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T R U M P A I 
P. T. 

Mūsų šalies vyriausyl* vi
somis priemonėmis teikia pa-
Kalba Anglijai. J a i parduoda 
laivus, ginklus, lėktuvus. \Va-
shingtone pripažįstama, kad 
viskuo Inveik pusiau dalina
masi. Amerikos ryžtingumas, 
galima sakyt, plieninis. Nie
kai būdu neleisti žlugti britu 
imperijai. Neg jei j i žlugtu, 
Amerika tuojau pasijustų at-
vienėta — atskirta nuo Kuro 
pos ir Azijos. Įsigalėjusios 
ten totalitarinės valstybes su 
varžytu Amerikai visokia 
prekybą. 

SUDARYTA 
Graikų kariuomene užeme 
svarbiausią bazę: Atėnai 

PASKUTINYSIS PAKTAS 

Kai kas randa, kad mūsų 
vyriausybės britams teikiama 
parama toliau bus neganėti
na. Tai patvirt ina ir iš An
glijos grįžęs britų ambasado
rius J . A. Valstvbėms, lordas 
Lothian. J i s sako, kad 1941 
metai brittams kariauti bus 
nepaprastai sunkūs metai. 
Britų finansai baigia išsisem 
ti. Amerikoj turimos aukso 
atsargos ir vertybės popie
riai j au užstatyti už perka
mus čia karo pabūklus. Anot 
jo, ir šitam atvejy bus reika
linga dosni Dėdės Šamo ran
ka. 

Ims Dodecanese 
6,COO italų belaisvių 
Kariuomenė Kretoje 

ATĖNAI, lapkričio 25 d. jūrą transportiniai anglu lai-
— Pranešimai iš karo fronto vai pergabeno didelį skaičių 
sako, jog graikų pirmieji da- anglų, kariuomenės į Graiki-
liniai užėmė Argirocastro, vy jos uostus, kur juos pasitiko 
riausios italių karo bazės pio-!su vėliavomis ir ovacijomis 
tinėj Albanijoj, priemiesčius graikai . 
ir tikimasi, jog pats miestas 

TRAGEDIJA DEBESYSE 

pasiduos dar šįvakar. 
Pranešama, jog smarkios 

kovos vyksta į pietvakarius 
nuo Argicastro, kur graikai! 
stengiasi pasiekti Adriatikos 

jūi* ir tuo būdu izoliuoti luil! W A S H I N G T 0 N A S , lapkri-
žiniską skaičių italų. v. „- , " : . . , . . I <MO 25 d Kariniai sluogsniai mano, 

SEKRETORĖ 
PERKINS 

NEREZIGNAVO 

jog šiais žygiais bandoma ita 
lus išvvti iš Albanijos ir, g a l ! , _ 

'' ' & ke rezignacijos i r 
būt, graikai ir anglai planuo- , .. _ 

. B F t as nek ta re 
ja užimti strategines Dodeea 
nese salas. 
ITALAI TRAUKIASI 

Lordas Ix>tbian aiškiai ne
pasako, kad britų vyriausybe 
bus reikalinga karinių pasko
lų. Žinovai tačiau už jį kalba. 
Sako, ateinančių metų pra
džią vyriausybė šauksis pas
kolų. Šalies administracija 
pr i tars ir pasiūlys atšaukti 
Johnsono aktą, kuriuo už
draustos paskolos dėl nemo
kėjimo per pirmąjį pasaulinį 
karą. užtrauktų Amerikoje 
skolų. Šis klausimas kongre
se sukels nepaprastą triukš
mą. Bet jei administracija 
stovės už naujas paskolas, tai 
ir kongresas už tai pasisakys. 

Iš Baltųjų Rūmų 
pranešama, jog darbo sekre
torė Frances Perkins neįtei-

*l Preziden-
su j a apie rezig

naciją". 
Šį (pareiškimą padare Ste-

phen Bairly, prezidento vie
nas sekretorių. 

Anksčiau New York Times 
Vidurinėje fronto daly

je italai pasitraukė iš forti-
fikuotų pozicijų Ostrovitea P r a I ^ > jog Frances Pfcrkin* 
kalnuose. 

Kitas skubus italų 

Je i kongresas leis adminis
tracijai teikti bri tams naujas 
karines paskolas, administra
cija turės pareigą imtis prie
monių, kad paskolos nežlūgtų. 
Tokiam atsitikime vargiai už 
teks britus remti vien karine 
medžiaga. Gal reikės dar ir 
kariuomenes. Pe r prezidento 
rinkimų kampaniją gyvento
ja i užtikrinti, kad J . A. V. 
kariuomenė nieku būdu ne
bus siunčiama svetur. I r pat
sai britų ambasadorius lor
das Lotbian sako, kad Angli
ja nereikalinga svetimos ka
riuomenės. J e i paskolos bū
tų duodamos, reikia abejoti 
tais visais nuoširdžiais tvirti
nimais ir užtikrinimais. 

pasi
traukimas vyksta Pogradetz 
apylinkėj, kur net graikų rai
tininkai nespėja jų vytis. 

Graikų šaltiniai sako, jog 
abiejų kariuomenių nuostoliai 
menki, nes italai traukiasi ne 
sipriešindami. 

Neutralieji karo sluogsniai 
apskaičiuoja, jog graikai su
ėmę 6,000 belaisvių. 

Apie 1,000 belaisvių atvyko 
šiandie į Atėnus. 
KARIUOMENE K R E T O J E 

Patikimi sluogsniai prane
ša, jog Kretos saloje sudary
ta didelė langių ir graikų ek
spedicinė kariuomenė, kuri 
laukianti t inkamos valandos, 
kad pultų italų Dodecaniese 
salas. 

Tuo tarpu Anglijos laivy
nas laišviai veikia Vidurže
mio jūroj . 

ORAS 

rezignavo i r jog Prezidentas 
Rooseveitas priėmė jos rezig
naciją. 

Frances Perkins y r a darbo 
sekretore nuo 1933 mietų ir 
vienintele moteris Rooseveltų 
kabinetą 
. Anot Times pranešimo, 
Perkins pareiškusi Preziden
tui, j#g j i atlikusi " v i s a ką 
j i buvo užsibrėžus atlikti, iš
skyrus sveikatos apdraudos 
programą " 

Nesitikima, kad Bulgarija 
stotu sąjungom Berlynas 

i 

Įspėjimas Graikijai 
Nauji ašies pasitarimai 
Bulgarijoj ramu 

BERLYNAS, lapkričio 25 Anksčiau buvo manoma, 
d. — Informuotieji sluogsniai jog septintuoju Romos Berly 
praneša;, jog su Vengrijos, no-fTokijo sąjungos nariu 
Romunijos ir Slovakijos įsto- taps Bulgarija, bet dabar vo-
jimu ašies sąjungon baigėsi i kiečių šaltiniai pareiškė, jog 
ašies pastangos įtraukti są
jungon daugiau valstybių. 

PAREIKALAUS 
BAZIŲ IŠ 

BULGARIJOS 
LONDONAS, lapkričio 25 

d. — Čia pranešama, jog ma
noma, kad iš Bulgarijos ats
tovu Hitleris pareikalaus 

•• ;,"š.i<;3 orlaivių bazių, iš 
.i ių vokiečių bombanešiai 

galėtų pulti Graikija ir ang
lų įsitvirtinimus. 

Nors stebėtojai abejoja, 
kad Hitleris pasiųstų savo 
divizijas šią žiemą fašistam.-
pagalbon, tačiau manoma, 
jog jis gali suteikti italams 
orlaivių paramą. 

apie Bulgarijos vadų vizitą 
Berlynan nieko nežinoma. 

Vakar Vokietija pirmą kar
tą įspėjo Graikiją, pavadin
dama Graikijos premjerą 
gen. John Metaxas "anglų 
karo išplėtimo politikos Įran
kiu" . 

NESURIŠTA SU TURKIJA 
Autorizuotieji Berlyno sluo 

gsniai pabrėžia, jog nedary
mas spaudimo į Bulgariją, 
kad ji šiuo metų stotų sąjun
gon neturi jckio sąryšio su 
įvykiais Turkijoj. 

Užsienio diplomatų sluogs
niai Berlyne tiki, jog Bulga
rijos įstojimas sąjungon da
bar būtų labai nelaiku, nes 
šiuo tarpu Bulgarija pergy
venanti politinį krizį. 

Tuo tarpu prasidėjo vėl 

\NGLAI BOMBAR
DAVO HAMBURGĄ 

LONDONAS, lapkričio 25 
d. — Oficialiai pranešama, 
jog vakar naktį anglai prave-
dę smarkias a takas ant Ham
burgo, ka i tuo ta rpu 100 vo
kiečių orlaivių, bombardavo 
miestelį vakarinėj Anglijoj. 

Aviacijos ministerijos pra^ 
Pe r Viduržemio1 nešimu anglų bombanešiai ap 

mėtė Hamburgo uosto įrenlgi-
nms ir aliejaus gamyklas. 

Ki t i anglų bombanešiai ap-
mėtę bombomis vokiečių oku
puotą Prancūzijos pajūrį. 

("Draugas" Acrae telepnoioJ 
Nuotraukos padarytos iš žvalgomojo nacių lėktuvo kažkur 

Anglijos padangėje. Pirmoji nuotrauka — nacių Messer-
schmidt lėktuvas (aukštai kairėje) kulkosvaidžiais atakuoja 
britų lėktuvą, Spitfire. Antroji — pažeistas Sn i tf ire apsiver
čia ir dūmų apsiaustas krinita į žemę. Trečioji — Spitfirei 
smogia į žemę ir užsiliepsnoja. «» 

posėdžių eilė ta rp italų ir vo 
Tai turėtų išlyginti anglų ]d^[ų š į a n < l i e m t l e r i s p r i § . 

mė Italijos teisingumo minis-
terį Dino Grandi. 

aviacijos paramą Graikijai. 

Dar kol kas sunku pasaky-

gavon 
nors tiesioginės reikšmės an
glų problemoms dėl Airijos 
jos bazių. 

Ž I N I Ų S A N T R A U K A 
VATIKANO MIESTAS, l a l CHUNKINGAS lapkričio 25 

pkričio 25 d. — Telegrama iš Į d- ~ Kinijos byriausybės lai-
Vatikano pranešama, jog lap-! ****&> C e n t r a l D ^ N e w s > 

kričio 28 dieną, 8 vai. vakare 
praneša, jog Japonija pareika 
lavo, kad Prancūzijos Indoki-

ti ar Airijos premjero Crai- BULGARIJA DŽIŪGAUJA 
mirtis turės kokios į SOFIJA, lapkričio 25 d. — 

Oficialieji sluogsniai šiandie 
Įsitikinę, jog Bulgarija išven 
gė priverstino įstojimo Ro-
mos-Berlyno-Tokijo sąjungon 
kol bus išspręsta Graikijos, 
ir Rusijos situacija. 

Šis jų įsitikinimas pagrįs
tas vokiečių pareiškimu, jog 
Bulgarijos atstovybės Berly
ne nesitikima. 

Patikimas šaltinis prane
ša, jog Bulgarijos karo minis 

SĖKMINGOS 
ITALŲ 

KONRATAKOS 
ROMA, lapkričio 25 d. — 

Italijos vyriausioji karo va
dovybė praneša, jog italų ka
riuomenė pravedė kontrata-! teris Popoff buvo jau pasi-
kas ant besiveržiančių Alba-
nijon graikų ir italų orlaiviai 

Kai J . A. V. vyriausybė 
visomis priemonėmis remia 
britus, kongrese keliami bal
sai, kad žinomas kongresinis 
Dies komitetas dėl visako 
dirsteltų į, šioje salyje veda
mą britų karinę propagandą. 
Sako, komitetas turėtų ištirti 

Debesuota ir šilčiau. Pietrv-
chj vėjai. 

Sau l ė teka 6:35 vai., Baulė 
leidžias 4:21 vai. 

(New Yorko laiku) , per V a ' j n į j 0 j būtų japonams perleistai apmėtė bombomis graikų po 
t ikano radio, trumpomis ban- i muitinių i r gumas gamybos 
gomis bus transliuojama lie- kontrole, 
tuvių kalba programa. 

i r aikštėn iškelti, kas ir kaip čia negalima. 

REIKALAUJA PA-
, « . KELTI ALGAS 

sią propagandą finansuoja, 
Kai kas sprendžia, kad pro-' . LONDONAS, lapkričio 25 
pagandą finansuoja šalies d. — Anglijos darbininkai 
pramonininkai tikslu pasipel- reikalauja mokesnio už darbą 
nyti. Nėra paslaptis, kad bri- padidinimo, nes pragyveni-
tų vyriausybė finansuoja, pro mas labai pabrangęs. TOKIJO, lapkričio 25 d. 
pagandą. Bet neįtikėtina, kad Darbo ekspertai pareiškia, I Japonijce žinių agentūra pra 
prie to prisidėtų Amerikos jog vyriausybei teks susitikti i neša, jog Anglijos, laivyno ba 
pramoninkai. J u k šalies įsta- su sunkia problema — kaip | zes Singapūre pajėgos pasku-
tymais karinis pelnas griež- patenkinti darbininkų reika- Į tiniuoju laiku žymiai sustip 
tai varžomas. Pagaliau, kas lavimus i r tuo pačiu sukontro rintos bombanešiai iš Ameri-

VICHY, lapkričio 25 d. — 
Iš Bordeaux pranešama^ jog 

BERLYNAS, lapkričio 25 ^ s u a r e š t u o t a 1 4 8 k o m u n i s . 

d. — Vokietijos vyriausioji tai , kurie platinę priešvalsty-
karo vadovybė praneša jog binius atsišaukimus. 
vokiečių- submarinai i r oriai 
viai pravedė naujas sekmin- TOKIJO, lapkričio 25 d. — 
gas atakas prieš anglus. V a Prancūzijos vyresnybė Indoki 
kiečių laivai nuskandinę 95,- nijoj tebelaiko suėmus Ameri 
000 tonų Anglijos laivų. 

zicijas užfrontėj, ypač Epire. 

Kontratakos buvusios sėk
mingos. 

ruošęs vykti Berlynan kada 
nors šią savaitę. 

" D a b a r beveik tikra, jog 
Bulgarija nebus įvelta karan 
šią žiemą", pareiškė vienas 
aukštas vvriausvbės žmogus. 

kos vicekonsulą Robert W. 
Rinden ir korespondentą, Mel 
vin Jocaby. 

liuoti pragyvenimo kainas. I kos. 

ROMA, lapkričio 25 d. — 
Romoje šiandie laukiama, jog 
šios savaitės viduryj Turki-
joj turė^ ivvkti svarbūs Įvy
kiai. 

Italų orlaiviai pravedė ata-, 
kas ant Maltos, kur sunaikin- N O R E j C S U S P R O C J -

ta t rys anglų orlaiviai ir su D I N T I D I R B T U V E S 
kelta milžiniški gaisrai. 

BOSTONAS, lapkričio 25 
*• — ] d. — Laivyno oficialieji žmo-

i'nfes .gavo žinių, jog vienas 
Bostono laivų dirbtuvių dar
bininkas mėgins slapta įneš
ti į dirbtuves automatinę bom 
bą ir dinamito, kad išspro
gdintų Charleigton laivų dirb
tuves. 

Tuojau sušaukta Bostono 
j policijos būrys ir jūrininkai, 
; kurie iškrėtė 5,000 darbinin.-

wW9įįm MHHfgT7TF% i k l ] ' b e t homh^ ™ dinamito 
:\?</Sr»%J^>>*r*.r£Ė nerasta. 

SH0PPINGMS 
i£fr 

file:///NGLAI


P R A Ū G A S Anti» dieni 

Uit 
Europa 

D R A U G A S 
THE UTHUAMIAN DAILY FRIEND 

mtm tekia? A m Caica#o, Dllnote 
Publiahcd Daily, «xcept Sundays 

O M Temr — !«.*•; S4x Moaths — 
Mmthi — M.M: Oa© Maala — 75c 

One Year — $7.00; Slx Montaa — $4.00: 
Stad* Copy — t oenta. 

•avarUatoa la "DRAUGAS" brin^s beat resulta. 

DRAUGAS 
Ueina kasdien, lšfkyrua sekmadienius. 

% PiaaaMMKM Kaina: JunU Amerikos Valstybėse: 
Ifafaaaa — IfOt; Puaei Metui — $3.50; Trims Učne-
a v n i — $».t0; Vleaani Mėnesiui — 75e. Kitose vals
tybiną pranaaerata: Metama — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00 Favtenis numeria — 3c. 

Skelbimo, kainos pri&tuačiamoa pareikalavus. 
— o — 

Katered aa iecond-Clasa Matter March SI, 1916 ai 
Chlaaro. IHinaai. Under tke Act oi March S. 1879. 

Pažymėtinas Įvykis 

Apgailėtinas Elgesys 
Brooklyn, N. Y., vyskupijos organas " T h e 

Tablet" , vienas įtakingiausias katalikų laik
raštis Amerikoj, savo vedamajame straips
nyje labai energingai ' kritikuoja atsakingų 
Jungtinių" Valstybių vyriausybes pareigūnų 
dalyvavimų Sovietų Sąjungos suruoštame ,po-
kvlv komunistinei revoliucijai paminėti. 

Be. kitko,, laikraštis vaizdžiai apraše, kaip 
atstovybės patalpose plaukte plauke degtine 
(vodka), o diplomatai spaude rankų atsto
vui to krašto, kuris y ra susitepęs s 110X111 \\ j 

lietuvių, estų ir lenkų krauju. 
The Tableto straipsny iškeliamos mintys 

yra Įsidėmėtinos. 

Laiškas K Vokietijos 
Nuotaikos Berlyne Pasirašius Vokieay-Italų-

Japonų Sutartį 
(Tęsinys) ntykiams su SSSR. Žinoma, 

Norint sumažinti t ranspor to '* ' 8 P " ^ 8 8 * • M Į g * * 
priemonių išlaidas, moksiei 

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos seimai-, 
kaip vakar jau buvo pranešta, praėjo beveik 
nelauktu pasisekimu. J i s j^ažymetinas dviem 
netikėtumais — atsilankymu p. Oweno Nori
mo, Jungt. Vals t rninisterio Lietuvai ir stam
biomis aukomis statomai sserjciių prieglaudai, i 

Esame tikri, kad tie du netikėtumai uo
liems Labdarių Sąjunga- veikėjams priduos 
daugiau noro ir energijos dar didesniu rū
pestingumu ir užsidegimu eiti prie užbrėžto 
tikttlo. 

Sąjungos vadovybe dar aiškiau pajuto sa
va dirbamo darbo svarbumą ir k^ta svarbimi-

Nepakeliui 

aia — tikriau sužinojo, kad plačioji lietuvių 
visuomene yra su ja ir kad jos darbams tei
kia ir moralinę ir medžiaginę paramą. 

Pjržymėtina ir tai, kad šiame t̂ einue be tie
sioginiai savo organizacijos reikalų labda
riai neužmiršo ir didžiųjų lietuvių tautos rei
kalų. Tarp daugelio nutarimų priimte tokia 
rezoliucija: 

Atsižvelgiant j tai, kad Lietuva yra 
okupuota žiauraus bolševiko, kuris viso
kiais būdais naikina visa tai , kas yra bran
gu mums, lietuviams katal ikams; kad iš 
priežasties prismaugimo Lietuvos laisves 
i r nepriklausomybes lietuvių tautos dau
guma pateko ne t ik j nelaisvę, bet ir į di
deli vargą ir skurdą, dėl to Labdarių Są
jungos seimo dalyviai patys pasižada ir 
k i tus ragina dirbti ir aukoti, kad greičiau ; 
tanią išlaisvinti, a ts tatyt i Lietuvos nepri-
klaosomybe i r sušelpti Lietuvos pabege- . 
liūs. Seimas energingai ragina auginti prie 
i . L R. K. Federacijos veikiantį Lietuvai 
Gelbėti Fondą". 
Svarstant svarbiuosius organizacijos reika

lus, daug rimties jiems pridavė platus kun. 
Aniceto Linkaus pranešimas apie statomosios 
senelių prieglaudos eigų ir kan. dr. Kazimie
ro Rėklaičio, M.I.G., moksliškai referatas a-
pie labdarybe Katalikų Bažnyčios istorijos 
šviesoje. s I *', 

Tikra i džiugu konstatuoti faktą, kad, ačiū 
nepaprastam labdarių uolumui ir ryžtingu
mui, seimas gražiai pavyko ir užbrėžtąjį są
jungos tikslą dideliu šuoliu pastūmėjo į 
priekį. 

viams įsakyta eiti pėstiems į 
mokyklas, jei ntuotolis nedi
desnis kaip du kilometru. Ja
ponų sostinėj tam tikromis 
dienomis neviairtojama tai vai
sių, tai daržovių, tai žuvų. 
Numatoma įvesti maisto kor
teles, įvesti mokestį nuo gal-

Prieš kiek laiko į New Yorką iš P k t ų A- v o s> «P« k r i ta i paruošti taute ' 
merikos yra atvykęs įžymus lietuvis pianis- j « • " * » « * ateities pavojams 
tas Bacevičius. I r būdamas P. Amerikoj i r | i r konfliktams, 
atvykęs į New Yorką tasai ponas artimai | _ A r t ^ ką v ^ r a š o | _ 
bičiuliavosi su Lietuvos okupantais b o l š e v i - ' p a k l a u s i a u y[mQ . Q fi 

kais. Neseniai Sovietų konsulate New Yorke , 
buvęs lietuvių komunistų redaktorių priėmi
mas, kuriame buvęs i r tasai pianistas ir, be 
to, ten skambinęs pianu. " A m e r i k o j " dėl 
to padaryta tokia pas taba : 

" Svečias įpianistas jau skambino ir Mais^ 
kolijai vergaujančio laikraščio koncerte. 
Ne tik skambino, bet pasikalbėjimuose ko
munistų spaudoje, niekino Lietuvos liaudį, 
sakydamas, kad Lietuvos žmonėse kultu- dalykus japonais interesavo-
rinis atsil ikimas žymus ir pan. Tais pa- j si, gal nle viską pagirdami, 
reiškimais pianistas matyti , nori paten- bet vis dėlto įvertindami di

delį japonų ryžtingumą ir pa;-

siems galintiems įsikišti, taigi 
ir Rusijai. 

Pavyksta sutikti ir rusų 
spaudos atstovą. 

— O kokia Tamstų nuomo-
įnė! 

— Ką gi čia galiu pasaky
ti — dar negavau jokių ins
trukcijų iš Maskvos, negirdė
jau dar ne Maskvos pareiški
mų per radiją. Galėčiau tik 

T ^ . j j , Paolo jis, plėšrus, ant sveiko 
Jaunas Žvirblis Ir sulindo j ž v i r n l e l į aštrūs 

Kam netikėtai laime nusi- I - (jo nagai, 
šypso ir j a apsvaigęs užmir-' ir
sta savo artimą, tam dažnai PRAŠAU NESIJUOKTI! 
atsitinka, kaip šioj pasakėčioj 
jaunam žvirbliui. 

er-

— Viskas teisingai. 
Tas viskas, žinoma, akyvai-

zdoj naujųjų tarptautinių fa
ktų, smulkmenos, bet jos bū 
dingos i r drauge parodo, kaip 
vokiečiai dar ipoeš sutarties 
pasirašymą skelbdami tuois 

"Nežiūr int 
.bintų, nežiūrint 

kinti žemiausiems komunistų tarpams, ban 
dydamas įtikinti, kad laisvos Lietuvos gLaukojimo dvasią vykdant 
žmones neįvertino meno, kad meną supras | p r a d g t u ( l užsimojimus. 
tik vergiškai nusiteikę į Berlyniečiai ir užsienio 

, ka ip puikiai pianistas skam- Į ^ ^ ^ i e ^ fl 
-int kokias gnu iaa kompozi- nn* paktą, 

cijas dabar - j i s kurtų, lietuvių nusistaty- ^ , . T 1 

mas jo atžvilgiu labai aiškus: lietuviai ne- * * * * pasirašymo dieną - Įdomu, kad naujos tvar 
gali i r neprivalo remti tokio aasnens, ku- rambiausios Berlyno g>a.tvės kos k ū r i m e Europoje pahe- Jautė 
r is eina su" Lietuvos laisvės panaikinto jais skendo vėliavose. Su vėliavų karnas Vokietijos ir Italijos 
i r jų pritarėjais, kuris linksminai Maskvos plasdenimu buvo jaučiamas ir žiniai, naujos tvarkos kuri- Pažaksėjęs, 
aistovus ir jų pataikūnus. berlyniečių džiaugsmas. J ie; mas Azijoj — pavedamas Ja- Pačirškėjęs 

atkreipti dėmesį i tą, kad SS I . , . 
oT^ tr , • ^ • 4. *• • 1 Jaunas žvirblis, radęs si 
SR — Vokietijos sutartyje 
numatyta, jog abi valstybės, 
darydamos naujus svarbaus 
diplomatinius aktus, įpirma 
sueis į kontaktą. Neturiu ži
nių ar tas buvo padaryta, bet 
maniau, kad taip. 

Žodžiu, girdėti įvairių pa
reiškimų. Be. kitko, galima iš
girsti ir tokių nuomonių: 

— Įdomu, kad paktą suda
rė kaip t ik tos valstybės, ku
rios anksčiau buvo sudariu
sios antikominterno paktą. 

— Vis dėlto SSSR atsidu
r ia izoliacijoj. Abi didžiosios 
jos kaimynės ir iš rytų ir iš 
vakarų įeina į naująjį milita-

ie-
(ką, 

Nieko • • 
Nebijodamas sau lesė 
J į smagiai. 

Štai atlėkus žvirblio sesė 
Prašė brolio mandagiai 
Ja i palikti nors mažiuką 
Slieko trupiniuką. 

— " N e tokie laikai, sesute; 
Susirask pati 
I r būsi soti. 
Je i nevalgius ir plunksnelės 

(pasipūtę — 
Tu pati k a l t a " • 
Šitaip taręs, brolis baigė 
Didį slieką tų. 
(Net apsvaigo, 
Kol jį visą sudorojo). 
Sudorojęs, išsižiojo, 
Pasi raižė. 

— Juslų uošvė nori su tam
sta pasimatyti, — sako kalė
jimo, prižiūrėtojas kaliniui. 

— Kuri uošvė f — klausia 
kalinys. 

— Kaip tai kuri? — nu
stebo prižiūrėtojas. — Jūsų 
uošvė — žmonos motina^ 

— Taigi, ir klausiu kuri. 
Juk žinote, kad sėdžiu kalė
jime už dvipatystę. 

tartum kažkas gurk
lį raiže. 

"Lie tuvių t au ta kenčia didžiausias kan- reiškė pasitenkinimą savo di- ponijai. O kur SSSR! 
čias, o jos nariu save skelbiąs pianistas | plomatijos veikla ir kalbėjo, I tai kitas tuoj atšauna: 
linksmina kankintojų atstovus ir tarnus. įkali dabar kiekviena šalis, 
Ar gali būti abejonė, kur t ikras lietuvių j kuri bandytų ginklu paliesti 
kelias V' 
Ši pastaba t inka ne t ik anam pianistui, 

bet visiems menininkams i r visiems kitiems 
profesionalams i r biznieriams, kurie vienu 
ar kitu būdu dedusi įprie parėmimo žiaurių 
Lietuvos okupantų bolševikai. 

Lietuviškų Knygų Leidimas 
Lietuviškųjų knygų leidimas atsirado blo

goj padėty. Žiauri tirono bolševiko ranka 
tą kultūros darbo šaką nutraukė. Tiesa, Lie
tuvoj dar spausdinamos knygos, .beit jos ne 

* 1 i l \ ž lietuviškos. J ų tikslas naikinti lietuviškumą 
1 ir visa, kas yra gsero. Apie knygas ir rašy-

Popiežiaus Kalba ! toi^ "T**" ^ P sak<>: 

Vokietiją, susidurtų su jung
tinėmis trijų galingų valsty-i t i rolė užtikrinama tik rytų 
bių jėgomis. Azijoje. 

Tai kaip gi tą paktą ver- S p a u s d i n t o žodžio balsas 
in t i , prieš ką j is galėtų būti 1 ^ ^ matyt i Berlyno laik-

— Bet gi reikia įsiskaityt 
sutarties tekstą i r pergalvot 
— juk Japoni jo j vadiovaujan-

nukreiptas! — paklausiu vie
ną vokiečių žurnalistą. 

raiščius, išėjusius po pakto 
pasirašymo. Įvykis skelbia-

Įsiskaitykitet tamsta } m a s stambiausiomis raidėmis 
tekstą, apsvarstykite aip-linky- p e r v k a |piU(SĮapį. Toliau spin-
bes ir nesunkiai atspėsite". d į k r a š t e i r pareiškimai: 
O kitas pridėjo: _ Militarinė su ta r t i* 25K) 

J o šventenybes Popiežiaus Pijaus Xtf kal
ba, (ptotakytoji praėjusį sekmadienį, padarą 
gilaus įspūdžio į viso pasaulio žmonas. 
. Šventasis Tėvas kreipėsi į didžiųjų pasau

lio tautų valdovus sustabdyti baisias karo 
žudynes, terorą, gaisrus, destrukciją. Jisai 
kariaujantiems priminė nedaryti kitieins to, 
ko nenorėtų, kad kiti jiems darytų. 

Svarbiausia — J o Šventenybė ir tūkstan
čiai tikinčiųjų karštai meldėsi šv . Petro Ba
zilikoje Vatikane, kati Aukščiausiai-* gražin
tu pasauliui pastovią ir teisingą taiką. 

Pasmerkė Komunizme 
Didžiosios darbininkų organizacijos — A-

merikos Darbo Federacija i r C. I. O, (The 
Con-greas trf Industrml Organization) šiomis 
dienomis laikytose konvencijose griežtai pa
smerki komunizmą, nacizmą ir fašizmą. C 
I , O. konvencijoj priimta rezoliucij u kurioj. 
tarp* kitko pabrėžta: 

Nacismo, fašizmo ir komunizmo dik
tatūros i r totalitarizmas yra kenksmingas 
darbininką gerovei ir destruktyvus a u s ų 
vakUšos fe rmai" . 
Toks nutar imas visai vietoj. 

. Kas nežino, kad diktatoriai — Stalinas, 
Hitleris ir Mussolinu pasmaugė darbininkų 
laisvę. Šiandien Sovietų Rusijoj, Vokietijoj 
ir Italijoj darbininkams nevalia, ne tik orga
nizuotis, streikuoti, bet ir pasiskųsti savo 
nepakenčiama būk*-. Tokio " r o j a u s " Ame
rikos darbininkai nenori, jo kratosi ir kra-
t^sis. 

"Lietuvių rašytojai dar liko. Vieni jų, 
silpnadvasiai ir išsigimėliai, puolėsi rašy
ti himnus tirono kruviniems batsms gar
binti ir išguldineti lietuviškai Markso, Le
nino ir Stalino anti-žmogišką literatūrą. 
Kiti teberašo lietuviškas knygas, lietuvių 
tautos istorijas ir ašarų vainikus. Bet Hū 
nas y ra jų likimas. Nebėra kam tų knygų 
skaityti. Rodos galėtų dar mūsų išeivija*ja italas. Tačiau tada Japo-
tas knygas skaityti, bet, deja, mūsų išei-' n į j a nerodė šiuo klausimu rei-
vija jau seniai jokių knygų nebeskaįto. Į kiiaimo susiiDoimejįrno. Dabar 

"Lietuvos rašytojai, ka ip skęstantis ž m o - į V Y k i a i t a i p ^ ^ a a ^ a a i į 
gus, kurs griebiasi šiaudo, be abejo ieškos k a d d A i m a a J o n i j a i būtų 

— Tai įspėjimas visiems, 
kurie norėtų sukliudyti susi
tvarkyti su Anglija. Be kitko, 
jis liečia ir Ameriką. 

Sutinku vieną italų žurna
listą ir teiraujuosi jo nuomo-
I l't... V*1 • 

— Italija paniašų paktą jau 
seniiam norėjo "sudaryti, tuo 
reikalu buvo sueita į kontak-
tą ir su Japoniją^ — pasako-

milijonų žmonių. • 

— Paktas, kuriuo vykdoma 
pasaulinė revoliucija nau-

Ir , užmigęs ant š s jis 
(giliai, 

Negirdėjo, kaip bailiai 
Šakose čirškėjo, klikė, 

Jonas peršasi prie Mary
tės, bet ta jo pasiūlymą ap
sivesti priima šaltai. 

— Maryte, kodėl gi tu ne
nori už manęs tekėti? — klau 
sia Jonas. 

• 

— O ar tu pajėgsi išmai
tinti žmoną ir vaikus? Juk 
esi neturtingas, 

— Atsiprašau. O kiek gi 
tu, Maryte, vaikų tur i ] 

Kėlė triukšmą jo draugai, . s i t iko^ '" 
Baisų vanagą užtikę. 
Vanagui vien to ir reikia: 

Kolonialinės parduotuvės 
savininkas perspėja sav > 
žmoną? 

— Šiandien, Onute, ri^ko 
nepirk mėsinėj. 

— Kodėl nepirkt? Kas at-
. i 

— Šiandien rytą jie pasko
lino iš mūsų svarstykles. 

ofenziva sutapo su Japonijos kintuvai ir GG ipovandeniniai 
jėgomis. laivai. 

— Tai perspėjimas karo ; Iš ne vieno lūpų teko gir-
kurstytojams, kurie nori ka - ' dė t i klausimas: 
,rą tęsti ar net išplėsti. j __ Q y]& m ^ ^ ^ k ą 

Apskritai, duodama supras- ' gi dabar pasakys Rusija ir 
ti, kad pakto padarinius ypač | Amerika... J. Daugailis 
parjus Anglija. Cia pat prime- ^ 
narna ir Japonijos jūrų jėgos; Lietuvai Gelbėti Fondo na-

— 13 kovos laivų^ 8 lėktuv-1 rių vajus tęsis t ik du mene-
jas pagrindinis pertvarkymas. Itfeaiai, 18 sunkiųjų kreiserių, I sius — lapkritį ir gruodį 1940 

— Politine ašies valstybių 9 lengvieji kreiseriai, 134 nai- j metų. Skubėk užsirašyti. 

HEALTHY, WEALTHY A N D WISE! 

savo knygoms leidėjų t a rp Amerikos lie- rizika nebedalyvauti naujame 
tuviu'*. ** 
n,. .,,. . A_ „ . ._ ; pasaulio paskirstvme, koloni-
l i t s a , tam vilties nedaug tėra. Bet vis del-1 f - - , . ; • t v » , 

. . , . , 4. v . ? , w . ju .padalinime. As men.au, kad. 
to reiktų padaryti žygių, kad galėtume kii'v- d * ' ^ 
gų išleisti ir kad joms skaitytojų atsirastų. > l o n i j ų ^ ^ l a i vaidina ne-

maižij, vaidmenį šiame dalyke. 
Visi ateiviai nąpiliečiai turi būtinai užsi- 'Užkalbinu porą japonių žu-

registruoti pašto skyriuose. Nelaukite pas- rnalistų. 
kutinių dienų. — Manau, — kalba vienss, 

* * * — kad tas paktas nėra tiesio-
Phil ip Murray, naujasis C. t . O. vadas, ! g į n i a į nukreiptas nei įprieš A-

pasrsiikė dirbsiąs visa sa \o energija, kad or- m e r įką , nei prieš Rusiją. Tai 
ganizuoti d a r nesuorganizuotuosius į unijas t i k pe r s p e j įmas nesikišti. Ži-

įmnkus. > noma, drauge ir pasiruošima* 
! visokiems eventualumams. Ku-

HEALTHyGMU.PRgKHAVE HB^LTK/ 
EARS. BUT 1^ A CHILD HAS 

5CARLET FEVER, MEA5LE5 ORAMy ', 
OTHER ILLNE5S WH»CH AAAY 
CAUSE EAR INFECTION, 
THE ATTENDING 
PHVSIC1AN SHOUL 
EXAM|METHECHII 
EARb DU»t N 6 
MIS VIS4TS... 

smg&į® t 
T H E ANCIENT HEBREWS O F 7D1 B . C 

DtSPEHSED WITW THE THEORY OF 
DiSEASE SEINUS CAUSED BY OEMONS ' 
BOT FOUJ3VEDTHE HEALTH COOE OF 

THEIR PB3PMET, AAOSES,WHO STRESSED 
THE IMPORTANCE OF CLEANLINE5S AMO 
THE PC95ieiUTy OF COKTROLLIF4G 
EPIDEMIC DISEASE BY QUARANT1K»E 
AND ISCH-ATIOM. JEW1SH PHYSICIAN* 

ANO PHARAAACISTS PRACTISED SiMPLE 
SORGERyAND DRE55ED WOUNDS WITH 
O^LS>Wl^iESA^40 B A L S A M S B U T ' 

CURlh4G THE 5ICK MEANT APPEALiKiG 
TO THEIR GOD, JEHOVAH.WHO CAN BOT> 

lNFLlCTdiCKMPS6 ANO 

Ign.;s Šeinius, žinomas lietuvių rašytojas, ' 
švedų kalboj parašė ir išleido stambų vei- sijos-Japonijos santykiai, at-

kalą apie Lietuvą užgrobusius bolševikus. ! r o d o ***** ***** k r ^ ) t i -
Ši knyga Švedijoj sukėlusi didelę sensaciją, i i m - Naujasis japonų pasiun-

Ieškoma galimybių tą knygą išteisti l i e - t i T i y s Mtfakvoje eniergingas 
tuvių kalboje. Ne pro šalį būtų ją ir anglų 'žmogus ir> kiek žinau, prie-
kalbon išversti. : lankus geriems Japonijos sa-

http://men.au
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NaujŲ Žmonių Fabrikas 
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Vertg J. PAULIKONIS 
S 

(Tęsinys) 
— Draugai! — pradėjo paskaitą, daktaras. — Ar tiki

te Lenino žodžiais, žmogaus, kuris yra didžiausias mūsų 
mokytojas? 

— Taip, taip, tikime! — atsiliepė jam iš visų pusių. 
— Na, tai aft jums iš anksto pasakau, kad draugas 

Leninas ejo prieš vadinamąją "vandens gurkšnio" teoriją! 
Klausytojų veidai, išgirdus tuos žodžius, ištįso, juose 

pasirodė nusivylimas ir įtarimas. Juk visoj sovietų ideolo
gijoj nieko- nebuvo aiškesnio ir tikresnio, bent taip jiems 
rodėsi, kaip toji "vandens stiklo, arba gurkšnio, teorija.** 

— Aš to visai nežinau! — sušuko keli iš vietų. 
. — Na, tai, draugai, paklausykite! — atsake dr. Kras-

novas iškilmingu tonu ir pradėjo skaityti: 
— Man jau dažnai rodėsi, ir tat yra pakankamai aiš

ku, kad vadinamasis mūsų jaunimo, o ne kartą ir suau
gusiųjų lytinis gyvenimas yra ne kas kita, kaip tik tam 
tikra įprastoj viešųjų namų rūšis. Jūs, be abejo, jau žino
te garsiąją teoriją, kad komunistinėj bendruomenėj savo 
lytinį patraukimą patenkinti yra tiek pat paprastas ir 
savaime suprantamas daiktas, kaip kad išgerti stiklinę van
dens. Šitoji "vandens stiklo'* teorija mūsų jaunimą, pasa
kysiu atvirai, nuvarė nuo koto. Jaunieji tiesiog pasiuto. 

Dr. Krasnovas minutei nutilo ir pagalvojo, paskum 
vel pradėjo kalbėti toliau, kiekvieną žodį dar daugiau pa
brėždamas: 

*— Aš šitą teoriją laikau nemarksistiška, be to, prie
šinga komunistinei santvarkai! < 

Salėje pasidarė kapų tyla. Klausytojai kaip apstulpę 
žiūrėjo į daktarą, kurio žodžiai padarė tokį įspūdį, kaip 
netikėtai sprogusi bomba, 

— Draugai, — paklausė dabar daktaras, — jei jūs 
gyvenate pagal šią teoriją, kodėl niekuomet nepagalvojate 
apie Lenino žodžius? 

— Mes juos pirmą kartą girdime! — pradėjo šaukti 
iš visų pusių. 

— Na, jei taip, tai aš jums dar šį tą paskaitysiu, ką, 
būtent, draugė Pazinkova per pasitarimą, svarstant naują 
šeimlų teisinei padėčiai tvarkyti įstatymo projektą, yra pa-' 
sakinsi: > 

4 * Bū t ina i re ik ia kokios n o r s no rmos . T i k r a i , t iek vy
rai , t iek mote r s p a s i d a r ė p e r d a u g pa la id i i r nebežino ku r 
sustoti. Todėl aš manau, kad reikia tą lyčių laisvę apriboti. 
Kitas vycas turi net dvidešimt žmonų — žiūrėk, su viena 
pagyvena savaitę, su kita dvi, bet kiekvienai padaro po 
vaiką. Tai yra negalimas dalykas! Koki tai santykiai ir 
kur jief nuves? Kaip tokį pilieti galima priversti, kad rū
pintųsi visais šitais vaikais? Jei jis už visus turėtų atsa
kyti, tada tektų gyvam nuplėšti odą . . . . Dėl to visi vai
kai auga be tėvų ir išmetami į gatvę " 

— Mes apie tai nieko negirdėjome! — vėl suskambėjo 
daugiabalsis eboras. 

— Na, ir po šių citatų, kurias aš jums perskaičiau, — 
kalbėjo toliau daktaras, — patys matote, kad tikrieji komu
nistai* eina prieš vandens stiklo teoriją. Vandens stiklinė, 
geriau į ją pažiūrėjus, pasirodo, yra stiklinė nuodų. Šitas 
lytinis palaidumas ne tik didina neturinčilų i$ ko gyventi 
vaikų masę, bet galiausiai taip pat suėda moterų sveika
tą ir pražudo tiek kūninį, tiek dvasinį vyrų pajėgvmą... . 

Ir ilga kalba, gausiais pavyzdžiais paremdamas savo 
žodžius, dr. Krasnovas stengėsi įtikinti auditoriją, kiek at
neša žalos tas visoks lytinis pasileidimas. Kai daktaras 
baigė savo išvadas, salėje buvo taip tylu; jog būtum ga
lėjęs girdėti, kaip krepštelia pelė. Daktaras paprašė, kad, 
jei kas neaišku, kas nori, gali klausti. Tada atsistojo vie
na jauna išblyškusi mergaitė ir tarė: 

— Matote, drauge, išėjo įsakymas, kad su tais, kurie 
nepriklauso prie partijos, nereikia turėti nieko bendro — 
kas mums darbo, kaip jie ten gyvena. Bet ką daryti tada, 
kada, sakysime, mūsiškis, komunistas, to reikalauja? Kaip 
į tai reikia žiūrėti komunistinės drausmės akimis? 

Daktarui Krasnovui nuo tų žodžių pasidarė karšta; 
jis juto, kaip per visą kūną nuėjo pagaugais, ir pats aiš
kiai pamatė, kad viso reikalo neišdėstė taip, kaip kad 
turėjo išdėstyti. 

— Drauge, — klausė toliau gyvas tamsiomis akimis 
vaikinas, — vadinasi, jūs reikalaujate moterystei normų? 
Tai reiškia, kad jūs einate prieš Sovietų Rusijos įstaty
mus, kurie įsakmiai nurodo, jog tokios normos nėra rei
kalingos? Tad kiek kartų pagal tas jūsų normas galima 
vesti? Tr ką reikia daryti, jeigu, sakysime, žmona nusi
bosta? Tikrai komunistiškai galvojant, tokiu atveju nebe
lieka nieko kito, kaip skirtis ir vesti tą, kuri daugiau pa
tinka. O kaip pas jus? Pagal tai, kaip jūs sakote, išeina, 
kad jūs vėl norite užkrauti mums ant pecilų senąją mo
terystę? He? 

Draugas Krasnovas susijaudinęs pažvelgė į kalbantį. 
Ir jame pradėjo kilti baimė, kad per toli nuėjo ir £ad ta 

ŽINIOS IS SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS 
: ^ h 

4> 
BUTŲ KLAUSIMU LIETUVA ATSIDORE 

ANT BEDUGNES KRAŠTO 
Pradžioje Nustatytas 9 Kvadt\ Metry Plotas 

Sumažintas Iki 6 Kvadr. Metrų 

— Nacionalizuotasis " S p a u 
dos Fondas", žinoma knygų 
leidykla i r nišvnio reikmenų 
parduotuve, dab.vr atidarė spe 
eialg rusu knygų skyrių, ku
ris persikėlė į buv. sv. Kazi-

Butų klausimos, apsigyve- \ Sovietų Lietuvos poliei- ' miero draugijos knygyno pa

plotas vienam asmenini yra 
sunuafantas iki 6 kv. metrų. 
Faktiškai beveik ni:?kas ne
turi ir 6 kv. metrų. Taip yra 

(••Draugas- Acme teiephoto) ne tik Kaune, bet ir provin-
Duktė Kathryn šluostosi ašaras, kai jos tėvas J. L. Lewi?' ei joje. Pati "Tarybų Lietu-

pranesa rįpie savo rezignaciją CIO suvažiavin o, Atlantic Citv. va" vedamajame pripažįttfas 
N. J. Šios organizacijos vadovybę jis pasiūlė Ph. Murray, .kad, Kaune reikalinga apie 
kuris ir išrinktas nauju vadu. Lewis išėjo iš CK) vadovybės ,10,000 kambarių. Dėl butų 

08 visuose kampuose m &*- [jai, dabar vadinama milicija, 
kolių okupantams, darosi so- , įvedama naujos uniformos, 
vietų Lietuvoje stačiai katąs- Jos SQVX> sukirpimu ir ženk

lais yra visiškai panašios į 
okupacines sovietu kariuom^-

tas 9 kvedr. metrų grindų!nes karių uniformai Tokia, 

trofingas. Iš Kauno gavome 
i žinių, kad pradžioje nustaty 

ta lipas. 

pat uniforma yra visose ki
tose sovietų valdomose respu
blikose. 

Reiškia, Maskva nustato net 
"laisvos'' Lietuvos policinin
kų uniformas! 

prezidentą. Rooseveltą išrinkus trečiajam terminui. 

paskaita jam turės brangiai atsieiti. 
— Drauge, daktare, — galop pasigirdo visai iš užpaka

lio, iš paties paskutinio _ suolo, užkimęs balsas. — Drauge, 
daktare, mūsų politrukas (politinis vadas) yra vedęs, jau 
septynis kartus. Tad kaip dabar išeina, — vadinasi, jis 
nėra tikras komunistas? He! 

Bet draugas Krasnovas į visus tuos klausimus neat
sakė nė žodžio, tik paskelbė, kad paskaita baigta, ir pa- Į ~ ". 

' h v . . . i beturi savo kampų: VILIUS ge-
sitraukė nuo stalo. Dabar puikiai žinojo, kad no paskaitos . . >_. „y l l t l f mn 

F *' , , . T i v resnmosms butus uzeme ma 
turinį atpasakos politrukui ir kad reikia laukti didelių 
nemalonumų. 

4'Trauk, velniai, juos visus/' numojo ranka eidama? 

stokos laikraštis, be abejoji
mo, kaltina "buvusią Lietu
vos buržuazinę santvarkų". 
"Tik dėlto, o ne dėl ko kito 
toks nepaprastas butų ir ka
mbarių trūkumas". Tačiau 
visi Lietuvos gyventojai pui
kiausiai žino, kodėl staiga 
Lietuvoje retai kuris žmogus 

— Valstybinis teatras Šiau
liuose netrukus persikels į 
baigiamus įrengti buv. "Pa
stoges" bendrovės rūmus, kur 
numatyta salė teatrui ir kino 
teatrui. Rūmai buvo pmideti 
statyti dar Nepriklausomos 
Lietuvos laikais. 

— (ieležin'kt'lių valdyba pra 
njpša, kad dėl išsiplatinusios 
gyvulių snukio ir nagų Kgct* 
kai kuriose vietose panaiki
namos geležinkelių sustojimo 
vietos, v 

PRANEŠIMAS 
Tiabdairių Centro mėnesinis 

susirinkimas įbyks lapkričio 
27 d,, 8-ta. vai. vakare, Dievo 
Apveizdos par, salė;*!?. Prašo
me visų Labdarių kuopų ir 
atstovų susirinkti, nes bus iš
duota įvairūs raportai. 

Valdyba. 

namo, "koks šėtonas prie manęs prikibo, kad aš, kvai
las, viskų, jiems išplepėjau! Vis, mat, turėjau galvoj Ije-
niną! Maniau, kad jei jis tų pat skelbė, kaip ir aš sakiau, 
tai nieko ne\>us, bet apie politrukų ir mūsų įstatymus vi
sai nepagalvojau! Na, daugiau nebūsiu toks kvailas: trauk 
juos devyni šimtai velnių, tesuserga kad ir visomis gra
žiausiomis ligomis, kas man darbo! Juk aš savo kalbomis 
nieko nepakeisiu! Nebent tik pražudysiu pats savo gyve
nimą t " 

Tr d r a n g a s - K r a s n o v a s , pagalvojus , kadr įlindo į baisi) 
pavojų , kur io j au nebegalima išvengti, p radėjo visu kūnu 
drebėti. 

(Daugiau bus.) 

PlanNevv "Fight Infantile Paralysis" Campaign 
sssiisP*'* . $ & • 

:>»o#e^*cWS^S:K;::: 

$*B fOUR 0WN CORNER 

l 

• President Roosevelt has appointed Keith Morgan of Ncw York 
National Chairman of the Committee for the Celebration of the 
Presidtnt's Birthday for the "Fight Infantile Paralysis" campaign. 
The President also has authorized the use of his birthday, January 
30, to raiše funds for the National Foundation for Infantile Paralysis. 
Organization for the eighth suecessive drive already is at top speed 
and every citizen, young and old, will be asked to partieipate and 
to "Help The Youngster Around Your Own Corner." The health of 
America's children is one of the "front lines of our national defense," 
President Roosevelt said in his letter to Mr. Morgan, endorsing the 
campaign. Left to right—reading the letter are: George Allen of 
Washington, former Commissioner of the District of Columbia, 
Chairman of the "Mile of Dimes"; Eddie Cantor, noted radio, screen 
and stage star, Chairman of the "March of Dimes" of the air, and 
Keith Morgan, National Campaign Chairman. 

JAU IŠLEISTA KNYGUTE — 
"P IL IETYBĖS PAMOKOS" 

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

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

PHONE: YARDS 1001 

skoliai. Juk ne juokas sutal
pinti Lietuvoje virs 3)30,000 
maskolių okupantų, kurių bu
vo pirmaisiais Lietuvos oku
pacijos mėnesiais. Dabar jų 
skaičius yra dar įpiadidejęt*. 

Žmonių padėtis yra tokia 
katastrofiniai, kad. daugelis 
priversti gyventi net palapi
nėse arba malkų sandeliuose: 
be langų, be šviesos, šaltyje! 
Net "Tarybų Lietuva" pri
pažįsta, kad' "problemą vis-
tiiek reikia kaip nors išspręs
ti, nes žiema, artėja ir žmo
nes turi susirasti bent kokią 
pastogę". Šiuose žodžiuose 
aiškiai matosi, kad esama 
žmonių visiškai be pastoges. 
Tarp receptų, kuriuos laik
raštis siūlo, yra tokie: panai
kinti ' dalį restoranų ir juose 
apgyvendinti neturinčius bu
to. Taip pat galima esą pa
sielgti su barai's, kai kuriais 
viešbučiais ir net krautuvė
mis, kurias galimai sujungti. 
Pasak laikraščio, butų klau
simas vra aktualus ne tik 
Kaunui, bet ir visiems Tary
bų Lietuvos miestams ir mie
steliams ", todėl "visur reik
tų imtis tokių pat [priemonių, 
kaip ir Kaune". Taip pat siū
loma iš Kauno iškraustyti 
tuos gyventojus, kurie nedir
bą nei fabrikuose, nei įmonė
se, nei įstaigose. 

Tas pats laikraštis kelia 
klausimą^ kad daugelis Kau
no ir Vilniaus gyventoji! tu
rėtų 'msirasti butus aplinki
niuose kaimuose ir mieste
liuose. 

Jau iš šių paties oficiozo 
"Tarybų Lietuvos'' prisipa
žinimų, galima susidaryti vai
zdą, kokin vargan atsidūrė 
Lietuvos gyventojai, iš kurių 
okupantai ateme net butą, iš
metė į gtatvę ir privertė gy
venti palapinėse! 

— Sovietų Lietuvos ener
gijos valdybos valdytoju pa
skirtas inž. Leonas Sušys. Nau 
jai paskirtas vaidytojas tuo
jau išvyko į Maskvą, matyti 
gauti instrukcijų, kaip Lietu
vos energiją įkinkyti į Mask
vai pageidaujamą vagą. 

SALUTARAS BITTERS 
Jeipru norite būti sveikas, nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris duo
da įzerą apetitą ir prašalina už
kietėjimą vidurių, užlaiko juos 
švariai: prašalina visus nerei
kalingus daiktus, kurie nuodija 
kūną, suteikia gerą, virškinimą 
ir sutvirtina sistema. Vaitok 
Salutaras Stomach Bitters, būsi 
sveikas. Galima gauti aptiekose, 
visose užeigose*, arba nuo išdir
bi" ių. 
SALUTARAS STOMACH 

BTTTERS 
639 West 18th St. Chicago, I1L 

Tcl. CANal 1133 

SABONIS IR BUICKI 
D u garsūs i r visų mėgiami va rda i p o visą Ameriką. 

Sabonis už malonų, nuoširdų, i r teisingą pa ta rnav i 
mą. O B u i c k l , j ame važiuodami, sakysi te su pasige
rė j imu: " A k koks malonus p a s a u l i s ! " 

Sabonis pa rduoda naujus 1941 Buiekus, p r i ima ] 
mainus vit?ų išdirbysčių automobil ius, be sk i r tumo, 
k a i p j is būtų senas a r j aunas , i r tu r i didžiausį pasi
r inkimą va r to tų ga ran tuo tų automobilių. 

"Kreipki tės į S A B O N Į : 
1735 S. Union Avenue, 

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

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

Tel. LAWndale 1707 

S 

LEO NORKUS, k . 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
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. 

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

2259 W. Cermak RA Tel. Monroe 0808 
^ 

— Dotniuvos Žemes Ūkio 
Akademijoj panaikintos visos 
ligšiolinei studentų organiza
cijos. 

J WAUKEGANO LIETUVIAI ! 
Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:— 

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitę, Malonų Patarnavime — 

šaukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

575 Market Street Waukegan, I1L 
TELS. — ONTARIO 5704 - 8015 

Daniel B. Dr«w Amu* Drew (Kubaitytė) 
_ _ —*r 
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CIVILIZAajOS KRIZĖ 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimas 

— Verte — 
Antanas P. Sandys, M. I. C. 

U. S. ATSTOVAS 
PRANCŪZIJAI 

^ 

(Tęsinys) leisti įstatymus pritaikomus 
. . . . . I kiekvieniems savo piliečiams, 

I'asvarstvkune uos didžios , . . . . . . .v. •« , v, 
l»e jokio įsikišimo iš aukstes-translormaeijos pasekmes pa .. _ ,. . . . . . . .. .», nes moralines galios. gal dvi pažiūras — politiška^ 

\ų ir ekonomiškąja — apsvar-| Ynasis vienybės idealas 
sty.lami šias pažiūras SMVO ei kriks< ionybeje reiškėsi dvie-
lėje, ])irmiau politiškąja, ir] jos,' įstaigose, imperijoje ir 
paskiau ekonomiškąją. Popiežiaus valdžioje; pįrma-

Taip darydami mes pakei' sis buvo aiškiai ir ryškiai po-
eiaiiK' svarstvmo metodą, ku litiškas; antras, priklausąs 
riuoiiu 19-tojo šaut. ir dau
gelis šiandieninių žmonių yra 
pripratę naudotis, nes 19-me 
šimt. ?buvo dasiprotėjama, 
kad ekonomiškoji visuomenes 
fenomeną, t. y., turtų išdar-
beg būdas, jo i šdal in imas ir 
išmaiiiomumas buvo politiš
kos atmainos priežastis. Ir 
net šiandien žmones laikosi 
tos sąvokos. 

Bet ši sąvoka yra klaidin
ga; politiškasis pakitimas ne-
atmainomai eina prieš eko
nomiškąjį pakitimą. Kkono-
miškąs pakitimas neįvyktų, 

i^-ie bendros trancendentališ-
kos katalikybes schemos, bet 
turįs savo vietą europiškojo 
pasaulio struktūroje. 

Vienybe imperijoje ir pa
prastoji imperiališkoji idėja, 
visos krikščionybės idea las 
beveikiąs po vienu civiliniu 
autoritetu civiliškuose daly
kuose virto tikrove kada 
graikų-romėnų imperija pri
ėmė katalikų tikėjimą. J i pa
siliko ta veikliąja tikrove 
graikiškuose Rytuose ir viso
se tose teritorijose kur Bįzan 
tijos valdžia tiesioginiai sie-

1$AMERIKOS SPAUDOS 
^ 

Rašo L. P. 
tf 

"Xaw York Times" lapkr. nori nieko daugiau, kaip ma 
men. 9 d. iš l^ondono prane- tyti juos vėl laimingus, pil 
ša, kad Sovietai pirmą kartą' noj nepriklausomybėj valdo-
po 1J34 m. susitarimo neper
vedė Uuy.V>nui išmokėti Bri
tų firmai Lena Goldiields, 
Ltd., jai priklausančią išmo
kėti L92,50a ratą. LaikrašTįai 
spėja "Kovietai imasi retor
sijų už auksu, vertybės popie 

mus jų maloniu suverenu, 
įteikdamas kredencialus Pre
zidentui Luksemburgo minis
tras Hugues Le Galiais tarp 
kito pasakęs: "Tamstos dek
laracija, kad Amerika nieka
da nepripažins teritorijų užė-

V i ^ l U u e u o --vdAitJ u i i p u v L u } 

Išėjęs iš tarnybos rearadmi-
rolas W. D. Ijeahy, kurį prez. 
R o o s e v e l t skiria ambasado
rium Prancūzi ja i W . C. Bul l i -
tto vietoje. 

"YYasbington 

jei įstatymai, leidžią jam re- kė, ir Bizantijos imperatorius 
alizuotis, nebūtų priimti ir buvo tikroji centralizuotos 
jei valdžios mašinerija, kuri 
leidžia tokioms ekonomiš
koms >ąlygoms egzistuoti, to 

valstybės galva. 
BA Vakaruose, nors impe

rijos sąvoka dar pasiliko tvii 
nepripažintų. Kiekvienoj*- eu- ta, nors žmonės dar vis lai 
ropiškoje didžioje revoliucijo- -kėši klejos, kad politiškoji 
je pirmiausia pasireiškia dva-Į valdžia galutinai plaukia iš 
>i>ka atmaina; iš eilės, pasta
rosios išugdyta, seka sociali
nėje filosofijoje, ir tadgi po
litiškoje patvarkoje atmai
na; galutinai, seka ekonomiš
koji atmainą, kurią politiško
ji patvarką padarė galima, i.tfrole generolų, kuri ' vedė ro-

Kada reformacija išardė 
krikščionybės vienytę, . tuo 
metu dvi politiškos sąvokos 
tarpu savęs kovojo r viena, 
kuri glaudėsi prie senosios 
papras ta europiškos vaisty
tas, kuri buvo vadinama 
krikščionybe — ta paprasto
ji europiškos valdžios politi
ka, kuri godojo tąją užginči
jamą ir dalinai ardomą vie
nybę; kita, nauja pasaulio pa-
sįiviškiančioji sąvoka, kuri 
reikalavo, kad kiekvienas dis-
triktas ir karalyste privalėjo 
džiaugtis absoliutine nepri
klausomybe ir turėti galią 

imperatoriaus, visvien, prak
tikoje vietinė valdžia buvo 
aukštesnė už ccntralinį visuo
tinio monarcho autoritetą. 
Mes matėme, kaip toji vieti
nė valdžia pakliuvo po kon-

mėnų pulkų dalis, kurios bu
vo federalinės pagelbinės da 
lys daugumoj susidedančios 
iš vokiškų ir slaviškų gaiva
lų, pusiau laukinės, bet vis 
tik krikščioniškos ir esančios 
dalimi mūsų civilizacijos. 

Sie vietiniai generolai 
(svarbiausįas jų buvo Galli-
jo» valdovas, kuris origina-

tanijos vyskupysčių dalis (ku 
rios atgaivinimas buvo civi
lizacijos išbandymas) rytinė
je salos srityje išnyko. Bet 
kontinente, nors mes slinko
me atgal į Tamsiuosius Am
žius, vietinės valdžios 'tvirtė
jo. Jos netiktai užlaikė juri
dinius teismus, bet taipgi ir 
socialines tradicijas ir net 
palaikė imperiališkos valsty
bės pinigus ir jų apyvartą. 
Vakaruose buvo bandyta at
gaivinti kaip atskirą vienetą 
savą imperiališką valdžią. 
Tas realizavosi po Karolio 
Didžiojo ranka, apįe kurį jau 
rašėme krikščionybės užguli
mo laikotarpyje. Bet tas daik 
tas ilgai netesėjo. Kada Tam j 
šieji Amžiai pasiekė 9-tame 
eimt. giliausias savo gelmes, , 
po Karolio Didžiojo mirties 
ir jo valstybės pakrikimo, 
Šiaurinėje Italijoje arba Ad-
riatiko vakaruose daugiau ne
beliko imperiališkos valdžios 
pėdsakų. 

/Visvien, vardas "imperi
j a , " ir imperijos idėja dar 
užsiliko Vakaruose. Jos var

ių ir laivų, priklausančių Lat minių jėgos galia, teikia ma-
vijai, Lietuvai ir Kstijai, ųžė- no tautiečiams inspiracijos 
minią. Po inkorporavimo Pa- belaukiant laimingesnes atei-
baltės valstybių į Sovietų tią- t ies." 
jungą, Britų vyriausybė lie
pos 25 d. užsaldžiusi auksą 
ir vertybes popierius laiko
mus Britų bankuose trijų Pa-
balles valstybių vyriausybių 
sąskaitose. Britai protestavę 
prieš šį veiksmą liepos 28 d. 

Britų vyriausybės Pabaltės 
valstybių aukso sulaikymas 
buvęs p a d a r y t a s ryšyje su 
oficialiais pareiškimais, kad 
Britai nepripažins trijų Pa
baltės valstybių perleidimo 
Rusijai." 

' tas pat laikraštis toliau 
pastebi, kad Foreign Office'o 
pasekretorius Butler prane- i 
šęs Žemuose Rūmuose, kad 
4'24 Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos laivai yra Britų (Vyriau
sybės rekvizuoti." Jis pasa
kęs, kad šįų laivų ir kiti klau
simai kilę iš Sovietų "okupa
cijos Pabaltikoj dabartiniu me 
tu abiejų vyriausybių disku
tuojamas-" Butler pridūręs, 
kad Britų ambasadorius Mas 
kvoje davęs suprasti Sovie
tams, kad tie laivai būsią re
kvizuoti. 

Būkite Malonys 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gry-
venin.ui. Saugokit jas, leisdami 
išekišminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gaii suteikti. 
32 METAI PAT YRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vls4 akiu (tempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18- tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VAlANDpS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Trec. ir šešt: 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tat YARds 8146 

VALANDOS: Nno 11 iki 18. 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

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

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipjri akinius pritaikau. 
3343 S. Halsi^ Street 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 West 35th Street 

T'elefoi/as: Hemlock 5849 

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

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

Sekmadieniais sulv* sutarties-

liai buvo prancūziško kontin- da pasisavino, nors tai buvo 
gento romėnų kariuomenėje 
generolas), buvo randami Ita 
ligoje ir Ispanijoje. Tamsie
siems Amžiams beatvykstant 
Britanijoje ^valdžia beveik vi
sai susmuko. Stambiausia Bri 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

keistoka, atsivertusių vokiškų 
tautelių vadai, kurie sakėsi 
turį teises šio vardo galia k 
titulu valdyti Šiaurinę Itali
ja, ir net kuriame atvejuje 
kai kuriuos vališkai kalban
čius disiriktus esančius tarp 
lotyniškai kalbančių ir gallis-
kai kalbančių sričių. Bet Vi
duramžio pabaigoje, praktiko 

je, žodis imperatorius netu- | 
rėjo reikšmes — daugiau kaip 
paveldėtinę Hapsburgų dinas 
tijų, valdančių nuosavas vieš
patystes Viennoje; ji savino-
si, bet ji neturėjo bendro au
toriteto ant vokiškai kalban
čių divizijų, nepriklausomų 
miestų įr mažesnių arba di
desnių bajorysčių. 

(Bus daugiau.) • 

"New York ginies" lapkr. 
men. 9 d. praneša, kad prezi
dentas Roosevelt Luksembur
go įgalioto ministro Amerikai 
kredencialų įteikimo proga 
pasakęse "Tamstos šalies is
torijos tragiškojo valandoje 
Amerikos simpatijos tenka 
Luksemburgo žmonėms, kurie 
gali rasti paguodos užtikrini-

l 'osl" lapkr 
12 ii. pranešė apie numatom;;, 
pokarinę Lenkų ir Čekų u»i-
jų. Karo paliaubų sukaktuvių UG0NIUS PRIIMA: 
dienų, lapkr. U d. Lenki jos Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
ir Čekoslovakijos vyr iausy- ( Trečiad. ir Sekmad. tik susitariąs, 
bfs Londone padare pareiški
mų apie numatomus santy
kius tarp tų dviejij valstybių. 
Britų vyriausybe davė šiam 
susitarimui savo palaimų I 
trumpu pareiškimu, kurį pa-
darė Informacijos Ministeri
jos valdininkas. Jis pasakė, 
kad Jo Didenybes Vyriausy 
be sutiko šį susitarimų su di-
•deliausiu pasitenkinimu. Bri
tai užsiangažavo ^ paremti šį 
susitarimų, į kurį susitarimo 
autoriai žiūri, kaip į branduo
lį didesnes regionalinės uni
jos, prie kuiiįos galės prisįdi-
tį jr kitos Rytų ir Centrali-
nes Europog Valstybės.'' 

Tokioje unijoje numatomi 
skirtini Lenkijos ir Čekoslo
vakijos prezidentai, parla
mentai, vyriausybes, kariuo
menes, bet bendra užsienių 
politika ir bendra karo va
dovybe 

Tei CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
. ^ / T O J A S IR CHIRURGAS 
^155 YVest Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 —%8:30 vakare 

ir pagal agtarU. 

OR. F. G, W I N S M S 
PHYSICIAN - SURUEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

OR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniui ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Phone Cicero 4276 

OR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ir Peuktadieniaia 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Puuvadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

(iratas Potockis', "Times-
Herald" lapkr. men. 11 d. 
praneša, kad Lenkijos amba
sadorius Amerikoje nuo 1936 
ni. įteikus savo atsistatydini
mą ^Lenkijos vyriausybei Lon 
done, išvyko is Vašingtono. 

Telefonas CANal 7829 

OR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road 
OFl{SO VALANDOS: 2 4 ir 7-9 

ir pagal puttirtį. 
Selunadiesiais laiptii pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

Ambasados pareigas einąs pa 
me, kad Amerikos žmones nt> tarėjas l)rohojo\vski. 

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFL 970 k. Sekmad. vakarais 5:30 iki 6:30 T. M. 
WUFC 1420 k. Ketvirtadienio vakare, 7-tą vulandą. 
\VĄAF 920 k. ketvirtad. rytmečiais, 9:30 valanda - -

Kanarkų Programa. 

M* 

REMK1TĘ, PLATINKITE 
KATĄUK1ŠKA SPAUDĄ. 

• » 

DR. KARL N U R K A T 
(Nurkaitis) 

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius. 

Kiekvieną dieną randasi: 
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KBAUTUTOJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089 

Laikrodėliai, po $9.95 ir aukščiau. Įmokėti tiktai 50c. 
Hadios, po $9.95 i r aukščiau. 

Pilnas ir Didžiausias pasirinkimas rakandų, pečių, 
ledaunių, karpet'ų, rašomų mašinėlių ir t. t. 

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

Jei Jūsų ftadįo Sugenda, Tuojau Pašaukite Mus — 
TELEFONAS: YAEDS 3088. 

TeL Cicero 1484 

OR, S, R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

OR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

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

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, I1L 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vul. ryto, uuo C iki | 
vai. popiet ir uuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekinau, uuo 10 î ti 12 vai. ryto. 

KMAURICfc IČAHN~ 
GYDYTOJAS LB. CHIRURGAS 
4tx5i So. Ashland Avenue 

TeL iARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliouiis uuo 10 iki 12 vai. dieuą 

TeL YARds 5557 

OR. FHANK C. KWINN 
(Eviecinskas) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
lfal VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BE1NAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofi»o — WENtworta 1612. 

Res. — YARds 3956. 
OFISO VALANDOS: 

g iki 4 popiet. V iki U vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti. 

TeL YARds 2246 

DR. G. VEZEUS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47ta Street 

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR, J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2--4 ir 7—9 vak. 
Hetvirtad. ir NedčUouiis susitarus. 

2423 VV. Marquette Road 

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

keliu užtektina) visoms Amerikos lietuviu parapijoms. 
Plotkelės yra pilno dydžio, spalvotos ir su lietuviškais 
užrašais. Pavyzdžiui; "Linksmu 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 

DR. 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 Puone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt S t 
VaL: 2-4 pp. i i 7-9 vak.. Canal 0704 

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ii Sekmadieniais 
Pggaj sutartL 

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

DR. A. j . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

TeL CANal 6122 

DR. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCUAi 
6631 S. Californla Ave. 

TąL ftBPAIk TU* 

Ofiso teL VIRgiiua 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DONDOLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal nutarti. 

TeL CANal 0267 
Res. teL: PROspect 6662 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Aft 
VALANDOS: U v. ryto iki 2 fioptt 

• iki 8 vaL vakar*. . , 
• 

# .* 

- * 
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"LAIMINGAS" IR "SOTUS" GYVENIMAS 
STALINO KONSTITUCIJOS 

SAULEI ŠVIEČIANT 
Kiekviena Preke: Vinis, Degtukas, Sukę Turi 

Būt Knygosna Įrašyta 
Gyventoju tarpe* kilus di- turi būti praneštas \yiiausy-

dziausiani nepasitenkinimui bei. Prekes turi turėti aiškias 
tlel viatikoe prekyba* dezor- kainas. liaunamas ir išleidžia-
^mjzaeijos. Kaune buvo su- mos prekes turi 
šaukta* "Paramos", "Mais- tos į knyga 

HAKMON HANGS UP SWEATER FOR GOOD 1 * 

būti surašy

to" , "Pienocentro" ir preky
bos komisariato priežiūroje e-
sančių prekybos įmonių velė
ju ir komisarų susirinkimas. 

&ie "postulatai" rojo, ko
kių elementarinių dalyku rei
kia jau mokyti, atėjus "lai-
mingajai" gadynei. Pasak re-

Šbnie susirinkime buvo Aai- f ^ n ^ žių nuostatų nevyk-
tomi net ištisi referatai, kaip ^ y n ^ bus kvalifikuojamas, 
turį> elgtis socialistines' , k a į kenkimą* socialistiniam 
prtikybos įmones* tarnautojas. 
Pasak referento, kooperatinė
je krautuvėje turi būti man
dagus ir kultūringais patarna-

, toks "koks pridera bū
ti aocialistinėja visuomenėje". 
Bet neikia apgailestaujant pa
sakyti, kad "mūsų" kai ku
riose krautuvėse pastebima 
priešingų reiškinių. 

valstybes ūkiui. O "kenki-
nvcts" baudžiamas mirti'?* bau
sme. 

Pre&ybo* komisariato atsfco 
va* nudžiugino susirinkusius 
pranešdamas, kad nacionali
zuojant įmones, buvo rasta 
sandėliuose prekių už 80 mi-
lionių litų, be to, muitinės san
dėliuose dar etą prekių, Pa-r«\isų pirma, visiškas abe-

. **«_ .„u,.*; s?;'.k 10, įei " i š užsienio dau-
lotiakumas, jti nepa*ak\ti »-** J > J 

. Ji. , . , . i mau prekių visai nepuveztu-
griežeiau — neapykanta kiek- » a u r *^ 
vienam pirkėjui, kuri* drįsta "* , *» mažiausia pusmecnu 
pn.tarosio.nis dienomis į krau visų prekių mūsų rinkai uz-
tuve įmukt i" , taip skamba « ^ T » P v * i * i * « H 
referento žodžiai, bei jis pa- -plutokratijo* > • * * -
miršta ar, tikriiaai [pasakius, "^fcpipgi" Yfflnn~tjtfi TrrTntlĮ 
— nedrįsta pasakyti, kad tie kad "parduotuvių tarnautoje 
patys pardavėjai, per dešimts kelia darbo laiko sutrumpini-
metų aptarnavo pirkėjus, bet m o klausimų. Šis klausiniai 
ta "neapykanta" piusidejo dW«W nekeltinas. Darbininkai' vardu Pwight, turįs 
tik tada, kada bolševikai su- dabar nežiūri dienos ilgumo, j ventojus. Visi čekai ir 
anje visa. prekybų. dabar prasidėjo socialistinis 

Toliau referentas paminėjo, lenktyniavimą*, dirbama *kiek 
kad su krautuvių atidarymu reikia, o čia kalbama apie 

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
# 

St. Gabaliausko 
Prakalbos 

Neseniai atvykusis iš Lie
tuvos adv. Sta*ys Uabaliaus-
bas sakys kalba* apie dabar
tinį Lietuvos gyveninių šiose 
vietose: 

I L . V y č i u K u o p o s 
; Jubiliejus 

Noroood, Mass. — Penk
tadienį, lapkričio 22 d. g, m. 
Lietuvos Vyčių 27 kuqpa mi
nės savo 25 metų {gyvavimo 
sukaktį šokiais .gražiausioje 

29 d . - Bayonne, s v e t * i n § j e ~ K i n S ™\\p 
Ballrooane, Lake Pearl, Route 

Hartford 1"A> W r e n t h ž * m i M a s s - T°Je 
svetainėje kiek kiko atgal \-

Mariana- v y k o Nau«J°^ Anglijos para^ 
pijų chorų apskričio šokiai. 
Visi buvo patenkinti ir pa
geidavo, kad kas nors vėl su
rengtų šokius toje pačioje vie
toje. 

Lapkričio 
N. J. 

Gruodžio 1 d. 
Conn. 

Gruodžio 3 d 
polio Kolegijoj. 

Gruodžio 5 d. — Rochester, 
N. Y. 

Gruodžio 6 d. — Niagara 
FaUs, N. Y. 

Gruodžio 8 d. — Detroit, 
Mich. 

Nuo gruodžio 8 d. New Yo-
rko apylinkėse. 

jas dalykas: duoti pinigines 
premijas tįems, kurie pasižy
mėsią darbo našumo kalimu. 
Tas klausimas vietines (pra
mones komisariate esąs svar
stomas. 

Aišku, kiekvienoje kitoje 
šalyje darbininkai mažiausiai 
paskelbtų streike prieš tokia, 
negailestinga eksploatacija. 
Bet sovįetų darbininkų "ro
juje" streikai yra griežtai už
drausti. Už tai gresia net mi
rties bausme! 

Šaunus Dešimtmečio 
Paminėjimas 

Waterbury, Conn. — Lietu- &okiU rengimo komisija rūpi t - l i rauipur Acme teiephoto) 
Tom Harmon, Michigan's greatest back, han^s up his sweat-

efr after plu\ iu- his lašt sphįpl game laigadnst dhio State, He v i l* Katalikų Studentų ir Pro-
scort\l -2:\7 jK)ints for the Wolvėrines, made 33 touchdowns, J fefeąjonalų Sąjunga dešimt me-
two moįvi than lame d Ked (J range, made a grand totai of 
3,533 yards on runuing and passiug. 

Šios kolonijos Vyčiai pasi
rinko King Phillip Ballroom 
šokiams savo sidabrinį jubi
liejų paminėti. Rengėjai tiki
si, kad iš visos Naujos Angli
jos suvažiuos jaunimas ir se
nesnieji kartu sų norwoodi«ei-
įčiais praleisti linksmai laiką. 

DIEVO AKERIAI 
Pačioje Nebraska vai. vi-

duryjie yra mažas miestukas 

naši, kad šeimininkes iškeptų 
didžiulį tortą, (cake), kurį 

tų "sukaktuvių W g « i rengia,j kiekvienas turės pmgą para-

DABAR LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN 

CIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

T1L. ?ŲLl*MAH 6776 
A. Tumams. Sav. 

Užsisakykite anglis iŠ fiios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausias rūšies anglys u i 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

«v\'_ 

geri 

ir uždarymu esanti tikra sau
vale. Vienos krautuves atida-

darbo laiko sutrumpinima . 
Dajr vienas įrodymas a p e bol-

katalikai. 

Kai buvo geri laikai, 11)21 
metais, miestuko žmiones pa-

bankietų (Dinner-Pance) kp - © •• 
kričio 30 d., Elton Hotel. 

Iš viešbučio devintą, valan
da vakare bus transliuojama 
raidio programa per stotį AVA 

ylR « l 

khi su ŽJiionemis. Paprastai 
ūkininkai atveža ir daugiau 
kormj, nes sausros metais iš TK. Programų išpildys įvairių 
vieno akerio nebūtų daug kor- kuopų nariai bei narės. Kal
nų. i j ][\M \ bėtojais bųs kongresmonas J. 

Kitų dienų atvažiuoja pirk
liai, gyvulių augintojai ir 

Snuth iš W,ashington, D. C, 

Katorginiai Darbai 
Lietuvoj * W 

Lietuvos okupantai visomis 
priemonėmis stengiasi įkinky
ti darbininkų į vis sunkesnį 
darbą, ir iš jo muskulų kuo 
daugiausia išspausti organi-

* - socialisti-

• -

; ; M M » M t M M t » » H M » M ( «| t 

rančios vienu metu, kitos — ]»evįkų okupantų "rūpinimą-
kitu mietu. Taip pat pardavė
jai pirmoje eilėje stengiasi ap
sirūpinti patys prekėmis. Krau 

s i " darbininkų reikalais! 
— Pakeistas baudžiamojo 

procetso įstatymas, paigal kurį 
tuvėts savo atsakomybe kredi- bylose del spekuliacijos ir 
tuojaii&os bei avansais aprū- chuliganizmo teisminis proce-
Qiinanč.ios savo bendradarbius. s a s pradedamas ir be rengia-

Reterentas sundnėjo net J.6 m o j o tardymo, 
punktų, kaip krautuvės turin- _ "Mais tus" skelbia, kad bonauja kun. B. B. Bauer. 
eioa atrodyti. Iš šių punktų jįs gavęs daug skundų prieš Ir, štai, kų kas metai daro: 

pardavėjus, bet ištyrus pasi- paprašo kiekvieno ūkininko, 

ir miesto majoras Vinlcent\ z u o j amos j vainota 
statė bažnyčią ir niokyklą už ] perka kornus. Pasitaiko, kad S c u l ly« ,! ; llll nes" lenktynės, dirbama ka-
1J0 tūkstančių dolerių. Pusę j ir jie yra geri katalikai, tai Swičiai pakviesti atvyks iš torginiais stachanoviškais 
pinigų turėjo surinkę iš ank-1 gerai sumoka už kornus. Jie ! sekančiųjų kuojpų: Mariana- 4<metodais' ir t.t. Bet Lietu-
sto. Bet dar pasiliko skolos | taap sau salco: "Palaiminti 'polis, Worceisiter, Mass., Nor- vos darbininkas puikiai su 
60 tūkstančių. Kai užėjo blo
gi laikai, ir skola dar pašoko 
aukštyn, nes nebuvo galima 
užmokėti nuošimčių. 

Jau dešimts metų čia kle-

paiymetini šie, kurie rodo, 
kad praktikoje yra priešin
gai: pardavėjas turi parėk 
a t l ik t i ku l tū r inga i , mandagia i , 
be oecrvinimosi. Krautuvių le
ntynos, vitrinos ir pačios pa
talpos turi būti švariai užlai
komos. Pirkėjai turi būti įsi
leidžiami "tvarkingai eilė
mis". Pardavėjui neleistina 
bet' kokiomis pastabomis pir
kėją palydėti. Visi pirkėjai be 
išimties, uniformuoti ar ne, 
turi būti lygiai traktuojami 
(Pastaba: Uniformuoti yr.* 
tikt%i maskolių okupantai, tai 
jie reikalauja, kad būtų pri-( 

imami be eilės). Pardavėjui 
draudžiama siųsti pirkėjų į 
komisariatą atsinešti leidimo, 
jei pi rėjas iperka tik savo rei
kalams. Kiekvi: nas tarnauto
jo ne laiku atėjimas \ darbą 
anba pasišalinimas iš darbo šviečiant! 

kornai atmes palaimos k gy- įWood, Mass., New York, New 
vuliams". Pavyzdžiui, 1939 Haven, Conn., Pittston, Pa., 
metais čia buvo mokama 48 ir Providence, R. I. 
centai už bušelį, o šie pirkliai Į K o m į t e t a s susideda iš se-
mokėjo po 52 centus. P e m - ' j ^ ^ n a r i u : An t ano Katei-
tais metais kun. B. B. Bauer v o ą A l i c i j o s staseliūnaitės, 
paėmė už kornus 875 dol. Tai j a d v y g o s Stulginskaitės, Ele-

rodė, kad tie fckundai nepa- kuris turi 175 akerių kornų, 
gi-įsti. Pasitaikę net ir tokių 'paskirti vienų akerį bažnyčiai 
pirkėjų, kurie savavališkai ė-
nie " t ik r in t i " krautuvę ir 
ieškoti "paslėįptų" rieb.vlų ir 
mėsos. O jeigu tokiam pirkė
jui pavykę rasti taukų kijog-
rmuą, atidėtų ligoninei arba 

geri pinigai Nebraskoje. 
d-; 

ir tų akerį pavad in t i " D i e v o 
akeriu". 

Kudenį kun. B. B. Bauor 
paskii-tų dienų, kurioje ūki
ninkai surenka kornus iš 
"Dievo ak t r io" ir atveža prie 

vaistinei, tai jis inulavęs tri- j bažnyčios. Kai komai renka-
umfinoti ir tuoj pat skųstis 
vadovybei. *Taiybų Lietuva', 
spaiisdindJ-^ina šį pąsittisini-
mų, sako: "Visiškai ties^, kad 
[lirkėjų tarpe yra ne žmoniš
kų, o galvijiškų žmonių. Par
davėjai padarytų didelį pa
tarnavimų, jei tokių nežmoniš
kų pirkėjų pavatrdes uisira-
šytų". 

Taip, prasidėjo "laimin
imas" ir " so tu s " gyvenimą* 
Stalino konstitucijos saulei 

mi iš "Dievo akerio", tai ir 
moterys padeda vyrams. Jos 
rinkdamos 'lenktyniauja su vy
rais ir džiaugiasi, kad Diievui 
jos gali greičiau dirbti, negu 
jų vyrai. 

Aiįie 11 vai. visi ūkininkai 
suvežą kornus. Kunigas pa
šventina jų aukas, o paskui 
atlaiko mišias, pasako pamok
slą. Paskui visi«ūkiniuk-vi BU? 
meta savo kornus į vienų krū
vą. Kunigas irgi niuįma kuni
giškus drabužius ir dirba sy-

nos Gvazdausliaitebi ir Vale-

Pirmininkė 
Siaas metais Dwight ūki- rijos Jakštaitės. 

ninkai suvežė savo kornus 
lapkričio 6 d. I r jie atve
žė daug daugiau. Suruošė ii- jo padaryti kitų krūvų. Už 
gų procesija trokų ir vežimų, tuos kornus kun. B. B. Bauer 
1£ viso buvo 69. Jie Uiip daug gavo tris tūkstenčiuisi dolerių 
privežė, kad negalima buvo ir pabaigė mokėti visų skolą, 
supilti į vienų krūvų. Keikė- Kun. Juozas Jusevieius 

pranta, kad jis baisiausiai iš
naudojamas, nors ta« išnau
dojimas ir pridengiamais įvai
riais skambiais šūkiais. To
dėl visos tos priemonės ne
duoda bolševikų norimų re^ 
zultatų. Dabar sugalvotas nau 

u 

SPORTIŠKI VIRSUTI-
;;NIAI VYRŲ MARŠKINIAI, 
:; Balti ir Spalvoti. Vilnoniai ; 

Šveteriai, Paneiakos, Pirštu\\ 
«;nės ir Kepurės. Vilnoniai:! 

Apatiniai Marškiniai Vyr- |j 
ams. 

įBRIDGEPORTKNITTING! 
MILLS 

504 West 3 Jrd Street Į 
-Art i Normai Ave., Cbicago;; 

TEL. VICTOEY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

;;Atdara kasdien ir vakarais; 
ir Sekmadieniais. 

3fH?M*"»»"H*££ž » • * « > 

y > ^ ^ 
Į Padėti Pinigai kas M&#Ą iki 11 Dieno*. Nei Nnoiuntį Kuo 1 Dieno*. 

IHARCHTIĴ  
LAIKRAŽČIŪ 9-TI METAI 

TURTAS VIRS * #5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virs - m m #400,000,00 
Dabar mokam 3V2% ui pa 
detna pinigus. Duodam pa 
skolas ant namų l Ua $» n 

STANDARD* 
FEDERAL 
SAVINGS 

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

Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių tadio laikraštis 
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę. 

Sekmadieniais — 1-mą valandą, po pietų. 
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vafcare. 
Penktadieniais ir šeštadieniais — 7-tą vai.. vaK. 

W H F C — (1420 Kilocycles) 

LGA* ASSOOIATIOJI 
OF CHIOAGO 

JU8TIN MACaiEWICH, 

b ) C. S. 
SAVINOS FCDĘRAlJuT 

INSDRKD 

4193 AROHBR A VENŲ* 
TEL. VTRG1MIA 1141 

VAL.: S iki 4 p. p. Tre«ad. ; 9 iki 12:00 p. fefttfd.: 9 Ud 8:00 ̂  • . 

NAPPY By Irv Tį rman 

AR PAUG KORO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų InsuiaciH 
Sutaupysite Daug Pinigų, 

Laikui bėgant, Jūs vistiek insųliuosite 3avo namui, Pas: 
1. Sutaupysite 40% kūrp; 
2. Apsaugo gyventojų aveikąta; 
3. Padidina namų vertę; 
4. Taupo namų šiluma; 
5. Duoda gerą apsaugą ano 

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai! 

PIONKB DOCK WOf>L 
COBKOOAUO 

Fiieoos bisjumit* BOABM 
C0KVUSS»CDM>O4mM BūMTM 

5on\fcot-30Ljnf»CusuFT 

t u m a Ba*s»* m U v n t 
HtA«T &Jtlim»MA.Tl»tAt»-

HusonaY. Concmm. Eit Parūpiname F.H.A. paskolloimus 
ar Išmokėjimus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų įr sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehouse: 9401 So. Stony Island Ave.. tm.80. CHICAGO 9216 

v --• 
• 

http://pn.tarosio.nis


e DRJC V G I I Ant r .lienis, lapkr. 2fi, 19-D 

= ^ 

Iš Pietų Amerikos Lietuviu Gyvenimo 
nuodama, kad nelengva vai- Į je Vilniuje amžiais lietuvis, j eioje vargom; gaudimą. Bet 
kus lietuviu kalbos išmokyti,'besitaikindamas prie atėjūnų, susidėjusios sąlygos kilo ne 

nė pats nepajuto, kaip sulen-; iš kieno blogos valios, o tik 

Ko Laukia Tėvyne 
Iš MŪSŲ 

(Kalba M. Cislinskieuės, 

Lietuvė moteris užtektinai 
pergyveno priespaudos per-
Nekiojimą, kad dahfcr pasilik-

kad vistiek iš to nieko ne- i 
bus. — 

O kaip apie pastangas? Ar 
daug jų padėjai išmokyti sū
nų, dukrą lietuviškai? Ai

tų abejinga, nenusimananti I Lietuvos kaimo motutei, spau 
Urugvajaus Lietuvių Moterų! tėvynės reikaluose. J i yra ap- | ^ ° 8 draudimo metu, buvo| 
vardu, Lietuvos Kariuomenės 
Dienos Šventėje, rugsėjo 14). 

Broliai ir sesės lietuvės! 
Ko laukia tėvyifė iš mūsų ? . . 
Jau iš pat pradžių noriu įs
pėti, kad aš ėia nedarysiu 
jokio plataus pranešimo, nes 
nenorėčiau Jūsų varginti sa
vo ilgais išvedžiojimais arba 
įtikinėjimais. Taip pat neskai 
ty»iu Tamstoms jokios pa
skaitos, nes ši mūsų tradici
ne sueiga skiriama kitam tik
slui. Aš noriu tik labai trum
pai pasidalyti su Tamstoms 
keliomis trumpomis ir su-

siginklavusi mokslu, žiniomis,| lengviau prie ratelio mokyti 
praktišku patyrimu. Kas šmn! lietuviškos aboeelės, žinant,! 
dien vyksta tėvynėje, ji pui-l ka(* kiekvieną minute gali| 
kiai atjaučia ir supranta. 
Lietuvos moteris budės tėvy
nės gynimo reikale kartu su 
gynėjais. 

Mums išeivėms lietuvėms 
nereikia rūpintis, kad gal ne
užilgo (snima jos vyrą, myli
mą ar sūnų ištrenks, nereikia 
pačiai ruoštis kurioms nors 
karinėms pareigoms. Nereikia 
drebėti, kad gal nameliai virs 
pelenų krūva, visa kas sava 
ir brangu bus svetimųjų pa-

glaustomis mintimis visai niekinta. Mums nereikia ruoš-
draugiška minėių pasidalini- tis karui, kuriame pralieja
mo forma. — mas kraujas, bet mes turime 

Šiandien tamsius, audringi n i o * t i s k a n i i i r d n * s i a i s t o " 
debesys laiko sukaustę Lietu- t j I k o v a ro m ū s u apsdeidi-
vos padange. Šiandien viso j m u l i e t u v * s pareigose, 
pasaulio lietuviai švenčiam- O tos pareigos yra : kad 
Tautos Šventę, t. y. Kariuo- visur ir visuomet liktumem 
menės Dienos Minėjimą, Jau lietuvės ir savo šeimos židi-
be savo Nepriklausomybės!- n v neužgesintumėm lietuvy-
Šiandien visa kas sava ir bes liepsnelės! 
brangu yra jau svetimųjų Daug vargusi tėvynė tikisi 
paniekinta, Lietuvos laukuose' įš tavęs, brangį sese išeive, 
jau trypia svetimieji, Gedimi-' ka*l budėtum jos laisvės ir 
no kalne jau plevėsuoja sve- nepriklausomybės kovoje kai
timą vėliava tu su Lietuvos lietuvėmis. Ta' viai, istorijos esame labai pa 

Kiek yra paruoštas Lietu-' vo pareiga vienodai garbin- i mokyti. Kur dingo šiandiena 
vos lietuvis ginti savo žemę, ga, tik mažiau aukos reikalauj Prūsų lietuviai? Jie p r a ė j o 
tiek yra pasirengusi jam pa-1 janti. Žinome, neatliksi tosi vartoti vokiečių kalbą, pri
dėti krašto gynime ir Lietu- pareigos tinkamai, sėdėdama j ėmė jų kultūrą ir šiandien 
vos moteris. rankas sudėjusi ir vien aima- jau suvokietėję. Savo sostine-

jsiveržti žandaras ir ui ne 
kaltą elementorių ištremti ją, 
ar ką kitą iš namiškių, į to
limą Sibirą? Ar ji irgi nebu
vo namų ruoša, ūkio reika
lais ir kitais darbais apkrau
ta? Nelengvos jos dienos bu
vo tada. Neturėjo ji tokių pa
togumų, tokių gyvenimo są
lygų, o vis tik surado laiko 
ir progos savo vaikus išmo
kyti lietuvių kalbos, nežiū
rint, kad jos vaikui teko ir 
rusų mokyklą lankyti. J i su
prato ir žinojo, kad nežiūrint 
kokią mokyklą jos vaikas lan 
kys, jei kūdikystėje išmoks 
tėvų kalbos — rašto, nepa
mirš ir visą savo gyvenimą. 
Įpratęs skaityti lietuvišką 
knygą vaiku būdamas, domė
tis ja ir suaugęs. • 

Gimtosios kalbos vartoji
mas ir mokėjimas šiais lai
kais yra beveik lemiantis da-
lykas, nes pradėjus kalbėti 
svtima kalba ir žmonės savi-
nasi tą tautą, kurios kalba 
tie žmonės kalba. Mes, lietu-

kėjo. Šių dienų moteris pri
valo atitaisyti tas klaidas, ku
rias padarė mūsų tautai ank
stesnės kartos. . . 

Moters uždavinys pakelt: 
aplinkumą, kurioje jai tertka 
gyventi. Pirmoji vieta, kui 
moteris Įdeda savo sielą ir 
parodo savo visus sugebėji
mus, yra šeima. Per šeimą I 
moteris kuria tautai skaistes
nę, gražesnę ateitj. 

Baigdama kalbėti šiandien 
— kviečiu visas lietuves mo
teris 4lar stropiau, dar uo
liau dirbti nuoširdžiausioje 
vienybėje už atgavimą Lietu
vai, mūsų brangiajai Tėvynei, 
laisvės ir nepriklausomybes! 

dėl karo. Kai kurie lietuviai 
jau buvo net pradėję leisti 
įvairių gandų. Dažniausiai 
taip elgiasi tie, kurie nė vie
no reiso nėra paaukoję jų 
t'ondan. 

Tačiau reikalas jau baigia-; 

mas sutvarkyti. Firma sura-, 
Į do ir jgaliojo vieną Techniką 

Rio de Janeiro mieste, kuris 
pačios firmos atsakomybe tuo 
jau pradės statyti mūsų baž 
nyčioje — Vila Zelinoje va r 
gonus. 

ATCLDCATS TAKE FIGHT OUT OF FIGHTING IRISH, 20 — 0 

Tuojau Pradės Mon
tuoti Vargonus 

SAO PAULO, Brazilija. -
Bendruomenės užsakyti lietu-
vių bažnyčiai vargonai, nega
lėjo ligi šiolei būti sumon
tuoti, kaip jau visiems žino
ma, dėl to, kad, stojus ka
rui, negalėjo iš Čekoslovaki
jos atvykti firmos siunčiamas 
monteris. Kadangi užsakytie 
ji vargonai yra labai dideli 
ir jų meebanizmas nepapra
stai painus, niekas negalėjo 
rizikuoti imtis šio darbo be 
firmos sutikimo, kad, nekiltų 
dėl to kokių nesusipratimų. 
Kai kurie lietuviai dėl to 
reiškė net savo nepasitenkini
mo. Aišku, visi norėtų grei
čiau išgirsti lietuvių bažny-

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

^ NATHAN 
KANTEB 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
VVholesale 
4707 So 

Salsted St. 
Tel. Blvd 

0014 

JUOZAPAS 
ŽUKAUSKAS 

(gyveno: 10719 S. Perry Avc, 
tol. PULlman 9667) 

Mirė lapkr. 25 d., 1940 m., 
10:30 vai. ryte, sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Smilgių par., Rymiškių 
km. Amerikoj išgyveno 36 met. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį I>omicėlę (po tėvais 
Guokiūtė); 6 dukteris Elzbieta 
Mehok, Nataliją Adams, Mari
jona Larker, vienuolę Kazimie-
rietę Seserį M. Theophane, E-
leną, Astrauskas ir Stella Ka-
valauskas; 3 sūnus Antaną, 
Jurgį ir Juozapa; 5 žentus, "^ 
marčias ir 12 anūkų; brolį Jo
ną ir daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas Lacha-
wicz'iaus koplyčioje, 44 East 
108th St., Roselande. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
lapkr. 29 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
šventų par. bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Moter'. • l>uktwvs. 
Kūnui, žentai, Marčios, Anti
kai, Brolis ir Giminės. 

laidotuvių direkt. Lachavvioz 
ir Sūnai, tel. Canal 2 515 arba 
PULlman 1270. 
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Don Clawson, Northwestern fullbaek, ehar g*s through wi<b open Notre Daine line f oi 

10-yard gain in third period, m the VVildeats g-ave the Irish the \vorst deferjt in y?iars, 20-0 

MINNESOTA POWERS OVERCOMES BADGER THREAT 

URBA Ideies HyHiitleni 
Vestuvėms, Bankle-
(«ms. Laidotuvėms 
ir Puošiiuuui-

GĖLININKAS 
4130 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

25 Metų Mirties 
Sukaktuves 

JUOZAPAS YODIKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 27 d., 1915 m., pa
likdamas dideliame nuliūdime 
moterį Ona, sūnų Dominika ir 
dvi dukteris Adeline ir Emily. 

Gimė Lietuvoje, Kauno ap
skrityje, Panevėžio parapijoje, 
Pašilių kaime. 

Atmindami tą jo liūdna pra-
sišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. 'Mi
šias už jo sielą, kurios bus at
laikyto^ lapkričio 27 d., Auš
ros Vartų Par. bažnyčioje, Ctą 
vai. ryte. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose. 

Nuliūdę lieka: 
YODIKUT ŠEIMYNA. 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ' 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER - PRUZIN 
Geriaualas Patarnavimą* — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

("Draugus" Acme telephoto) 

Minnesota, Western conferenoe champiens, canie from behind a 13 point lead pilsed. up by 
Wisconsiin to elineh their title by beating the Badgers, 22 — 13. Bruee Smith (No. 54), 
Minnesota back, rolls uj> ten yards around his left end. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite miksi} radlo programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valanda, Iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimieru. 

I 

4 | A 
DOMICĖLĖ 

ŠMUKŠTIENĖ 
Mirė lapkr. 24 d., 1940 m.. 

10:10 vai. ryto. sulaukus 48 m. 
amžiaus. 

••Gimus Lietuvoj, Raseinių ap
skrityje. Girkalniu parapijoj*-. 

Amerikoj Išgyveno 29 im-tus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Viktorą; 3 sūnus Bruno ir 
marčia Mary. Antaną ir Jo
ną; pusbrolius Tiškius, Keno-
sha. VVisc.; giminaičius Kons
tantą ir. Juozapą šmukstus; 
svogrerį Musul ir kitas gimi
nes ir dra-igus; o Lietuvoje 
paliko broli Pranciškų ir gi
mines. 

Priklausė prie Susivienijimo 
Brolių ir Seserų Lietuvių drau
gystės. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
1949 Oanalport Ave. Laidotu
ves jvyks penktad., lapkr. 29 
d. Iš namu 8 vai. rylo bus at
lydėta j Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai. Mar
ti. Pusbroliai, Brolis, ftvogeris 

Ir Giminės. 
Laid. Direkt. S. M. Skudas, 

tel. MONroe 3377 

t 
MAGDALENA 
ŽILEVIČIENĖ 

(po tėvais Kareckaite) 
Mirė lapkr. 24. 1940. 4:30 

vai. popi«-t, sulaukus 44 mHų 
amžiaus. 

Gimus Ghieugo, Illinois. 
Paliko did.-lianie nuliūdime: 

sūnų Edvardą Ir niaivit He-
len; dukterį Gertrude; motiną 
M«gdal<-ną Karecklene; ciocss 
Kotryna Pracukcviėiene. Bar
bora Kripas ir Vn in ika Skaė-
kauskas ir jų Seimas; dėde 
Mateušą Palionį; pusseserę Klt-
bieta Gobis ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
12209 S. Eonerald Ave. \v.-st 
Pullmane. namų tel. PULlman 
2448. 

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, lapkr. 28 d. IŠ namu 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. Pe
tro ir Povilo par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingas pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir nažist.'-
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. 

Nuliūdę: Sūnus. Marti. Dūk
ti*', Motina, CuM-ės. 

laidotuvių direktorius S. D. 
Lachawlcz ir Sūnai. Telefonas 
Ganai 2515. 

Ii I 
A N T A N A S W I N S K Ū N A S 

Mirė larpkr. 2A\, 1940, 8:17 v. vak., uulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Bludžių kai

me. Amerikoje išgyveno 50 metus. 
Paliko dideliame miliūdime: moterį Uršulę (po tė

vais Saluekaite); dukterį Adelę; tris sūnus Alfonse 
ir marčią; Rutfe, T)r. Feliksą ir maivijj Aldoną ir anū
ką, Philypą, ir Albiną; Thorp, Wiseonsine ^yvenanrią 
seserj Domicėlę Pulokienę ir jos šeimą; Kerusha, VYis-
eonsine brolį Juozapą ir jo šeimą; švogerį Kazimierą 
Siilueką; pusseseres Petronėlę Tan'ainiene ir Ona In
tienę; mirusios sesers Kotrynos lllkienčs šeima Cliiea-
#0, III. ir Thorp, Wisc; Lietuvoje švogerkto Vulkūną 
ir jo šeimą ir Mykalojų Salueką ir jo šeima. 

Kūnas iiašarvotas l̂ a-chaAV'icz'iaus koplyčioje, 2314 
W. 23TX1 Plae?*. Laidotuves įvyks ketvirtad., lapkr. 
28 d. Iš koplyčios 13:30 vai. rytio bus atlydėtas į Auš-
rois Vartų, p:r . įbai^nveią, kurioj įvyks gedulingos pa-
mald,os už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Švento Kazimiero kapinles. 
' Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalvvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnai, Marčios, Anūkas, 
Sesuo, Brolis*, švogeriai, PusBeserys ir Gimines. 
Laid. Direkt. Laeliavvdez ir Sūnai, tel. ConaJ 2515. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M! D III h M P C PATARNAVIMAS 
AmDULAliut DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE D Y K A I 

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

Anthony 6. Petkos 6812 So. Westem Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

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

Albert H e t k i s 
Ladiawicz ir Smai 
J. LiDlevfčins 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrins 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 
4348 So. Califoraia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Maaika 
Antanas M. Phillips 

3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Antradienis lapkr. 26, 1M0 

AmerikiečiŲ Turtai Lietuvoje 
Sovietų Rusijos Lietuvon į-1 3. Kokie yra dokumentai 

sivtriima* ir privatinių tur-J turto nuosavybes arba preten-
tų konfiskavimas bei nacio- zijų įrodymui. Jeigu yra liū-
natizavimas skaudžiai palietė dininkai, tai pridėtini jų var
ne tik Lietuvos lietuvius, bet dai, pavardes ir adresai. 

J 9 

taip pat ir Amerikon lietu- 4. Jeigu turtas yra nekil-
v i m Daugelie Amerikos lie- nojamas, tai kas, kur gyve-
tuvių turėjo Lietuvoje ir tė-'nantis, ir kokiomis teisėmis 
vų paliktus ir paeių įsigytus'jį v a W priee š. m birželio 
turtus. Tie turtai jiems buvo men. 15 d. ir kas valdo dabar, 
labai brangūs. Jie juos laikė 5. Jeigu turtas yra kilno-
lyg ir dalimi savęs — apie jų jaiuaa (pinigai, Šerai ir t . t ) , 
pardavimą ar svetimiems per- į tai kieno globoje jis randasi, 
leidimą ir kalbėti nenorėjo, i arba iš ko ir kur gyvenančio 
bet itai atėjo komunistai, tuos'ji's yra reikalaujamas, 
turtus (žemes, namus ir t . t . ) ' 6. Kur prašytojas gyvena ir 
naeionalizavo ir jų savininkus kurios šalies yra pilietis. 
nunuogino. Tie savininkai (ti- (5avęs ankščiau sužymėtas 
k r i d a r b o ž m o n ė s ) d a b a r r a u - ž i n i a 9 > K o n s u l a t a s g a l ė s d u o -
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D i e n r a š č i o ' ' D r a u g o 

KONCERTAS 
Sekmadieni, Sausio-January 26 d., 1941 m. 

SOKOL SVETAINĖJE 
Balyvtauja Garsusis — 

DE PAUL UNIVERSITETO A OAPPELLA CHORAS 
Ir Rinktinis Lietuvių Meno Jėgos 

KONCERTO DIRIGENTAI: . 
Dr. Artinar 0. Becker Prof. Juozas Sauris 

na nuo galvų plauku* ir įea-;^ t iks lįŪS atsakymus ir nu-
ko užtarymo Jungtinių Ame 
rikos Valstybių įstaigose ir 
Lietuvos Konsulatuose Ame
rikoje. 

rodyti būdus del tolimesniu 
veikiamų. 

IS LIFTUVIŲ PABĖGĖLIŲ GYVENIMO 
Berlyne Bažnyčioje Skamba Lietuviškos 

Pamaldos. Reikalingi Skubios Pašalpos 
I š B e r l y n o i g»uta ž i n i ų , k a d s i r e n k a p a s i d a l i n t i m i n t i m i s 

kun. St. Yla, buvęs Vytauto ir pabendrauti >3avo tarpe. 
Didžiojo Universiteto Teolo
gijos-Filosofijos fakulteto do-

Kadangi Lietuvos ofcapan-' «*ta», dabar gyvenąs Vofcie-
tai sxrvtaremnw Lietuvos i s ta i - , t į J° s w*tinsje, gavo H vokie 

Kai kurie pabėgėliai yra 
gavę darbo. Jų dauguma dir
ba paprastą fizinį darbą. Vie
noje leidyklose (prie įvairių 

imo Į Lietuvos Konsulatą Chi- gų, ir. lietuvių darbininkų na- j j j l ^ n y t i n e e ir civiline.» vai-, ̂ ^ i r k į t o k i ų < d a r b l J 

pagoję ateina kasdien ryšu- uilaiko, tai visi interesantai, * * * f " f * ! Į " ? " ~£į*£\ dirba lietuviai pabėgėliai, dai
liai laiškų, kuriuose kyšo žmo kreipdamiesi į Lietuvos Kon-
nta skundai, ašaros ir įvai- sulatą by kokiais reikalais, 
nis/ 'komplimentaį ' ' okupan- esate prašomi nepamiršti pa
tų adresu. 

Konsulatas žmonių jausmus 
ir skriaudas įvertina ir supra
nta, tačiau yra priverstas kon 
startuoti, kad. ašaromis1 ir pra
keikimais reikalų išaiškinti 
nėra galima — tam yra rei
kalingi faktai. Tad turtus tu-

eijos darbą lietuvių atbčgelių 
tarpe. Lietuviai atbegeliai kas 
sekmadienį renkasi išklausyti 
kum. Ylos laikomų mišių nau
jai pastatytoje bažnyčioje, 
Potsdamerstrasse. Kun. Yla 

dengti išlaidas, kurios yra 
reikalingos vedant sukirašmiėr 
jima. 

Turto ir įvairiais kitais rei- mko M*P P ^ lietuviškus P* 
kalais Ghicagos lietuviai gali i mokslus, šioje bažnyčioje ska-
kreiptis į Lietuvos Konsulatą.1 1 1^' lietuviškos bažnytinės 
Chicagoje asmeniškai arba te-1 g i lmes , giedamos lietuvių 
lefonu. Konsulatas dabar yra nialdininkų. 
vidurmiestyje ir vipiems pri-

nntieji Lietuvoje, kreipda-
. . .. . . T . einamoje vietoje, 30 North La 

nueei jų reikalu j Liettuvos M „ ^ ^ ._ . 
Konsulatą, esate maloniai ip<ra 
šomi suteikti be kitko, se-
kaačias žinias: 

1. Kur, kiek, kokioj vertes 
ir kokios rūšies turtas yra 
(žeme, pinigai, serai, bonai, 
paskolos aktai, vekseliai ir 
t.fcjl •'*< a 

Salle Street. Priėmimo valan
dos: nuo 10 valandos ryto iki 
3 valaafcloa po pietų. Telefo
nas 8TAte 9833. 

Tarp jų yra tokių gražių 
balsų, jog giedojimui ateina 
pasiklausyti net vokiečiai. 

Specialine malda sukalba
ma u& Lietuvos valstybės pri* 
sikėiimą. 

I 

neseniai buvę laisvojoje Lie
tuvoje advokatai, žurnalistai, 
karininkai ir t.t. Bet nors ir 
iDedaug uždirbdami, jie džteiu-
giasi, pasprukę iš OPU nagų. 

Bet dar daugiau yra žmo
nių, kurie jokio darbo nėra 
gavę. Ypač sunkioje padėtyje 
yra vyresnio amžiaus žmones, 
o taip pat tie, kurie turi -šei
mas su mažais vaikais. Vienas 
rūpestis slegia visus, tai dra
bužių ir avalynes stoka. 

Įdomus Vakaras 
Cicero. — Visų Šventųjų 

draugija buvo surengus įdo
mų vakarų. Publikų ypatin
gai suįdomino dr. J. Simonai
čio žtukos (magija). Ištikių-
jų, dr. Simonaitis yra geras 
komediįantas. Ko kiti negali 
padaryti, tai jis padaro. Pa
minės kopūstus, barščius, tie 
ir stojas. 

Be to, buvo kalbų ir kito
kių, paniarginimų. 

Visų Šventųjų draugija, be
dirbdama kitus kilniu* dar
bus, nepamiršta ir vargšų, ir 
jiems dažnai paaukoja. Drau
gijai vadovauja veikėjas J. 
Šileikis. 

Ačiū draugijai už surengi
mą, tokio vakaro, o dr. J. Si 
monaičiui už nepaprasta-s štu-
kas. 

J. Lapinskas, 
1414 So. 50th Ct., 

Cicero, 111. 

PLATINKITE "DRAUGĄ > i 

Lietuvos Konsulatas Z ^r J T c TI cu L Lietuviškas pamaldas taip 30 North La Salle Street • „ _ 1# •• .v. . 
fiat laiko keli dvasiškiai, ap
sigyvenę Berlyne, Christkoe-

Chicaigo, Illinois 

• V I • "Vieningas visų lietuvių fro- tjunghaus. Či6" a p g y v e n o ne-
2. Kaip turtas yra įgytas ntas prieš Maskvos apmoka- \ maža lietuvių, pabėgėlių, nes 

(pirktas, paveldėtas ar kaip mus agentus — tėvynes lais- už nakvyne labai nedaug te
nors kitaip gautafer). ves duobkasius. ! reikia mokėti. 

Po pamiaildų kun. St. Yla 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBES EGZAMINUS? 

Nusipirkite Bro&ūrą 
•THE BASIC PMNCIPLES OF DEMOCRACY & CITIZENSHIF* 

a r b a 
**KA TURI ŽINOTI KIEKVIENAS PILIETIS?" 

Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chicago 
•toji brošiūra AngMftfcat tr Lietuviškai išaiškina Tisas reikalingus 
klausimus ir pilnai prirengia nepuiečius prie antra pilietybės popieru 

Kaina 25 centai 
Siųskite užsakymus l: 

"Draugo raštinę, 2334 So. Oakley Avenue, . 

>W rengia lietuvių vaikus pirma-
1 jai komunijai. Parapijos sa-
jleje jaunieji pabėgėliai taip 
i|pat žaidžia lietuviškus žajdi-
Usaą prižiūrimi kelių pabėgu
siu, iš [pavergtosios Lietuvos 
lietuvaičių mokytojų. 

Lietuviai pabėgėliai vieną 
kartą per savaitę vakamis su-

Nepaprastas Palengvinimas 
Reuma+išky Skausmų 

^ekentekite bereikalingai raumenų 
Tūkstančiai Žmonių 

AetapratfC* palengvinimą 
tų skausmų, stržnų raumenų 

skaudėjimų. 
pasieki 
reumatiškų 
skaudėjimų, išsinarintmų ir"šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. ^ s a€nsacmgas lmi-
menta? ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijčnų bon-
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkute 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain-
Expellerio su inkaru ant dėžutės. 

LITHUANIAN 153 

» 

THIS DELICIOUS 
CHEESE POOD 

— digesf/b/e a$ 
milk Hself 

TYPEVVRITERS 
A t. f> ' . • O M A C H I N E S 

AU MAKEf 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- U M U i 1IAIMI AUOW*MCt-
• M »IMlllt t * t t» ONI.TIM MtW.»»CMMH M M H M 

TYPEVVRITER 
O M P A N Y 

ftOlIRT C. OOlAtlAn, Monp9»r 
1S9 W. MADISON ST. 

•STAR V 
Phone DEAR30RN P444 

I S T I M A T I S - F R E I - " » * 0 N S T R A T I 0 N 

CHICAGO, ILLINOIS 
& 

fHINGS THAT NEVER HAPPEN 

C O N R A D 
Fotografas 

studija Įrengta plr 
mos rttSIen su mo-
iernisTtomis užlaido-
tnla Ir Hollrwood 
Šviesomis. D b r b a s 
O a r a n t u o t a a . 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883 

Res. — ENGlewood 5840 

r? m*++**» = • ^ 1 

— — i • I SS 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
jlngliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
« ' * " "- ' u - -^^ 
Jame yra 18,000 reikalin-
giausių žodžiu. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti •Draugo* 
knygyne dabar; kaina — 

tik £1.00 
" D R A U G Ą S " 

2334 South Oakley Ave„ 
Chicago, Illinois 

- Pastovumas-
——• = r-rr 

Tą Kudija įstaigos 44-riij meti| gyvavimas. 

k 
Si bendrove, kaip mūsų tanU, y ia įsteigta ant 
nann?, kuri« yra aaViniBkų apgyventa. Nerasite 
saugesnli vietos taupyti savo pinįgus. 

ĮSIGYKITE VAMĄ. FEK MŪSŲ LENGVO 
. IŠMOKĖJIMO PLANĄ. ANT ILGŲ METŲ. 

KEKSTUTO SAVINGS & LOMI ASS0CIAT10N 
3236 South Halsted Street 

Tei Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
I bdMlal fctekvto^ tapyto jo apdrtsisa Iki $5,000 Federalinė! Įstaigoj .J 

m 

HOLLYVVUOD I N N 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 VVEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

CLASSIFIED 
PARDAVIMUI TAVRNAS 

Išdirbtas & mėty bienis. Pardavimo 
priežastis — nesveikata. Gera pro
ga, lietuviams. 5801 W. Koosevelt 
Kd.t Cicero, lUtoote. 

PAIEŠKOMA MF.Rt;.VITft 
Paieškonva mergaite pasidarbuo

ti po namus, darbas bMigvas, Soi-
ma inaia, nerėks virti, gali pasilikti 
naktimis savame kambary.ic ant 
vietos, šaukite: I\l>epe»uhn<H' 5.S34 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito 
ulėm Įlankų tani Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Lankbmaa Patarnavimas Visiems 

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

W O I K S T L I J I O 
1945 VVest 3 5 * Street 

MODERN 

o n r u n 
ADVAN(ED PHOTOGRi'l'HV 

1.0WEST POSS1B1.E PRICES 

PH'iNE (.AFAYETTE 2»13 

7id*> 7&>te«/ MfJtettMf 

' % 

Tevų MarijotiŲ Misijos 
Adventuose: 

Lapkr. 29-'Gruod. 8, rekolek
cijos, Cliieago, 111. — Kun. K. 
Rėklaitis, M.I.C. 

Gruod. 1-8 dd., Cambiidge, 
Mass. — Kun. M. Urbonavi
čius, M.I.C. 

Gruodžio l>-8 dd., Ne\vark, 
N. J. — Kun. J. Dambrauskas, 
M.I.C. 

Novena į &v. Tenesę, I^apkr. 
|29 d. - Gruod. 8 d., Šv. An-
Į * 

' d r i e j a u s bažnvc' ioje , Philasil^l-

pliia, Pa. — Kun. J. Kupre
vičius, M.I.C. -

INDIGESTION 
auy affed the Heart 

Gts trtpped in the ttoraarh or gullet mty »ct tik* \ 
hatr-tricger on the heart At the flrst stgn of dtstress 
eraart men and »omen depend on Bell-ans Tahleti to 
let gai tree. Ko lasattfe but made of the futett-
arttng medicines known for *»td indlgestlon. n the 
F1BST DOSE doean't prore Be41-ans better, retum 
bottle to ui and receive DOt'BLE Money Back, Sfc. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATiMO 

REAL ESTAIS 
INSURANCE AND LOANb 

statau rlsokioa ruS*<« naujus u. 
mus ant lengvi] mėnesinių isnu, 
kėjliny. Darau visok} taisymo dar 
na be jokio cash įmokoj Imo, au 
lengvų mėneisiniy išmokėjime 
(fžgaunu gerlau^j atlyginimą t 
Pire Insurance Kompanijų, dėl tai 
symo apdegusiu namųj. Darą* 
paskolas ant naujų ir senų narni, 
ant lengvų mėnesinių išmokejim< 
nuo 5 iki SO metų. Reikale kr-»i 
'̂**>» nrk*t 

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

VVHOLESALE 
FURN1TURE 

BROKER 
D1NING ROOM SETS — PAR-
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RLGS - - RADIOS — RE-
FRIGERATORS — WASHERS — 
' MAN GELS — STOVĖS. 
AU ISaiioually Advertised items. 

H 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
Telefonas* REPUBLIC 6051 

m m FUĘĮ § SERVKĘ 
BLUE FLAME RANGE ODL 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

= 5 — mm - • ss. — ' — — — — — - | 

Charles P. Suromskis & Companu 
REAL ESTATE AGENOY & CONTRACTOR 
6921 So. Western Ave., Oiicago, III. 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

Range Aliejus "Phillips Fuel Aliejus 

2 3 3 5 ~ S 0 7 WESTERI\f AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

I 

PARDUODA 
PERKA 
MAINO 
STATO 

TAISO 

Rezidencijas, Biznio Namus 
Farmas, Lotus - Visokiau-

sių ir Visur. 
APDRAUDŽIA 

Parūpiname Paskolas ir Apdraudžiame Namus, Auto
mobilius ir Rakandus, ant Lengvų Išmokėjimų. 

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau - Nesigailėsite! 
** Tel. REPublic 3713; Vakarais PROspect 0176 
Ofiso vai.: 9 A. M.-8 A. M. Nedėliom: 10 A. M.-3A.M. 



I 
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NEPILIEČIAI 
ĮSPĖJAMI 
REGISTRUOTIS 

Chicago pašto viršininkas 
Krnetffen praneša, kad iki 
praeito šeštadienio mieste ir 
apylinkėse įsiregistravo 165,-
696 Rvetimsaliai nepaliečiai. 
Jis mano, kad apie 15,000 ne 
piliečių dar turi registruotis. 
Registracija bus uždaryta 
gruodžio 26 dieną. 

Savo rėžtu gub. Stelle ra
gina nepiliečius registruotis. 
Ir įspėja, kad už nejsiregis-
travima yra numatytos aš
trios bausmes. 

Kai kuriems nepilieeiams 
gal yra kokių nors sunkumų 
registruotis. Basi, nežino, 
kaip teisingai atsakyti į vi
sos blanke paduotus klausi
mus. Jei taip, tai jie turėtų s a n k r y ž e susidaužė du auto-
pasitarti su namiškiais, su m o W H a i > vienu važiavo Ever-

44 SAVANORIAI 
DAUGIAU KARO 
TARNYBAI 

Trylika drafto boardų Chi-
eagoj ir trys Cicero j vakar 
pasiuntė 45 vyrus daugiau 
karo tarnybon. Jų tarpe yra 
44 savanoriai ir tik vienas 
25-ojo <lrafto boardo pašauk
tas. 

Šis vienas yra iš 15 wardo 
Harry J. Kulczevvski, 23 m. 
amž. 

Šią savaite Cooko apskri
ties drafto noardai tarnybon 
pasiųs dar tris kitas vyrų 
grupes. Trečiadienį — 64 vy
rus, penktadienį — 77 ir šeš
tadienį — 76. 

Du žuvo, penki sužeisti 
127-os ir Halsted gatvių 

Daugiausia nelaimiu 
Ashland gatvėje 

Chicago mayoro Kelly 
Keep Chicago Safe komiteto 
generalinis sekretorius G. W, 
Fleming praneša, kad per 
devynis pirmuosius šiii motų 
mėnesius nuo automobilių 
daugiausia žmonių žuvo Ash
land ave. Antrąją vietą uži
ma Halsted gatvė. 

Būtent, Ashland ave. žuvo 
28 asmenys, Halsted — 24, o 
\Yestern ave. 16 asmenų. 

Roosevelto Laimėjimo JENKINS STOPS LELLO IN SECOND TO RETAIN TITLE 
Parengimas 

Illinoiso graikai 
savo tėvynei 

Illinois valstybėje graikų 

Susirinks visi Chicago 
lietuinai demokratai 
Dariaus-Girėno Amerikos 

legiono postas rengia Roose
velto laimėjimo vakarą lietu
viams d.?mokratams posto sa-j 
lėj šį vakarą 7:30 vai. 

Delegatai iš penkiolikos lie
tuvių demokratų klubų, sykiu 
su visais nariais iš centrali-
nio Cook County Lygos ir 
lietuviais biznieriais, profe
sionalais dalyvaus parengi
me. Visi demokratai, kurie 
pasidarbavo, kad išrinkus 
prez. Rocseveltą, džiaugsis su 
legionieriais per ištisą vaka-

organizacijų ir draugijų at- ** kalėsime trukšmauti ir 
stovai sekmadienį turėjo susi- Pasilinksminti ,su draugais. 

savo draugais, #arba kreiptis 
į advokatus. 

Nuėjusiems balsuoti 
pasakyta, kad jie 
jau balsavę 

42-iojo wardo 41-ojo preį-
cinkto balsavimų priėmimo 
teisėjas Ralph Parce pasako
ja, kad kai precinktas atida
ryta piliečių balsavimui lap
kričio 5 d. rasta, kad apie 
75 nuošimčiai visų balsuoto
jų buvo nužymėti, kad jie 
jau balsavę. Paskiau atėju
siems balsuoti piliečiams ne
leista balsuoti ir jiems nuro
dyta, kad jie jau balsavę. 
Tik nežinia kada, kur ir kaip. 

Binkimhj komisionierių 
boardo raštinėse išaiškinta, 
kad tie balsavimų nužymėji
mai atlikti klaidingai per tei-

« sėjų rinkimus birželio mėne
sį. Vietoje nužymėti, kad bal
savę per teisė jų rinkimus, 
nužymėjo per lapkr. 5 d. rinki 
mus. 

Po čto išaiškinimo leista 
piliečiams balsuoti. 

ett W. Patterson, 35 m. amž., 
iš Harvey, su žmona ir trimis 
vaikais, kitu — Stanley Ku-
duk, 23 m., ir Jobn Pikosz., 
X9 m. amž., abu iš Phoenix. 

Patterson su žmona mirė 
ligoninėse. Kiti visi sunkiai 
sužeisti. 

Policija patyrė, kad Kuduk 
važiuodamas paneigė raudo
ną šviesą ir smogė į Patter-
sonų automobilio šoną. 

rinkimą Morrison viešbutyje. 
Sudarė graikų karo šelpimo 
sąjungą ir jai išrinko nuola
tinius viršininkus. Nutarta 
sukelti 10 milijonų dol. fon
dą graikų eivililų šelpimui 
Graikijoje. 

Užtroškusi monoxide 
dujomis 

Herman Vossberg, 8029 
Prairie ave., sekmadienio va
karą pasigedo savo dukters 
June iVossberg, 16 m. amž. 
Praeidamas pro uždarytą sa
vo garažą išgirdo automobi
lio inžino dundėjimą. įėjęs j 
vidų rado automobily negyvą 

Bus kukli inauguracija 
Illinoiso gubernatorius elek 

tas Green bus inauguruotas 
sausio 13 dieną. Naujas gu
bernatorius pranešė, kad jo 
inauguracija įvyks ekonomiš
kiausiu būdu. J is prašo inau
guracijos iškilmių rengėjų, 
kad tų iškilmifų išlaidos būtų 
komažiausios, kad rengiamojo 
baliaus dalyviai paneigtiį net 
puošniuosius drabužius. 

Gaisre žuvo kūdikis 
Edwin Hoch, 1849 Allport 

g t , rūkydamas cigaretę už
migo ir sukėlė gaisrą. Jis 
pats suspėjo išsivaduoti, bet 

Al. G. Kumskis, preziden
tas Lietuvių Demokratų Ly
gos Cook County, sykiu su 
teisėju Jonu T. Zūriu, yra 
vakaro vedėjai. Iš Dariaus-
Girėno posto komanderis An
tanas Kasper, Jonas Kelly, 
Wm. Sebastian ir Juozas Ki-
bort darbuojasi, kad' parengi
mas turėtų pasisekimą. Visi 
prašomi susirinkti kuo anks
čiausia, kad1 galėtumėm ilgiau 
laimėjimo proga pasilinksmin 
ti. J.TJ 

P a d ė k a 

r 'Urauyas ^eiiie: teiepnoto) 

Cliallenger Pete Lello, knocked down four t in ta in tlie 
second round, eliniging to Lightweight cbampion Lem .Tenkins' 
leg, as Jenkins was given the decision on a technfioal knock-
out, in second roimd of New York bout. 

tuviškų radio valandų leidė
jai. 

Taip pat esu dėkinga' S. 
Gabaliauskui, prof. A. Pociui, 
"Moterų Dirvos" red. S. Sa-
kalienei, Centro ižd. E. Stat-

Nuoširdžiai dėkojame S. K. 
A. rėmėjoms, ypač diairbščiai 
"card-ftimco par ty" ren-gimo kienei, 11. vai. direktorei M. 
komisijai, ir visiemą kurie 

| savo aukomis, gražiomis ir 
brangiomis dovanomis, pasi
darbavimu ir atsilankymu pat-

X Visų Šventųjų parapijos 
bankiotas praėjo nepaprastu 
{pasisekimu ir pakeltu ūpu. 

Paukštienei, 55 kuopos vice- Roselandiečiai kaip niekuomet 

dukterį monoxide dujomis už- jo kūdikis, 15 mėn., žuvo 
. V I • 

Policija ieško 
pagrobėjų 

Kenosha, Wis., policija pa
kvietė Cbicagos policija gel
bėti susekti du pagrobėjus, 
kurie Kenoshoj pagrobė vie
ną asmenį ir automobiliu pa
spruko, matyt, į Chieagą. 

Fabian Rodovich su žmona 
pranešė Kenosbos policijai, 
kad jie nugirdo pagalbos 
šauksmą gatvėje, 
prie lango matė, kaip du vy
rai apdaužė trečią kokį tai 
vyrą, itempė jį į automobilį 
ir nudūmė. 

Rodovochiui pavyko paste
bėti. Illinoiso automobilio 
" te ismų" numerį. Apie tai 
pranešta Chicagos policijai. 
Ši susekė, kad su tais "lais-
niais , , automobilis penktadie 
nį pavogtas ir apie tai buvo 
raportuota policijai. 

troškusią. 
Greit pašaukti ugniagesiai. 

Šie apie vieną valandą veltui 
darbavosi su pubnotoru ją 
atgaivinti. 

Tėvas nesupranta, kaip tas 
įtflėjo įvykti, i 

Nelaimės laiku žo žmonai 
ligoninėje gimė kitas kūdi
kis. 

Susprogo alaus kubilas, 
vienas žuvo 

7,000 galionų įtalpos alaus 
kubilas susprogo šeštadienį 
Peter Fox Brewing Co. bra-
vare, 2626 Monroe gt., ir užr 
mušė vieną darbininką, Her
man %Duberke, 26 m. amž., iš 
Hartford, Micb. 

Sakoma, sprogimo laiku ku 
Pribėgę bile buvo apie 4,000 galionų 

alaus. 

Penki sunkiai sužeisti 
('^Vakarų link nuo Home-
wood susidaužė du automobi
liai sekmadienio vakarą. Pen
ki asmenys sunkiai sužeisti. 

Automobilio 
sužeista mirė 

Sekmadienį Šv. Kryžiaus 
ligoninėje mirė Miss Carmen 
Valente, 20 m. amž., 2500 S. 
We8tern ave. Tą pat dieną 
ji buvo sužeista, kai Indiana 
Beit Harbor prekinis trau
kinys ties Cicero ave. ir 54 
gt. smoge į automobilį. 

Paskyrė kalėjimų 
viršininkę 

Illinoiso gubernatorius 
Stelle valstybės kalėjimų vir
šininku paskyrė savo bičiulį 
L. Fred O'Brien, Galesburgo 
advokatą. 

Iki šioliai kalėjimų viršinin 
ko pareigas ėjo Josepb E. 
Ragen, Jolieto ir Stateville 
kalėjimių viršininkas. Ragen 
ir toliau pasilieka šių dviejų 
kalėjimų viršininku. 

Gaisras ištiko fabrike 
Gaisras ištiko James Me

tals Products Oo. fabriką, 
426-30 No. Oakley ave. Apie 
10,000 dol. nuostolių padary
ta. 

rėmė pramogėlę. < 

Brangieji! Jūs savo nuošir
džia parama padiedate mums 
Dievo Karalystės plėtimo da
rbe. Už tai stengsimės Jums. 
atsilyginti savo darbais ir 
maldomis. Prašysime Jėzų, 
kad mūsų kilnios širdies re-
mėjoms-rėmėjams gausiai at
lygintų savo rinktinėmis ma
lonėmis. 

Šv. Kazimiero Seserys 

Gaisras Fort Dearbom 
Užpraeitą vakarą gaisras 

ištiko Port Dearbom repliką, 
ties 26 gt. ir Micbigan eže
ru. Apie 2,000 dol. nuostolių 
padaryta. Tai vandalų dar
bas. 

Apiplėštas gydytojas 
Grįžusį ligonį aplankius dr. 

I. Kubeli ties jo namais, 208 
No. Waller gt., užpuolė plėši
kas. Atėmė 26 dol. ir pabėgo. 

RADIO 
Peoples baldų įstaiga vi

suomet vaišina radio klausy
tojus gražiomis programomis 
kas antradienio vakarą. Taip 
ir šiandie, radio klausytojai 
girdės A. Zabukienės daininin 
kių grupę iš Brighton Park. 

Be to, bus smagios muzikos, 
įdomių pranešimų, gerų ži
nių iš Peoples krautuvės apie 
kalėdinius pirkinius. Čia šiuo 
laiku eina didelis ir nepa
prastas prieškalėdinis išpar
davimas visokių namams 
reikmenų, tinkamiausių Kalė
doms dovanų. Nepamirškite 
šį vakarą. 7 valandą užstatyti 
savo radio. Rep. XXX. 

BRIDGEPORT. — Prašau 
priimti širdingą ačiū visų, ku 
rie prisidėjo prie surengimo 
vakarienės Moterų Sąjungos 
49 kuopai, minint vientų me
tų gyvavimo sukaktį Lietu-
vių Auditorijoj: / 

Dienraštis "Draugas ," He-

pirm. M. Aitutienei, 48 kuo
pos atstovei P. 'Vaicekauskie
nei, Jaunos Lietuvos atsto
vui rast. A. Rudokui, Palai
mintos Lietuvos dr-jos pirm. 
Jackui, Vytauto dr-jos rast. 
Kilevičiai, Saldžiausios Šir
dies V. J. dr-jos pirm. J. 
Bubniui, ARD. 2 skyr. atst. 
P. Šliogeriui. 

Negaliu pamiršti sąjungie-
čių komisijos: O. Volongie-
nės, A. Janušauskienės, kuo
pos korespondentės O. Ale-
niūnienos, kurį daug rašė ir 
garsino . inflšį ' . Įparęngjpfe;; 
darbininkių: T. .TruMenė*! Z. 
/Višniauskienės, _ ^M. Pentvėrie 

* . '.l '•• . " . . . 

nes, jaunų sąjungiečių, ku
rios prie stalų patarnavo: S. 
Žičikienes, kuopos nut. rast. 
K. Jurgelioniutės, fin. rast. 
O. Mažeikienės. (X Rudis, A. 
Raslovičienės. 

Priimkite ačiū ir visi, ku-

šiuoisie audringuose laikuose 
fcuaispietę aplink savo T?(arapi-

Antradienls,. lapkr. 26, 101") 

X Mečys Šveikauskas, " to -
leikietis", kuris už pasidarba
vimą Lietiniai apdovanotas 
LDK Gedimino ordinu, kuris 
taip pat yra "Draugo" Mari
nų Fondo Garbės rėmėjas, at
silankę*? į redakciją dar sutei
kė aukų tam fondui. 

X Nancy Paukštytes sn Ch. 
Radke šaunios i^utuoktuves į-
vyko praeitą šeštadienį, Ne
kalto Prasid, P. & bažnvčio-

• 

je. -Vestuvių puota įvyko Sal-
lys salėje, šie metai Paukščių 
šeimoj tikrai pažymėtini: tė
vai : Marijona ir Anufras šve
ntė sidabrines vedybinio gy
venimo sukaktuves. Vėliau sū 
nus apsivedė, o dabar duktė 
ištekėjo. 

X ''Nabagas SLA" — taip 
daigelis kalbėjo "Margučio" 
vakare, Padėkos dienoj. "Bro 
liai Razbaininkėliai , , — tai 
"komedija" iš SLA vidaus 
gyvenimo. Net lietuviškam 
mene" toji organizacija ne
turi ramybės. 

X "Bobutes susipyko/'" — 
tokiu vardu M. S. 55 kuopa, 
West Side, vaidins komedijų, 
Aušroj Vartų parapijos salėj, 
gruodžio 1 d., 7:30 vai. vak. 

X L. Vyčių Chic. apskr. 
choras turės "sočiai" vakarą 
ateinantį ketvirtadienį, Lietu
vių Auditorijoj. 

X Aušros Vartų parap. ba
žnyčioj praeitų sekmadienį 3 
vai. popiet buvo ypatingos pa
maldos už taikų. 

X Jonas Jasinskas pradėjo 
ją ir suėjo tai.pt skaitlingai,' dirbti Milda Auto Sales (Ka
bėti netilpo į «salę. Klebonas 
nuoširdžiai sveikino parapijo
mis. Karštai taip pat kalbėjo 
ir svečias dr. P. Vileišis. Kal
bos pynėsi apie parapiją ir 
dabartinę nelaimingą Lietuvą. 

X Cicero Federacijos 12 sk. 
kviečia draugijų, kuopij ir 
klfibų atstovui.susįrinkiman 
ši vakarą, laįrįkr. 26 d., 7:30 
v. v. į mokyklos kambarį. Su
sirinkime bus ta^asį#piejba-
-rfkMąr ^arK^iiol^f^^^sįra 1 -
toriui kun. ,L Klor'iųl&pagerb-
41'-jo kunigystes 2;J n i sukak
ties proga. BamlvTtttas įvyks 
gruodžio 29 cf; 

rie atsilankymu kuopą pa
rėmėte 

raičio įstaigoj) pardavėju. 
X Moterų Sa-gpos Chicago 

apskr. vakane-koncerte West 
Pullitiane publikos buvo ne 
per daugiaiusiai. Programa gra 
ži, visus sužavėjusi. 

X Tarp daugelio pabėgėlių 
iš Lietuvoj nuo komunistų ve
rgijos, skurdo ir bado, randa
si ir dr. K. Pautienius, kuris 
dabar tarnauja Šv. Katarinos 
liigoninėj, Karaliaučiuje, Vo
kietijoj. Jis yra pusbrolis kun. 
P. Oesnos, klebono šv. Juoza
po parap., Mabanoy City, Pa, 

X "Draugo' * koresponden
tų klubo nepaprastas (ekstra) 
susirinkimas saukiamai ket
virtadienį, lapkr. 28 d,, redak
cijoj. Visi gavę kvietimus pra 

R. Mazeliauskiene/kp. pirm. j šomi atsilankyti. 

Dienraščio Draugo Bankietas Su Programa t. 

Sekmai, Gni-Dec. 8, 
1940 Metais 

Aušros Vaitu Par. Salėj, 
2323 W. 23rd Place, Chicago 

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, meniškai prirengta puota su įvairiais pamarginimais ir 
vyraus draugiška dvesia. Pelnas skiriamas Mašinų Fondui! 

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