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T R U M P A I 
Dr. K. M. 

Olandai daug kenčia nuo 
vokiečių: maža maisto, nėr 
laisvės, kraštas vargsta. Vo
kietija jų aadį užpuolė, |>a-
vergė, ką, turėjo geresnio, — 
sau pasiėmė. Todėl kiekvie
nas olamlas tikrai nori, kad 
Vokietija karą pralaimėtų ir 
kati Olandija išsivaduotų. 

Tokia žmonių nuotaika la-
hai nepatinka pavergėjams. 
Vokiečiai norėtų, kad olandai 
keiktų anglus už patiriamus 
vargus. Kare, teisinasi užpuo 
likai, viskas leistina. Todėl 
imastf vokiečiai labai nesvarių 
priemonių. Prieš porą savai
čių Anglijos lakūnai suardė 
daug Olandijos IK*tų, padegti 

ROMUNIJOJ 
Visur gerai, bet namie esą 
geriausia "" Italijos laivynas 

KRUVINASIS KERŠTAS 

Italai vengia 
Italų laivynas pabėgo 
Susirėmimų pasėkų neži 

NAUJOSIOS GRAIKŲ POZICIJOS 

Italions *all in« 
back on Shkumbi 

8 
LONDONAS, lapkričio 27 

d. — Anglijos Viduržemio 
laivynas praneša susi rėmęs 
su galinga italų laivynio gru
pe, kuri tačiau skubiai pabė
gusi j Savo bacoe^. 

Admiralitetas, kuris jau an 
karo sandelius, paoWė žalos j kščiau y ra pranešęs, jog Ita-
lėktuvų* laukams. Kai aniglai. Hjos laivynas vengia susirem 
nulėkė namon, pakilo vokiečių j t i su anglais, sako, jog kol 
bombanešiai ir apmėtė bom-1 kas šio t rumpo susirėmimo iš 
bomia gyventojus vienam, ki- duvų, nežinoma, 
tam mieste. Per radio paskel Į Komunikatas sako, jog an-
be, jog ramius olandus gy-i I^ai susitikę du Italijos kovot? 
vartojus žudė anglai. Deja, laivus, lydimus " didelės gru-
vokiečiai pamiršo pridengti j pėV ' kruzerių ir naikintuvų 
savo svastikas bombansių šo prieš pa t pietus, 
nuose. Nors jie apmetė bom- j (Anglija sakosi lapkričio 11 
bomis gyventojus iš d i d e l ė s e Tarauto l l o M j e sunaikinusi 
ankštumos, liet olandai aiš- p n s ę Ttalijos hūT0 į į ^ į T a _ 
kiai matė svastikas ir žino, ( , i a u i t a l a i ^ ž i n i a s l l ž j c i n_ 

cija) . ' \*W 

nusivijo juos i r a prie 
ša iš labai toli. 

" T u o tarjpai platesnių žinių 
nėra, bet ka ip t ik bus gali
ma, bus pranertai' \ 

DAUGIAU KA
RIUOMENES PRIEŠ 

SABOTAŽĄ 

kns kaltas. 

SAUGIAUSIA NAMIE 

Komunikatas praneša: 
i ' Gauta pranešimai, 

prieš pat pietus mūsų laivy-
jog 

Admirolas J . H. Towers, 
t a u t i n ė j apsaugos komisio-
nierius W. S. Knudsen ir lai
vyno lėktuvu imspektorius; ka 
pit. K. Whitimg, apžiūrėję E. n a * Viduržemio jūroj susitiko 
Hartford, Conn. daromus ka
ro lėktuvus — naikintuvus, 
pareiškė, jog jie bus " g r e i - ' v ^ lydimų gausios kruzerių 
čiausi pasaulyje'*. Iki šiol n a i i r naikintuvų grupės. 
kintuvai galėdavo lėkti n*J "Pastebėjęs mūsų laivus 
daugiau 360 mailių valando- priešas tuojau pakeitė savo 

su Italijos laivų grupe, susi-

STOCKHOLMAS, lapkri-
čio 27 d. — Šiandie Vokietija 
pasiuntė didelius dalinius kai 
riuomenes ir šarvuotų tankų 
į vakarinę ir pietinę Norvegi
ją, ku r paskelbtais karo stovis 
kovai su sabotažu svarbiau
siuose susiekimo centruose 
palei šiaurės A t k u t o pajūrį. 

Spaudos pranešimai iš Os
lo, sako, jog per paskutinią
sias dvi dienas vakarinėj Nor 

] viegijoj įvyko daugelis " s l ap 
t i ngų" kalnų pašlaičių slinki
mų, kmrie sustaibdė kelių ir 
geležinkeliu susiekimą, ku
riais naudojasi Vokietija, kad 

- • " '•• 
ScoU of Milės 

Geležine sargyba sušaudė 
64 oolitinius kalinius 

Romunijoj gr iežta cenzūra 
Sušaudyta teisėjai žandarai 
Su imt i buvę premjerai 

BUDAPEŠTAS, lapkričio I rolio valdžios žmonės. Bian-
27 d. Pranešama, jog šian die sušaudyta 6-1 politiniai ka 
die Rom unijos Geležinė Sar
gyba pradėjo kruviną kerštą 
prieš buvusius karaliaus Ka-

KONFERENCIJOS 

liniai netoli Geležinės Sargy
bos įsteigėjo Corneliu Zelea 
Codreaunu k a p a 

Vengrijos žinių (agentūros 
pranešimu šiuos 64 kalinius 
sušaudė Geležinės Sancvbos 

DĖL PADUNOJAUS hnr>,s •7i!avfvs taWJ». 
Romunijoj įvesta griežčiau-

C'Draupas' .-cme telephoto) 
Šiuo žemėlapiu vaizduojama^ kaip graikų kariuomenė (pilie-

ynai Albanijos sostinė. 

Ž I N I Ų S A N T R A U K A 

dedančia iš dviejų kovos lai- aprūpintų savo bazes Norve

gijoj-

je. Amerikos naikintuvai 
skris daugiau 400 mailių į va 
landą ir jų siekimo tolis bus 
iki 1,700 mailių kelionę. Nau
jieji lėktuvai tur i P r a t t i r 
Whit ing motorus su 2,000 ar 
kliu jėgos. 

kryptį ir skubiai pasitraukė 
į 'savo bazes. Mūsų laivynas 

ITALAI, SUSTIPRĖ
JĘ LAIKOSI 

Svarbiausieji sabotažo vei 
ksmai įvyko /Vestlandet pro
vincijoj, kur okupacinėms vo 
kiečių pajėgoms tuojau pa
siusta parama. Svarbiausias 
geležinkelis t a rp O^lo ir Ber
gen sugriautas bent dešimtyj 
vietų. 

WASHINGTONAS, lapkri-j JERUZALEM, lapkričio 27 
čio 27 d. — Pabrėždamas, jog į d. — Galutinas pranešimais a-
žiniyj srityje radio industrija! pie žuvusį laivą Patr ia Hai-
atliko " s a v o darbą, pu ik ia i " fos uoste sako, jog nelaimėj 
Prezidentas Rooseveltas pa- j žuvo 22 asmenys, 21 dingęs ir 
reiškė, jog demokratija nega-1180 sužeistų,. 
I e t į "pakęs t i bet kokio vy 
riausybes užsimojimo domi-

SOFTJA, lapkričio 27 d. — 
Stebėtojai laukia, jog netru
kus bus pradėtas da r plates
nio masto diplomatinis ma
nevravimas dėl Dunojaus žio
čių, kontroliavimo. Manoma, 
jog čia daugiausia susitiks 
Vokiieitijos i r Rusijos intere
sai. 

Bulgarija, kuri, sakoma, 

sia <cen7Aira, bet vokiečiai ir 
vengrai šių žinių persiuntė 
pasiimtinybių. telefonai".*. 
SUŠAUDYTA TEISĖJAI 

Visi teisėjai ir žandarai, ku 
rie tariamai prisidėję prie 
Geležinės Sargybos narių ma
sinių žudimu karaliaus Karo
lio valdvmo metu, dabar su-
šaudyti. 

Šis kialįnin sušaudymaspra 
Rusijos remiama išvengė bent ^ ^ ^ ^ t y a r į 0 > k a i p 

laikinai Romos-Berlyno-Tokijo 
sąjungos, datr daugiau apsi
džiaugė Anglijos pasičadėji-

Karolio laikais k a d sušaudy
t a Geležinės Sargybos nariai. 

Sušaudytųjų tarpe vra bu-
ura pagerbti Bulgarijos nelie- v ę s R o m i m i i ^ p r ; m j e r a s 
čiamybę, jei j i išsilaikys neu 
t rali Europos kare. 

George; Argesanu, Bukarešto 
policijos buvęs prefektas gen. 

nes informacij 
laisvus kelius' 

Karo mini'sfteris gen. T. j Gabriel Marinescu ir Romu* 
Daskaloff pareiškė, jog Bul- į nijos slaptosios ipolicijos bu-
garija retai kada yra buvusi v e P vadas Ion Morusow. 
" tokio j palankioj pozicijoj i r ATKERŠIJO ŽUDYTOJAMS 

. H < M W « O i r O A S r i i i p k i i « o į ^ ^ ? d r ^ f J ^ P d a - Taip pat pranešama, jog 
m A Wnr« T o ^ i i / i , vvo ^ lT ^ride^ 3°« mm sio j "Komunijos te is ingumas" a t 

ne- i lygino žandarų viršininkui 
ns naktimis gesinamos. , ̂ > n . Bengliu ir 14 žandarų, 

Diplomatai laukia naujų ! k t t i e t i e s i a m a i dalyvavę 

nuoti ar kontroUuoti visuome 27 d. — Nors Japonija i r yra ] a i k o B u l . . ' '^^ 
nes informacijos viešuosius i r Italijos sąjungunnk? p: 

trilypes sąjungos pakto nucb-
tatus, tačiau japonų Hongkong 

Codreanu nužudyme 1938 m. 

ATĖNAI, lapkričio 27 d. — 
Pranešama^ jog naujai pri
siųstoji kariuomenė sustipri
nk) italų pasipriešinimą pieti-

Norvegijoje keičiasi žmo
nių nuomonė, kas laimės ka
rą. Kai '.sugriuvo Prancųzija, 
norvegai daugumoje l a u k ė j e Albanijoj, bet gra iku 
Anglijos žlugimo. Taip ji«ms j pranešimai sako, jog šiauri-
pranasavo okupantai. Bet per j nėj i r centrinėj zonose f ašis 
devynias savaites ^blitzkrie-
g o " neįstengę įkelti į kojos 

ta i tebesitraukia. 

Sakoma, jog Vokietijos vai 
džios atstovai suareštavę skai 
čių asmenų, kurie, jų many
mu, esą sabotažo vadai. Pra
nešimai sako, jog t a r p Oslo 
i r Vestlandet nu t raukta tele
foninis susisiekimas ir dau-
geiyj vietų sugriauta tiltai. 

Šalia naujai prisrastosios I # 5 0 , 0 0 0 A M E R I K O S 

BAZĖMS 
WASHTNGTONAS, lapkri-

į Angliją — vokiečiai Norve-
gijoj pajuokiami. Jūreiviai j kariuomene*, sako praneši-
padare atitinkamą išvmlą. J i e j m a s i š f r o n t o » I t a l i J a pa^iim-
bega savo mažais laiveliais tusi ir daugiau orlaivių. 
j Angliją, stoja laivų temy-į O r a i k i j o s k a r o k o m m i k a J \ ™ 27 A - Sekr. Knox i i a » 
bon savanoriais. Tokių pabė- , . . die praneša, jog Prezidentas 

tas -praneša, ,iog kanucmene w 

. . . . . . „ . . Rooseveltas paskvrė $50,000 
"sėkmingai veikia Albanijos- * 

.. . . . , , . . T^ . 000 įrengimui orlaivių ir lai-
tentori joj ir jog Koricos a-

,. , - . v v. .A , Ivyno bazių, gautose iš Angli-
pylinkej paimta sėsi italų pa- J T & 

. . . . . . i • • • jos vietose už 50 senų Ameri-
likti karo orlan'iai. y 

gėlių iš okupuotų neigų susi
darė iki 20,000 vyrų. J ie yra 
(patyrę jūreiviai i r daug ga
lės padėti anglams. 

ORAS 
(iiedra i r Šalčiau. Šiaurvaka
rių vSjai. 

Saulė t eka 6:55 vai., saulė 
k idž ias 4:90 vai. 

kos naikintuvų. 

Knox ta ip pa t pranešė, jog 
papildomosios divizijos laivy-

Vyriausybej atstovas pat
virt ino prart?šimus, jog grai
k u kariuomenė išlaipinta Al-

Įbanijos pajūryj prieš Korfų I 1 0 e r g i n i ų New Yorke i r 
salą, bet j is užginčijo italų | N e w J e r s e y P l a u k t a akty-
pranešimą, jog ši kariuomenė ! viai tarnybai prie Panamos 
sunaikinta i r suimta. kanalo. 

nepavykusio karo Graikijoje. 

CANBERRA, lapkričio 27 
d. — Australijos laivyno se
kretorius šiandie praneša, jog 
prieš penkias dienas Indijos I SHANGHAJUS, lapkričio 27 
vandenyne '"priešo l a iva s " d. — Japonijos žinių agentū-

News, anglų kalba, neįsusilai-1 Padunojans konferencijij šią 
kė nepašiepes Mussolini dėl, savaite, kuriose paaiškėtų kur i Vengrija* agentūra irgi p ra 

nuskandino 8,739 tonų anglų 
krovinių' laivą Por t Brisbane. 

r a Domei praneša, jog japonų 
kariuomenė Hupeh provinci-

Aujstralijos karo laivas uos- Į joj , virš 600 mylių Kinijos gi 
tan atvežė 27 išsigelbėjusius j lumoj, baipa apsupti 300,000 
jūreivius. I Kinijos kariuomenes. 

ITALAI NUSKANDINC 6 LAIVUS 

susitinka Vokietijos ir Rusi
jos inlteresai. 

Klausimas- apie Turkijos a-
teities padėtį ir a r Jugosla)-

neša, jog suareštuota buvę 
premjerai Ion Gigurtu ir Con 
stantine Argetoianu. 

Nežinoma ar dabartinis 
i premjeras gen. Ion Antonescu 

vija pasipriešins galimam j p r i t f t r i a ^m^ m a s i n i a m e žu-
spaudimui įstoti trilypėn są- dyrmm^ I k i S i o I > s a k o m a , j i s 

jungon, Sofijos stebėtojų ma
nymu, priklausys nuo Rusi
jos diplomatijos manevrų. 

ROMA, lapkričio 27 d. — 
Italijos vyriausioji karo va
dovybė šiandie praneša, jog 
anglų bombanešiai apgriovę 

(Komunikate nepažymėta 
kam priklausė laivai, kurie 
galėjo būti anglų, prancūzų 
ar Egįpto. 

Oraikijoj sako komunika-
nemaža namų Torino, I U h - L „ „ ^ a v i a c i j a t e b w r f 8 

jos svarbiausiojo industrijos | n l , o ) a t i n e s a t a k a s a n t p r i e 5 o 

miesto, centre ir pr iemies- ! . _ . 
' - kariuomenes ir įrengimų ir 

čiuose. Esa keletas gvvvbes -, , . ^ .n . . ^ » 
a, . v e j p U 0 ] e Graikijos Korfu sa 

aukų. Komunikatas pažymi, jog 
l a " . 

BOMBARDAVO 
ITALŲ POZICIJAS 

buvęs panašiems metodams 
priešingas. 

Trumpi pranešimai sako, 
jog nežinoma kas išleido mir 
ties bausmės įsakymą, nei ne 
sužinota a r pasmerktieji bu
vo slapta teisiami. 

Pasmerktieji buvo sušaudy 
BITOLJ, Jugoslavija, lap- ti, kai atkasta Codreanu ir 

kričio 27 d, — Grupės anglų > leitenantų kaulai iškilmin-
ir graikų orlaivių perskrido j goms laidotuvėms. 
vir6 Ochridos ežero ir Jugos- i.. 
lavijos kaime Ocbridoj pas
kleistas orlaivių pavojaus sig 
nalas. Orlaiviai nuskrido bom 

•, j . , • barduoti italu dalinius ir tie-P n e s a s pravedęs dvi oriai- • _ , 
, *.. - i i A n. • • i kimo kolonas t a rp Pogradeeo 

karo vadovybe gavusi patiki- vių a takas — ant .Albanijos i m
 r 

mų pranešimų, k a d fašistų uosto Valoną ir Libijos uosto Į l r ^ v 

bombanešių atakoj ant Alek-! Tripoli, tačiau nuostolių pa- • Oro sąlygoms pagerėjus į-sandrijos. Egipte, lapkričio 19 daryta maža. 
d. pata ikyta į šešis karo lai-Į Anglų sprogstamosios ir 
vus ir Suezo karo d i rb tuve^ ' padegamosios bombos Turine 
kuriomis naudojosi priešo lai lpedegė stiklo dirbtuvę, bet 
vvnas 

7 * gaisras tuojau sustabd\ias. 

^ ' k s t a aštresni susirėmimai 
tarp graikų ir italų Jugosla
vijos pasienyje, kur aiškiai 
girdima nuolatinis artilerijos 
susišaudvmas. BOyMt/STMASSEALS 
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negalina, 
|ei neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tik* 
i ui pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti vistas prisiųstu* rastus ir ypač korespon
dencijas sulis savo nsoitūros. Korespondentu prašo ra
uni trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondeaoUM 

Entered as Second-Class Matter Mareli 31. 1916 at , 
Cnicas-o, Illinois, Lnder the Act of March 8, 1879. 

Taip Negražu 

Anglijos parlamente buvo svarstomai klau
simas, kad bent šv. Kalėdų metu (per 48 
valandas) nutraukti karo eiga, bent trum
pai valandėlei paskelbti paliaubas. 

^a pačia proga buvo pasiūlyta prasyti Va
tikano tarpininkauti tarjp kariaujančiųjų, kad 
sustabdyti žudymus ir destrukciją bent di
džiosios šventes metu. 

Tačiau vyriausybės ga4va \Vinston Chur-
chill tą {gražų pasiūlymą griežtai atsisakė 
priimti. | 

tTaip negražu, Mr. Churchill. Tamstos pa
sipriešinimas bent -p6r Kalėdas sustoti *lieti 
nekaltą žmonių, kraują, yra prieškrikščioniš
kas. 

Krikščioniškai tautai kariauti per r^alė-
das, Kristaus, Taikos Kunigaikščio, gimimo 
šventėje, yra negražu, nežmoniška. 

Po vieno, kitjOi panašaus p. Churchillo el
gesio pasauiljfž pradės abejoti, ar yra ifyent 
kiek nuoširdumo anglu vyriausybes pareiški
muose, kad ji, kariaudama, su naciais ir fa
šistais, tarp kitu- dalykų, turi tikslą ginti 
krikščionybės idealus. 

Siekia Užkariauti Pasaulį 
Nacizmo ir fašizmo vadai atviriau prade

da sJkeĮbti, kad jų diktatūros su savo prog
ramomis taikoma ne vien Vokietijai ir Ita-

*lijai, bet visan\ pasauliui. Kitais žodžiais kal
bant, nacizmas ir fašizmas turėsiąs užka
riauti r«e vieną kurią valstybę, bet visą pa
saulį. Jei anų laiką p-ancūzų revoliucija bur 
•vusi dėl atstatymo individualinių žmonių tei
sių, tai mačiai ir fašistai kelią pasauly revo
liuciją del visuomeniniu teisių ir geroves. 

Naujam, nacių ir fašistų, revoliucijos už
kariautam pasamly ir atskiros tautos būsią 
" laisves'', bet jos būtinai turės pasiduoti 
naciškai ar fašistiškai diktatūrai. 

Tad, netenka stebėtis, jei visuose pasaulio ' 
kraštuose su dideliu gudrumu ir įnirtimu 
veikia fašistų ir nacių vadinamos penktosios 
kolonoms kurių tikslas yra prirengti kelią 
diktatorių armijoms. Nuo tos kolonos veiki
mo ne viena pasaulio t/aiuta nėra laisva. J i ! 
veikia ir Dėdės Šamo žemėj. 

Tačiau, juo aiškiau ir plačiau diktatoriai 
skelbia savo programą, juo laibiatu žmones 
nuo jos purtosi, mes matoO.kad jie atneša 
žiaurią, kruviną vergiją. 

To psties, žinoma, siekia ir komunistai su 
savo vadu Stalinu priešaky j a Jų diktatūra 
dar labiau suvario visokią žmonių laisvę. 
Tą aiškiai matome iš Sovietų Ėu^ijos gyve
nimo. Mes, lietuviai, tą gerai žinom.? kokią 
vergiją bolševikai užkorė Lietuvai ją oku- i 
puodami. 

Karo Nuostoliai 
Daug kai? pranašauja, kad šis karas dar 

tik prasidėjo. Jis dar labiau įsisiūbuosiąs. 
Bet ir per tą "pradžią*' Didžioji Britanija 
yra netekusi virš keturių šimtų laivų 1,611,-
842 tonų talpos; neutrales valstybės neteko • 
253 laivų su 769,212 tonų talpos. Anglijos j 
talkininkai pražudę 103 laivus su 47-1,816 to- * 
nu,; vokiečiai ir italai — 261 laivą su 1,26J>.- j 
C00 tonų talpos. 

Bet kiek išeikvota turto į kitus karo pa
būklus, kiek miestų išgriauta! Kiek jau žu
vo karių ir civilinių žmonių! Kiek pasėjama 
demoralizacijos! 

Taigi, jau dabai- kero nuostoliai yra bai
sūs, o kas bus toliau! 

Naujas C. L O. Vadas 
C I. O. (Congress of Industrini Organiza-

tions) laikytoj konvencijoj Atlantic City, N. 
J., savo vadu, vietoj rezignavusio John Le
vis, išrinko Thilip Murray. Jį pasirinko ak
lamacijos būdu. 

Naujasai C. I. O. prezidentas Murray, kaip 
ir jo pirmtakūnas Lewis, organizuotųjų dar-

' bininkų sajudin atėjo iš anglies kasyklų. Jis 
yra Pittsbungh, Pa., darbininku unijų vadas. 

Saro pirmojoj kalboj jii^ai kreipėsi Į uni
jas laikytis tamprios vienybes viduje. Mur
ray išreiškė gilų pasitikėjimą, ked susilauk
sime dianų, kuomet sis kraštas ir žmones tu
rės platesnį užtikrinimą naudotis pilna ge
rove, kad iš finansinio ir pramones pasaulio 
bus išvytas savanaudiškumas, išnaudojimas 
ir kad visiems darbininkams bus dueta, pro
ga naudotis tuo, ką Dievas iš savo nepa
prasto genimo ir išminties yra žmonijai su
teikęs. 

Naujasis vadas pažymėjo, kad jo pirmuoju 
rūpesčiu bus suorganizuoti Ford Motor Co. 
ir Bethlehem Steel korporacijos darbininkus. 

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS 
. Ji* . , f . *«i iv^ 

p 
Užsieniečiai skaitydami lai- kiškai. Kai kurias roLes esu 

kraščiuose, kad bombarduoja- pasiruošusi dainuoti (prancūzi-
mas Berlynas, turbūt dauge- škai, rusiškai. Jau Ameriko-
lis mano, kad berlyniečiai je buvau įpratusi išmokti ro-
vaikšto ipaniurę, susirūpinę, les originale, 
nusiminę. Visiškai ne. Gyvas Šiaip gi visi žino, kad esu 
tempas ir šypsena — dauge- lietuvaite. Vokiečiai, kaip ži 
lio berlyniečių palydovai. Be-jnicaiie, žiūri ne to, kur žmo-

Graiky Italy Frontas 
Gnadkai vits dar lupa italams į kailį, da-

rydanu Mussoliniui gedi}. Tasai šauktus Hit
lerio pagalbos, bet kol kas jo garbe prie to 
neprileidižia. 

Tikrai būt gerai, jei graikai išvytų italus 
iš viso Albanijos krašto. 

Pasaulis piktinosi, kad Mussolinis Albani
ją, užpuolė, o krikščionys jį įsmerke, kad jis 
tą žygį padarė Didžiajame Penktadienyje. 

Ar anksčiau air vėliau, Italijos fašistai su 
savo vadu del to susilauks tinkamos baus
mes. 

* • * 

Savio laiku Italijos diktatorius Mussolira 
yra pasakęs: '"Jei aš ką pradedu, niekas 
manęs negali sulaikyti". 

Šiomis dienomis Mussolinis su aatvo armija 
bėga niuo graikų. Įdomu, ar ir nuo to bė
gimo niekas negales jį sustabdyti f 

Bolševikų Veidmainystes 
"Gar sa s " tuo klausimu tarp kitų dalykų 

taip rašo: 

"Kada Vokietija pradėjo SGIVO akciją 
prieš Čekoslovakiją, Sovietų Rusija visą 
laiką demonstravo savo niusistatymą prieš 
Vokietiją ir duodavo suprasti, kad jei tik 
Prancūzija ir Anglija išeitų prieš naciu' , 
t : i ir ji prisidėtų jų pusėje. Dar neseniai 
bolševikai plūsdavo nacius savo spaudoje, 
per radio ir kitokiais būdais. Iš savo pu
ses naciai neblogiau atsikirsdavo bolševi
kams. Išrodydavo, kad gneičicu galėtų su
eiti į krūvą ugnis ir vanduo, negu rudieji 
naciai su raudonaisiais bolševikais. 

Kada kilo naujas pasaulinis karss, So
vietų Rusijos valdovai dar "JtytnMt" pra
dėjo vaidinti savo komedijas. Jie iš w* 
pradžių atsistojo vokiečių pusėje padeda
mi pribaigti Lenkiją ir ją pusiau išsida 
Imdami. Hitleris turėdamas Maskvos (pa
lankumą galėjo visas savo jėgas sukoncen
truoti prieš savo oponentus vakaruos. 

rlyniečiai mėgsta džiugias pra 
mogas. Teatrai, kinai kitos 
panašios pramogų vietos pub
likos perpildytos. Tik progra
ma paprastai žymiai lanksčiau 
prasideda negu prieš karą, 
kad pasibaigtų iki lėktuvų 
puolimo aliarmo. Pagaliau ne 
kiekvieną dieną tasai lėktu-

|vų puolimas ir būna. 

Vieną pavakarę keletas lie
tuvių nueiname į vokiechų so
stinei operą — "Deutschies 
OĮpjernhaus". Žmonių pilna. 
Sale puiki. Šauniam orkestrui 
pritariant prasideda vaidini
mas "VVagnterio operos *'Wal-
kupei". Galite suprasti koks 
buvo mūsų susijaudinimas, kai 
toj Europos didmiesčio sceno
je pamatėme lietuvaitę — 'so
listę B. Stoškiūtę. J i vaidino 
taip svarbią rolę — Siegelin-
de. Su įtempimu stebėjome, 
kaip jai pasiseks. Puikiai! 
Skambus balsas, meniška vai
dyba. Gali būt įvairių nuo
monių del gestų, bet tai sko
nio dalykas.' Operos lankyto
jai, berlyniečiai plojo jos ga
rbei iš širdies. Plojome ir 

!mes ir džiaugemetsi bei didžia-
vomes tokiu lietuvaites pasi
sekimu. 

Buvo įdomu arčiau tą mū
sų dainininkę paižinti ir vie
ną rytą gavau pas ją "audi
enciją". 

gus gyvenęs, o kokio kilimo 

Po Sviete Pasidairius 
Lietuvoj, kaip gazietos pra 

lietuvių priežodį: lauk šunie, 
kol padla padvės. 

neša,-gyvuliai pradėjo sirgti j M a h a m ) j a u s «Saule" išfi-
snukio liga, o Hartford, Į g e r i a v o > k a d p a § t a i yra prie-

kaip sakoma, kraujo — j Conn., "Laisves" vardo cho- ^ ^ b u t Į € g e r į u įr kitokių 
ras gerkles liga. Tos ligos i'toįįfįįjįfa" Išrokavus, 
žymes pas ctibro narius ypa- k a d p e n n s y i v a n į a steitas tu-
tingai buvo pastebėtos Ame-

Blut. Todėl ir mane -laiko ne 
amerikone, o'lietuve. Kai pa
skutiniu laiku taip atsitiko su 
Lietuva, tai daug kas iš ma
no pažįstamų pareiškė man 
užuojautą..' 

rikos Lietuvių Piliečių klubo 
atidarymo programoje. Kuo
met prisėjo programą atida-

Muzika Vokietijoje auk- j ryti Amerikos ir Lietuvos 
štai pastatyta, aukščiausiai 
visoje Europoje. Vokietija pra 
lenkia net dabartinę italų, mo
kyklą. Vokietijoje dabar yra 
net 108 operos, pačiame Ber
lyne — trys. Teatro darbuo
tojams Vokietijoj geros sąly
gos. Opera vokiečiui kasdie-
nis dalykas, kaip amerikie
čiui kinas. Bilietai, palygin
ta nebrangūs. Labai retas at
sitikimas, kad ' bilietai būtų, 
neišparduoti. *Dabar karo n w 
tu žmonės gaf net dar labiau 
teatrą lanko — nori rasti dau
giau nervams poilsio ir dvu-
sioisi džiaugsmo. Vokiečiai o-l 
Įpieras pažįsta, žino jų istori
ją. Gerokai paplitusi ir artis
tų adoracija. Gausiai perka
mi atvaizdai, atsiunčia laiš-

liimnais, tai "Laisvės" cho
ras negalėjo nei prasižioti? 
pasirodė, visų gerklės buvo 
užakusios, kai čerepakų. žiė-

Dabar hartfofdiečiai, susi
tikę bile vieu$ "Laisvės" 
choro choristų siūlo visokių 
pilsų, kad pasigydytų iš tos 
ligos, ba gailą ypatingai jau
nų vdikinų-mėrginų. SU se
niais tjau tiek to 

ri daugiau paštų ne kaip ki
tos valstijos, "Sau l ė " šitaip 
uždrožė: "Taip, mes turime 
net 3,364 pacztus*, W e l turi
me daugiausia politikierių, 
butlę-gėriu,. .vagiu, raketieriu 

Į ir kitokiu politišku szunpa-
laikiu.'' 

Taigi, reikia panaikinti pas 
tus, tada išnys ir visokie po
litiški ' ' šunpalaikiai.'' 

Dabar daugelis žmonių že-
nijas ir dėl to neužilgo gali
ma tikėtis visokio triubelio 
su jų meile. Viena gazieta 
jau dabar duoda patarimus 
jaunavedžiams. Sako, kad 
•kuomet luomas moterystės 
įžengia per slenkstį, tai mei-

voje" J. Jurginio įdėtas raš-
kų, prašo fotografijų su savo, t a g d u o d a m u m s ^not^ k a i p 

parašu. Operoje, kur aš du- j t o g g a r s į o s į o s brigados vei-

Lietuvos balšavi'kų gazietos 
kasdien rašo apie nepaprastą 
Sov. Lietuvoj kultūrinės veiki 
los pakilimą. Girdi, visur stei, le išlekia per langą. Todėl 

apsiženijuss geriausia yra lai
kyti duris ir langus gerai 
uždarytus. 

Gal; ir teisybė, nes dauge-
,lis apsiženijusių, užuot meilę 

giamos meno, kultūros ir ki 
tokios brigados. Menas, kul 
tūra kyla kaip tešla ant mie
lių. Tačiau "Tarybų Lietu-

bu, daugiausia yra artistai 
vokiečiai. Kitų tautų esame 
tik penki. 

— O kaip praleidžiate lais
vą laiką? 

Jo tai mažai teturiu. J sa
vaitę tris keturis kartus imu 

Džiaugiamės mes Tams- jv a įdybos - dramos pamokas, 
ta. Kaip gi patekote į Beri y 
no sceną! 

— Pastebėjau, kad mar.io'! 
balsui tinka Waignerlo rolės. 
Man visada ndrisi vaidinamas1 

roles išmokt kaip reikiant, 
kiek g>ajlint i&4irjirmują šalti
nių. Dėl to ir .ryžausi vykti į 
Vokietiją, į Wagnerio tėvyne 
ir čia įsigilinti į to didžiojo 
mieinininko kūrybą. Į Berly
ną atvažiavau i 1938 m. vasa
rio mėnesy. Pastudijavau ket
vertą mėnesių. Iš pradžių kal
bos nemokėjau, iš viso čia bu
vo kitoks įspūdis nieigu Am2-

tris-keturis kartus imu bailso 
lavinimo pamokas. Lankau 
spektaklius kur kiti tas pa
čias roles atlieka>, kurios ir 
man tenka atlikti. Teatre gi 
vėl turime visokių repeticijų: 
įsolo, visi drauge, su orkestru, 
scenos repeticija ir t.t. Be to 

naujai opumai — 
(Nukelta į .4 pusi.) 

laikyti uždarius namie, vežio
ja ją po visokius šiltus kraš
tus ir kitokius karštus sp.ring 
sus. Paskui jos negali nei už
daryti, nei sugauti, nei su-

kia. J. Jurginis rašo: "Gavę 
paraginimus suteikti žinias, 
ant greitųjų susirašė į taria
mąsias meno brigadas, išsi-j valdyti. 
rinko direktorius, kapelmeis-j . 
trus, rezisorius, pažadėjo j Jonas Bobaitis prie vienos 
jiems atlyginimą ir pranešė j šapos atidarė užeigą ir lunč-
centrui: be pinigų darbo ne-j ruimį darbininkams. Bet dar-

rengiuosi 

galima pradėti. Visa brigada 
ramiai sėcli ir laukia pinigų. 
Kai į vietos paštą ateis or
deris algą atsiimti, tada atsi
ras ir choras. O tie orderiai 
algoms gali ateiti tik ant 
"Šventos Nigdos," kaip sa
ko seni lietuviai. Kad nėra 
gaidų ir veikalų, balšavikiš-
kų autorius panaudoja kitą 

bii;inkai greit pastel>ėjo. ',ad 
jis duoda permažą p ciją. 
Sykį vienas kostmuj is iš
drįso paklausti: 

— Pžian, kodėl pas tave 
lunčiui tokios mažos porci
jos? 

— Kad darbininkai grei
čiau suvalgytų ir nepavėluotų 
į darbą, — atsakė Bobaitis. 

# Išrodo, ksd paskutiniai Sov.-Kusijos d.i 
pLomatijos žygiai kre'ipiami, kad į karą į 
traukti Jungtines Amerikos Valstybes, y- rikoj. Atrodė, kad rieg;lėsiu 
patingai sui Japonija, Maskvos viešpačiai prisitaikyti prie BttTopoB gy-
mano, kad tadai jie gerokai pasiplėštų ir ven[mo .Tač i au pasisekė. Ne-
Azijojc.Be abejonės, Japonija kariauda- j m a ž a i l m m , p a d 5 j ( ) fe a p l i n . 
ma su J. A. V. creitai nusilpnėtų. To Sov. L , _ , , , '_ , . . . . 
•~j .-.. , / , . , . ^ , , - i . . ikybe, kad būdama kilusi ifi 
Kusnos valdovams tik ir reiktu. Jio v i s a , . .v, v . , , ., , . , . ,, ,_ ,, ._ lietuviškos šeimos lengviau laiką būdami "neutralus taupytų j€gi:s . 
patogiam momentui. Pastebėję, kad Japo- galėjau įprssti prie vokiečiij 

.. . ". V, "V' . ., *. jtarenos, negu kad tikri anglai mja jau nusilpusi, jie pultų ją ir pnbaig- , . .&- . f 
tų. Matvt, kad japonai tokių Maskvos v d - į S a h W*- P o k e t u n u m e n e " 
d vų politikų gerai supranta. Kaip ttk|8^ ^ u Pr i raš iau sutartį su 
Maskva pradėjo stipriau flirtuoti su Ber-, operos direkcija. Tai buvo ti-
lynu, japonai darosi nuoširdesni Amerikai, kras pasisekimas, nes dar nė 

Kaip ilgai Maskva varys tokią veidmai- kalbėt kaip reikiant vokiškai 
nišką ir žulikišką politika parodys ateitis, nemokėjau įr sudarant sutar-
Bet ir "kytriamsieji" prieina liepto galą. j tį turėjau atsivesti savo vo-
Maskvos valdovai savo žulikišką politika Uieriu kalbos mokvtoją, kad 
jau prisiglenižė svetimų žemių, uždėjo sa- pa igelbėtų. Dabar jau galiu 
vo jungą pavergtoms tnuttms. Vienok t ip 
sulipilyta Sovietiškoji Kusi ja nei kiek n 
bus stipresnė už enrų Rusiją, l ' /t ks tik' 
rimtesnio smūgio, kai ji ims Irupeti, kaip 
tas bokštas 'nustatytas iš nesuderinamij ele
mentų. 'Busiju tunVi suhvrėti į etnografi
niai ir istoriniai a t sk i ra dalis. Tada įr| bomis, pav., grafienės rolv 
Lietuvai vėl Kgrįi laisvė ir nepriklauso-,1 "Hff^O vestuvėse" galiu dai 
myb©". jnuoti angliškai, itališkai, vo-

dainuoti visas mano balsui 
tinkamas \VaigneriiO rolts (Ju-
m'i.dlit'h-dnunatisch). Iš viso 
esu paruošutsi 28 roles, kai 
kurias iš jų net keliomis kai 

TAI TAU K R I S T I OBUOLIUS 
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SVEIKATOS KELIU 
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, M.I.C. 

\>\4r 

^ s? 

tf 
(Tęsinys) 

Tuo momentu tarpdury pasirodė su garuojančiu ran 
koše virtuvu Ona Ivanovna ir maloniai šypsodamasi pa
kvietė Tamarą išgerti arbatos. Pripylė pilną stikline, už
tepė ant duonos marmelado ir pastatė dėžutę su 
Pa»kum laisvai pažvelgė Tamarai į veidą tuo pa< 
širdžių žvilgsniu, kaip Sonia ir Boria, klausinėdama aki
mis paprasčiausių dalyki), su tokiu švelnumu ir mokėjimu 
įsijausti, kuris perdaug viską supranta, kad galėtų kitą 
nors truputį nuskausti. Taip, kaip pirmiau jos sfmui, taip 
dabar Tamara jai pačiai norėjo pasakyti, kad jos širdis 
niekados neleis jos nuskriausti, užtraukti jai nelaime. 

Vaikai ir abi moters gėrė nekalbėdamos nė žodžio. Ga
lop tylą pirmoji nutraukė Ona Ivanovna. Su tyliu liūdesiu 
akyse pažvelgė į vaikus ir įsigalvodama pastebėjo: 

— Kaip gaila, kad jau nebeturiu motinos! Kaip ji 
džiaugtųsi mūsų vaikais! 

— O kada ji mirė? — paklausė Tamara užjausdama. 

Orui Keičiantis 
Oro kitimas labai dažnai 

:paveikia į žmogaus sveikata 
neigknmi. To priežastis — 
kai kulias staigias laivai rim-

^narkiai, k«d i trumpą laiką 
%os nuod. i pažeidžia, kai ku
riuos kūno organzt* tiek, 4<ad 
teikiamoji mcdikalė pagalba 
visais galimais būdais, nediw> 
da pageidaujamų daginių. 

ŽINIOS IS SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS 
: ^ , 

^ = ^ 

Tokie Pas Tokius 

,. , kai kiĮJjuis staigios, lakti riui- , • , . , . . 
I' U " «" t O f j " '="'!•> tenka vi- J ? *%??*"*. ^ ' T ' cukrumi.- \&f . . . . , -, Kur medikale pea iba pnbū-

! 'suome?gurėti mmtv plaučiu _. . . T , 
ciu nuo- . * J *, va pavėluotai tenka laukti p > 

»veciavosi 
Miškuose Prišaudyta 
Žmonių 

Tš Kauno gauta žinių, kad 

ji lipsimą urtftios Lšeitie;-
Gruodžio n^nesis jau eia Svarbu todėl pirmučiausia 

pat. Su jnomi plaučiu ide<>-i- vengti persišaldymo. Tai ga-
mo aukų* skaičius šuo'iais ky- Įima atsiekti dėvint pridera-
lai aukštyn. Mirtis tuomet del- mos šaltiems orams už?jus 
nais trini iš džiaugsmo sulau- drapanas, avalynie, visuomet 
kus gero derliaus. Žmogui gi žiūrėti, km\ kojcis būtu sau-
iš to viso didžiausias širdies 's^s, pavyzdinga namų švara, 
skausmas, liūdesis, .išlaidok. jyanetinas maistas, vėdinamam 

Jei persisaldai, tikėkis vio- kambary aštuonių valandų ge-] I'.' Tf "i T * r*-?— • 
r i . * • c n j ciau Maskvai nesitenkina vi 

nokio.i ar kitokio,] formoj štai- raus miegas, blaiva galva. Su-

Visos Instrukcijos 
Eina Iš Maskvos 

Štai kitas ,jKivyz(lys, kaip " E l t a " .praneša, kad i Vil-
" laisvai" tvarkosi Sovietų nių atvyko Sovietų Sąjungos! liežaidžiantieji vaikai pne 
Lietuva. V. Petronis Kūno rašytojai Lu^ovskis, Dolma- j Klebcaiiškių miško užtiko duo 

be su neseniai nušautų žmo
nių lavonais, fšobčgę suaugu-
sieji guMMtfe ištyrė, kad lavo
nai yra žinomų, nušautų iš 
užpakalio. 

Įsileido į Vilnių be jokio pasi
priešinimo. Užuot rase eilė
raščius apie nebūtas raudono
sios armijos kovas, sovietu 
rašytojai geriau padarytų, jei
gu būtų apdainavę skan<lai in
gus pralaimėjimus kare su 
Suomija! 

Kultūros Rūmų direktorius, tovskis ir Edelis. Ta proga 
pareiškė, kad jis buvęs Mask- raudonosios armijos Vilniaus 

ivo> "gauti instrukcijų dėl "namuose j vyko atvyki>ių ra<-
sporto ]>erorganizavimo nfeiu- šytojų ir rusudonosios armijos 
jais pagrindais". Kūno Kul- Vilniaus įgulos vadovaujamos 
tūros Kūmai bus netrukus pa- padėties ir raudonosios armi-
naikinti ir įvet-tas "finines jos karių šeimų susitikimo, va-
kultūncs ir sporto komite-,' kantt. Sovietų rašytojai pa
tas" . Taip sportas esqs tvar
komas visose sovieitų respub
likose, taip "j is turės būti 

Ta-
en 

tvarkomas ir pas mus 

skaitė savo "kūrinius", jų 
tarpe keletą eilėraščių ai;ie 
raudonosios armijos kovas dėl 
Vilniaus 1939 m. rudeni. 

Kažkodėl sovietų rašytojai 
negalėjo susipažinti H) rau
donosios armijos" viršininkais 
ir jų šeimomis, kada jie via 

gios liigos. Pradžioje ji gali sirgus |gi, nors tai išrodytų 
- Aš tuokart turėjau tik penkiolika metų; be to, ne-,hl" l t * i k p a p ū t a sloga suriš- CMS** paprastam šalčiui, pa

pertai buvo miręs tėvel i s . . . . Motinos gyvenimas buvo la-Į t a i k i e k n o r * ** čiaudėjimu, .turtina visuomet gulti lovon, 
bai sunkus. I r visa mano jaunvstė buvo taip pat skurdi! galvos tfmkmmi ir skaudėji- atsigerti k a i t o s vaisių, sun-
Tėvas retai būdavo namuose, o parėjęs beveik visuomet su ™ , pakilusia temperatūra, a- ,ko* ir pasišaukti R y t o j ą į ^ ^ l į į j į pirštas rf*to~v^^l^~ tedfcii 
motina ir su mumis, vaikai*, elgdavosi labai šiurkščiai. J is k l" ' patvinimu alaromis ir be-.namus. Tuomet pavyks nuga-
labai daug gerdavo ir pragėrė visus pinigus. Viskas taip * d r a i nu jau t imu gerai. Kas , lėti lig* greitai ir bėgy kielių 

Esanti prie Vilniaus u-

šokhi menas ir net medžiok
lės bei žūklavimo draugijos, 
nieis — turi būti taip, kaiip 
Maskva nori... 

susidėjo, kad motina manęs negalėjo leisti mokytis. Aš tokioj sveikatos padėty būda-1 dienų organizmas sustiprės ^ .J p e r t v a r k o m a s l i a u d i e f ? 

baigiau tik dvi liaudies mokyfclos klases, daugiau nieko, mas mėgina prie savo pareigų (tiek, kad bus galima lintks-
Reikėjo padėti motinai skalbti ir tuo būdu pelnytis duo- tesėti, skaudžiai apsirinka, mam grįsti prie KOTO kasdie
ną. Nore tėvas labai blogai gyveno, tačiau motina niekuo- T ™mi duoda progos organiz- j ninlių darbeliu kad vėl juos 
met nenustodavo vilties, kad jis pasitaisys ir kada nors ™ i dar labiau nuvargti, nu-1 aukauti didesnei Dievo gar-
vėl grįš į tikrąj} kelia. J i visuomet sakydavo: j silpnėti, kad paskui negaili bei. 

— Ar žinai apaštalo Povilo žodžius? Meilė yra kantri, prieš stijrfresnį sveikatos prie-! Tš "Draugo ' ' malonių skai-
moka užjausti, meilė fcali vis>ką padaryti, ji niekuomet ne- h ~ lig* atsispirti ir, žino- j Mojų ir ALKK Susivienymo 
nustoja vilties, viską iškenčia. Meilė niekuomet nesibaigia., ma, ji plečiasi ir kibiau Įsi-a- narių susilaukiau nemaža: pa-

Jno tėvas būdavo žiauresnis, juo didėjo motinos mei- B iki paprastas šaltis kom- klausimų sveikatos reikalais. 
lė, ir ji man visados primindavo: plikuojasi plaučių įdegimu, ar 

— Visuomet mylėk savo tėvą, kad jis ir kažin koks kuria kita staigia kvėpavimo 
būtu. Jis, be mudviejų, neturi daugiau nieko, kas jį gale- sistemos liga, kas jau sudmro 
tą mylėti. Jis niekam nedaro nieko gero. Tačiau žinok, rimto pavojaus gyvybei, 
kad kiekvienam žmogui yra skirtas kryželis, kurį jis kan- Geriausia yra, jei gaisras 

tuo, kad, įsa,ko, ,kaip turi bū
ti tvarkomas sportas "laisvo
j o j " Lietuvoje. Net tokia. 
sporto šaka, kaip turizmas tu-1 dar buvo Sovietų Rusijoje. 
ri būti pertvarkyta, nes Mas- Tad prireikė Vilniuje net spe-1 nivi?rsiteto liumamitariniio fa

kulteto kūno kultūros kated
ra, ruošianti mokvkloms kū-
no kultūrois mokytojus, tuo 
tarpu paliekama veikti ir to
liau. Tačiau programa būsia
nti peržiūrėta. Tad ir spartas 

eina dar toliau. Pagal įcs 
nurodvmus ir įsakymus Lie-

triai turi nešti. O mūsų kryželis yra tavo tėvą grąžinti į 
tikrąjį gyvenimą, nes jis eina blogais keliais, gal net nu
sikaltimo ! 

Tačiau nei mūsą meilė, nei pasiaukojimas jo neišgel
bėjo. J is kas kartas smuko vis žemiau ir žemiau. Yieną 
kartą kažkas apiplėšė ir užmušė kasininką toje vietoje, kur 
jis tarnavo kareiviu. Jtarimas krito ant mano tėvo, jį su
ėmė ir atidavė karo teismui, kuris jį pripažino kaltu ir 
pasmerkė mirti; sprendimas buvo įvykdytas dar tą pačią 
dieną. Tai motinai padarė baisą įspūdį. J i susirgo sme
genų uždegimu ir po poros savaičių mirė. 

Aš likau viena. Dar daugiau, negu motinos mirtis, ma
no sielą sukrėtė baisus tėvo gyvenimo galas, ir aš netru
kus įsikaliau sau į galvą, kad turiu atgailoti už jo nuodė
mes. Aš norėjau nuplauti nuo jo sielos nusikaltimą, kurį 
jis buvo padaręs, todėl nutariau tapti gailestingąja sese
rimi. Tačiau tuokart turėjau tik penkiolika metų, buvau 
silpnos sveikatos ir atrodžiau labai netvirta, todėl man vi
sur atsakydavo, kad esu dar jauna stoti į mokomuosius 
gail. seserų kursus. Bet man atėjo į pagalbą vienas atsi
tiktinis įvykis; jis mane nuvedė pas vieną tokių kursų 
vedėją, senyvą žmogų, geromis aiškiomis akimis, gyvenime 
jau mačiusį ir šilta, ir šalta. Aš jam viską papasakojau. 
Nė karto nepertraukęs mano kalbos, jis viską kantriai iš^ 
klausė ligi galo ir paskum man tarė: 

— Gerai, as tave priimsiu, nes matau, kad tai yra tik
rasis tavo kelias! 

I r jis man padėjo kaip tikras tėvas; nors aš anksčiau 
neturėjau jokio supratimo apie gailestingųjų seserų dar
bą, bet per tuos vienerius metus tiek padirbėjau, jog ga
lėjau vykti tiesiog į karo lauko ligoninę. Dirbdavau, kol 
sukrisdavau galutinai nusikamavusi iš nuovargio, nebijo
jau jokią pavoją, priešingai, kur tik galėdavau, jų net 
ieškodavau, bet man vis amžinai rodėsi, kad dar per ma
ža, kad tiek dar nepakanka tėvo sielai nuo tos sunkios 
nuodėmės išgelbėti. 

Norėdama dar daugiau dirbti, išsiprašiau iš vyr. gy
dytojo, kad man pavestų pačius sunkiuosius atsitikimus, ir 
galiu su ramia sąžine prisipažinti, — būdavau tuomet lai
mingiausia, jei kokį sunkiai sužeistą ar susirgusį ligonį 
galėdavau savo rūpestingumu išgelbėti nuo mirties. 

Na, ir vienas iš tokių ligonių buvo Vitalius. Aš jį pa
milau tą pačią minutę, kai tik pamačiau. Jis ilgai gulėjo 
netekęs sąmonės ir visą laiką balsu šaukė jūsų vardą. To
dėl man jau iš pirmosios minutės buvo aišku, kad jo šii-
dis priklausė kitai. Be to, šitas luomų skirtingumas! J is — 
generolo sūnus, aš — paprasto kareivio duktė! Aš tebu
vau baigusi vos du skyrius, o jis — universiteto profeso
rius! Kaip iš viso begalėjau tikėtis, kad jis į mane nors 
pažvelgs ir mane pastebės! (Bus daugiau.) 

nekyla. Bet ne visuioaueit pa
vyksta nelaimių išvengti. Pa
našiai VTOI ir su ligomis. Jos 

Nors labai užimtas, vet pasi
stengsiu patenkinti, duodamai 
atsakymus ir patarimus vi
siems, kurie tik kreipsis. At
sakymus pavieniai galėsiu tei
kti tik kimi išimtinuose atsi
tikimuose tiems, kurie draug 
SU paklausimais prisiusi kra-

užpuola labai dažnai visai iš sos iženklą reikalingą laiško 
netyčių. Kartais puola taip p?rsiimtimui. 

BRITŲ LAKŪNŲ PAŽEISTAS ITALŲ LAIVAS 

— Tarptautinis Bankas p?> 
rsikėk" į Ūkio Banko patal
pas Kaune, buv. Luisvė's alė
joj, o dabar Stalino prospek
te. 

pastebėti, kad istorija jokių 
raudonosios armijos kovų dėl 
Vilniaus- nepažįsta, nes lenkų 
okupantai buvo tuo metu vo
kiečių laimėjimų jau tai]) d°r 

moralizuoti, jog jie sovietus į bus subolševikintas 

MOTERYS, MERGINOS! 
JUSŲ Grožis — 

Mūsų Specialybe 

— Moderniškiausi įrengimai — 

— Vatyrusioi Grožio Speeialisles — 

— Prieinamos Kainos — 

— Lietuviška įstaiga — 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

IVfarty Siieilla. savininke 

SABONIS IR BUICKI 
Du garsūs ir visų mėgiami vardai iro visų Amerika. 

Sabonis u& malonų, nuoširdų, ir teisingų patarnavi
mą. O Buickf, jairne važiuodami, sakysite su pasige
rėjimu: "Ak koks malonus ^lasaiiUs!" 

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

"Kreipkitės į SABONĮ: , 
1735 S. Union Avenue, 

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

MAHONEY 8t SIROVATKA CO. 
5312-20 West-Cermak Rd., 

Tel. LAWndale 1707 

("Draugas" \cme telephoto) 

Britų ivšleista nuotrauka. Rodo, kaip nusviręs vienu galu 
pažeistas italų karo laivas Tarauto laivų bazėje, kuria andai 
puolė britų lakūnai. Pažeistų laivų apspitę pagalbiniai lai
vai. Jo vardas nežinomas. 

SALUTARAS •BITTERS 
Jei^u noiite būti sveikas, nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris duo* 
da gerą apetitą ir prašalina už
kietėjimą viduruj, užlaiko juos 
švariai: prašalina visus nerei
kalingus daiktus, kurie nuodija 
kūną, suteikia gerą virškinimą 
ir sutvirtina sistema. Vartok 
Salutaras Stomach Bitters, būsi 
sveikas. Galima gauti ąptiekose, 
visose užeigose, arba tiuo išdir-

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West 18th S t , Chicago, 111. 
Tel. CANal 1133 

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ — 
"P IL IETYBĖS PAtyJOKOS" 

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

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

PHONE: YARDS 1001 
^ : ^ 

rir ^ 

VVAUKEGAN'O L IETUVIAI ! 
Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:— 

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitę, Malonų Patarnavime — 

Saukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

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

Daniel B. Drew Anne Drew (Kubaitytė) 

SOCKO THE SEADOG By Teddy 
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Hillaire Belloc 

CIVILIZACIJOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimas 

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

Laiškas Iš 
V'. .» 

Beribė «* 
^ 

i 

(Atkelta iš 2 psl.) 

Strauso "Amadie auf Naxos" , 
'rolė komponisto — vyriška-

^ 

222 Fourth Av<^New York. N. Y. 
Unity 

* 

pasauliui parūpino rėmus ir ti, nuolat tobulintis. Porg, va . , . nu apie kelionę. Tėvai mirę greičiausia. Bet jeigu atva-
prklave jam dvasia. I r kadan saro važinėjau i Italiia ir čia • - i i- . .• v • , , • • ± • „ • -
1 . d . ' * „ . i _\ j a i i u n ^ u u a ir niekas negali miam pasakyti, ziavai nelegaliai, tai yra, jva-

(Tęsinys) 

Panarnu dalykas įvyko 
Skandinavijoj,' ir Siaurinėje 
Žemesniųjų Šalių dalyje, ku-

-,. , »• , rk, ekonomine atmaina turi 
n vėliau buvo pavadinta Olan . * _ * 
<lija, nors, žinoma, ne tokia 
me smarkiame laipsnyje, karpi Tas nusistatymas buvo dvi- {**$?&** n e t i k dartm, bet ii 
Anglijoje. Škotijoje, žinoma, i prasmiskas. A'ors Kalvinas 
įvyko panaši drastiška ir vi-Į buvo mažiausiai iš visų žmo 
suotinė konfiskacija. Kai ku- |nių kompromituojąs 
rie šveicariškieji kantonai va
dovavo sąjūdžiui. Daugelis 
Vokietijos savivaldisku mies
tų autoritetų ir bajorėlių juos 
pasekė. Bet Anglija buvo vie
nintelis įžymus vienetas pri
sidedąs prie bendro Bažny
čios turto įplaukų užgrobimo. 

KLAUSIMAS. Mažas būda- vimui). Jeigu užsimokėjai 
mas atvažiavau j Am. Jungt . "nead- ta-v ' 1923 m., patar ia-

Apskritai stengiuos neatsilik- \r i J. u • i v ,. • •• , 
™ , , , ? . . . _ .Valstybes ir nieko ntatsime- me prasyti pirmų pą;s^rą kuo 

gi kalvinizmas buvo Kalvino mokiausi duinavimo. 
kūrinys, jo nusistatymas į sių — Tamstos pasisekimu mes 

di- stebimės ir džiaugiamės.!. 
Ižiausios svarbos, — Mano gyvenimo kelias 

ieškojimu Dangaus palaimos. 
Kai pirmą kartą važiatvau į 
Naujorką mokytis, mano bal-

kada aš • atvažiavau ir kokiu žiavai be peržiūrėjimo prie 
laivu. Noriu t :p t i Am. Jung . ' Amerieaii Immigration Serv* 

Į 

Valstybių piliečiu, b?t kadan- iice, ir neužmokėjai *head-tax', 
gi negaliu patiekti informan tai sunkesnis dalvkais. Bet vis 

asmuo, 

jų apie atvažiavimą, visų pir- j tik gali išrišti problemą, tik 

tiek atviras kiek energiškas ir I s a s b u v o paaukotas Šv. Je-
kūrvbiškas, jo pozicija ir pa- • * » &rdžiai. Vrsa mūsų fc* 
eios doktrinos privertė jį s u - | I n a pasiaukojusi ^v. Jėzaus 
jungti du sau prieštaraujan-
( ius dėsnius. 

i š vienos pusės, j is paneigė 
pasaulioniškai valdžiai teisę 
maišytis dvasiškos valdžios 

Kadangi didesnė Europos | dalykuose. Iš to deramai tu-
dalis ir svarbesniosios j<^ 
valstybės, vokiečių imperia
listinės viešpatijos, prancūzų 

retų sekti išvada, kad pasau-
lioniška valdžia neturėjo tei
sės užgrobti Bažnyčios sąvas-

karalija, naujai konsoliduota tį. Bažnyčios savastis logiš-
ispanų karalija, kurios vai-; kai imant, Kalvino schemoje, 
džia siekė už plačiojo Atlan
to, palaikė popiežiaus - autori-

turėjo būti perduodama jo 
naujai įsteigtai bažnyčiai, kur 

tetui ištikimybę, jos tad pa- tiktai ši įsigalėjo, ir šie pa
laikė ir pripažino kolegijiš- j likimai privalėjo aprūpinti 
kas teises, vienuoliškas įstai 
gas, mokyklas, ligonines ir 
visas kitas Bažnyčiai priklau
sančias įstaigas Žodžiu, dva
siškųjų palikimų teorija buvo 
išlaikyta. Net ir katalikiškuo
se laikotarpiuose būta instan
cijų kati legaliniais Imlais 
bandyta užgrobti Bažnyčiai 
paliktus turtus. Pavyzd., 
prieš užgrobimo gadynę, bu
vo papras tas įvykis, kad val-
dfcia atiduodavo kai kuriam 
savo favoritui (pav., kara
lius savo neteisėtai gimusiam 
sūnui) dalį Bažnyčiai paliktų 
turtų paskirdama kokį dvasiš 
kį atlikti vietos darbą, o visą 
turtą parduodama pasaulio-
niui, kuris buvo skiriamas 

v abato vietoje. Tiesiog keisto
ka, kad Anglija, kur konfis
kacija labiausiai pasisekė, bu
vo vieta, kur Bažnyčia, nors 
doriniai nupuolusi, buvo aukš 
čiausiame savo laipsnyje; vie 
•uolynai nors buvo prarau»j 
daug savo originalios dorybės 
ir bent pusę savo originalių 
narių, buvo mažiausiai pa-
saulionių grob'nmi. Škotijoje 
šie užgrobimai Urvo tiesiog 
visuotini ir• papikt inanti ; gi 
Prancūzijoje beveik tapatin-
ga būklė viešpatavo. 

Širdžiai. Teatre amt mano sta
lo stovi Šv. Jėzaus Širdies 
atvaizdas. Turiu sesutę vie
nuolę. Iš vienuolių gavau do
vanų rąžančių, kurį vėliam pa
laimino Pijus XI, tai ir tas 
rąžančius eina draugė į teat 
rą... Turiu sesers vienuolės 
man dovanotą kryželį. Nakčia 

ma turiu gauti užsiregistravi
mo certifikatą ir tokiu būdu 
įsteigti rekordą legalio įleidi
mo. Kaip gadima gauti tokį 
certifikatą ir kiek jis kainuo
j a ! 

ATSAKYMAS. Reikia su
sinešti su arčiausiu Inmiigra-
tion and Naturalization ofisu 
ir (paprašyti dviejų kopijų 
Form 659. Šiuo laiku užsire
gistravimo certifikafce kai
nuoja $10. Neužilgo jis kai
nuos daugiau. Įytatymas, pa-

jis prie mano galvos, o diena k e l i a n t k a i n $ * *18> ****&* 
- rankinukyje. Eidama į s c e - 1 t o į g i r t a s ir pradės veikti 

ims ilgesnį laiką ir dauigiciu 
kainuos. Kadangi neišgalįs į-
važiavimas įvyko prieš liepos 
1 d., 1924 m., gali legalizuo
ti buvimą išsiimdamas užsi
registravimo certifikatą. Ga
vus tokį certifikatą, nebus su
nku gaiuti pirmas popierais. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimitiiiimiiiii) 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gry-
venlir.ul. Saugokit jas, leisdami 
išekiaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regSjinio mokslas 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9,00 a. m. iki 8.30 p . m. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI 

ną pabučiuoju kryžių ir einu. 
Todėl aš nesinervuoju ir vis
kas mani sekasi. Su tuo nesi
slepiu. Eid&ima į sceną persi
žegnoju. Tuos mano nusista
tymus pagerbia ir kiti teatro 
bendradarbiai, — kalbėjo so-

su sausio 12 d., 1941 m. DR. VAITUSH, OPT, 

UK-.S veikimus, skaniuos Kal
vino naujoji dvasiškija pri
pažino ir įsteigė. Tadgi , logis' .".' ^ 
kai kalbant, visu svarbiausia ' 
Kalvino ir kalvinizmo įtekme | Pasikalbėjimą baigėme, bu, 
būtu turėjusi pasipriešinti v a u J u o patenkintas, nors rei-

k ia p ^ a k y t i , kad. p-le Stos- J°S ™&^> n e s . c l o n S>_venu 

kiūte nebuvo linkusi daug pa 
šakotis ir teko daug ką prisi
spyrus išklausti. Prieš at&i-

KLAUSIMAS. Gimiau Lie
tuvoj 1914 m. Atvykau į Ka
nadą apsigyventi. 1923 m. at
vykau į Am. Juntg. Valstybes 
aplankyti draugų,. Įloto čia 
gyvenimas labai patiko i r aš 
nebegrįžau į Kanadą. Noriu 
tapt i piliečiu, bet man sako, 

Ii 

Bažnyčios nuosavybių užgro
bimui. 

Bet Kalvinas ir jo pase
kėjai buvo taip pa t išakninti1 ., . , ..• i , + 

* r * sveikinant susitinku tame pat 
bute gyvenančią p. Žailkaus-
kienę: 

— Dar parašykite, — kal
bai j i man, — kad mūsųi dai 
niniinke nuoširdžiai padeda 

kitame dėsnyje ir buvo užsi
ėmė kitu užsiėmimu. Kalvi
nas ir jo pasekėjai nepripa-į 
žino centralinį Bažnyčioje au
toritetą, ir iš šios priežasties! 
kalvinizmas ypatingu smar
kumu užpuolė popiežiaus au
toritetą. Viena popiežiaus vai 
džia suvaržė (kaip katalikiš
kos organizacijos dva*siškuose; 

dalykuose galva) tą kitaip 
pilną savistovumą, kurį laisvi 
miestai, kunigaikščiai ir kan
tonai karštai teigė. Kalvinui 
tadgi, neliko kito alternaty-
vo, kaip- tiktai ryškiausiai ir 
užsispyrusiai užtvirtinti kiek
vienos civilines valdžios ne
priklausomybe. J i s , daugiau 
negu kokia kita įtekme, pa
tvirtino absoliutaus suverenu
mo sąvoką, kuri nebuvo J praktiškoji Kalvino įtekmė 
krikščionybės bendros vai- j pavertė Bažnyčios turtų už-

nelegaliai. Ar tai teisybe 

ATSAKYMAS. Je i užsimo
kėjai " h e a d - t a x " kada atvy
kai (1923 m.), tai ner jokios 
problemos. Kadangi gyvenai 
Kanadoj virš penkis metus 
iki 1923 m., galėjai, suliig tuo 
laiku egzistuojančiu įstatymu, 
atvaizduoti iš kvotos ir nlerei-

J 
LIETUVIS 

OPTOMETKICALIV AKIŲ 
Si'ECIAIJSTAS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvinis akių jtempima kas es- j 
priežastimi galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karšlį. Alitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speeialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. 
Valandos: nuo 10 iki S vai. vak. 

Nedeliomis pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigios, kaip 
pirmiau. 

4712 So. Ashland Ave. 
Telefonas YARDS J SI 3 

miiiiiniiiiiiimniiiimiitiHHiimiiiiiiiiin 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 West 35th Street 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari us. 

Telefonas: HenJock 5849 

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

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

Sekmadieniais suliit sutarties 

TeL YARds S146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 • 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS Di CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsL»« Street 

Te! CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 YVest Cennak Road 

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

ir patfal nutarto.. 

DR. F. C. 1HUNAS 
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cennak R<L 
TeL CANal 2345 

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

Tel HHMlock 3150 

DR. V. £ . SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais u 
Penktadieniam. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

lietuviams, patekusiems į su- kejo turėti pafcĮporto arba vi 
nkesaes sąlygas. Kam savo zos. Tamstai leista pamainyti 
drabužį paaukoja, kam gauna- an t imigracijos rekordo žo-
iš kitų. Aną dieną atnitše 50 džius "visitor'"' (svečias) į 
mark ia iš vieno amerikono, j "admi t t ed for permanent 
Visus savo draugus an t kojų 
pastate, kad padėtų nelaimes 
ištiktiems tautiečiams. Uiž tą 
rūpestį gavo padėkos laišką 
iš lietuvių draugijos Berlyne... 

J . Daugailis 

: t ay" (įleistas pastoviam bu-

DR. KARL NURKAT 
(Nurkaitis) 

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius. 

Kiekvieną dieną randasi: 
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yairds 3089 

tovumą nuo civilines kontro
les asmens* kaip Kalvino. 

Pasekme viso to buvo, kad 

grobimą kur tiktai jo įtekme 
Įmanomai pasiekė tiesiog kas 

• i džio < arba tradicijfį suvaržs -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ta. J i s kaip tik ir buvo tas 

šioms dalykams besivys- asmuo, kuris laisvėn paleido I Pienišku įvykiu. 
tant daug p r i k l a u s nuo Kai- nesuvaižomą konfiskacijos ir į « , , , , , _ : „ , ; . , „ 

. . , , 1 Kada mes smulkmemskiau 
vino nusistatymo. Mes mate- < r ¥ . , j v - ,,k ,,„;;.» u,,,.: r,„.,:...;Tr; ».;•-. 

, . ; grobimo ganą, kuri pasisavi- pažvelgiame į šios didžios 
me, kaip Kalvinas buvo w - • ^ . , .. . . . , - ' * no visuotines krikščionybės i atmainos ekonomiškas pasek-raujantis akstinas priduodąs . * . 

dvasiškosios organizacijos 1 mes, mes matome, kad 30c 
nuosavybes; gi iš kitos puses,j plaukia iš pergalinčios kitą 
nebuvo daugiau tvirtinančio j filosofija i.iosonjos. 

i 

dvasiškų įstaigų teisėtą savis-| t (Bus daugiau.) 

šiam naujam reformacijos są
jūdžiui pozityvinę struktūrą 
ir pastovybe. Kalvinizmas 
šiam naujam protestantiškam 

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
W C F L 970 k. Sekmad. vakarais 5:30 iki 6:30 P. M. 
"YVHFC 1420 k. Ketvirtadienio vakare, 7-tą valandą. 
W A A F 920 k. ketvirtad. rytmečiais, 9:30 valanda — 

Kanarkų Programa. 

Phone Cicero 4276 

OR. P. ATKOČIŪNAS < 
DANTISTAS 

1446 S. 49th CL, Cicero, III. 
llntradieniais, Ketviitadieuiais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet. 

Telefonas CANal 7329 

OR. PETER J . BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 YVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal putartį. 
Sekmadieniais laipyi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Uat . ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

Res, 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

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

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, i k 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo L' iki 0 
vai. jx)piet ir nuo 7 iki 6:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 1U i*a 12 vai. ryto. 

=}•« 

DR. MAUHIut KAHN 
GYDYTOJAS LR CiilivUilGAb 
4ttil So. Ashland Avenue 

Tel. lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčiionns nuo 10 iki 12 vai. dieną 

TeL YARds 5557 

DR. FKANK G. KWiNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lfal YVest 47th Street 

OFlbO VALėJSDoiš: . 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal su ta r ta 

DR. P. J. BE1NAR 
(Beinarauskfcs) 

GYDYTOJAS IR CHLRURGAfc 
6900 So. halsted Street 

TELUFONAI: 
Ofiso — W£Ntwortu 1612. 

Rea. — YARdi 3956. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 
— — — ^ ~ 

TeL YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tu Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGiJOfr f\ARIAI 

Laikrodėliai, po $9.95 ir aukščiau. Įmokėti tiktai 50c. 
liadios, po $9.95 ii* aukščiau, 

t i l n a s ir Didžiausias pasirinkimas rakandų, pečių, 
• ledaunių; karpetlj, rašomų mašinėlių ir t. t. 

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

Je i Jūsų Kadio Sugenda, Tuojau Pašaukite Mus — 
T E L E F O N A S : YABDS 3088. 

S O C K U 1 Irifc, bbALHJli 
VTHAT VVUZ OOCTOR SNIDLE, 

THE MOST ABSENT MINDED 
S V V A r S l N t H E O T / 

^ ' * • 

3y Teddy 

Eee. 6958 So. Talman Ave. 
&ec TeL GROvekiU 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARdi 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

OR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandas: 1—3 popiet ir 7—8 v. • 

fiEZDDENCLJAi 
6631 S. California Ave. 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. LeaviU S t 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak.. Ganai 0706 

OR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ii Sckmadieuiaia 
pagal sutartį. 

TeL YARds 6921. 
Res.: K£Nwood 6107. 

OR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVesI 35th Street 

Ofiso teL VLRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

OR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutarti-
TeL CANal 0267 

Res. teL: PROspect 6668 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS TB. CHIRURGAS 
1821 S o . Halsted Street 

Reiidencija: 6600 So, ArteaaB AH 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 BftP* 

i iki * rak 
• » < * * ' *.- - . f - • K&&^-.^ 



Ketvirtadienis, lapkr. 28, 1940 D B I T T D I S 

P I H S iORGH'O LIETUVIU ŽINIOS 
Pastabos kę taip patraukiančios asme

nybes. Komunizmui būtų su-
Žiaurių bolševikų pavergta duotas didelis smūgis, jei adv. 

mūsų Tėvynė pergyvena Įiud GabaJiauskas gautų 

zdinga Pittsburgh Lietuviu 
Kolonijas Veikla NAUDINGI PASISKAITYMAI ] 

niau tas savo istorijos dienas. 
Nekultūringa.- Kaukazo geng-
ateris ir dabartinis rusų tau
tos satrapas Stalinas met'isto-
Miškai kvatoja, žiūredamae j 
lirtuvių tautos sūnų ir dukrų 

Pi t tburgh mieste ir cfpylrn- Pirmadienį įvyko skaitlin- B l o g y R a š t ų 
ke«e gyvena apie 40,000 lietu- gas biznierių susirinkimas Lie S k a i t y m a s 
vių. Žmones nuoširdūs ir su- tuvių Ūkėsų klube tiems k km-1 RAULA&-

• Py°^°B į s i P r a t ^ ^etuviai. lšgamų.ko-- simams aptarti, dalyvavo ir kad smogui'<<*u protu" nėra 
prabilti i žmones vijose lietu- nmni s tų Pittsburgo ai;ylinke- svečias adv. S. Gabaliauskas. ž i u r § t i > k ą j i s s k a i t o i r n e g a _ 

M visai iMimg. Visuom ninis Visą Pittsburgh lietuvių y j a n i kenkti. 
pittsburgieeių veikimas gana wikhj, uoliai nemia mūsų dva-' JONAS: Netiesa, Kaulai. 

į gyvas, ypač šiuo tarpu. Kas- siškija: didis Lietuvos patrio- Q e r k iwaTU vąpdeni ir užnuo-

vių kolonijose Dėdės Šamo že 
mėje. J 

eidami pro šalį namo, kuriam 
langai ką, tik yra nuplauti, 
purvo nemestų į tą langą! 

Jonai, as manau, m. , . , , 
Tiesa nukrinta zenivn, bet ar 
švarus tebėra nuplautas lan
gas! 

R AULAS: Aišku, kad ne, 
Bes pasilieka žymės. 

West End 
a>arom suvilgytas akis, demo- Lapkričio 20 d. adv. Stasys 
niškai šypsosi, girdėdamas so- tjabaliauskas kalbėjo Šv. Vin-
pulingiLs žmonių vaitojimus, c e n t o parap. svetainėje. Jis 
ir velniškai džiaugi si, suiza- ^ačįaį išaiškino dabartinę 
lojęs jų sielą ir kūną. Vergi- Lietuvos būklę. Skaitlingai 
jos p:inčiai žvanga šiandieną apsirinkę lietuviai atydžiai 
Lietuvos mie^tu<x^s kaimuose klausosi, nes kalbėtojas savo 
ir atskirose sodybose. Sugy- įlgoįei kalboje išdėstė grobuo-
vulėjusių komunistų įbaugin- nįu bolševikų darbus, kurie 
ti žmones > l apstosi miskuo.e. įsiveržė smurtu pirvenge Lie-
Netekę laUvtV, t.ifio ir savo tuvą ir jos veikėjus supan-
artiinųjų, klajoja po lankus ir, £.į0j0 geležiniais retežiais, at-

.Mrdinii, prašo Visaga- tedami laisvę ir visą ką tik- «* Pittsburgh katalikių bažny-
lio Dievo prablaivinti Lietu- tai buvo įsigiję. Kalbėtojas' 6 i o s e - T e k o ™girsti, kad jau 
v w padangę. matė savo akimis grobuonių J * «^rinkta žymios sumos- L. 

žmonės no-

dien įvyksta įvairiausių pa- tas ir uolus veikėjas vetera- dy ta ? a r k u s a s pa ,t s? 
rengime. Žmonės gausiai lan- lias kun. J. Vaišnora, šv. Vin-1 " RATILAS: žinoma, kad ne. 
kosi visuose parengimuose. cento parapijos klebonas; kun. įvarus vanduo yra sveika* 

Misįus, kun, M. Kazėnas, | g e r t i ? 0 užnuodytas užmuša Pratitą savaitę .žymesnes* 
lietuvių kolonijose buvo su
ruoštos prakalbos atvykusiam 
iš Lietuvos svečiui adv. S. Ga-
baliauskui. Per tas prakalbas 
žmonės netilpo salėse, toks, 
buvo didelis susidomėjimas | "P"*?0" . < • « * • * » t o d ^ 

šis laikraštis- turi čia dideli 

kun. Jurgutis, kun. Vasiliau
skas, kun. Sadauskas ir kiti. 

Kun. Misius rūpinasi savai
tinėmis Pittsburgh žiniomis, 
kurios išeina prie dienraščio 

žmogų. ' 
JONAS: Labai gerai pasa

kei, Raulai. Tas pats yra ir 
su skaitymu. Skaitysi naudin-

JONAS: Jeiigu tie padykę 
vaikai taip padarytų daug 
sykių,, kas atsitiktų! 

KAULAS: Taip užterštų la
ngą, kad nieko nebegalima 
būtų per jį matyti. » 

JONAS: Tas pats yra ka
talikui skaityti bedievišką 

svečio prakalbomis. Lietuvai 
Gelbėti Fondui aukos renka
mos vardiniais vokeliais viso-

pasisekimą. 

gus dalykus, gausi naudingu į spaudą. Iš syk katalikas ne-
minčių; skaitysi blėdingus, tikės bedievių pliovonėmis, 

bet laikui bėgant, aptemdins 
jo protą, kaip tas purvas šva-

gausi 

Seserys Pranciškietės stato 
naujus mergaičių akademijai 
rūmus. Staityba jau baigiama. 

l»IWiln. «»m n n i 5 Ic^ i™*™ <*• Fondui. Y.JBČ anonės no- E ū m , d d a r o J i d i n ^ isP°di-
Skaudi ir sunki bolševiko bolse-M^j nežmoniškus darbus ^ .^ ^ ^ L a i - i - adv P a * t a t y t i a n t kaXm' n u o k u " 

letena. Kur ta isVigimėlių gau-
ja įsigali, tenai nebėra laimės, 
nehėra g>-veninio džiaugsmo, 
nebėra teisybės. 

Amerikieti, neap isvuigink 
Uranija dvokiančia smarve, 
nesižavėk degeneratų skellna-
mu "rojum", netikėk melą 
gių karaliui bolševikui. Jo 

yra 

ir savo ausimis girdėjo verk- i riai a u k o J a P a k l a u s ę i 
smą ir klyksmą naktimis S u - ;

S t a S 1 0 Sabaliausko praneš pranešimų 
rio žavėtinas reginys į Pitts- j 

tam panašias mintis. 
Pav., Ispanijos mieste Madri
de, Šv. Benedikto vienuolyne rų stiklą, 
gyvieno labai klusnus vienuo- KAULAS: Kada neik pra 
lis vardu Pilypas. Kalbėda
mas su kitu viennioliu jis sa
kė: "Aš labai nemėgstu išei
ti nors ant valandėlės iš savo 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
*43 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš Šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys u i 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pasaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

> • • • • • » • • • • • • » • » « • • » • » » » i , 

imamų ir į nežinomą vietą a P i e Pavergtą Lietuvą. 
Šviesuomenės išvežimą. Nors 

; vienuolyno, mes kuomet išei
nu Pilypas, sugrįžtu atgal ma
žesnis už Pilypą". Pilypas tu
rėdavo išeiti, nes būdavo siun-
čiamiais savo perdėtinių. Tas 

skelbiamas mokslas 
niausią apgaulė. 

gry-

Praeitų savaitę Pittsburgh v 
lankėsi adv. Stasys (Jabaliau-
skas. Mums labai malonu kon
statuoti, kad gerb. svečio pra
kalbos praėjo dideliu rasist>-

burgh miestą. 
Daug vargo kunigams ir se-

Sukruto veakti ir Pittsbur- se.rįms sudaro rūjpinimąsis lie-
gnaudu būva klausytis a p e gbo lietuviai biznieriai, kurie tuvių vaikučių mokymu ir au-
grobuondų bolševikų nežmoni- j praeitą ketvirtadienį, 21 d.' Idėjiniu. Bet tai pagrindinis 
skus darbus, bet sužinojo, kaip lapkričio, turėjo suruošę į j p i - l į a r ^ kurk) dėka ° l i e tuvk i , p a t s v i e n i I o l i s J ^ a k ė ir kitą 
jie elgiasi Lietuvoje. Jo kai-į dingą bankietą adv. St. Gf j ^ a i k o gerais katalikais ir 
ba įrodė komunistėlių lietu- j baliauskui pagerbti. Bankie-' į a v o tėvynės Lietuvos patrio-
vių melagingus šauksmus, j tui vadovavo adv. Šulcas. Per ' ̂ įg , (Vaikučių chorai mokyk-
kad bolševikai užėmė Lietu- bankietą kalbėjo šviečias iš I i o s e gaivina lietuvišką dvasių! ^ Ja u^1 U 0 s l silpnie 
vą, apsaugojimui nuo priešų Lietuvos ir vietos biznieriai 

suteikimui demokratinės Pivoriūnas, Grėbliūnas, Kati i r 
laisvės. Vietoj laisvės, tad gxo- j liūs ir Ekonominio Centro pi-
buonys bolševikai suteikė ne- rmin. K. Fikeliš. Pittsbungli 
laisvę ir pavertė Lietuvą į biznieriai ruošiasi sukelti žy-
nelaimingą ir vargingą šąli. mią sumą lėšų, bolševikų su-
Adv. Stasio Gabaliausko kai- j griautam Lietuvos ūkiui at-

kimu. Žmonos skaitlingais bū- ^ ^ į , ^ , j l g a i a t m i n t y i f t l ^ t i k L i e t u y a 

nais rinkosi įles ir buvo į 
nepriklausomybę. 

ir duoda vilčių, kad lietuviu 
jaunoji karta dar neatsižadės 
lietuvybės. 

palyginimą: ' 'Labai yra, ken 
ksminga skaityti laikraščius 
ir žurnalus, nes kiekvieną Sy-

snis vienuo 
lis". Suprask, Raulai, jeiigu 
dievotas vienuolis ir mokytas 
smogus jaučiasi silpnesnis — 
po kiekvieno skaitymo svieti-

deti skaityti katalikiškas kny 
gas, arba laikraščius! 

JONAS; Tuojau, nes kuo
met atidėsi iki rytojaus, tas 
rytojus niekuomet neateis. Aš 
pažinau žmogų^ kuris per pen 
kiolika metų ketino mesti be
dievišką spaudą ir pradėti 
skaityti katalikišką, bet tas 
laikais neatėjo, nes jaunas pa
simirė. Todėl, Kaulai, neati-
dėkime gerų darbų rytojui, 
bet pradėkime šiandieni 

J. V. S. 

;;• SPORTIŠKI VIRŠUTI-
:NIAI VYRŲ MARŠKINIAI, 
!: Balti ir Spalvoti. Vilnoniai 
•Šveteriai, Pančiakos, Piršti
nės ir Kepurės. Vilnoniai 
Apatiniai Marškiniai Vyr
ams. 

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

504 West 33rd Street 
Arti Normai Ave., Chicago 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara kasdien ir vakarais 
ir Sekmadieniais. 

HH R 

1 

gaus 

labai patenkinti pateiktąja i 
farmacija apie Lietuvą. Adv. j Lopkr*£o 23 d. įvyko su-
Gabaliauskas turi gražią iš -įtuoktuvės Onos Brazaičiūtės 
k:vlbą ir lakia, vaizduotę. Kai- su Baltramiejų Šin>eliu. Alto-
ba drąsiai ir įtikinančiai. Jis Iriai skendo gyvose gėlėse ir 
sumaniai užpila kibirą šalto takas buvo išklotas baltu au-
vandens ant komunistiškos ža-į dėklu. Lai gerasai Dievulis 
rijos, patekusios į žmogaras j laimina naujai susikūrusią šei-
šinLį. Pittsfbunghicičiai yra dė- mynėlę. ' ' i ' l i E 
kingi Federacijos Sekretorija-
tui už (atsiuntimą į jų apylin- j Lapkričio 24 d. įvyko Vy-

i I - I I • - - ^ 

VOS NKKLll 'VO AUDROS LAIKU 

Tegul Dievas atlygina tiems 
, . , ,. . , sku laikrascuų, reiškia geirų 

dideliems patriotams, kūnų 7 . . v • 
dėka laikosi Amerikoje lietu
viškos mokyklos. Tai mūsų a-
teities gyvenimo pagrindas. 

Veikėjas 

Čių kuopos komedijos ir dai
nų vakaras. Inž. A. J. Mažei
ka daug pasidarbavo ruošda-
nias šį vakarą. Lošimas su 
dainomis gerai pavyko. Žmo-
ndų atsilankė ne per daugiau-

VOKIEČIAI PUOLĖ 
BRISTOLĮ 

LONDONAS, lapkričio 26 j ; '—J T 
, TT i • v. 1 • • • -1 i sto įrengimus Hamburge ir 

d. — Vokieciųj orlaiviai vel 

o kiek daugiau žmogui yra 
kenksminga skaityti bedieviš
kus laikraščius? 

R AULAS: Argi bedieviškų 
laikraščių skaitymas katalikui 
būtų taip kenksmingas? 

JONAS: Ar esi matęs atsi
tikimą, kad padykę vaikai, 

pravedė atakas ant vieno iųie 
šiai, nes apylinkėje buvo daug- sto vakarinėj Anglijoj, kurį 
parengimų. Varg. A. Sadaus-

Willemsoord. 

Šiose atakose žuvo vienas 
jie smarkiai apmėtė bombomis, bombonešis. 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienoi. Neš NnoaimtĮ Nno 1 Diflioa. 

TURTAS VIRŠ - - 1 - #5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš #400,000.00 
Dabar mokam 3^/2% ^ P*~ 
dėtas pinigas. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH ASSOOIATIOR 
C F CHICAGO 

/USTEN MACKIEW1CH, 

Cluutared b j C. S. 
8AVINO8 FBX>BRAX1>T 

rM«URED 

4192 ARCHEK AVENTJB 
TEL. fTRGliriA 1141 

VAIi.: 9 iki 4 p. p. Trečlad.: 9 Iki 12:00 p. fceštad.: t iki 8:00 T. • . 

kas padainavo solo. Po prog- pereito sekmadienio naktį. 
(Vokiečiai praneša, jog tai 
svarbus Bristolio uostas). 

ramios mokyklos svetainėje 
trepsėta, linksmintasi. 

Vietinis 

Bridgeville 
Praeitą penktadienį pas mū

sų'kleboną buvo sustojęs tru
mpam laikui adv. Stasys Ga
baliauskas. Užplūdus bolševi
kams Lietuvą, gerb. svečias, 
gelbėdamas savo gyvybę, pa
bėgo į Vokietiją. Prieš kelia:-
savaites atvyko į Ameriką ir 
važinėja po lietuvių kolonijas 
nušviesdamas mūsų pavergtos 
tautos dabartinę padėtį. 

Londone pravesta viena 
trumpa ataka šį popietį, ku
rią matomai pravedė pavie
nis orlaivis. 

GIRIA U. S. 
AMBASADĄ 

PARYŽIUS, lapkričio 26 
d. — Georgės Scapini, akla'.̂  
advokatas ir buvęs Prancūzi
jos senato narys, kuris tarėsi 
su vokiečiais dėl prancūzų ka. 
ro belaisvių Vokietijoj, šianr 
die grįižo Paryžiun girdamas 

apfcfli- Jungtinių Valstybių ambasa-
dė Kiel ir Wilhelmshaveno dą už pasidarbavimą prancū-
laivyno bazes ir dokus ir no- | zų kalinių naudai. 

Vokiečių tolimojo šaudymo 
anuotos apšaudė Doverio apy 
linkę iš Prancūzijos. 

Anglų bombanešiai 

Šią savaitę paaukoja Lie
tuvai gelbėti iš komunistų ve
rgijos Mykolas ir Kazimiera 
Rupšiai vieną d"ol. ir Mrs. Ši
mkienė 75 centus. 

I 

*- •' • «A (-*<£> i l d 

Aimarilk), Tex., mieste per s iutus ią audrą (blizardą) dau
giau kaip tūkstantis stulpų išversta Vienas stulpas virsda
mas pataikė į važiuojantį oab. Keleivis išliko sveikas, nes 
^ sėdėjo greta šoferią. 

Gruodžio 1 d., trečia vai. 
popiet Moterų Altoriaus drau-
gija rengia, card paity para
pijos naudai. Prašome visus 
į pramogą. 

K > » > > > — > • • » • • • • • • • • • • » • • • 
# - * • * 

''Religija duoda kertinį ak 
menį tavo įsitikinimams ir iš
tikimybę principams." 

(Tihamer Toth) 

KLAUSYKITE! — PATIKS! 

SALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!! 
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10 .-00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc. 
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapeli ja 
* Kastas Sabonis ir Florutė (Lakštutė) Balsiutė 
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
* Albina Kaspariūtė ir Al James 
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna 
* AštUDnios NASTlTRTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
* Juokų Karalius 'Sank Liu Lujis' ir Simas Bartkus 
* Bartkų šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
* Oktetas sut Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti. 

Šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Ave. Chicago, Illinois 

Tel. Prospect 4050 
^ T H E LITHUANIAN HOUR" 

AR DAUG KURO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
P ^ M *°Nm(X)CKwopL 1. Sutaupysite 40% kuro; 

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

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai! 
*r 

n o N t n D0CK W0PL 
CouKOOAno 
Fl»BOUS InSJLATIItS BūMtM 

CoKmitttCbMocmeaBoAaM 

5on^«bot)-3ChjtK»Cu»cFT. 

HA»OWX»«I»IKICOW:FI 

Purrt* I M M I tw Utr i f 

41 HIAVT SuiismoHMniua*' 
MAion«v. Conc»rtT.ETc. Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 

ar išmokėjimus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehouse: 9401 So. Stony Island Ave.. U-.i.SO. CHICAGO 9245 

IDARGir 
RADIO UUMŠČIO 9-TI METAI ' 

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APEIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkes Lietuvij*. 

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

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

W H F C — (1420 Kilocydes) 
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
Yisoekiui. Solistes dainavo: 
B. Risamavičiūte solo ir smni 
ku pagrojo Z. Gri^kiūte, M. 
Kripas ir Y. Kaunietyte so
prano, taip gi jauna šokike / 
pašoko " t a p danee." Po pro-x 

gramo buvo šokiai. 
Dalyvis 

a 

Naujos Klubo Svetai
nes Atidarymas 

HARTFORD, Conn. — 
Hartfordo Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubo nariams ir vi
siems lietuviams spalių 20 d. 
pasiliks istorine. Po didelio 
ir sunkaus darbo pagalios 
klubo namas užbaigtas ir ati
darytas iškilminga progra
ma. Vakaro vedėju buvo J . 
(Jiraitis, kuris, pasveikinęs su 
sirinkusius švedus ir apibrė
žęs klubo tiksle ir šio namo 
vertę, pajcviete tris chorus 
padainuoti Lietuvos ir Ame
rikos himnus. Šv. Cecilijos 
choristai suėjo ant scenos, 
New Britain, Conn., radio 

White Plague" Ranks Foremost 
Among Diseases as Killer of Youth 

Daug Lietuviy 
Siekia Mokslo 

Nashua, N. H. — Daug lie
tuvių dudentų eina: aukštes
nį mokslą. Kuriuos teko suži
noti, paminėsiu. Štai: Tamu-
lionis, Leonardas — St. An-
selm's College; Sabaliauskai
te, Ona — Boston Conservato-

10.2 TUBERCULOSIS 

8.3 PNEUMONIA 

7 2 DISEASES of 
th« HEART 

6.9 APPENDICITIS 

m? 
EH 14 297} ) 

WM\ 

2 6 NEPHRtTIS 

2.5 DISEASES of PREGNANCY 
and CHILDBIRTH 

2 0- CANCER 

19 INFLUENZA 

Above chart shows that in one year in the United States tuberculosis 
took a toli of 5,239 victims between the ages of five and twenty. Although 
deaths from accidental causes outnumber tliose from tuberculosis, there 
is no disease that constitutes a greater menace to the youth of our 
nation than TB. Figures at left indicate percentage of deaths caused by 
n t h p r Iparl inu- H iaaneos 

gėrimo. Turi ir vaikutį, kuris 
yra* yu motina. 

Gydytojų nuomone geriau
sia, kad ligonis pabūtų apie 
metus ar daugiau izoliuotas, 
tada galėtų visai pasveikti. 
Patekės gi į laisvę, del vailios 
susilpnlejimo, jis vel pradėtų 
gerti ir liga pasidarytų nebe
pagydoma* 

Kas sekmadieniais ligonį 
aplanko prieteliai iš lietuvių 
kolonijos. (L.) 

PLATINKITE " D R A U G 4 " 

rv of Music; Pranas Česumas 
choras dar nebuvo atvažia- I— New Hampshire Universi-

pav. adv. B. I lgas is , adv. L. 
Velička ir A. Bakanauskas, 
dr. C. Umpa ir, dantistas J. 
Kmraciejus. Keikia dar mums 

Himnus sugiedojo Šv. \ Ceci
lijos choras, vadovaujant 

School; Rasimavičius Antanas 
— Miehigon University; Ba-

muz. J. Balsiui. Pirmiausia! ranauskaite Veronika — St. 
prelatas J. Ambotas pasvei- Elizabeth's Hospital; Andru 
kino klūbiečius ir linkėjo ge
riausių pasekmių ateityje 
dirbti kilnius darbus sau ir 
lietuvių tautai. 

Kalbas pasakė miesto ma-
yoro įgaliotas atstovas adv. 
J . B. Griffin, kontraktorius 
J. Wennergren, pirmutinis 
klubo pirm, Maziliauskas ir 
kiti draugijų pirmininkai. Po 
to vėl sekė dainos ir muzikos 

škevičius Juozas — S t An
seliu's Collage; Latvis Jonan 
— Svracuse Universitv; An-
druškievičius Alfonsas — New 
Haurpshire University; Navi
ckas Jonlas — Crandall Col
lege; Raudonis Alfonsas — 
Boston Universitv. 

S. 

vaistininko, kuris čia Įgalėtų 
vęs, o "Laisves" choras ne- ty; Sofija Utkiūtė — Becker J padaryti sau neblogų pragy-
jo himnų dainuoti, nors cho- College; Česnnhevič.iūt?, Helenl venimą 
ristai visi buvo susirinkę. Arj— Regiu College; Treinavičiū-
tai vedėjo ar tai komunistis- te, Virpink — New Hamp-
kų rėmėjų buvo uždrausta shire University; Aujgfmaite 
dalyvauti dainavime himno. Sofija — Baltimore Nursing 

Didelis Lietuvių 
Legionierių' 
Užsimojimas 

Pietų Amerika 
Girtuoklystes Auka 

Sao Paulo, Brazilijai. — At
sargos kairininikas Juozas Gir-

I čys padėtas pamišėlių name. 
Nelaimingasis po dviejų sar 

vaičių izoliuoto gyvenimo žy
miai pagerėjo. Atrodo lyg ir 
visiai būtų normalus. Padarius 
gydytojams tyrimą, nustatytai, 

SO. BOSTON, Mass. | kad jo pamišimas paėjo iš 
Stepono Dariaus posto benas p e rdidelio vartojimo alkoholi-
perorgamzuojamas. Koman-
deris J. Romanas sako, kad 
benas privalo būti, kaip ir 

nių gerinvų. Be to, atrasta 
dviejose vietose trūkę kojos 
kaulai, kada šoko iš lango 

lietuviai siekia aukštesnio mo
kslo ir palinkėti, kad jie pai
mi 1 tų lietuvišką veikimų ir 

postas, sudarytas iš lietuvių. | ^ g i n d a m a s nusižudyti. Liigo-
Beno dirigentu pakviestas j n i s & m ų g r e i f į^it i iš be-

Clifford Bain, baigęs Massa-| pT0(v ių n a n | 0 > - a t s į r a s tų kai 
chusetts konservatorijų. 

Lietuviai muzikos mege 
jai kviečiami prie beno pri-

Reikia tik džiaugtis, kad sideti. Jokio mokyčio už pa 

programa. Dainavo Šv. Ceoi 
lijoe choras, radio choras iš lietuviškas organizacijas. 
New Britain, Conn., "Lais
ves" choras ir "Laisvos" 
stygų orkestras, vadovaujant 

mokas nėra. Į benų yra p n 
imami nuo 14 metij amž. 

Komanderis Romanas im 
; retų sudaryti geriausį beny 

jį painia globoti. Nors Juozas 
Girčys čia turi žmonų, bet 
jau apie trejetą metų su ja 
negyveno kartu: vis tai del 

MAGDALENA 
SYMONOWICZ 

Mirė lapkr. 26 d , 1940 me
tais, 8:00 vai. ryte, sulaukus 
puses amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap
skrityje. Amerikoje išgyveno 30 
metuti 

Paliko dideliame nuliūdime: 
du sūnų — Eduardą, marčią. 
Rose ir jų du tunu; Stanis
lovą,, ma.rčią Margraret ir jų du 
sūnų; tris dukteris — Antaniną 
Thomas, žentą Matthevv \r jų 
sūnų, Margaret ir Marijoną ir 
daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas namuose— 
1343 No. Hoyne Ave., telefo
nas HUM. 2960. 

Laidotuvės jvyks šeštad., lap
kričio 30 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Myko
lo parap. bažnyčią, kurioje }-
vyks gedulingos pamaldos už 
veliončs sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv Kazimiero ka
pines1. 

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

Nuliūdę: Sūnai. D u k t e r ų , 
Marčios, žentas, Anūkai ir (Ji-
mines. 

Laid. direktoriai Lachawiez 
ir Sūnai, t ei. CANal 2515. 

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

keliu užtektinai visoms Amerikos lietuvių parapijoms. 
Plotkelčs yra pilno dydžio, spalvotos ir su lietuviškais 
užrašais. Pavyzdžiui: "Linksmu Kaledu" ir "Garbe Die
vui Aukštybėse". 

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

Turime ir profesijonalų, ku-j visoje Masaschusetts valst>-
rie gerai žino savo profesijas HJe i r n o r ^ 1 9 4 1 m- " * # * 
ir daug lietuviams pagelbsti, Jo mėnesį visa. Leną nuvežti į 

Milwaukee į Amerikos Le
giono seimą. Pakeliui benas 
sustotų didesnėse lietuvių ko
lonijose ir duotų koncertus. 

Tą galima pasiekti tiktai 
— jei visi lietuviai paragins 
savo vaikus dalyvauti Ste
pono Dariaus Posto Bene. 

Rap. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

• • • • M M 

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

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

NATHAN 
KANTEB 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So 

Halsted St 
Tel. Blvd 

0014 

i * i 
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-fHtt HAHOS "CHAT u>ene OOT . 
Ar*t> scAtr^as v-crc\psvpAiav 
ctc. ^E?erwrBuY -rnfiooeH 
THtr PAG* , \|4 "tHAT UJK< 
HB COOUti pUACC CAR.O6~C0 

SO AS Ncrf "CO t>lSARRAh46E 

AHt> \ CUAIN\ ^HATS ittHV 
HE VIOLOS ACBS SO 0Pt6r^» 

pooft AR6o/v\EKT! 
HF 6 E T S A C E S 

EUSBS t^EAU< 
WO\xi TDO HOO 
Accootvr pcrfi. 

~fHA-r ? 

-Cb SCA-CTEO. 
-ca\p^ oa A 
-f HE PACV»-

BEPORE SrlUFFLlHG, 

Gėlės Myl int iems. 
Vestuvėms, Barikle-
tams. Lai«loUivė»u> 
ir PtioSimauis. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

A. "j" A. 
JUOZAPAS 

ŽUKAUSKAS 
(jfyveno: 10719 S. Perry A v e , 

tel. Pl'Iilmaii 9667) 
Mirė lapkr. 25 d., 1940 m., 

10:30 vai. ryte, sulaukęs pu-
ses amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Smilgių par., RymiSkių 
km. Amerikoj išgyveno 36 mot. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Domicėlę (po tėvais 
CJuokiūtė); 6 dukteris Elzbieta 
Mehok, Natalija Adams, Mari
joną Larker, vienuolę Kazimif»-
rietę Seserį M. Theophane, E-
leną. Astrauslras ir Stella Ka-
valauskas; 3 sūnus Antaną. 
Jurgi ir Juozapą; 5 žentus, " 2 
marčias ir 12 anūku; brolį Jo
ną ir daug kitų giminiu. 

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

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
lapkr. 29 d. Iš konlyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
Šventų par. bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela.. Po pamaldų bus 
nulvdėtas j šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūd°: M o t T i • Duktervs. 
Sūnai. žentai, Marčios, Anū
kai, Brolis ir Giminės. 

Laidotuvių direkt. Lachawicz 
ir Sūnai, tel. Canal 2515 arba 
PULlman 1270. 

m 

SUPPOSE HE 

vV COT" Mt>SS 
THlr4GS Of> ? 

"TrtAr'S Auu 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER - PRUZIN 

Geriausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Avê  

_o> ^Nl 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio progrramo Antradienio tr 
įrj^Bdlrntn rytais 10:00 valanda^ Ii \VHIP stoUea (1480 k.) 

So Povilu Saltlmleru. 

DOMICĖLĖ 
ŠMUKŠTIENĖ 

Mirė lapkr. 24 d., 1940 m., 
10:10 vai. ryte, sulaukus 48 m. 
amžiaus. 

Gimus Lietuvoj. Raseinių ap
skrityje. Girkalnių parapijoje. 

Amerikoj išgyveno 29 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Viktorą; 3 sūnus Bruno ir 
marčią Mary, Antaną ir Jo
ną; pusbrolius Tiškius, Keno-
sha, YVisc; giminaičius Kons
tantą ir Juozapą šmukStus; 
Svogerj Musul ir kitas gimi
nes ir draugus; o Lietuvoje 
paliko hrolj PranciSku Ir gi
mines. 

Priklausė prie Susivienijimo 
Brolių ir Seserų Lietuvių drau
gystės. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
1949 Canalport Ave. la idotu
vės jvyks penktad.. lapkr. 29 
d. Iš namų 8 vai. ryto bus at
lydėta į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę; Vyras, Sūnai. Mar
ti. Pusbroliai, Brolis, švogeris 
ir Gimines. 

Laid. Direkt. S. M. Skudas. 
tel. MONroe 3377 

RHEUMATISM 
Psia—Agony Surts To Lsave in 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 
Thlnk of it—how thlt old worid 

does make progresą—now comea a 
preseription whieh is known to phar-
ntaeiats as Allenru and within 48 
bours after you start to take thls 
bwift acting formula paln, agony and 
Itinammatlon caused by <>xoesa urlo 
n old has started to depart. 
•Allenru does just what thls nuttca 
Baya lt wlll do—it is puaranteed. You 
ran get one geuerous? bottle at lead-
Ing drugsfores e\er>-where for 85 
cents and if it doesn't bring the joy-
ftus results you expect—your nv>*>ey 
vbola heartedly r«turoad. 

Kidneys MusI 
(leanOuf&cids 

Excess acids, polsons and vast«s in your 
blood are removed chiefly by your kidneys. 
Oettlng up Nights, Burning Passages, Dack-
ache, Swollen Ankles, Nervousness. Rheu-
matic Pains, Dizziness, Oreles Under Eyes, 
and feeling worn out, often are caused by 
non-organic and non-systemic Kidney and 
Bladder troubles. Usually in such cases. the 
very first dose of Cystex goes right to wor:« 
helping the Kidneys flush out excess acids 
and wastes. And thls cleanslng, purifying 
Kidney action, in just a day or so, may eas-
ily make you feel younger, stronger and 
better than in years. A printed guarantec 
u-rapped around each package of Cy«tex ln-
sures an immediate refund of the full cost 
unless you are completely satisfled.You have 
everything to gam and nothing to lose under 
this positlve money back guarantee so get 
Cy»tex from your druggist today for only 35c 

A 

STANISLOVAS B. SZAMBARIS, Jr. 
Mirė lapkričio 26 &, 1940 m., 9:08 vai. vak., su

laukęs 31 metų amžiaus. 
Gimęs Chicago, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą tėvą Stanislo

vą; mylimą motinėlę Oną (po tėvais Mielauskaite); 
seserj Aliciją; du broliu — Kd\vin ir Alfonsą; dėdę 
Liudviką Szambari ir jo šeimą ir daug kitu giminiu, 
draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas namuose: 6T)00 Soutli Talman 
Avenue, tel. PROspeet 3096. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, lapkričio 30 d. Tš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Paneles 
Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvas, Motina, Sesuo, Broliai, Dėde ir 
Gimines. 

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

D y | T i y KOPLYČIOS VISOSE 
I IV / \ 1 MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkos 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
Į j j Į j j B ir Si 
1. Uiltwffls 
S. P. Mažeika 
Antanas 

4704 S. We8tern Avenue 
Phone LAFayette 8024 

. 2314 West 23rd Place 

I Phone CANal 2515 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VHIP
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CHKAGOJE IR A P Y U N K I S E * D 
• ^ 

&E&Ŝ  .UŽSAVYT AS ̂  

Stasnley Szambario 
Traginga Mirtis 

Su dideliu liūdesiu visus 
mūsų tautiečius prislėgė liud 
na žinia, kad š. m. lapkričiu 

iriausiai pasidarbavo Liudvi
ka Paliulienė ir Stella Kli-
miene. 

Lapkričio 25 d. staiga mi
rė širdies liga J. Žukauskas. 

n a zuini*, n m i o. m. — r i . , i i no j 
men 26 d., 10 vai. r y k ' * * * * laidotuves |Tyta tapkr. - J <i. 
landė, prie 115 gat. ant B;-l,- Velionis buv,. dievotas, zmo-
žinkelio pervažos t r ag ika i gus. Priklausė Susmenymo 
žuvo Stanlev Szambaris. Jis 33 kuopai. Maldos Apastala-
buvo sūnumi žinomo lietuvi., vimo ir Tretininkų brolijoms. 
bianieriaus Stanislovo Szain-1 Bemlrai Žukauskų šeima yra 
bario, kuris turi valgomųjų j pavyzdinga, pasižyminti die-
daiktų krautuve prie 6500 S..; votumu. Vfcna vel.on.es duktė 
Talman st., Marquette Parke., rtj yra vienuolė Šv. Kazume-
Kaip vielionės tėvas, taip ir mo kongregacijoj, 
siinus buvo geras lietuvis ir j — 
Kertu katalikas. Stanley bai- Biznieru.s-anglininkas lu -
«ė 6v Krvžiaus par. na.ky- \ monis po didelės operacijos 
kla ir Sv. Ritos lligli SchooL išbuvo ligoninėje 4 savaites. 

Kaip pav'vzdingas ' lietuvis Dabar jau grįžo namo, ir ti-
jaunuolis priklausė prie Vy- kiši kad visiškai pasveiks, 
ėių organizacijos ir buvoj 
Roval Kraternal Order • of, Paralyžo liga serga Juk-

n*£ m 

iš l ytuvmi 

i m M s , P J ranas, IpJtDCb 

P u l t u i W f c k s įpwM^ jei-fhdŠČ. AmVrikoh atvąko 1SMH 
^ * . „ . i T, J* ~ ^ T O S , ^ T l O f l , « f 

(•"Draugas" Acrae tt-lephoto) 

R. J. ThoraaS, United Auto Workers unijos (CIO) prezi
dentai (kairėje), sveikinasi su R. W. Miller, Vultee Aircraft 
Co. prezidentu, po kompandjos susitaikymo su streikavus *"« 
darbininkais. Centre yra dr. J. R. Steielman, vyriausybei 

usiais 
tai 

gu ką. rengivtai reikia iš ank 
sto bilietu^ platinti, o šį .kar
tą tas nebuvo daryta, Vaka
ras buvo surengtas pastango
mis Moterų Sąjungos Clrica-
igos apskrities. Po programa 
buvo šokiai ir pasilinksmini
mas. P* 

kintojas. 

• r -

Eagles narys. Buvo linksnio, niene, biznieriaus Ambro-
malonaus būdo, geras sūnus, zo žmonos motina. 
geras biznierius ir geras tau-| • 
tietis. M. Šiliene jau 25 metai 

T e b ū n i e j a m l e n - v a l a i s - j k a i Į > i S l o V O S n e s i k e l i a , ~ A 

vo> Amerikos žemelė, o jo 
t&veliams ir giminėms nuo-
širdžiausia užuojauta šioje | 
dideles nelaimes valandoje. 

"» T « J 

West Pullmano 
Naujienos 

Lapkričio 21 d. SS. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčioje 
per mišktrprieme Moterystes 
Sakramentą Stanislovas Rim
kus su Helena Pappa. Mišias 

'tai 
jaunavedžių intencija laike 
k l e b o n a s k u n . A . M. Lanku'*', 
s u t e i k ė j a u n a i p o r e l e i (palai-

Linksmas 
Parengimas 

Šiuomi kviečiame visus ir 
visas, kurie nori smagiai pra
leisti keletą 'valandų, ir lai
mėti gražių dovanelių, atsilan
kyti į Lietuvių Moterų Pilie
čių Lygos rengiamą kortų ir 

mirė jos vyrais Juozas Žilevi- "bunco" lošimą nedelioj, 1 d. 
čius. Taigi, dvigubas liūdesys gruodžio {po pietų, Woodman 

"- ~" ,w' "*• ',salėj. Pradžia 4 va i popiet. 

m^ gyveno 725; 1W, 19th St., 
Clričago, 111. 

Veželis, Andrius, gyveno 
Lo\vell, Mass. 1922 m. persi
kėle j Worcester, Mass., vė
liau rytinėse valstvbese dir 
bo anglių kasyklose. Spėjama 
miręs. 

Lietuvos Konsulatas, 
30 No. LaSalle St., 

Chicago, Illinois. 

H-0LiYW0Q0 INNl 
fevetąinė renduoiama susi-

rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Riulauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

acgaobe Žilevičių šeimyną. 

Šią savaitę parapijos kuni
gai pradeda lankyti parapiją 
— kalėdoti. 

Įžanga 35c. Bus duodama už
kandis. 

Kom.: Ona A&ene, Albina 
Varheckiene, S. Wodinanaite, 
M. Zolpienė. 

TYPEWRITERS 
A D D h . O M A C H I N t S 

— S M A U MONTHLY 

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— IM1AI TIADIJN AUOVAMd — 
OHI t l IUUTI CAIIT O N I - t l H HIW.M»CMIKI •W*I*NTI I 

+ C T A D TYPEV/RITER X ^ I M i \ C O M P A N Y 
ROBERT C. OOlDiLAn. MaiMftr 

119 W MADISON ST. 

Phone DEAR30RN P444 
I S T I M A T E S — F R E E — D E M O N S T R A T I O N 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

VestuTom, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam P»-

taruaUmą, 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

i*%j«E 
MfOLK S T I i D I O I 

!945 Wes» 3S* Sfr-^t 

COMPItit 
ADVANCED PHOTOGRAl'H i 
U'H'F-ST fOSSIRLE PUCBS 
HHUNE LAFAVEfTF. 2M3 ' ^ 

Neriukas 

rank i j n e g a l i p a j u d i n t i . S u s i -
dėjusios kelios komplikacijos Į ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
taip sugriovė sveikatą kad ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ n y ^ 
rūpestingiausia pagelba ne-
gali pagelbėti. Visiems ligo
niams prašome Dievo sveika
tos. 

Roselando ^uiui^o Į „ . ~ 
Šauni Pramoga 

Lapkričio 2t d. Visų Šven-| 
įjjŲ bažnyčioje susituokė L. 

Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Vakare parapijos salėje į-

vyko šaimus vestuvių poky
lis. Dalyvavo apie 2€0 jauna
vedžių giminių ir draugų. 

Praeitą sekmadieni per su- i . 
mą labai gražiai giedojo solo \ I e s k o m x A s m e n y s : 
"Sveika Marija" (Vanagai- g ^ t i s , Karolis (Charles 
čio) svečias iš Brigliton Park gz ia į t is), gyvenas Wood7 

Gudas. ^rįs 

Skinkis, Vincas, anksčiau 
gyvenęs Čikagoje. 

Skipitis, Juozas, gyv. Čiku 
goję. Ieško adv. Rapolas Ski-

Praeitą sekniiadienio vakarą 
parapijos salėje įvyko graži 

' . . , . ; '[proĮgauma, kurią išpildė: muz. 
Stanislovais vra pavyzdin- „ . . \ 

. I Iv. Sabonis, no žmona, soluste 
Marąuette Park. — Sv. Te-

Jaltaduonis su s / Klimaite/resės draugija atenmit\ ^ 
o lapkr. 23 d. I. Rauskinas su madienį, gruodžio 1 d , para-
S, Gedminaite. įijos salėj rengia "bunco-card 

party ' ' , 2:30 vai. po piet. Vi
sas pelnas skiriamas parapi-Lapkričio 24 d. Visų Sven 

tujų parapijos bankietas kuo, jos naudai, 
puikiausiai pavyko. Žmonių J p i r m s W a b o l u r e n g į m o 

buvo kupina salė, vos galima k m U ^ t a ^ į y i g o 8 n a r e s , 
buvo sutalpinti. BankieUu vi- v i l , n v ^ j e d a r buojas i , kad pa
sus valgius suaukojo Rose- ^ j ^ ^ p a s į s e ktų ir susirin-
lando biznieriai, už ką jiems ^ ^ ^ g e r i u u , į a p a t e n . 
nuoširdžiai ačifuTrogramą isj, • . 

• l l — 1 1 1 » l v » * * - * pildė mokyklos vaikučiai, gra 
žiai .seserų mokytojų priruoš
ti ir Šakar-Makar choras. 
Kalbėjo svečias tlr. P. Vilei-
^ s ir parapijos trustisaš. 
Vakaro vedėju buvo klel). 
kun. J . Paškauskas, kuris 
taip pat pasakė reikšmingą 
kalbą ir dėkojo visiems, ku
rie tik kokiu būdu prisidėjo 
prie parėmimo parapijos rei
kalų. Rengiant bankietą dau-

Bus įgražių rankdarbių prie 
Įvdsų stalų ir durų dovaiuj. Po 
visam komisija vaišins sve
čius skaniu naminiu tortu ir 
kava. 

Prašome visus atsilankyti ir 
puiemti gerą darbą. Komisija 

Užpildyk iškirptą iš laik-į-
raščio lapelį — pasižadėjimus! f 

ir pridėjęs piniginę auką siųsk 
L. G. Fondui. 

gas jaumiolis, baigęs parapi
jos mokyklą ir šiais metais 
yra parapijos1 'komitete. Hele-! 

na (svetimtaute) visados da
lyvavo su lietuviais ir lanke 
lietuvių bažnyčią. 

Jaunojo tėvai Pranas ir Ro, 
že Rimkai yra ilgamečiai 
West Pullmano gyventojai, 
turi gražų namą adresu 12217 
Halsted*St, gražiai išauklėjo 
tris SIUTUS: Stanislovą, Praną 
ir Leonardą. Yra žymūs pa
rapijos rėmėjai ir dienraščio 
"Draugo " skaitytojai. 

Jaunai porelei linkime gra
žiausio gyvenimo ir.Laimės. 

[programa, i vu i ią į&jjuue. I U U ^ . &y>j^' 
K. Sabonis, jo žmona, soliste pitis. 

rf 
= ^ h 

Laplvričio 24 d, trumpai-sir-
igusi mirė Magdalena Žikvi-

Ičienė. Praeito rugpiūčio mėn. 

HAPPEN 

C O N R A D 
Fotografas 

studija jĮrenąta pir 
jaos rūšies su mo« 
lernlškomis užlaido-
oala ir Hoilvvvood 

. Ivieaomls. D i. / b a s 
l O a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883 

Bes. — £NGlewood 5840 

Pastovumas 
Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta an: 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nekasiu 
saugesnes vietos taupyti savo pinįgus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
Indėliai klekvlenc taupytojo apdrausti Iki $5,000 FęderallnėJ Įstaigoj. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATiMO 

REAL ESTAIS 
INSURANCE AND LOANfc 

•statau visokios ryši< s naujus Bu 
nius ant lengvų meneblnlu ismt 
kejimų. Darau vlsokj taisymo dar 
bą be jokio cash įinokejimo, an 
lengvų mėnesinių išniokėjimv 
(Isgaunu geriausi ai lygiu imą 1 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai 
ctyuio apdegusių namų). Darą* 
paskolas ant naujų ir senų naint 
ant lengvų mėnesinių išmoki jinr 
nuo 6 Iki 30 metų. Reikale kr-tn 
Iit5« ori*; 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. PhoneGrovehffl0306 

M1DWEST FUEL OIL S D Į V t t 
RANGE 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

"-n 
DINING ROOM SETS • PAR-
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE-
FRIGERATORS — WASHERS — 

MANGELiS — STOVĖS. 
AU Natlonally Advertiscd ltema. 

>*: 

$¥•1 

I f r* mSjSB§ 

ALEX ALESAUSKAS & 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

Phillips! Fuel Aliejus 

— u 

. Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

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

. tik #1.00 

" D R A U G Ą S " 
2334 South Oakley Ave„ 

Cnicago, Hiinoij 

Range Aliejus 7 j £ j ? \ 

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

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

AR JUMS REIKIA ATLOCTI 
PnMETYBfiS EGZAMINUS? 

Nusipirkite Brošiūrą * 
*THE BASIC PRINCIPLES OF DEMOCRACY & C^^ZENSHIP , 

a r b a 
" K Ą TTJRI ŽINOTI EXEKVTENAS PILIETIS?" 

Kurią Redagavo ADV. K A Ii, Asst. Corporation Council for Chicago 
Šioji brošiūra Angliškai ir Lietuviškai išaiškina visus reikalingus 
klausimus ir pilnai prirengia nepiUečius prie antra pilietybės popienj 

Kaina 25 centai 
Siųskite užsakymus i: 

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

Charles P. Suromskis & Gompany 
REAL ESTATE AGENCY & C0NTRA0T0R 
6921 So. Western Ave., Oiicago, III. 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
MAINO ^ T x f « • 
«m.m^ rarmas, Lotus - Visokiau-
STATO 

TAISO sių ir Visur. 
APDRAUDŽIA 

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

, Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 
*~Tel . REPublic 3713; Vakarais PĘOspect 0176 
Ofiso vai.: 9 A.M.-8 A. M. Kedeliom: 10 A. M.-3A.2u; 

http://vel.on.es
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Visose Lietuvių Kolonijose 
Didelis Susidomėjimas 

"Draugo" Masinu Fondo Bankietas 
Bankiete Dalyvaus Daug Žymių Svecių-Viešnių 

Dienraščio "Draugo" ban- bindnkės C. Urbonienė, P. TCn-
kietu, kuris bus sekmadieni, zelotti, S. Vaibolienė, EI Kar-
gruodžio B d., 7:30 va!, vak., į lavicienė, O. Ra<lziukynienė, 

MU«WMMtA^*f,v'v*^''1^ A «-l.>W(-V'>. \ Jf» . .«, 
ŽIEMA IŠTIKO TEXAS VALSTYBĘ 

.•S • *rVA . * * . , .-«» u * * ^ * * ' . ' ~1 

domisi visi Chicago ir apy 
linkės lietuvkad. 

Bankiete matysime dano- Jy 
mių Chicago biznierių, kurie 
visuomet paremia "Draugo" 
reikalus, kurie ir dabar perka 
t ik i et us ir aukoja gražių ban-
kietui dovanų. 

Šeimininkaut tame bankie
te pakviestos Amerikoj augu
sios moterys ir merginos ir 
patyrusios šeimininkės iš Lie-

K. Jurkštienė, J. Čepulienė, 
M. Petraitienė, S. Balčiūnie
nė, R. Mazeliauskienė, H. Zau 
rienč, B. Ka&enS, M. Jankš-
tienė, O. Žostautiene, K. ITlie-
nė, M. Aitutienė, M. Miliaus
kienė, J. Zalatorienė, V. Ju-
sevieieniė, O. Dobrovolskienė, 
H. Aleknienė iv kitos. 

Patarnautojomis bus: J . Da 
n i finai te, G. Miliauskaitė, B. 
Zauraitė, O. Ūsaitė, I. Aitu-
tytė, K. Balčiūnaitė, M. Stan-

tuvtos, būtent K. Šliogerienė, kaitė, H. Paul i iitė, J . Rudai-
virtuvės viršininke, jos pagel- tė, T. Vilimaitė ir kitos. 

NORI KEISTI TEI
SĖJŲ RINKIMŲ 
METODĄ 

Imta darbuotis per legisla-

TARYBA ATŠAU
KĖ "JUKE BOX" 
ORDINANSĄ 

Chicago aklermenu taryba, 
tiira pakeisti Chicagos mi«H m a v o r o Kelly p a t a r i a m a > 42 

tinių teisėjų rinkimų metodų,. b a l s a i g p r i e S 2 a t g a u k g ord[_ 
kad šiuos kandidatus ištrauk-! n a n g ą > ^ . ^ b u v o u ž d r a u s . 

ta tavernams ir kitoms . suei
gų vietoms vartoti muzikali-
nius automatinius instrumen
tus, vadinamus "juke box." 

Kai' kurie už ordinanso at
šaukimą balsavę aldermenai 
padarė pastabas, kad visgi 
turi būti parūpintos taisyklės, 
kaip tuos instrumentus var
toti. Ypae rezidencinėse mies
to dalyse tie instrumentai ne
gali bliauti vėlai naktimis ir 
trukdyti žmonėms ramų mie
gojimų. 

Jo jo wardo akiormenas 
Dickerson pastebi, kad mies
tas turėtų gauti kokį nors 
pelną už tų instrumento} var
tojimų. 

Mavoras Kellv v ra nuomo-
nes, kad šiucs instrumentus 
ap.lėti mokestinis jbūtų nepro 
tingu. Jis sako/ žmonės myli 
muzikų ir ji neturi būti vie
nai]) ar kitaip varžoma. J i 

("Draugas" Acme telepholo) 

Vaizdas Amarilio, Tex., mieste po lietaus ir iškilusio šalčio* Gatvės, medžiai ir viskas ap
lieta storoku ledu. Toksai stovis ir kituose nikiuose. Kai kur sulaikytas trafikas. Dau
giau kaip pustuzinis asmenų žuvę. Medžiaginiai nuostoliai dideli. 

ti iš partijinės politikos . 
Būtent, norima is kandida

tų sąrašo išmesti partijų ra
čiukus, kad balsuotojai atei
tyje negalėtų panaudoti ra
t u k o už vienos, ar kitos par
tijos kandidatus, vadinamo 
"s t ra igh t" tikėto. 

Aiškinama, kad renkant tei
sėjus būtų daugiau atsižiūri
ma į kandidatų kvalifikacijų, 
bet ne j partijų. Kai kandida
tų į teisėjus sųraše nebus nu
rodyta partijos, balsuotojai 
gaus progos is visų nurodytų 
kandidatų parinkti tinkamiau 
sius. Tuo būdu išeis teisingas 
n i balsavimai. 

šiandien <gi reikia apgailė
ti nevykusius teisėjų rinki
mus. Bi kurios partijos įsiga
lėjusi politinė mašina prastu
mia savuosius. ^kandidatus! 
"s t ra ight ' ' balsavimai s. 

Kitiems abiejų partijų kan
didatams rinkti *' straight' * 
balsavimas gal ir tinkamas, j tori būti laisva nuo mokes-
Bet netinkamas teisėjams. 

Chicago Bar Assn. praei
tais metais darbavosi, kad 
legislatūra pravestų įstaty
mų, kuriuo būtų panaikinti 
partijiniai teisėjų rinkimai. 
Bet legislatūra atsisakė tų 
sumanymų svarstyti. 

Tad ateinančių metų pra
džią susirinkus legislatūrai 
jai bus įteiktas naujas bilius 
dėl miestinių teisėjų rinkimų 
metodo. Teisėjas Edgar A. 
Jonas atitinkamų bilftj ga
mina. 

Speaks f or Christmas Seal 

ėių. 
Prieš ordinanso atšaukimų 

policija buvo susi metusi pa
šalinti šiuos automatinius in
strumentus. 

Vyriausybe paskui 
27,000 dol. 

Pirmojo pasaulinio karo 
laiku Chicagoj gyveno vokie
čių profesorius AVilhelm A. 
Pflueger. Vyriausybė jį pri
pažino svetimšaliu priešu ir 
užgrobė jo nekilnojimų nuo
savybę, kuri pavesta atitin
kamam globėjui. 

Po karo tas profesorius 
grįžo į Bona universitetų, ,Vo 
kietijoje, o užigrobtų nuosavy
bių reikalų paliko čia savo 
svainiui W. P. Paepeke. Šio 
pasidarbavimu prof. Pflueger 
1933 metais atgavo iš vyriau-
svbės 20,446 dol. už nnosavv-
bes ir 1938 metais dar 6,683 
dol. daugiau. 

Dabar susekta, kad tos su
mos atgautos viliugingai. 
Tas profesorius pasisakė, 
kad iis esąs J . A. Valstybių 
ištikimas pilietis. Tikrumoje 
jis toks nėra. 

Tad distrikto teisme vy
riausybė iškėlė ieškinį — at
gauti tas profesoriui išmokė
tas sumas. Teisman šaukia
mas jo svainis. 

Britų leidėjas — 
propagandistas 

Chicagon atvyko Si r Eve-
lyn "VVrench, britų leidėjas. 
Jis sako, kad ateinantį pava
sarį Anglija bus gyvai rei
kalinga finansinės paramos 
tolesniai vesti karų. 

Jis sako: 

"Nuolatinis Anglijos fabri 
kų bombardavimas pakirto 
britų gamybų. Mes prašome 
J. A. Valstybių parūpinti 
mums reikalingai kovai kari
nių reikmenų. Jaučiamės ko
vojame už savo ir viso pa
saulio laisvę ir turime negir
dėtų istorijoje milžiniškų žūt
būtini susirėmimų. Neturime 
noro ir pasiryžimo Amerikų 
įtraukti karan. Tačiau būtų 
pravartu žinoti, kaip didelę 
pagalbų tikimės sulaukti šio
je krizėje." 

Mirė sužeistas 
S. Szambaris 

Nori suvaržyti eglaičių 
pardavinėjime 

40-ojo wardo aldermanas 
J . Cross iškelia sumanymų 
skirti -didelius miestinius m(v 
kesčius tiems, kurie per na
mus eidami pardavinėja eg
laites. Sako, tuo būdu tie 
žmonės pasidaro didelį pelnų 
ir pakenkia krautuvininkams. 
Anot aldermano, reikia suvar 
žyti per namus eglaičių par
davinėjimų. 

900,000 dol, šelpimo 
administracijai 

Chicago miesto taryba pri
pažino skirti 900,000 dol. dau 
giau Chicago Relief admini
stracijai. 

i * }M 

Neužmiršta airporto * 
ežere 

Chicago aldermonų taryba 
autorizavo mayorų Kelly dar
buotis pastatyti naujų termi
nalų (namus) miestiniam air-
porte. Padarytais planais ter
minalo pastatymas atsieitų 
1,813,000 dol. Iš tos sumos 
vienų milijonų dol. galima 
gauti iš vyriausybės paskolos 
formoje, 400,000 dol. sukeltų 
oro linijos, o likusią sumą — 
miestas. 

Mayoras Kelly neužmiršta 
planuoto airporto ežere, ku
rio įsteigimas atsieitų apie 
25 milijonai dol. Jis apgaili, 
kad šiam projektui šiais lai
kais negalima gauti pinigų. 

JIE PAVAŽINES 
GATVĖKARIAIS, 
BUŠAIS 

5-ojo wmrdo aldermano 
Douglas patariami kai kurie 
aklemianai pasiryžo, kaip 
žmonės turi "smagumo" va
žinėti gatvėkariais, autobu
sais ir viršutiniais geležinke
liais, ypač rytmečiais ir va
karais, kai žmonės važiuoja 
į darbų ir iš darbo. 

Aldermanas Douglas pa
reiškia, kad svarstant susieki
mų priemonių unifikacija žili 
rimą tik kompanijų ir šeri 
ninku interesų, Lrt žmonių 
reikalai užmirštam:. Tuo tar
pu žmonės rytmečiais ir va
karais kai silkės sugrūsti ve
žiojami. Jų interesai niekam 
nėra galvoje. 

Pagerbtas kun. 
D. J. McHugh 

De Paul universitetas vakar 
vakarų pagerbė šios mokslo 
įstaigos ilgametį iždinin
kų kun. D. J. McHugh, C. M. 
Po 31 metų iždininkavimo 
universitetui jis nukeliamas į 
AVashingtonų užimti rekto
riaus vietų naujuose Vincen-
tenų Studijų namuose. 

Surengtose jo atsisveikini
mui vaišėse buvo ir du vy
skupai. 

Kun. McHugh yra 63 metų 
amž. 

Roseland Community ligo
ninėje mirė Stanley Szamba
ris, 31 m. amž., 2639 AV. 65 
gt. 

Antradienį per siautusių 

Loyola teisių 
mokyklos sukaktis 

Loyola universiteto teisių 
mokyklai sukanka 30 metų 
kaip išleisti pirmieji graduan 
tai. Sukaktis šiandien bus pa
minėta vaišėmis. Dalyvaus ei-
lės teisėjų ir advokatų. 

Skridikų suvažiavimas 
Air Line Pilots \ssocia-

X Cterb. prelatas M. Kru
šas gavo pranešimų, kad J . 
Prunskis, buvusis " X X Am
žiaus" redaktorius, keliauja) 
Portugalijos laivu ir nerū
kus jau bus New Yorke. 

X Šį vakarų Lietuvių Au
ditorijoj bus suruoštas Li«?t. 
Vyčių Chicago apskr. choro 
nariams ir buvusio vakaro 
darbininkams pasilinksmini
mas. Visi prašomi susirinkti 
lygiai 8 vai. 

X Serga K. Butkus, LRKS 
A 163 kuopas, Marquette Par
ko, pirmininkas. Gydomas 
Cook County ligoninėj. 

X Katalikų Studentų Są
jungos Chicago kuopos pir
mas "social , , vakaras, Auš
ros Vartų parap. salėj paten
kino visus studentus, kurių 
buvo prisirinkę virš 30. Džiu
gu buvo žiūrėti į besilinksmi
nantį būrį būsimos šviesūni-
jos ir katalikiškos visuomenės 
vadus. 

X Du broliukai kunigai, tai 
yra kun. J. Klumbiis ir jo bro
lis kun. R. Klumbis neužilgo 
atvyks iš Lietuvos Amerikon. 
Abu Amerikos (paliečiai, mok
slus išėję iš giminės palikimo 
Amerikoj. Grįžimu Amerikon 
rūpinasi jų teta Ona RojūM-
tienė, 2511 W. 71 St. Visi grį
žimo dokumentai USA val
džios jau patvirtinti. 

X Vinco ir Onos Labanaus-
gat. Pagrobta 10,000 j ^ gražiam name, 10517 So. 

State St., didelis džiaugsmas: 
jų duktė Kotrina ir žentas 
Bruno Stoškai susilaukė vieš
nios — sveikos dukrelės. Svei 
kiniam. 

X Kaz. Bartkaites su K. 
Cukrum vestuvės praeitų sek
madienį buvo laibai iškilmin
gos. Palydovų buvot 10 porų. 
Šliūbų davė kun. Valuckas. 
Bankietas įvyko Paradise 
G rovė salėj. Poves tu vi nėn ke
lionėn jaunieji išvyko į Hot 
Springs. 

Suimtas banko 
tarnautojas 

Spalio 18 d, apiplėštas Sc. 
Chicago Savings bankas, 2459 
E. 93 
dol. 

Dabar policija išaiškino, 
kad tas atlikta su banko tar
nautojo (tellerio) H. ' Bro-
berg, 26 m. amž., žinia. Tar
nautojas suimtas. 

Be to suimta dar kiti keli 
asmenys, tarp kurių vra dvi 
moterys. 

tion rytoj, penktadienį, pra-
sniego p ū g , jo. valdomą gro-į ^ ^ ^ d i e m , s u v a ž i a v i . 
s e r a i sunkvežimi sudaužė Irj mą C o n g w s g y i e ž b u t 7 . D a ] ) . 
jį sužeidė Rock Island gėle-1 

žinkelio traukinys 115 gatvės 
sankryžoj. 

vaus 75 delegatai. Jie repre
zentuos 1,400 sąjungai pri
klausančių skridikų (lakūnų).j tarė grįžti be baimės. 

30 asmenų išsinešdino 
gatvėn 

T ii jų aukštų apartamenf '• 
r.iuose namuose, 1431 E. Gti 
placc, kilo gaisras dėl su^e-
dusio centrinio apšildymo 
Daugiau kaip 30 asmenų nak 
t] :.x įnešdino sniegu nuk'otoi. 
gatvėn. Ugniagesiai greitai 
apsidirbo ir išbėgusiems pa* 

Dienraščio Draugo Bankietas Su Programa 

Spencer Tracy (above) ia maklng 
•pečiai appearance in short fllm 
devoted to tuberculosis campaign. 

Apkraustytas audito
riaus automobilis 

Iš Kenneth M. Barnes, vv-
riausybės auditoriaus, auto
mobilio, pastatyto priešaky 
apartamentinių namų,, 2011 
Giddings gt., nežinomas vagis 
pagrobė apie 160 dol. vertės 
naminių reikmenų ir drabu
žių. 

Auditorius viską buvo su
sikrovęs vykti į Wasbingto-
nų, į kur jis nukeliamas. 

Sekmai, Gruod-Dec. 8, 
1940 Metais 

Aušros Vartų 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! 

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE BANKIETO TIKIETAS #1.00 

X Dievo Apvaizdos bažny
čioje pirmadienį, gruodžio 2 
d. prasideda misijoj kurias 
ves kun. Žvirblis, dominiko
nas. Misijos baigsis gruodžio 
S d. 

X CYO, Sv. Jurgio parapi
jas skyrius, veda naujų narių 
vajų, kuris tęsis iki 'gruodžio 
2 d. Įstojimas iki tos dienos 
be įstojamojo mokesčio. Jau
ni vaikinai, ipiasinaudokit pro
ga. 

X L. Vyčių tarpe rimtai 
kalbama apie suorganizavimų 
vyrų choro prie esamojo aps
krities mišraus choro. 

X Juoko iki ašarų žada vi
siems Moterų Sųjungos 55 kp. 
artistės-mėigėjos šarvo komedi
ja "Bobutės Susipyko". Atsi
lankę visi pamatys, kaip vie
na už ožkos nugraužtų kopūs
to galva, kita už paršo nu
graužtų buroką atsiduria ka
lėjimam Vakaras bus sekma
dienį, gruodžio 1 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj, West 

Side. 

REMKITE, PLATINKIT1 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 
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