žibino popiergalius. 

Oėlės Mylintiems,. t 
Vestuvėms, Baiikle- * 
tams. Laidotuvėm.-
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER A V E N U E 

Phone LAFayette 5800 

PADĖKA 

t V * A 
ANTANAS SKIRIU3 
Kuris mirė lapkr. 13, 1940, 

ir tapo palaidotas lapkr. 18 <i., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. Briškai, 
kuris atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą ir pasakė pri
taikintą pamokslą, taipgi kuni
gams Statkui ir OVrnauskui. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. 

Dėkojame grab. J Liulevičiui, 
kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius. 

Dėkojame vargonininkams, ir 
grabnešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus niūsii nuliūdimo 
valandoje ir, pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau myli
mas vyre ir tėve, tesuteikia 
Aukščiausis Amžiną Ramybę! 

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū-
mis, Dukterys ir Žentai. 

J l, 

JUOZAS LOPŠA 

Mirė lapkričio 21 d., 1940 m., 9:0.") vai. vakare, su
laukęs 26 metų amžiaus. Ciimę? AVitt, Ulinoit?. 

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Florence (po tė
vais Ouall); tėvą Joną ir motiną Veronika (po tėvais 
Lukošiūtė): uošvius Herman ir Lttcv dual i : Svogeritę 
Auna Wilken ir jos vyrą Roiand; d" les ir dčdienms: 
Petrą Lop&a MP j<> moterį Oną, Vincentą Vieku ir io 
moterį Uršulę, Augustą Pakanską ir jo r.iot;rį Ona, O-
nty Strikaitienę ir jos vyrą Juozą ir Julijoną <vihaus-
kienę; pusseseres Petronėlę Mcmdvilk* ir jos vvrą, Oną 
Bakutienę ir jos vyrą; pusbroli Stanislovą r ibauską: 
gimines Narbutu* ir Levickas; krikštamotiną Oną Tra-
kinskienę, krikštatėvą Silvestrą Daiverieiu ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų, o Lietuvoje paliko ."» dėdie-
nas ir kitas gimines. 

Kūriau pašarvotas nanr.ios? 4055 S. Campbell Ave. 
Laidotuvės įvyks pirinad., tajį&r. 25 d. Tš namų 9:00 

vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo PaiJ lės šv<\ parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos ivia-maUlos ui velio
nio sielą. Po tam bus nulyd.ėt.s į šv . Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugas ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Tėvai, Uošviai, švog-erka, Dėdes, 
Dedienos, Pusseserys, Pusbrolis ir Gimines. 

Laitl. Dirckt. JOHN T. KKLLY, 2010 W. 38tli St., tol. I.AF. 0&08. 

i? 

Paukščių puota buvo Šame-
to svetainėj. Visi valgė pauk
štieną, gėrė, šoko, linksmino-

^Scratehins 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER - PRUZIN 
Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 

Rtlieve 
JtchFast 
»-orNcneyBach 

Forquick reliei from itching of eczema, pimples, j 
athlete's foo*:, seabies, rashes and other ex- j 
ternally caused skin troubles, use world-famous, i 
cooling, antiseptic, liąuid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops inteme itching. 35c trial bottle 
proves i t , oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

1 

NELAUKITE. . . 
. . . rytoj gali būti per vėlu! 

Apsidrauskite nuo ugnies. . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin-
goms kompanijoms, per mūsų Ąpdrau-
dos Agentūrą. Nelaimei ištakus, netu
rėsite jokių nemalonumų. 

JOS. F. GRIBAUSKAS-
INSURANCE 

1500 South 49thCourt Tel. Cicero 412 
W E WRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL KINDS. 

• Automobile • Fire • Tornado • Furnl tnre * Plate Glass * 

# 

Nepaprastu Laimėjimą Diena 
Sekmad., Lapkričio 2 4 , 1 9 4 0 

SUNSET PARKE 
135th St. 8C Archer Ave. Lement, 111. 
GRAND P^TZAS — DAILUS, 3 J Ų BfETŲ ARKLYS 
Tais pačiais tikietais bus galima išlaimėti du paršiuku 

ir didel{ lietuvišką sūrį. 

Audrios Poška išleis ant tikietų visą t roka paukščių. 
Šakiai, Užkandžiai, Pasilinksminimas Apšildytoj Salėj. 

ferdinsai užkviečia visus — A. POftKA, V. KURAITIS. 

f 

Dešimts Metų Mirties 
Sukaktuves 

m 

URŠULĖ 
ARARAVIČIENĖ 

Mirė lapkričio 25 d., 1930 
., o po gedulingų pamaldų 

Nekalto Prasidoiimo Pan. švč. 
bažnyčioje, palaidota šv. Kazi
miero kapinėse. Buvo sulauk iš 
27 m. amž., kilus iš Vedžikie-
mių kaimo. Dukštu par.. Eže-
rėnų apskričio. Paliko liūdin
čius vyra Nikodemą Abaravi
čių, sūnų ,|^eonard ir gimines. 

Taigi, jau 10 metų sukako. 
kai mano mylima gyvenimo 
drauge ir mano sūnaus moti
nėlė atsiskvrė nn--> mūsų. 10 
metų tai ilgas laikas, bet tas 
širdies skausmo neoagvdė ir ne
pamažino. Kur tik einam, ka 
tik dirbam nelaimčs vaizdas vis 
akyse stovi ir širdį spaudžia. 

Kol Dievas mus gvvus užlaikvs, 
tol mes tavęs neužmiršim. To
dėl dabar 10 Vnetų sukakus už
prašome šv. Mišias už R. a. Ur
šulės siela. Tos šv. Mišios '-
vyks pirmadieni, lapkričio 25 
d.. 7:00 vai. rvto. Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švč. parap. 
bažnyčioj. 

I tas pamaldas visus gimi
nes, pažįstamus ir kaimvnus 
širdingai kviečiame atsilankvti 
ir pasimelsti, kad per "^a'onę 
Gailestingojo Dievo užšviestu 
a, a. Uršulės sielai amžinoji 
šviesa. 

Nuliūdę: Vyras Ir Sūnus. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chieagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, Iš VVHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltlmleru. 

KAPŲ PAMINKLAI 
MŪSŲ Specialybe 

MENIŠKAS DARBAS UŽ PRIEINAMAS KAINAS 

VENETIAN MONUMENT CO 
5 2 7 No. Western Avenue| 
CHICAGO, ILLINOIS TEL. SEELEY 6103 

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

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

A. I A. 
JONAS ŽAN SITIS 

(gyveno 4433 S. Wood St.) 
Mirė Lapkr. 21, 194(1, 11:30 
ryte, sulaukęs pu,*ės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kvčdainos 
apskr., Tenanių parap. 

Amerikoje išgyveno 26 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

4 pust.seris Paulina i.r švoge-
rį John Jaekson, Barbora, ir 
švogerj Kazimierą Jakų iš 
Ohieagor; o iš Sheboygan, A-
gota ir švogerj lrwin Zeigler. 
Kotryną ir švogerj Klmer Ka-
hlbo\v: du pusb.rolius Stanley 
Morris iš Jefferson,, Wis. ir 
Stanislovą Sautilą iš Virginia 
ir daug kitų giminių ir pažys
tamų. Lietuvoje taipgi paliko 
daug giminių ir pažystamų. 

Kūnas pašarvotas J. K. Eu-
deikio koplyčioje, 4605 So. 
Hrmitage Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, Lapkr. 25 iš koplyčios 8:S0 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurio 1 
įvyks1 gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulvdetas į šv. Kazimiero ka
pines. 

• Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nubudę Pii<*^,šerys, Pi'sb:*)-
J*ai. švogeriai Ir Gimines. 
.Laidotuvių Direktorius J. P. 
Eudeikis, Tel. Ya,rds 1741. 

1 

I 
POVILAS MASUKAS 

Mirė Lapkr. 19, 1940, puses 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Traškūnų parap. 

Amerikoje išgyveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

daug draugų Traškunb -eių Lr 
pažystamų. 

Velionis žuvo automobilio 
nelaimėje prie 13-tos gat. ir 
So. ("kero Avenue. 

Laidotuvėm ta rūpinami Ado
mas Bernadišius. 

.Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 49th 
Ot., Cice.ro. 

Laidotuves įvyks pirmadie
nį, Lapkr. 25 d. iš koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas į 
šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldom už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Draugai ir Paifsta-
mi. 

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
210!). 

Skaitykite Katalikišką Spauda 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A N U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D \ 7 TJT A j KOPLYČIOS VISOSE 
I IV r \ 1 MIESTO DALYSE 

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

Anttony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
d C e r o 2109 

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

Petkos 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lacnamcz ir Š i a i 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrins 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

J. Liulevičins 4348 So. Califoraia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

http://Shernetul.sk
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APLINK MUS 
X L. Labanauskas, Lietu

voj Konsulato Olik-agoje sek
retorius, susižiedavo su Jose-
pbiue (lirdžiūte. 

X B. Povilauskiene, s*nna 
\\'e*t Side gyventoja, sunkiai 
sufiirgo ir tapo išvežta Šv. 
Kryžiaus ligoninėn. 

X J. Giebausko &u B. Pet
raityte vestuves Padėkos Die
na buvo gražios. Šliūbas bu
vo per mišias, kurias laike 
svečias kun. M. Urbonavičius, 
MIC. Jaunuosius palaimino 
kun. M. Jodka. Per miškus gie 
dojo parap. choras ir solo I. 
Aitutyte. Vestuvių puota bu
vo parap. salėj. Povestuvinę 
kelionę atliks Kytuose. Ap
lankys AlarLamvpolio Kolegi
ją* Bostoną ir k. vietas. 

X Am. Liet. Kat. Studentę 
Są-gos kuopa Chieagoj atei
nantį antradienį Aušros Var
tų parapijos sadej rengia " so
čiai' ' vakarą. įžanga 25c. Be 

R A D i O Susirinkimai 
Marąuette Park Lietuvių, A-

riai ir daug šeimynty ir pa
vienių gausiai aukojo įvairių t . . _ . v . A 

dovanų dėl bankieto. | ^ « ™ l a n d * *™* * g 
šiomis dienomis Rožių že- r a d i » « « * * * « « t u r e s " į * - - , - - - . - ; ; - - - - ; - — ; , 

mėj paskleista tarp šeimynų n u m 0 P " ^ " Sn,ag"> ™ • " * • *•"*«. K l f , , > a s lffl-
tlau* katalikiškų laikraščių. | d 6 1 ?- T u o l a i k u b u s ̂ " T , k-Vi mine*U* ^ '™n k i ' : ;<J • * -
Visi prenumeratoriai " D r a u . > " * P " * " * * Furmture Ca madienį, lapkričio 24 d., 2 va. 
go" ir " l a i v o " apdovanoti i r e S u l i a T ė n ū d i e n i o P " ^ 1 ^ ! landų po pūdų, jwrapijos sve-
1941 m. gražiu sieniniu s u . " * » s t o t i e s W G E S - * " * * * * * * S ™ 1 ^ 1 ™ * b u* •»•*• 
paveikslais kalendorium. Į " " * d a , y v a u s geri talentai, | b u a v i s i e m s tos apylinkės gy-

CLASSIFIED 
PARĮ) \ \ i M « I 

Krautuve ir 6 kambariu fleta* ant 
antro aukšlo. Stoam o iiljima. Alic-

duojami. Parduosiu lupiai arba mai
nysiu. 6507 S. Kaišia A\t'inu\ tol. 
HKMIock 0«10. _ _ _ ^ ^ 

Parapijos metiniam bankie- kurie padainuos gražių dainų, 
te bus tūkstantine minia žmo Bus naudingų patarimų, o iš 
nių. Alsiems bus proga pii-' Progress krautuvės eis geros 
siminti popiežių žodžius: žinios apie pirkimą tinkamiau 
"jeigu neturėkite išplatinę po sių kalėdinių dovanų ir kito-
savo parapijos ir kolonijos ^ų namams reikmenų papuo 
katalikiška laikraščių, katali- Į Um^ n a m u ateinančiam šve 
kiškos spaudos, gerų raštų, 

ventojams. 

P A R D A V I M U 
Tikras bargenas. l'ilnai jronfrta V»-
1\ mo ir ProsiHimo įstaiga. 4 t e p 
ilamieji kambariai uipakalvjv - I 
sU'um'o šiluma ir maudykle. tiara-
džius. Kreipkitės j : f£ngtewuod t'loa-

i ners and Dyors. Ine., 511& s o m h 
HaLstcd Street, Ciiioa^o, m . 
tvlyį 

Knrip %]-AV nonriklMiso nrip PAKDAMMil TAVKNAS 
ivuue uju nepnuanso put 3šd i rb tas 5 im,tų bizms. pardavimo 
l i i fm o-ilčs; i o in iHvf i i r i i v i p p priežastis — BaaveiiUta, Gjdm RTO-
IUDO, gaies įsirašyti n į^viti. i* l ie tuviams. 580i w. KOON<MU 

tai veltui jūs visi dirbsite: 
ateis priešas ir užvaldys 

šimui namų ateinančiam šve
ntėm. Nepamirškite pasiklau
syti. ReP- A- z 

JUS Kap. 

West Pullmano 
Naujienos 

X Šimte, dcl gali gauti ta's 
^^ — ^ r—-„- 'kuris liurodys nepaprašą pi-
stiukmtų tikimoji vakarėly j j-tadarj, kuris nuhvpo raidę L 
dalyvaus daug mūsų veikėjų. n u o Stanley Mažeikos pai^ro 

Didžiulės BudriKo krautu
vės rytoj vakare, 5:3G iki 6:30 
vai., leidžia per WCFL kita. 
gražią ir įdomią radia prog-

T , - v . o l , , _ ramą — oro teatrą. Bus mu-
Lajpkneio S* d. vakare nm- i " * _ . . , . ; _ . ; „ , 

,_. . , . T .Uikos, dainų, visokių ivanu-sų parap. salėje įvyksta labai i * . , f , m* s • v i t i • • nių. Da lgaus Makalų seimy-grazus koncertas, kuri rengia Į * _ . . , r i . ^ . i . ; . ^Qi; Xf , « ' * 'na. Taipgi atliks svarbią dalj 
Moterų Sąjungos Chicago aps*; r° _ . ._ i, r tWlc ,«,« 

T . n v7 "", T Z \r l • ? programo Birutes choras, ipo 
Lietuvių Visų šventų parap. kleb. Km. Jurgi, Pa*hiūdas kntis. Moterų ir merginų su- \^J> ^ B y a n f e k o . Ne_ 

užmirškite užsukti savo radio 
rytoj vakare ir pasiklausyti 
pirmaeilio Amerikos lietuvių 
radio programo — Budriko 

klūlx) 
dirbti 
lėsime daug geix> nuveiktį ir 
išreikalauti kas mums pri
klauso. Išgirsim daug rapor
tų komisijų ii* žinosim, ką klu
bas veikia ir ko reikalauja pa
gerinimui mūsų kolonijos. 

John D. Simans 

~ gu lietuviams. 5H01 \ \ . |{»K>M\« ii 
o d i rbdami išvien gr-Į l t < L» <̂ "«w>. uiinois. 

- • ! , • • • — I . • — — I — II 

KEIKV1AN(. \S I) AKIU M N KAS 
ANT fKIO 

Reikalingas lietuvis darbimkas ant 
ūkio Wtaconsint\ 130 mailių nuo Chi-
cagos. Turi mokSti ūkio darbus, ka
rą draivyti ir t. t. Geras įmtgyv.ni-
nias. Dėl tolimesniu iniormacijų, 
kreipkitės į "Draugo" ofi^a. 23S4 S. 
Oakiey Ave., Cliieago, lUinois. 

važiuos iš visos Chicagx>s ir 

X ARD 2 skyr. Bridgepor 
te rengia "bunco par ty" la,rL 

kričio 24 d., parapijos s-lej. 

jbines koplyčios iškabos Bri-
dgeporte. Raidė .buvo taip tvi
rtai prikalta prie mūro, kad 

Kneio —-t ii., pat<*p-ifjuo >^-vj. 
Nares prašomos atnešti dova-1P*M«ry i turėjo pavartot 
Uų, Po žaidimo bus užkandis. k a l t ^ a r kitokią geležį. Kodėl 
Pradiia 4 vai. popiet. I t i k ?m* r a k W h>W — neuaš-

^^*r' i ' • « » % Oai tai kerštiniuiko špo-
X Jcmas Genovaitė An ta - i ^ s . Visti** S. Mažeika išmo na ia i i , SD33 AV. Koosevelt 

Iid., po šaunių vestuvių šv. 
Jurgio pairap\ salėj, lapkr. 17 
d., savo nauju automobiliu 

kės šimtą dol. tani, kas nuro* 
dvs piktadarį. 

Bytoj, lapkr. 24 d., 6 vai. j apylinkes. Teko nugirsti, kad 
vak., jo vadovaujamoj para- progTamą pildys K. Sabonio 
|)ijoj bus parapijos metinis Šeimyna ir vi'sų mėgiama dai-
bankietas su gražia progra- nininkė-solistė Marijona Ja-

Žagariečių klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 
24 d., 1 vai. popiet, Holly-
wopd sv^t, 2417 W. 43rd St. 
Malo^nėkite visi atsilankyti, 
nes turėsim^ aptarti klūO)o 
metinį parengimą. 

J. Keturakis, ra.št. 

PAlKšKAl P K f l A l S M l ' IKKIMIl 
1'aieŠkau kombinuoinj anjJrinij-Kazinį 
pečių. Turi būti gtroj padėtyj. l>uo-
siu,cush tuojau. Saukite i'A.Nal 64HJ8 
iki 4 vai popiet. 

PAli;šKO.flMAS 
Aš Marijona Muraškiūtė l»o vy-

nia ir pasilinksminimais. 

Kaip kas met, taip ir šie
met parap. komitetas, bankie-
to šeimininkės ir kiti parapi
jos darbuotuojai uoliai pasi-| so^1 ,a1 ' 
darbavoy daug bankieto tikio-
tų išplatino, daug svečių net 
ir iš kitur užkvietė, 
pasižymėjo vietiniai biznie 

nušauskienė. 
Kviečiami ir vietos lietu

viai dalyvauti gražiam* vaka
re. Po programos bus balius, 

programo. Pranešėjas 

f U _ "l)ixon — paieškau Onos iiu-
briekiūtė:*, po vyru Jaruševičienės, 
kuri seniau gyveno Škotijoj. Oirde-
jau, kad paskutiniais metais gyve
no Amerikoje. 

Prašau ja pačią arba k;is zmo 
apie ją pranešti už ką būsiu did
žiai dėkinga. 
MARIJONA DIXOX -- Muraskiute, 
520 Uroa<l\va> — H«>t SpiiJig. Ark. 

Praeitą sekmadienį bažny-
Labai \&°ie DUVo renkama aukos se

nelių prieglaudai.' Be parapi
jos kolektos, gailestingam tik
slui aukų sudėta $60.00. Karo
lis iRaila teako, kad į Labda
rių seimą nuveš visą $100.00. 

i Rap. 

» — — — — 1 

X 
praeitį antradieaiį išvyko į į MIC, aplankęs eilę pažįnta-
pietines valstybe^ kur aplan- nių Chieagoj ir apylinkėse ryt 
kys ir jaunojo sesutę, vienuo- frjžtiaj į Marianapolį. Su juo 
lę ses. (UMiuika Gerojo Gany- tykiu vyksta povestuvinėn ke-
tojo ordine, Memphis, Tenn. lionėn ir J. Glebauskas su 

X Cicero vandens departa-
njente įv\rkp pakeitimų: vir
šininkas Broz atleistas |S pa-
reigu> Į jo vietą paskirtas 
Nedwed. 

Kun. M. Urbonavičius, Pamesta Filmą 
v . i 

zmontu 

X Laidotuvių direkr St. La-
kavičius, • sūnus siono Chicago 
gyventojo ir Įplačiai žinoino 
laidotuvių direk. S. D. Laka-

X Iv. Pranciškob Rymietes vicia^ą, susilaukė sūnaus. 
drai^ija, Town of Lake, l a p . : * m m a ir naujas piliete jau 
kririo 24 d., 2 vai. popiet ren- " "T*°1 

gia #'bunco*' parapijos salė> 
Žada gražių dovanų visiems 
atsilankusieius pnmiogon. 

X Šv. Kazimiero Seserų a-
kademijoj vakar vakare kun.; 

ciasi gerai. 

X Šv. Antano vyrų ir mo
terų dr-ja Dievo Apvaizdos 
parapijoj švenėi-a' 4Q. metų gy
vavimo jubiliejų ir ta pioga 

| lapkr. 24 t l , piirap. salėj ren
gia bankietą. Kariams, neė-

Irbonavieius buvo pakviestas. m u s ^ m s patalpos per 10 me-
panlaryti seserims - mokyto-! tų bus įteiktps dovanos, f ra
joms pranešimą iš Lietuvos. | džia 6 vai. vak. 

-
Ketvirtadienio vakarą ajpie 

5-tą vai. Bridgeporto koloni
joj, apie 3200 So. E m ^ l d A-
venue, huvo pamesta rolė fil-
mos įvyniota ružavoj drobėj, 
i Jad itsieji arbji žiniaiLtieji kai 
rado, prašome pranešti šiuo 
adresu: M. Motuzap, 3232 So. 
Emerald Ave., telef. Victory 
5530. Bus atlyginta. 

U* .' RANGE 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STAHMO 

REAL ESTAlTs 
IMSUEAKCE AMO LOANb 

otatau fl&okioti rq§l<« uauju* u. 
tuus aut leogvu meuessluių lšm*. 
kejimų. Darau vlsokj taisymo cuu 
bą be Jokio «-a>h Jinokojinio, au 
leu^vu ojėuubiunj Lšmukejluiv 
(I&gaunu geriausi ai I.N gini 1114 L 
Flrt* lusurauce KompauUu. dėl UU 
symo apdegiusių namų) . Danu 
paskolas aut naujų ir senų namą, 
ant lengvų mėnesinių išmokejira 
nuo fi Iki 20 metu. Reikale luo-fa 
Htfm orles 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave Phone Grovehill 0506 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

» 

Range Aliejus "Phillips Fuel Aliejus 

• • • ' 

C O N R A D 
Fotografas 

rtudlja įrengta pir 
n o s rūšlea su mo> 
lemiSkomia užlaido-
nia Ir Hoilvwood 
ivleaomis. D i / b a s 
G a r a n t u o t a i 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883 

Reg. — ENGlewood 5840 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

WEST SIDE EXPRESS 

Moving, 

Pečiams Alyva, 

Anglys 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO-
Wholesale 

4707 So. 

Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

2 3 3 5 SO. VVESTERN AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 
Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

* 

ir 

Malkos 

2 1 4 6 S. Hoyne Ave. Chicago 
Tel. Canal 5233 

a T. FA1IOHAS, Savininkas 

TYPEWRITERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

- S M A L L MONTHIY P A Y I H f N T J -

AU MAKtS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 

I—Iii ri*o*-M auo«UJta— 

•»• itiuuu tmmn OMI.IM« « I * - « C » I » I «I»*«*«IU 

* J l A K C O M P A N Y 
kOlUT C OOlOilAn. 

119 W. MAMSON ST. P h o n e D E A R 3 0 R N P 4 4 4 
1 S T » M A T I S - F R E 1 - » * » * O N $ T « A T , O N 

JUMS REIKIA ATLIKT 
PILIETYBES EGZAMINUS? 

Nusipirkite Brošiūrą mn* 
•THE BASIO PRINCIPLES OF DEMOCRACY & CITKENSHIP 

««KA TURI ŽINOTI KIEKVIENAS PILIETIS?" 
Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chicago 

Kaina 25 centai 
Siųskite užsakymus į: 

"Draugo raštinę, 2334 So. Oakiey Avenue, 
CHICAGO, ILLINOIS 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
D1NING ROOM SETS — 1»AK-
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — R E -
FR1GERATORS — \V ASI1ERS —, 

I1ANGELS — STOVĖS. 
Ali Ratioually Advertiaed ltema. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Westenn Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

<? s * 

Pastovumas 

& 

Tę liudija įstaigos 44-rių metu gyvavimas. 
ši bendrovė, kaip mūsų ta^ta. yra įsteigta ant 
namų, kuri^ yra MTininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinįgus. 

ĮSIG-YKITE 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 
IndėUal JUekvleDO Uupytojo *pO»ustt Iki 14,000 FedenLUnėJJsl^goJ. 

Charles P. Suromskis & Company 
REAL ESTATE AGENCY & CONTRACTOR 
6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

Rezidencijas, Biznio Namus, 
Farmas, Lotus - Visokiau-

sių ir Visur. 

PERKA 
MAINO 

STATO 
TAISO 

APDRAUDŽIA 
Parūpiname Paskolas ir Apdraudižiaine Namus, Auto

mobilius ir Rakandus, ant Lengvų Išmokėjimų. 

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 
*" Tel. EEPublic 3713; Vakarais PKOspect 0176 
Ofiso vai.: 9 A.M.-8 A. M. Nedeliom: 10 A. M.-3A.M. 



RIJBIf Šeštadienis, l<iphr. 23 d.. 1040 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 21-MAS SEIMAS 
- Įvyks-

Sekmadieni, Lapkricio-November 24-ta Diena, 1940 Metais 
Nekalto Prasidėjimo Sv. Panelės Parapi jos Salėje 
44th & California Avenue (Brighton Parke) 

Visi atstovai prašomi susirinkti 9:30 valanda ryte, parapijos salėje 
įsiregistravimui. Iškilmingos šv. Mišios prasidės 10:30 valanda ryte. 

Po pamaldų parapijos salėje bus bendri pietūs, kuriuos suruoš 8-tos 
kuopos nariai Seimo sesijos prasidės 2:00 valanda po piety. 

Širdingai Visus Užkvieaa, RENGIMO KOMISIJA. 

ŽMONIŲ GEROVES 
VEIKLAI PAVOJUS 

Jo Eksc. Arkivyskupas S. 
A. Stritch kalbėjo trečiadie
nio vakare uždarant Naciona
lines Katalikų Labdarybiu 
Konferencijos 26-ą j į metinį 
suvažiavimą Stevens viešbu
tyje. Chicagos arkivyskupijos 
ganytojas gausingam suvažia
vimui pasakojo apie įsigalin
tį šioj šaly naują pavojų. Bū 
tent, apie žmonių geroves 
veiklos valstybinimą, vis di
desnio profesionalinių socia
liniu darbuotojų skaičiaus ki
limą. Šie profesionaliniai dar 
buotojai, taip tarius, stato 
valstybinę socialinę mašiną ir 
žmogų laiko daugiau nieku, 
kaip tik tos mašinos ratų 
krumpliu. 

Arkivyskupas nurodė, kad 
pati valstybe veržiasi į kiek-j 

1 turi gyventi tik valstybei, kad 
pati valstybe gali rūpintis 
vargšais. Valstybines moky
klos socialinamos, palaip
sniui jos keičiamos tik pilie
tinio auklėjimo įstaigomis. 
Rekreacine veikla atskiriama 
nuo tikėjimo. 

i 

Profesionalus socialinis dar 
buotojas į žmogaus gyvenimą 
bruka sterilizaciją, gimdymų 
kontrolę, kompanioninę san
tuoką, divorsą ir kitą visokį 
piktą. Žodžiu, socialinis dar
buotojas žmogui darosi nepa
kenčiamu despotu. 

Jo Ekscelencija sake, kad 
Labdarių Konferencijos suva
žiavimas nurodė būdus ir 
priemones, kaip prieš tą pa
vojų kovoti. Nes jei nebus ko 

FILMŲ CENZŪROS 
KLAUSIMAS 
CHICAGOJ 

Chicagos aldermonų dary
boje iškeltas sumanymas fil
mų cenzūrą atimti iš polici
jos ir pavesti pilietiniam 
cenzūros boardui, kuriam na
rius skirtų pati miesto tary-

U. S. studijuota 
rinkimu įstatymą 

Federalinio prokuroro Chi
cagoj asistentai studijuoja 
Illinoiso rinkimų įstatymą. 
Tiriama, ar federaliniai auto
ritetai gali patraukti tieson 
tuos, dėl kurių kaltės tūkstan 
čiams Chicagos piliečių ne-

| leista balsuoti per rinkimus 
ba. Be to, cenzūruoti tik vie-J 
nas vaikams taikomas filmasJ l a P k r W i o 5 dieni*-
o visų kitų filmų nekliudyti. I Federaliniai autoritetai ne-

A l . v. ., . , turi teises kištis į valstvbės 
Ateinančią savaitę miesto . * J 

vidaus rinkimus, arba nuro
dyti, kad rinkimų statutai bū
tų teisingai vykdomi. 

Bet per paskutinius rinki
mus buvo renkami ir federa
liniai kandidatai. Tas yra kas 
kita. Šiam atsitikime šalies 
autoritetai turi teisę įsikišti, 
jei per rinkimus piliečiams 

vieną žmogaus gyvenimo sri-Į vojama, bus sulaukta žmo-
tį tuo sumetimu, kad žmogus\ nių gyvenimui katastrofos. 

NAUJA TVARKA 
GAUTI MIESTI
NIUS VA2TOS 
"LAISNIUS" 

Gauti 1941 metanus nnnjus 
Chicagoj miestinius važtos 
(vehicle) " te i smus" įveda
mu nauja aplikacijų forma. 
Aplikacijos turi būti juodo-
ju rašalu išpildytos (mašinė
le išrašytos), nes miesto kler 
kas įvedė vadinamą "photo-
eopy" sistemą. 

Be to, naujos formos apli
kacijose turi būti pažymėta 
troko ar automobilio "year 
buil t" (kokiais metais gamin
ta) ir "factory number" 
(fabriko numeris). 

(Taip pat būtinai reikalau
jama atskiras aplikacijas pa
duoti kiekvienam trokui, ar
ba automobiliui. 

Kaip paprastai, " la isnius" 
išduoda miesto klerkas. Bet 
aplikacijas ir skirtą mokestį 
reikia įteikti miesto kolekto
riui. • 

Naujos formos aplikacijas 
ir brošiūrėles su išaiškinimais 
galima gauti ne tik kolekto
riaus raštinėse, bet bankuose, 
pinigų keitybose, nekilnojamų 
turtų agentūrose, automobilių 
pardavyklose, gazolino stoty
se ir garažuose. 

Trokų ir automobilių savi
ninkai turi iš anksto pasirū
pinti įsigyti reikalingus mies
tinius "laisnius." 

Niauki Dekoties Diena 
Robert Gouvens namus, 

12027 So. Union ave., Deko-
nes dieną ištiko nelaime. Ry
tą jis su žmona atsikėlęs ra
do užklodaluose savo lovutė
je užtrošikusį penkių mėnesių 
kūdikį berniuką. 

tarybos juridinis komitetas 
pradės apklausinėjimus. Nau
ju sumanymu interesuojasi 
įvairios organizacijos, o jų 
tarpe ir katalikai, kurie jau 
seniai kovoja prieš nepado
rias filmas. 

Miesto mayoras Kelly nu
sistatęs prieš naują sumany
mą. J i s sako, kad nėra reika
lo iš policijos departamento 
ištraukti filmų cenzūravimą. 
Saiko, policijos cenzūra šau
niai atlieka darbą. Mayoro 
nuomone, negalima leisti čia 
rodyti nepadorias f Urnas. Tik 
tie yra kitokios nuomones, 
kurie turi interesus teatruose 
ir siekia pasipinigauti. 

Brooks išvyko užimti 
senatoriaus vietą 

Naujai išrinktas Illinois 
valstybes senatorius Wayland 
Brooks, respublikonas, išvy
ko į Washingtoną užimti se
natoriaus vietą federaliniam 
senate. Šimtai žmonių jį išly
dėjo geležinkelio stotyje. 

Prieš tai jo pagarbai ir 
atsisveikinimui buvo sureng
tos vaišes, kuriose dalyvavo 
eile respublikonių partijos va
dų. Jų tarpe buvo ir Illinoi
so gubernatorius elektas D. 
H. Grreen, respublikonas. 

Brooks pareiškė, kad sena
te būdamas jis neapvilsiąs Il
linoiso gyventojų, kurie reiš
kė juo pasitikėjimą. Darbuo
sis valstybes ir piliečių ge
rovei. 

vienaip, ar kitaip teises var-" Federalinė "grand jury 
žomos. vykdo apklausinėjimus. 

' J 

f 

Su kuo sutapsi, tokiu pats 
tapsi. Sutapk , su geriausiu 
žmonių draugu — dienraščiu 
"Draugu" . 

i? VVAUKEGAN O L IETUVIA I ! 
Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:— 

Geriausias Anglis, Pigiausias- Kainas, 
Greitą, Malonų Patarnavime — 

šaukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

575 Market Street Waukegan., 111. 
TELS. — ONTARIO 5704 - 8015 

Daniel B. Drew Ainne Drew (Kubadtyte) 

^ S 

INTERNATIONAL LIŪUOR CO. 
Savininkas: FRANK VIZGARD 
j •• 

JŪSŲ 

= ^ 

Reikalaukite JŪSŲ Tavernoj 
"Sunny Boy" 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtines. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtine. 

— o — 
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

Jlusų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančia dieną. 

— o— 

6246-48 S. California Av. 
Chieago, Illinois 

Tel. REPublic 1538-9 

6 Asmenys Trafiko 
Aukos 

Dėkonės diena oras tmvo 
prastas, tai Chicagoj ir apy
linkėse automobilių trafikas 
buvo lengvas. Nežiūrint to vis 
gi 6 asmenys žuvo Chicagoj 
ir apylinkėse. 

* 

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

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

Ant Milwaukee geležinke
lio, Bensenville, užmuštas bė
gių sukejas John Stokes, 46 
m. am& Jis nukrito nuo ku-
bilinio vagono ir pateko po 
kitu judančiu vagonu. 

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

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

Policija ieško 
pakvaišusio žudiko 

Chicagos policija susimetė 
ieškoti ir būtinai rasti nuo 
alkoholio pa'kvaišusį plėšiką 
žudiką, nežinia kur pasislėpu
sį. Tas piktadaris nusisamdę 
taksi ir šoferį privertė vi
su galimu greitumu trankytis 
miesto gatvėmis. Kai galų ga
le šoferis bandė pasipriešinti, 
plėšikas jį pašovė ir pabėgo. 

Laidyne suspirgino 
krutinę 

Penki plėšikai puolė kinie
čio Charley Moy skalbyklą, 
o7 Kast 31 gat. Tuo laiku 
kinietis Moy dirbo su įkaitu
sia laidyne. 

Kai vienas plėšiką pareika- j 
lavo pinigu1, kinietis staiga at
sisukęs atrėmė laidynę į pik
tadario krūtine. Susvilo dra
bužiai ir ėmė spirgėti pati 
krūtinė. 

Plėšikas sukaukė žvėrišku 
balsu ir puolėsi pro duris 
laukan. Paskui jį išsinešdino 
ir jo sėbrai nieko nepešę. 

61VE tTTHE VfEAR.TESTvjr.a 

ANO THE SLEEPlNG-Qtf-AlRTEST.. .TOY THE RESlUENCy TESf... 

OR, fo save time and energy, 
buy a Karpen Pilo-Rest ma-

trasats, naujausio išra
dimo padirbtas. Šitas 
matrasas yra garantuo
tas, kad nejausite jo
kių springsų. O minikš 
tuma negalite prilygini 
su kitais matrasais. 
Matrasas neturi guziku 
ir springsai viena "u-
ni t" padaryti. Kitos 
bendrovės norėtų ir to
kį matrasą išdirbti, bet 
jis yra Karpen paten
tuotas ir garantuotas 

Į kaipo geriausias. 

S. KARPE!* & M O S . 

Kainiuoja tik — 

$39.50 
ir dar gausite gerą nuolaidą 
už savo tseną matrasą pas:— 

KARPEN 
CHICAGO • LOS ANGELES 

6AN FRANCISCO • NEW YORK 

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE BANKBETO TIKIETAS #1.00 

X. - y 

Roosevelt Furniture Co. 
2 3 1 0 West Roosevelt Road 

Telephone: SEEley 87608732 


