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T R U M P A I 
P. T. 

J . A. Valstybių senatas 
prieš administracijos norą 
pravedė "VValter-Logan bilių. 
Žemesnieji kongreso nlmai 
anksčiau tai padare. Bet se
natas p r i s e ^ dar kelis prie
dus ir visą bilių pasiuntė 
tiems rūmams patvirtiriiti. Kai 
hafcna, kad bilius bus patvir
tintas ir pasiųstas Preziden
tai. Žinovai yra nuomones, 
kad prezidentas biliaus ne
pasirašys, nes jis nukreiptas 
prieš administracija* naująją 
santvarką. Po to nežinia, a r 
kongresas turės ganėtinai 
drąsos palaužti prezidento 
"ve to" . 

ROMUNIJA PRIE ANARCHIJOS PRARAJOS 
Italu ištisi hunai 
pasiduoda 

ATĖNAI, lapkričio 28 d. — 
Neoficialieji pranešimai iš ka 
ro fronto siako, jog graikų 
kdntrinvazija Italijos okųpuo 
ton Albanijou tebevyksta vi
sose dalyse, nors* oficialieji 
sluogsniai rezervuotai prane
ša; 

Pranešimai sako, jog grai
kai nuolatinai paola italų li
nijas ir kai kuriose vietuose 

Walter-Logan bilius yra rei- f a į i g t ų kariuomenes ištisi bū 
kšmingas. Naaijąją santvarką riai p a d u o d a , kitur skubiai 

traukiasi. Bendrai, anglų pa
dedami graikai visur demoral
izuoja italus ir sunaikina jų 
pastangas reorganizuoti fron-

vykdydama administracija pri 
steigė įvairių rūšių pusvaldi-
nių agentijų (boardų, komisi
jų) ir joms fpavedė adminis
traciniu keliu tvarkyti įvai-1 įf 
rius reikalus ir vykdyti savo > 
sprendimus. Kai kurios tų a-1 I t a J u P M o s o r l a i v i l > a t a " 
gentijų šiandien nesiskaito I k o s ' ? • * • * » * * nuostolių pa 
nė su šalies įstatvmais. Spren- i P a t i e m s gyventojams, praves 
džia, svarbias problemas. Jų ! t o s ^ P a l r a s u o s t o ' k a i m u 

sprendimai yra galutini. Su, R P i r e i r Makedonijoj, ir Kor-
interesuotomis grupėmis ir pa f u l r Cefalonijos salose. 
vieniais piliečiais nesiskaito
mai. Kai koriais dalykais ne
galimi ne apeliaciniai 'skun
dai j teismus. Tad Walter-
Logan biliumi ir siekiama 
šias agentijas suvaržyti. 

NEPAVYKCS BANKO APIPLĖŠIMAS Premjeras deda didžiausias 
pastangas palaikyti tvarką 

Keršto banga plečias 
Antonescu rengias rezignuoti 
Sunkios bausmes ' 

TOKIJO REIKALA
VIMAI OLANDAMS 

("Draugas" Acme telepholo) 
South Chicago Savings banko tarnautojas Harold Broberg policijai išpažino, knd m jo 

žinia iš banko pagrobta 10,000 dol. Jis tai įvykdė 'sutaręs su dviem savo draugais Phil
lips ir Cherne. Iš kaires pusės (sėdi): Phillips, Broberg, Cherne ir 'prokuroro asistentas Mc-
Currie. (Stovi) policijos seržantas Donovan ir Įeit. Phelan. 

BUDAPEŠTAS, lapkričio 
28 d, — Šiandie Komunijos 
premjeras gen. Ion Antones
cu deda didžiausias pastan
gas, kad 'sulaikytų Komuniją 
nuo galimos anarchijos, kai 

Senatas jau turi sumanymą 
pataisyti, arba panaikinti 

TOKTJO, lapkričio 28 d. — 
Užsienio ministerijos atstovas 
šiandie pareiškė, jog labai e-
są gtadima, kad užsienio minis 
teris Yosuke Matsuoka įteik-' į, / %r, /•• . 

* i Berlyno-Tokrjo sąjungos. 

RUSIJA REMSIAN-
TI BULGARIJĄ 

SOFIJA, lapkričio 28 d. — 
Vyriausybes sluogsniai šian
die įpraneša, jog aukšto ran
go oficialusis sov. Rusijos 
žmogus užtikrino Bulgariją, 
kad. "Rusija vfeados palaike 
ir palaikys Bulgarija". 

Informuotieji sluogsniai sa
ko, jog šis pareiškimas pa
tvirtina tariamąjį Rusijos pa1 

sipriešinimą prieš Bulgarijos 
prisijungimą prie Romos-

Johnsono aktą, kuriuo urž-
draustos naujos paskolos A n - > Olandijos ministeriui, esanj w^wsjtes sluogsniai sa-
glijai ir kitoms v a l s t y b ė m s , , « « Tokijo "griežtus reika- ^ j o g i š ; y k d a m a s i § B ū l g a . 
kurias nemokėjo užtrauktų i lavimus" sąryšyj su oficia. ^ į ^ ^ rošaenio komisą 
skolų. Britų šalininkai stu-įnais pranešimais apie patvir- r i j a t o s e k t o r i u s , kuris pir-
mia sumanymą, kad Anglijai f intus priešjaponiškus inciden m į n i n k a t 7 0 sovietu delegaci 

ZINIĮI SANTRAUKA 
VOKIEČIAI 

BOMBARDAVO 
PLYMOUTHĄ 

BANGKOK, Siamas, lapkri
čio 28 d. — Atsakydami į BERLYNAS, lapkričio 28 
pirancūzų atakas ant Nakorn- j d. +-~ DNB, oficialioji vokie-
panom miesto Siamo aviacija j čių žinių agentūra šiandie 
pravedė atakas ant militari- j pranešiau jog pereitos nakties 
nių vietų Prancūzijos Indcki 
nijoj. 

IŠSKLAIDĖ VO-
KIEČIŲ PUOLIMĄ 

LONDONAS, lapkričio 28 
d. — Pranešama, jog Angli
jos kovos orlaiviai (Spitfire) 
ir priešorl ai viniai pabūklai 
sėkmingai sulaikę ir išsklaidę 
vokiečių aviacijos dienos ata
kas. 

Pereitą naktį priešas prave 
dė orlaivių atakas ant Londo 
no ir piet>akarių Anglijos 
miesto, kurio vardą Londono 
cenzorius išbraukė, bet vokie 
čiai praneša, jog tai buvęs 
Plymou'th uostas. Taip pat 
pravesta atakos Škotijoj. 

Lyg ir palaikydami aviaei-

duoti vėl progos gaanti naujų 
paskolų ir po karo jų išsiža
dėti. Bet, retgis, sumanymas 
bus paliktas svarstyti naujam 
kongresui. Nes ir patsai pre
zidentas dar netaria savo nuo 
monSs šiuo klausimu, šį kar
tą užimtas vidaus kariniu pa
siruošimu. Anglija gali pa
laukti. J i ir be kreditų dar 
gali gauti daug karindų reik
menų. 

ft»" Olandijos Rvtų Indijose. j a i P a d u n o j a M S konferencijoj, 
Arkadijus Sobalevas pareiš
kęs: 

Stebėtojai įmano, jog labai 
galima, kad šii? oficialieji ir 
spaudos pasisakymai įgali bū
ti pirmieji reiškiniai būsimų 
Japonijos reikalavimų Olandi
jos saloms. 

Japonijos žinių agentūra 
praneša, jog Tokijo laikraštis 
Haci pareiškęs, kad Olandi
jos vyriausybės žmonės kolo
nijose "matomai pasirinko šį 
pavojingą kelią Anglijos ir 
Amerikos propagandos ver-
ei am i . 

' 'Balkanų akiratis prašvi
to. Nei Turkija, nei Bulgarija 
nenori karo ir Bulgarija pa
laiko savo neutralitetą". 

Sofijoj paskleisti komunis
tų manifestai šiandie skelbia, 
jog Rusija pasiūlusi Bulgari
jai tarpusavio paramos pak
tą, bet tuo pačiu "neišsiipfrie-
šina Bulgarijos įstojimui į 
trilypę sąjungą, į kurią ir so
vietų sąjunga mano vėliau įs 
tot i" . 

bombaniešių atakos daugiau 
buvo nukreiptos prieš Angli
jos pietvakarių uostą Ply-j jos atakas ant Britų Imlų vo-

HANOI Indokinija lapkri- m o n ^ n ir dienos orlaivių žval j kiečiai iš Prancūzijos pajū-
čio 28 d. — Šiaurinen T o n k i n ' ^ b a pastebėjusi, jog gieleJžan rio apšaudė Doverio apylinkę 
go provincijon į Langsono a~ k e l i o susisiekimas su LorJrlo-
pylinkę pasiųsta prancūzu n u h e n t labinai nutraul 
reguliarios kariuomenės da- DNB pranešimu, dienos o. 
lys ; kad numalšintų vietos ko j laivių, žvalgyba pranešusi, jog 
munistų, sukilėlių ir plėšikų uoste sunaikinta laivyno ir 

KP1]' atakuojančių orlaivių 
t"*1-Įveržė pro pirmąsias ap
saugos linijas ir pasiekė Lon-

tuo tarpu žąlianiarškinių Ge
ležinės Sargybos nairių būriai, 
sakoma, graso kiekvieno jx>li 
tinio priešo gyvybei. 

Vakar prasidėjusio keršto 
banga, kurioje žuvo bent 64 
žymesnieji romunai, šiandie 
išplėtusi į plačiausio masto 
terorąu 

Gen. Antonescui ir viceprem 
jeras Horia Simai, Geležinės 
Sargybos vadas, kviečia prie 
"teisėtumo, teisingumo ir 
tvarkos". 

BAUSMĖS UŽ 
NUSIŽENGIMUS 

Tik skubi vyriausybės ap
saugai išgelbėjo buvusius prem 
jerus George Tartarescu ir 
Ion Oigurtu ir buvusį karo 
mindsterį gen. George Basie-
vid. 

Sakoma, jog ir pats Anto
nescu manąs rezignuoti, jei 
nebus galima suvaldyti šalu
tinių Geležinės Sargybos ele-
menitų. 

Antonescu išleido įsakymą, 
kuriuo smarkiai baudžiama 
už pasikėsinimą ant asmens 
laisvės. 

PILNAS SKAIČIUS 

kylanti maištą. kiti sandėliai ir smarkiai nu-
kentėjęs Great Westerni geleL 

HELSINKIS, Suomija, la- žinkelis. 
pkričio 28 d. — Vyriausybės Informuotieji sluogsniai pa-

doną, bet vienas jų pašautas I NEŽINOMAS 
netoli Craydono. 

Anglai pravedė pereitą nak 
tį "smarkias ir sėkmingas" 
atakas ant Cologme. Kiek sil
pnesnės atakos pravesta ant 

Del naujų [paskolų Angli
jai snrananymo kongrese reiš
kiasi smarki opozicija. Sena*-
trarius Rush D. Holt, dem. iš 
W. Virginia, anądien spaudo prezidento vietos ir pripažįs-
je atsiliepė: "Ruoškis, Ameri^ta, kad gen. Camacho gali sau 
ką, nes mes jau ryžtamės at- į sveikas prezidentauti. Gen. 
šaaikti Johnsono įstatymą irjAlmazan sako, kad neįmano-
pataisyti neutralybės aktą I ma jam toliau kovoti už pre-
taip, kad nebūtų jokių kliu-! zidentūrą, nes J. A. Valsty- Į pkričio 28 d. Vidaus sau-
čių įsivelti mums karan An- bių prezidentas Roos^eltas gumo ministerija šiandie įsa-

IŠKR AUSTO 
SVeTIMŠALIUS 

KOPENHAGA, Danija, la,-

glijos pusėje... Mes stambiai 
finansavome pirmąjį pasauli-

pripažino gen. Camacho išrin kė visiems svetimšaliams išsi 
Mmą ir į jo inauguracijos iš- kraustyti iŠ Danijos vakarų, 

n} karą, finansuosime ir da- j kilmes siunčiat viceprezidentą j šiaurės ir šiaurryčių pajūrio 
bartinj ir dar karan įsivelsi- į elektą Wallaoe. Kiek žinoma, apylinkių. 
m© svetimais Amerikai reifaa-; gen. Camacho Meksikos pre-
lais »> zidenta išrinktas bolševisti-

Tose apylinkėse draudžia
ma fotografuoti, šaukti vi>e-

žinių biuras praneša, jog Suo
mijos 67 metų prezidentas 
Kyosti Kailio, dėl silpnos svei 
katos atsistatydino. 

reiškia, jog atakoje atilt Ply- La Havre ir Boulognle, Pran-

OSLO, Norvegija, lapkri
čio 28 d. — Į vokiečių oku
puotąją Norvegiją šiandie at
vyko Vokietijos propagandos 
mmisteris Goebbels. 

moutho dalyvavo virš 100 or
laivių, kurie šalia sprogstamų 
jų bombųnumieitė didelį skai
čių padegamųjų bombų. 

BŪSIMIEMS 
KARIAMS 

v ATOSTOGOS 
WASHINGTONAS, lapkri-ROMA, lapkričio 28 d. — 

Įtakingas fašistų laikraštis H j čio 28 d. Būsimiems Ame-
Giornale d'Italia šiandie ra- rikos kariams, kurie būtų bu 
šo, jog Anglija siunčianti Turivę pašaukti kariuomenėn 
kijon atstovus, kad paruoštų gruodžio 15 d., suteikiama 
ją Italijos ir Graikijos karo Kalėdų atostogos namie. 
įvykiams. 

ciizijoj ir Antverpeno, Belgi-
joj. 5 " • 

Anglijos aviacijos ir vidaus 
saugumo ministerijų komuni
katas sako, jog pereitos nak
ties atakų Anglijoj nuostoliai 
nedideli ir gyvybės aukų ma
ža. 

Vyriausybes komunikatas 
skelbia apie vakar dienos 
skerdynes ir pabrėžia, jog vy 
riausybė joms nepritaria. 

Bukarešto komunikatas tik 
tepažymi, jog "keliolika po
litinių kalinių'' 'sušaudė Gele
žinės nariai. 

Pranešimas nepažymi keli 
nužudyti, nors kiti praneši
mai pažymi 64. 

Meksikon grįžo gen. Alma-
zan ir išleido pareiškimą, kad 

niais metodais. Tenai įsigalė- šus susirinkimus ir keliaujan 
jusi viena ipolitinė revoliucinė čią prekybą. Taip pat uždrau 
partija ir jau ilgi metai rin-

įis atsisako siekti Meksikos t kimus vykdo teroru. 
sta fotografuoti j . . rose 
mylių nuo žemyno. 

10 

KAS BĖGA IR KAS 
VEJASI? 

ROMA, lapkričio 28 d, — 
Italijos vyriausioji karo va
dovybė praneša, jog į pietus 
nuo Sardinijos vakar Italijos 
karo laivai taikliai apšaudė 
Anglijos laivyną, kurio dviem 
kruzeriams padaryta nuosto
lių. 

(Vakar anglų admiraliteto 
vi "~ ^ ••" I T ^ i T " V,Jri* ! komunikatas pranešė, jog an-pasaukh kariuomenėn prieš | certnacgos ^ v y k i a s Jok ie - ^[i[ko 

Kalėdas, tačiau oficialieji ti^oj ir kiti isdeportuoti » ne ^ ^ o s ^ U S ir grupę 
o k u p u o t a Prancūziją, bie ^ ^ t a f i a i t ^ 

500 STUDENTŲ 
KONCENTRACIJOS 

STOVYKLOSE 
NRW YORKAS, lapkričio 

28 d. — Anglų radio prane
ša, Paryžiuj nužudyta 11 stu-Pagal pirmąjį planą apie 

60,000 jaunų vyrų būtų buvę dentų, virš 500 pasiųsta į kon 

žmonės praneša, jog dėl dvie
jų priežasčių jie nebus šau- studentų areštai įvyko sąry 
kiami: (1) nėra tokio būtino; šyj su demonstracijomis ir 
reikalo, kad, būsimuosius ka-, riaušėmis Pailiaubų. dieną, 
rius šaukti prieš šventes ir 
(2) daugelis dalinių, į ku
riuos pašauktieji bus skiria
mi Kalėdų švenčių proga la- Debesuota, sniegas ir šilčiau. 

ORAS 

bėgę). 

Italijos komunikatas rašo: 
Po apsišaudymo anglai sku 

biai pasukę į pietryčius. Ta
čiau italų bombanešiai juos 
pasiviję apie 120 mylių nuo 

Boytivj&smASSSAis bai sumažės ir neverta esą Saulė teka 5:56 vai , saulė j Sardinijos ir apmetė bombo-
gaišti laiko su naujokais. į leidžias 4:20 vai. 1 mis. 
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B neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam uk* 
pašto lenkiu. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 

Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra 
•jrti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle). 
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole 
miko* ar asmeniškumo. Pasenusios korespoadaacijO' 
laikrastln nededamoa 

— o — 
Entered as Seoond-Class Matter Mareli II. 1916 ai 

Cnicago. Illinois. Under the Act of March 3, 1879. 

varžydama už pirmenybę, išžudė daug ga- ¥> v v » \ 7 • 1 
bių rumunų tautos vadų ir tuo būdu pakirto D a Z I i y C l O S V c U u l T l U O 
tautos pajėgumą. Del to bolševikai galėjo at-1 
piešti nuo Kumunijos žymią teritorijos dalį, j I ^ h f f a f n / K A C V\\f\7C\A& 
o naciai pajėgė užrioglinrti savo militarine T ^ ^ ™ * / " 1 ^ 1 ^ 1 1 V%JJC 

diktatūrą* ant viso krašto. 
Bet ir to nebuvo gana. 
Šiomis dienomis gaunamos žinios iš Kurnu 

nijos sukrečia visą civilizuotąjį pasaulį. 

Kun. Dt\ K, Rėklaičio, M.I.C, paskaita laikyta 
Labdarių Seime, lapkričio 24 d., 1940 m. 

Pirmas, kuris šiame pasau-

mo obalsį, yra ne kas kitas, 

Didelis Ir Kilnus Darbas 

Sovietų Kusijai okupavus Lietuvą, nema
ža kunigų ir 'seminarijų auklėtinių (klieri
kų) buvo priversti išvažiuoti į užsienį. Jų 
medžiagine padėtis nėra pavydėtina. 

Kunigų ir klierikų pabėgėlių reikalais pir
mieji pradėjo rūpintis Tėvai Marijonai. Eu
ropoje jais rūpinasi J . B. .Vyskupas Petras 
Būčys, o Amerikoj gerb. kun. dr. Jonas Na
vickas, Provincijolas. 

Šią savaitę katalikiški diecezijų savaitraš
čiai ir taip pat katalikų, Daily Tribūne pto-
čiai praneša, kad J. E. Chioagos Arkivysku
pas Samuel A. Stritch davė sutikimą, kad 
Marijonų Sesminarijoj, Hinsdale, Dl., būtų 
priimami, užlaikomi ir auklėjami iš Lietuvos 
pabėgusieji kunige seminarijų- auklėtiniai. 

Reikia pasakyti, kad tai yra labad svar
bus ir girtinas Tėvų Marijonų rūpestingu
mas duoti priegjandį. ir mokslą tiems nelai
mingiems jaunuoliams, kurie ne tiel savo kal
te* turėjo ir mokslą nutraukti ir iš savo 
mylimos tėvynJės išvažiuoti. 

fcis vienuolijos darbas yra ir giliai krikš
čioniškas ir tautiškas. Džiugu, kad* jis randa 
pritarimą arkivyskupų ir vyskupų tarpe ir 
gauna jų palarminimą. 

Neužmirškime, kad okupantai bolševikai 
vž'iafe kjiiigų seminarijas Lietuvoje. 
Visi jų profesoriai ir auklėtiniai išvaryti ir 
išblaškyti po visą kraštą. Kai kurie iš įų 
buvo {priversti visai iš Lietuvos išvažiuoti. 
Tuo ljjidu yra nutrauktas vienas iš pačių 
svarbiausiųjų- darbų — ruošimais ir auklėji
mas Lietuvai kunigų, be kurių, žinoma, ka
talikybe ten negalėtų išsilaikyti. 

Tėvai Marijonai, apsiėmę priglausti ir to
liau auklėti bent dalelę ištremtų iš Lietuvos 
jaunuolių, siekusių būti kunigais, atlieka di
delį ir svarbų tautos darbą. 

Nėra abejonės, kad duosnioji lietuvių ka
talikų visuomenė medžiagiškai padės tuos 
auklėtinius čia atgabenti ir juos išlaikyti. 

Religija tautoje negali išsilaikyti be ku
nigų, o tauta be religijom yra mirusi. 

Bolševikai, norėdami lietuvių tautą numa
rinti, pirmoje vietoje ir rūpinasi suvaržyti 
kunigų veikimą, atimti iš jų teises ir už
kirsti visus kelius išmokslinti ir išauklėti 
nauju tautai kunigų. 

O r a i įsidėmėkime, kad Tėvų. Marijonų Se
minarija, Hinsdale, III., šiandien yra vienin
telė lietuvių kuaiįrų seminarija pasauly. Ma
tyt čia pati Dievo Apvaizda taip sutvarkė, 
kad Marijonai įsteigė, išaugino savo provin
ciją Amerikoj ir prieš keletą mėtų įkūrė Ku 
nigrj Seminariją., kuriai dabar tenka atlikti 

\ okietnos naciai, norėdami rumunus visai i • IASMM in? I I J 
• • , x- • L- — i- ct j) •• v 3 e l s k e l e tikro labdai 
prislėgti ir pavergti, įszude 64 Rumunijos' 
žymiausius valstybes vyras ir vadui? ir tos 
baisios skerdynės, matyti, dar ir toliau ve
damos, nes tuo tarpu visokis susiskkima^ 
s* Rumunija visai yra nukirstas1. 

Karas savaime yra baisūs dalykas. Bet kai 
kariaujančių pusių vadai, siekdami sau tuš
čios'garbės, virsta paprastais teroristais, ba
nditais ir žmogžudžiais, nieko barsesnfio pa
saulis negali besulaukti. 

Šį karą iššaukusieji diktaitoriai Europoje 
'__ tai didžioji, kruvinoji pasaulio Įpfthaiaa, 

Nestebėtina dėl to, jei Amerikos visuome
nėj rodoma didžiausio susirūpinimo, kad šio 
krašto demokratija būtų išsaugota, b:td tuoj 
būtų sudrausta bolševikų, nacių, ir fašistų 
penktoji kolona, siekianti ir čia įvesti tokią 
teroristų diktatūrą, kokia siaučia kai ku
riose Europos valstybėse. 

mgu-
ti neturtingiesiems. Knygoje 
"Apaštalų Darbai" skaitome 
tokį posmą iš Jeruzalės krikš 

kaip Patsai Katalikų Bažny-j čionhi bendruomenės gyveni 
čios Jkūrėjas, Jėzus Kristus.1 m©': "Visi tikintieji la ikėsi lPo S v i e t ą P a s i d a i r i u s 
Mūsų Išganytojas ir savo žo- drauge ir turėjo visa bendra. Pašenavotas profesoriau!' 

s ir savo darbais pamo
ks, kad žmonių savitarpio 
santykiuose pagrindu turi bū
ti meilė ir gailestingumas. 
Kristus pirmas paskelbė vi
siems, kad į artimą turime 
žiūrėti, kaipo į savo brolius, 

Lobį ir turtus jie parduoda
vo ir iš to dalijo visiems, 
kaip kiekvienam buvo priva
l u . . " (Ap. Darb. 2. 44-45), 
ir dėl to, kaip toliau liudija 
ta pati knyga: -" jų tarpe ne
buvo stokojančių" (Ap. 

"Lapes Gudrumas Ir Vilko 
Plėšrumas" 

Tokia antrašte "Darbininkas" įdėjo ve
damąjį, kurį mes čia perspausdiname: -
• "Vienas stambus valdininkas, įMes Komi
sijos narys, padarė šitokį pareiškimą: "Mes 
sparčiai artinamės prie krizės, kurioje turė
sime griežtai išspręsti: ar leisime prkš-ame-
rikietiškams klastingoms grupėms sauvališ-
kai šią šalį valdyti f" Toliau kalbėdamas, 
minėtasai vakiininkas pasiūlė pašalinti Vo
kietijos ir Italijos pasiuntinius. Apie Rusiją 
nė žodelio. 

Tiesa, kad naciai ir fašistai elgiasi Ame
rikos žemėje labai atkakliai ir brutališkai, 
bet patardamas pašalinti jų atstovus, minė-

vieno to paties Dangaus Te- Darb. 4. 34). Štai kr'kščioniš-
vo vaikus, kaino į vienos di- j kos labdarybės idealns, 
džiulės šeimos narius, nes vi-1 _į. . . . . „ 

v. į Kad gi tasai pirmųjų uo 
*si turi tą pačią prigimtį, tą patį kilnų pašaukimą tapti 
Dievo įsūnytais kūdikiais, tą 
patį garbingą tikslą — amži
nąją laimę danguje. Kaipo 
broliai, kaipo vienos šeimos 
nariai turime reikšti meilę 
ne tik jausmais ar žodžiais, 
bet visų labiausiai gerais 
darbais, visiems be skirtumo, 
bet ypatingai tiems, kurie 
reikalingi yra mūsų pagalbos, 
kuriuos ar liga suspaudė, ar 
nelaimė prislėgė ir į vargą 
įstūmė, ar kitokios gyyenimo 
aplinkybės verčia vargti, ken
tėti, stokoti. 

Ką Kristus žodžiais mokė, 
tai savo kilniausiu pavyzdžiu 
patvirtino. Visiems buvo Ji-

liiĮ j Kristaus pasekėjų. labda
riu gumas tinkamai atsiektų 
savo tikslą, kitaip sakant, 
kad stokojančių šelpimas ir 
globojimas būtų teisingai ir 
tvarkingai vykdomas, Apaš
talai išrinko iš pačių tikinčių
jų tarpo septynius asmenis, 
dijakonais pavadintus, ku
riems pavedama tvarkyti ne
turtingųjų šelpimo darbas. 
(Ap. Darb. 6. 1-6). Čia mes 
matome jau pirmąją organi
zuotos labdarybės užuomazgą 
Bažnyčioje! 

Kai vėliau Kristaus mok
slas praplito plačiau ne tik 
Palestinoje, bet kitose šaly
se, ne tik tarp žydų, bet ir 
tarp stabmeldžių, Bažnyčios 

niams gydytojas, alkstan 
tiems — penėtojas, kenčian-. 
tiems — ramintojas, pakly
dusiems — ganytojas. Neįsta 
bu todėlei, kad minios sekan-

kę į pamaldas, atsineša su 
savim įvairių valgomų daik
tų,* kuriuos suvartoja bendro
je visų puotoje. Kas lieka, 
išdalijama vargdieniams.-Tos 

čios paskui įįį stebėdamos, puotos vadinamos "agapo-
kalbėjo: " J i s visa gerai pa
darė, jis daro, kad kurtiniai 
girdi ir kad nebyliai kalba." 

K ristus, žodžiu, buvo tasai 
didelis žmonių labdarys, apie 
kurį šv. Petras minioms, su
sirinkusioms Jeruzalėje klau
syti jo pamokslo, galėjo pa
liudyti: " J i s perėjo, gera 
darydamas. . . . " į (Ap. Darb 
10. 38). 

S * * 
Savo Dieviškojo įsteigėjo 

pėdomis eidama, Bažnyčia 
nuo pat savo pradžios iki 
šiai dienai žiūri į 'labdarybę, 
kaipo į savo brangiausią Kris 

mis," buvo tikros broliškos 
meilės išraiška, bet drauge 
ir neturtingųjų sušelpimas, 

sai meilingas ir malonus, bet labdarybė pasireiškia dar rys 
tasai valdininkas iparodė daugiau patriotinio | y p a t i n g u b ū d u v a r g s t a n - kesniu būdu, kaipo organizuo
j a n č i o , negu politinės išminties, nes toks ^ ^ KliB%< b u v o , į g 0 . teg d a r , b a s T i k i n t į e j i susirin 
žingsnis butų beveik panašus paskelbimui _._ _*,_ ^ f,__ • u ; „ „x,*~_*„ 
karo. Bet kadangi tasai valdininkas nėra at
sakingas Washingtono vyriausybės diploma
tas, tai Vokietija ir Italija nereikalaus iš 
Amerikos jokio pasiteisinimo. Vis dėlto jo 
pareiškimas labai charakteringas. Kodėl jis 
nieko neprasitaria apie Rusiją? Ar sovietų 
pasiuntinybė tiek jau nekalta, kad "apie ją 
netenka nė prisiminei! O gal kalbaoiiasai val
dininkas tiek neakylus, kad nieko įtartino 
nebūtų pastebėjęs Amerikos komunistų veik 
loję! Tai neįmainoma. Juk dar neperseniai 
Dies Komisijai, prie kurios tas valdininkas 
priklauso, mūrus vertė ant čionykščių bol 
ševitų. Dabar kažkaip keistai apie juos nu
tilo. Tai gal bolševikai griežtai pasikeitė ir 
virto įmoširdžiais demokratais, visame kerne 
Amerikai ištikimais! Tai būtų bolševikiška:-
stebuklas, į kurį nieks netiki. Čia visai kas 
kita. Čia pasireiškia Ma. kvos (politika', tiek 
nepastovi ir vyliūginga, kad. jos veidmai
nystė viešu skandalu atsiduoda. 

Nuo susibičiuliavimo su Hitleriu, Maskva 
veda dviveidišką bailio politiką, ypač Bal 

prdf 
Buk loskavas ant savo vož 

naus delno padėti mano ro-
kundas. 

Kas sakė, kad balšavikai 
nelaikina viso, kas buržujiš
kai Jes, laikina! Amerikos 
lietuviai buržujai už kfelis mi
lijonus dolerių išpirko Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų 
ir dabar balšavikai apie tuos 
pinigus nei gu-gu. Mano dė
ta, jei buržujai balšavikams 
nogud, tai įr jų pinigai turė
tų būti nogud. Juk balšavi-
kai nėra pirkę, bontų nei už: 
vieną peną^Kodėl jie nešne
ka apie*" grąžinimą pinigų 
tiems Amerikos lietuviams 
buržujams, kurie pirko bo
nus! Gal, Stalino pateptieji 
Andimliai, Bimbos patlumo-
čytų! 

Duok, vožnas profesoriau, 
savo delną pazdravliat ir bal-
šavikų- saidę Staliną. Kadaii-, 
gi iš buržujiškų gazietif tavo 
kampelis yra vienatinis, ku
ris Maskvoj yra skaitomas 
Stalinui, tai tepaskaito jam 
ir šias rokundas. 

Mes čia girdime, kad tave, 
balšavikų saulė, iš pietų pu
sės supa tavo draugas, su ku 
riuo dažnai bučiiuojieši, Adol
fas. Ir ko tu miegi? Kol dar 
turi progos, pasiųsk savo 
"galingiausią" visam sviete 
armiją, kad sudraustų drau
gą Adolfą. Pamislyk ir apie 
savo likimą. Kitų karalysčių 
karaliai, prezidentai ir dikta-

pavalgydinimas. Be valgomų , toriai vieni pabėgę į Vokieti 
daiktų, buvo daromos per pa 
maldas rinkliavos neturtin
giems šelpti.. Tos rinkliavos 

(Nukelta į 3 pusi.) 

ją, kiti į Šveicariją, kiti dar 
kur kitur. Bet kur draugas 
saulė bėgsi? Lietuvoj, Latvi
joj, 

'Adolfas ,taip pat nepriims. } 
Ameriką sarmata bus bėgti ir 
iėškofi apsaugos pas kapita 
listus. 

Girdžiu, kad tau striuka su 
maistu. * tBet čia maža bėda. 
Amerikos gazietose buvo ra
šyta, kad niažiai jau šunis 
valgo. O, kmAp. per ponksl 
Negajį; valdyti to> ką man-
dresiii trz tave naziai valgo f 

Girdim taip pat̂ », kad tau 
striuka stį ^kūrpm, kad tavo 
padoriai ir pavergtieji vaik
što basi, o "gki i įgoj i" visam 
sviete armija vyžas ir klum
pes dėvi. Well, ar žinai, sau
le, dėl ko taip yra f- Tavo kol-
chozninkai, kuriuos tu manei 
tuo būdu lengva bus kontro
liuoti, .pasislėpė piauna gyvu-
liūs, mėsą suvalgo, o skūras 
sudegina. Tokiu^ūdu ir , ne
turi skūros. O kad ceJTkio 
striuka, tai fcatfca^nauja jėta-
chanoviška AsfeįsyJĮ. Kaiiita-
listų kfasftioše yra gerokai 
druskinių maišų, paprašyk 
Bruklyno ir Čikagos lietuviš
kų balšavikų, kad jie padary
tų druskinių maišų rinkimo 
vajų sovieckos kariuomenės 
uniformai. 

Baigdamas dar noriu patar 
ti, kad uždraustam lietuviš
kiems balšavikams tave sau
le vadinti. Saulė, ntatat, tai 
saulė. J i nusileidžia ir vėl Už
teka; kartais, užtemsta Ir vėl 
nušvinta. Alė kai tu užtemši, 
tai amžinai rieprašvisi. Tai
gi, duotas tau lietuvišku bal
šavikų titulas yra daugiau 
nei juokingas. 

Tavo tavorsčius A. P. 
> • » • » ' * 

Kas tuoj duoda dvigu-

vietos " nebus' W d w i d a * _ .._ 
;Į.J* » *w.-<<>wr>-innTF( •r t-w ' - j n * 
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kanuose* J i verkiamai nori Dardanelius pa 
veldėti, o bet gi leidžia Hitleriui Seiminin- taus jai pavestą uždavinį, 

kaipo į savo garbingiausią1 

privilegiją. I r dėl to, Bažny
čia ne tik nuolat ragina tikiu 
čiuosius šelpti vargstančius, 

kauti Rumunijoj ir Bulgarijoj. Gal tikisi, kad 
Hitleris, užkariavęs Dardanelius, paskui ti-
duos juos sovietams? Stalinas ue toks jau 
kvailas, kad tam tikėtų. J i s tiesiog- vokie-

bcįalo svarbų "katalikiškc^ios "ir ta^tiškosTcs ("h_* bijosi 7"tai ir v i sa P»^P*» Tik iš J> *-
misijos darbą. i l l l^ s Ri^ e r*° draugu apsimeta. Sovietų ponai 

Anglų kalboj leidžiamieji katalikiški, laik- t i k T i e n a Vm[& ietmi ~ « M ^ * » valdžioj. 
Tokius žmones patys bolševikai vadinu 
"škurnikais" — savanaudžiais, kuriems tik 

raščiai ta pačia proga pažymėjo, kad Tėvii 
Marijonai Amerikos lietuvių terpe darbuo
jasi pzr suvirs dvidešimts penkis metus, ves
dami misijas, įsteigdami kolegiją ir seminari
ja, leisdami dienraštį, savaitraštį ir mėne
sini žurnalą. 

T^nka džiaugti*, kad ne tik fietm iai k \-
talikai, bet ir kitataučiai vis labiau pastebi 
kilnius Marijonų Kongregacijos darbui. 

jų kailis terūpi. I r Amerikoj tas pat ka Bal
kanuose. Bolševikai laikinai apsidengia avies 
kailiu, po kuriuo slepiasi lap?s gudrumus ir 
vilko plėšrumas ,\ 

Kuomet vi^as krikščioniškasis pasaulis pra
ėjusį sekmadienį meldėsi vfo taiką. Jo šven
tenybe Popiežius Pijus XII radijo kalboj 

Į (ražymėjo: "Viešpatie, sut?ik mums taiką 
mūsų dienomis" ir atsiliepė į pasaulio Val
dovus sulaikyti žiauraus, kruvino, viską nai
kinančio karo viesulą. 

• • * 

Švedija gyvena ypatingose sąlygose. J i ir 
gi turi nemažai pavojų. Tačiau švedų vy
riausybe išdrįso likviduoti krašte nacių są 

Žmogžudžių Gauja 
Iš priežasties komunistų, nacių ir fešistų 

diktatorių siautimo Europoje daug tautų ir 
valstybių pergyvena baisius įvykius, tragiš
ką momentą. 

Hidelių sukrėtimu >ra pergyrrnusi Rumu-

™ V ^ d k l * %* V k i U J e R U ? i j ^ b o , ^ v i k l > ! J O * teis siekė ją nuversti. Kaip į tai rea-
ir Vokietijos nacių penktoji kolona ir besi- j guos Vokietijos naciai! 

ne tik užgiria» ir laimina 
kiekvieną privatinę labdary
bę, pavienius gailestingumo 
darbus, bet nuo pat pradžios 
ėmėsi pati organizuotu bndu 
vykdyti labdarybę ir kuopia-' 
čiausiai ją Vystyti. 

Pažiūrėkime Dent trumpai, 
kaip Bažnyčia amžių bėgyje 
vykdė savo labdarybės užda
vinius. 

/. Apaitahį, laikais. 

Jau pirmais savo gyvavi
mo metais, Apaštalų laikais. 
Bažnyčia teikia mums nepa
prastą labdaringumo veiklą. 

Pirmieji krikščionys, giliai 
supratę broliškumo idėją, pa 
tys laisvu noru aukodavo sa
vo turtą, kad galėtų pagelbė- HITLERIS: Ei, tu, liautos krėtęs šposus su mano šnneKu! 

: - > : . - . . . < 
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diją, grasino panaudoti nauja būdą — palaipsniui visiškai 
nusirengti. 

(Tęsiny) 
Tačiau ičejo kitaip. A5 visa naktį išsėdėjau prie jo 

lovos, negalėdama atitraukti akių nuo jo išblyškusio vei
do, nuo tų didelių, tuščių ir svajingai į vieną tašką įsmi
gusių akių, nuo gražių baltų rankų. Galop jis atsipeikėjo, 
atgavo sąmonę ir pirmiausia vėl ištarė jūsų vardą. 

— Ak, tai jūs eiaf — paklausė nustebės, kai geriau 
įsižiūrėjo į mano bruožus. — O aš maniau, kad tai Ta
mara! ™ 9W;1 

— Kokia Tamara? — paklausiau aš savo ruožtu, taip 
pat nusistebėdama, nors tą vardą jau buvau girdėjus šim
tus kartų. 

— Ar tai čia Tamaros visai nebuvo? — klausinėjo jis 
toliau. 

Kai aš pakraeiau galvą, jis nutilo, ir iš jo lūpų dau
giau neišėjo jūsų vardas; aš pradėjau manyti, kad šita 
iTamara buvo ne kas kita, kaip jo vizija ar kliedėjimas, 
kurį, pasveikęs, jis vėl veikiai užmiršo. 

Vitalius sveiko greitai. J i s vis daugiau prie manęs 
priprato ir g a l o p . . . . 

Ak, šitos nakties aš niekuomet neužmiršiu! Tai buvo 
prieš pačias .Velykas. Aš po Mišių atėjau į jo kambarį, at
nešiau šventintą kiaušinį ir jam tariau: 

— Velykos! Kristus kėlėsi, Vitaliau Vladimirovieiau! 
J is nieko neatsakė, tik suspaudė abiem rankom mano 

galvą ir tvirtai, tvirtai mane pabučiavo. Vis stipriau 
glausdamas mane prie savęs, pradėjo šni-bžclėdamas klausti: 

— Ar sutinki būti mano žmona? Aš jau seniai žinau, 
kad tu mane myli! Aš tave išmokysiu, mudu drauge moky
simės skaityti, ir tu būsi mokyta moteris. Tu esi nė kiek 
ne mažiau protinga, negu kitos, tik tu neturėjai progos mo
kytis. Užtat vedę abu drauge džiaugsimės knygomis. Kny
gas ir meną aš mėgstu už viską labiau gyvenime. . 

Tada aš jam pažiūrėjau tiesiai į akis ir atsakiau: 
— Taip, aš. jus myliu, {Vitaliau Aleksandrovit-iau! Bot 

prašau neužmiršti, kad jūs esate generolo sūnus, o aš pa 
prasto kazokų puskarininkio duktė. Be to, prašau dar ne
užmiršti, kad aš nesu graži! 

I r aš ėmiau jam ilgai ir atsidėjusi aiškinti, kad mano 
veidas yra strazdanotas, kad aš pati esu liesa, turiu ilgas, 
šiurkščias rankas. * 

1 1 

' Tač iau jis tik bučiavo niane \ lūpas, bučiavo mano 
plaukus ir rankas ir pradėjo mane tikinėti, kad aš turinti 
aukso širdį ir tyrą, kaip krištolas, sielą. 

I r po savaitės buvo mūsų vestuvės. Aš buvau laimin
ga, be galo laiminga. Bet mūsų * laimė truko neilgui. Po 
poros savaičių Vitalius buvo nusiųstas į užpakalį; dėl ap
sinuodijimo dujomis pasidarė visiškai karo tarnybai nebe
tinkamais. Mes atvažiavome į Petrogradą, ir čia mano lai 
mei atėjo galas. Vitaliaus giminės man*1 sutiko iš aukšto, 
neslėpdami savo nepasitenkinimo, tartum visiškai svetimą 
žmogų. Jie man buvo labai <Jėkingi, kad savo slaugymu iš
gelbėjau jį nuo mirties, bet niekaip neįstengė suprasti, kaip 
jis galėjo mane iš dėkingumo vesti. Pats Vitalius diena iš 
dienos darėsi vis liūdnesnis, vis daugiau susimąstęs. Tie
sa, jis man niekad nepasakė šiurkštesnio žodžio, buvo man 
akylus ir rūpestingas, bet jo sielą slėgė tartum kokia sun
ki našta. Knygos, kurias' žadėjo mane mokydanias drauge 
skaityti, seniai išdulkėjo iš galvos. Kai aš jam kartą tai 
priminiau, jis tik nekantriai atkirto: 

— Ak, Ania, nieko nepadarysi: taip turi būti, kaip 
yra. Jei tu skaitysi knygą tik tam, kad man patiktum, tai 
dėl to neverta nė pradėti. Tu man esi ir be to brangi! Tu
ri vaikus, tai būk su jais ir juos prižiūrėk! 

I r aš jaučiau, kaip jis nuo manęs kasdien vis daugiau 
tolsta. O aš aš vis dėlto jį taip myliu! 

Ona Tvanovna susimąsčiusi nutilo. Iš akių pabiro aša
ros, kurias nusišluostė savo nešvarios mėlynos prijuostės 
kampu. Paskum ėmė pasakoti įsavo rūpesčius, vargus to
liau: 

— Ak, kartais negaliu užmigti visą naktį ir veltui 
kvaršinu savo smegenis begalvodama, kuo galėčiau Vita
liui padėti. Aš matau, kad jis kankinasi. Kartais manau, 
kad jis mane dar tebemyli kaip mylėjęs, bet kartais ima 
rodytis, kad jis manęs tiesiog neapkenčia. O, kokia ta 
mintis baisi! I r tada man ima vaidintis, tartum tas žmo
gus, kurį nužudė mano tėvas, pakyla iš kapų ir 
mane prakeikia . . . . j nės, kaip Antijokijos ir net 

Tamaros širdis buvo kupina užuojautos Onai Ivanov- j iš stabmeldžių kilusios Mažo
nai. Tiesa, jos likimas buvo nelengvas, bet ką tat reiškė | je Azijoje — tuojau pasisku 
prieš šitos moters gyvenimo kryželį? į bino pasiųsti savo kolektas 

— Vyras jus labai myUl — tarė ji ryžtingai, galuti-l tikėjimo broliams sušelpti. 
nai nusprendusi. — Tik visa beda, kad jis yra poetiškos j (Ap. Darb. 11. 29; Galat. 2. 

.sielos žmogus. J is pasiduoda tokiems sielos polėkiams, ku-1 10). ~?Ę 
rie ne poetui yra nesuprantami. Tačiau jis mėgsta savo; Kaip gražios ir jaudinan-
darbą, myli vaikus ir myli jus. Kur jis galėtų gauti ge-' čios šitos bendros krikščionių 

4r 

ŽINIOS 1$ SOVIETŲ PAVERGTOS LIETUVOS 
^ 4> 
u . Jei Būčiau Nebėgęs, Tai, Kaip Daugelis j b u v o Praryti, bet nebeteko 

t^ . r>-^« r> o • TV T galutinai gauti žiniių. 
Kitu, Bučiau Buvęs Suimtas, Išvestas Ir Para,vkite kaip ^ venato Bolševikų Sušaudytas." 
(Laiško nuorašas) 

NEW YOKKAS. — "Louisiana Purcliase" vaidinimo 
žvaigždė Vera Zorina pažymi Louisiana valstybių garbės są- i 
rašą "Kovai su -Vaikų Paralyžium" kampanijai. 

Bažnyčios Vaidmuo 
Labdarybės Dirvoj 

(Atkelta iš % psl.) 
sudarydavo atskirų bendruo
menių iždą, iš kurio reikalui 
esant buvo teikiama pašalpa 
stokojantiems. Kartais buvo 
daromos nepaprastos rinklia
vos -kitoms bendruomenėmis 
šelpti. Taip pavyzdžiui, kai 
Jeruzalės bendruomenėj dėl 
kilusio bado atsirado daug 

atėjęs j stokojančių, kitos bendruome-

MOTERYS, MERGINOS! 
JŪSŲ Grožis — 

Mūsų Specialybe 

resnę u i jus žmonų? Pamatysite pačios, kaip vėl viskas 
bus fcerai. 

(Daugiau bus.) 

— Moderniškiausi įrengimai —-

— Patyrusio* Grožio Specialistes — 

— Prieinamos Kainos — 

— Lietuviška įstaiga — 

Marty's Beauty 
Shop . 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

MartT Sueilla. savininke 
pastangos šelpti vargstan
čius! Štai kokiu būdu Ba/.ny-jde įsavo labdaringumo užda-
čia jau Apaštalu laikais vyk-į vinį! (Bus daugiau) 

Sveiki gyvi! Šį laiške siun
čiu per L. IK., nes šiuo metu 
JŪSŲ adreso neturiu ir jo 
mintinai nebeatsimenu. Kiek 
seniau rašiau Jums laišką, 
bet atsakymo negavau. Dabar 
rašau laišką būdamas kitose 
gyvenimo sąlygose negu anks 
čiau. Čia ir papasakosiu kiek 
apie savo dabartį. 

Liepos mėn. 19 d. iš- Lietu
vos buvau priverstas išbėgti 
į (Vokietiją. Taigi dabar gy
venu Vokietijoje Rytprūsiuo
se. Išbėgau viską palikęs ir 
tik su tais rūbais ką ant sa
vęs turėjau, nes pasiimti ką 
nors nebebuvo laiko. Pinigų 
taip pat tepasiėmiau tik Lt. 
50, nes daugiau pasiimti ne
galėjau, visas sutaupąs sudė
jau į ūkį, o kitus kiek dar tu
rėjau palikau žmonai. Pra
džioje teko gyventi kartu su 
kitais lietuviais pabėgėliais 
liogeryje, įgi dabar jau esame 
paskirti prie upės reguliavi
mo darbų. Taigi dirbame, 
bet kaip bus toliau, nežinau. 
Mano žmona liko Lietuvoje 
ir ar pavyks ją čia atsiga
benti, nežinau, gal, jei nepa
vyks, teks būti komunistų nu
žudyta. Tačiau turiu viltį ją 
išgelbėti. Gal pagalvosite ko
dėl bėgau vienas ir iš viso 
kas privertė? Žmonos pasiim
ti neleido aplinkybės, nes pats 
vienas galėjau patekti į rusų 
bolševiku, rankas. Jei būčiau 
nebėgęs, tai aš, kaip daugelis 
kitų, būčiau buvęs suimtas, 

išvežtas ir bolševiką? sušaudy
tas. Tūkstančiai lietuvių pa
silikę tokio likimo susilaukė. 
Kai birželio 15 d. rusai bol
ševikai okupavo Lietuvą, tai 
buvo uždrausta pasitraukti iš 
tarnybų ir net grasino atiduo
ti karo lauko teisman, jei 
kas nepildys įsakymo. Pildy
damas įsakymą pasilikau tar
nauti, bet vėliau pamačiau 
patį paskutinį momentą, kad 
kaipo buvęs valdininkas ir 
dirbęs lietuviškai Lietuvai bū 
siu suimtas, tai neatsižiūrint 
į nieką pabėgau. Man pabė
gus bolševikų valdžia konfis
kavo visą mano turtą ir daik 
tus. Žmona išvaryta — išva
žiavo ir gyvena pas savo gi
mines. Daug būtų kas rašyti 
ir sakyti, bet paliksime toli
mesniam laikui. Tą visą norė
jau parašyti Jums apie save. 

Dabar sakykite mielieji ar 
būtų galimybių gauti iš Jūsų 
paramą išvažiavimui į Ame
riką, nes aš dabar pats vie
nas nieko negaliu. Su mani
mi kartu nori važiuoti mano 

1 prietelius. Jis dėl savęs lėšų 
turi, tik jam reikia kas pa
dėtų rūpintis dėl gavimo lei
dimo. Mano prietelius yra tos 
pat įstaigos, kurioje aš tarna
vau ir drauge dirbome. .Jis 
yra nevedęs. Adresą savo gy
venamos vietos Jums duoti 
negaliu, nes jis gali pasikeis
ti. Adresas bus mano priete-
liaus giminių, kurie gavę per 
duos man. Dėl išvažiavimo Į 
Ameriką iš savo pusės duo
sim prašymą Amerikos Kon-

ir kai]) sveikata. Antanas r;«-
šė, kad sirgote ir negalėjote 

1 dirbti. Kasykite laišką man 
kuo skubiausiai, nes aš labai 
lauksiu. Tikiu, kad kiek Jū
sų sąlygos leis man padėsite 
pas Jus atvažiuoti ir būti 
drauge. Darbą dirbti neatsi
sakysiu, nes sveikata gera. 

Linkiu kuoge riaušių linkė
jimų! Viso gero. Jūsų brolis 
Jonas. 
1940. IX.12. 

— Švietimo liaudies komi-
Gului, Karaliaučiuje, kuris Ii- šariatas, pranešęs, kad jis nuo 
kiuos perduos toliau. Be to spalių 21 d. perkeliamas į 
mūsų likimu rūpintis, Berly-|Vilnių, kitą dienią praneš"', 
ne, yra susidariusi draugija, kad jo kėlimasiis tuo tarpu 
kuri irgi rūpinsis. J i jau yra 
susirišusi su Huverio komite
tu, Amerikoje, gal iš jo gau
sime paramos materialinės ir 
kitokios. Lenkai pabėgėliai 
Lietuvoje buvo gausiai su
šelpti. Lenkų Lietuvoje buvo 
tūkstančiai, o mūsų lietuvių 
tepabėgome tik keli šimtai. 
Kad tiek mažai tepabego ten
ka apgailėti. 

Tai tiek ką galiu šiuo me
tu parašyti. Mano padėtis 
sunki ir nelaukta, bet reikia 
tenkintis tuo ir džiaugtis li
kęs gyvas. Manau vis bus 
galima rasti išeitį į geresnį 
.gyvenimą. 

Antano žmonos prašymo 
•dėl suradimo jos giminaičių 
negalėjau išpildyti, nes ir 
pats turėjau išbėgti. Žygiai 

atidėtas, nes Vilniuje nebaig
tas patalpų remontas. Matyti, 
•remonto darbininkai dirbo sta 
eba.noviška.i, tad remonto lai
ku ir nepadarė, švietimo ko
misariatas įsikurs trijų aukš
tų namuose Volano gatvėje, 
kuri yra tarp Pilies ir ftv. O-
nos gatvių. 

"Tarybų. Lietuva)" kelia 
klausimą, kad turgai būtų vi
siškai panaikinti, nes "ga-
r iau" esą viską atiduoti į val-
stvbinius žemes ūkio gaminių 
sandėlius. Tenka pastebėti, 
kad turgai jau ir savaime ima 
nvkti, nes ūkininkai vis ma-
žiau turi bet ko parduoti. 

Gelbėk brolius iš bolševi
kų okupacijos. 

<? 

IE0 NORKUS, Ir. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą. Chicago j . Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurj užvardino NEC
TAR. fti's Alus vra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į aline* ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greita ir teisinga patarnavimą 

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 
y/ 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu norite būti sveikas, nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris duo
da perą, apetitą ir prašalina už
kietėjimą vidurių, 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 aptiekose, 
visose užeigose, arba nuo išdir-

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West 18th St, Chicago, I1L 
TeL CANal 1133 

# 
JAU IŠLEISTA KNYGUT* — 

"P IL IETYBES PAMOKOS" 
(Parašyta Advokato) 

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

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

PHONE: YAKDS 1001 
^ : ^ 

J 

C ^ 
= ^ , 

K 

VVAUKEGANO LIETUVIAI ! 
Pirkdami Kurą, Jeigu Norite:— 

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greita, Malonu Patarnavime — 

Šaukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

575 Market Street Waukegan, 111. 
TELŠ. — ONTAM0 5704 - 801-r> 

Daniel B. Drew Ame Drew (Kubaitytė) 
^ 



B H I Ū & I I S 1 ' > 

Klausimai Ir Atsakymai 
Iš Common Council For American Unity 

222 Fourth Ave., New York, N. Y. 

- ^ i LIGONINEI SUNKUMAI PER AUDRAS 

=f 
"A Manual of Information Vii^i ateiviai, k ū n e randasi 

for Aiiens", didele p.«nlba ^oje salyje tarpe rugp. 26 d^ 
atsakant į klausimus ryšium ir gruodžio 26 d., 1940 m. ir 
su Ateivių Registravimo Jsta- kurie po to laiko n^igale^ pa-
tymu. Knygute kaimuoja 15 rodyti užsiregistravimo korte-
oentij. Knygutę paruošė ir iš- i lės, gali pakliūti j .bedą. 
leido Common Council for K a i p registravimas liečia 
American Unity, 222 Fourth n eĮe g , i ;iįaį atvykusius ir ką 
Avenue, New York City. (Te- ^ ^ daryti , paaiškinta 64 
lephc<ne Algoiuiuin 4-6440). puslapių knygut ė j , kurią iš-
Kaip gauti užsiregistravimo l e i d o cfommon Council for 
certifikaty American Unity. Kniygute va

rdu "Al ien Regis t ra t ion" ga
lima gauti Common Council 

JCLAUSIMAS. Ar n i k l a for American Unity, 222 
neštis su savim pirmas p o p t e - L ^ ^ ^ N e w Y o r k & 

ra* ir gimimo metrikus km . ^ ^ %^ 
eini užsiregistruoti sulig Ą- j 
teivių Registravimo Įstatymu.' 
Ar peikia neštis aavo fotogra
fiją? 

ATSAKYMAS. Xe. Tik iš 
anksto reikia peržiūrėti infor
macijas ant pirmų, popierų. ir 
gimimo metrikų, kad paduoti 

ui 

m 

• Būkite Malonys 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gry-
venirr.ui. Saugokit jas, leisdami 
isekiaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. 
82 METAI PATYTREWO 

pririnkime akiniu, kurie pasalina 
visa akių Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18 -tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chkago 

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 
T«l YARd« 3J 48 

VlkJ^vnOS: Nuo 11 iki 12 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki B 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taippi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLj Street 

feL CANal 5969 

DR. MLTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^155 VVest Cennak Road 

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

^ ^ ^ ir pagal sutarti. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

VVfAMJhŪdAV* . -:-:->.-k--.v.-^--v.y.-^v;-;-

Nepamena nei laivo vardą, 
nei atvažiavimo dienos 

KLAUSIMAS. Atvykau 
1913 m. Jokiu. (žinių apie at
važiavimą neturiu. Nepamenu, ka. 
iš kur išvažiavau, t ik žinau, 

("Draugas" Acme telephoto) 
P?r sniego ir lietaus audras Amarilio, Tex., ligoninėje slauge su žvakes šviesa .globoja 

naujagimiui 6 kūdikius, nes elektros šviesa visoje apylinkėje buvo •nukirs ta Būta sunku
mų visiems iki pataisyti laidai. 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 West 35th Street 

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

DR. F. G. NINSKUNAS 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 YV. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

imtų sužinoti vardus vfenj lai- mi į klausomą 7 ant Registrą- mečiau 1921 m. kai ištekėjau, 
vų, kurie, paduotu laiku, at-i vimo blankos, turi užrašyti nes niauto vyras buvo ateivis. 
plauke iš Europos j New Yor-

žinias <apie gimimo dier^, vie-' k a d atvažiavau j New Yorką. 
ta i r ' apie pirmas popieras. 
Nereikia jokių fotografijų. 

A r Common Council for Ame
rican Unity gali peržiūrėti 

Commoti Council for Ameri- i l l l i g r a c i ^ r ekoirdus i r pra-
oan Unity išleido 64 puslapių ' s t i n i a n k a d a a tvažiavau! 

Man tos informacijos reikale nygtįte; apie Alien Registra
tion, kuri suteikia .pilnas in 
formacijas apie ateivių regis- r „ 
travima. Knygute g.'lima gau
ti iš Common Council for A-
merican Unitv, 222 Fourth i ci->a n e » a l i * • * * * » P"*<>m<J 
Awnuo, New York City. | informacijų. Jos : M W kur 

nors imigracijos rekorduose, 

lingos gavimui pirmų popie-
i. 

ATBAKYMAS. Ši ong.vniza-

Patariame prašyti užsiregis 
t ravimo oertifikato (skaityk 
viršui paduotą straipsnį). Ga
vęs tok j certifikatų galėsi iš
siimti pirmas popieras be jo
kios bėdos. 

Ateivių registravimo skyrius 
negali pristatyti laivų 
va rdu i ir atvykimo diena 

KLAUSIMAS. Ar ateivis, 

Kur gaut i informacijų 
apie, ateiviu registravime 

KLAUSIMAS. Nelegaliai 
atvykau į Am. Jung . Valsty
bes-. Ar turiu registruotis ? 
Jeigu už>i registruok i u, tai k$ 
su manim da rys ! Ka turiu 
daryti f 

kuris užsiregistravo sulig A-
bet turime atsiminti, jog imi- teivių Registravimo Įstatymu, žmogus turi tiek informacijų 
gracijos rekordai laikomi kon-1 bet nežino nei laivo vardo, apie įvažiavimą, Conumon 

Council įgalės jam pranešti 
kokiai kompanijai laivas pri
klauso, iš kur išvažiavo, ir 
kurių dienų atvažiavo į Am. 
Jung. Valstybes. 

žodžius — I don' t know. Jei- Nuvykau į Natūralizacijos 
gu ateivis laitsimena atvažia- raštinę su liudininkais ir pa
vimo dienų ir iš kur išvažia-' daviau prašymų grąžinimui 
vo iš Europos, j is gali para- į pilietybes, bet iki šiol manęs 
syti laiškų į Ccamnon Coun- nešaukė j teismą. Ar aš įskai-
cil for Amerioazi Unity, 222 tomą ateive ir ar turiu užsi-
Fourth Avenue, New York, registruoti sulig Ateivių Be-
City. Toji organizacija jam Igistravimo Įstatymu? 
pasiųs vardus laivų, kurie at- f A 1 8 A K Y M A g T a i 

plauke į New įiorka pažymė
tu laiku. J i s ta ip pat gali pa
rašytį į Common Council for 
Amieiricam Unity, jei pamena 
vardų laivo ir metus, bet spė
lioja mėnesį ir dienų. Jeigu 

! Telefonas: Hemlock 5849 

| DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S o . VVestern Ave. 

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

Sekniadieuiais subit sutarties 

Turi 
būti priimta kaipo Amerikos 
piliete ir prisiekti ištikimu
mų Am. Jung. Valstybėms. 
Jeigu t&g visas neįvyks prieš 
gruodžio 26 d., 1940 m., turėsi 
registruotis kaipo ateive. 

5%>̂ ': ̂ šš^m^&fsž; ,Įa?3 

J'idencįaliai ir tik vaidži.os da- nei dienų atvažiavimo, gali 
inkams priiednaimi. Kadare j gauti toki/as informacijas pa-

gi Common Council for Ame- busdamas laiškų į Immigra-
rican Unity (buvusi Foreign 

rekordų. Antra, 1,197,892 imi-
ATSAKVMAS. Reikia užsi- grantai atvyko į Jung. Val-

registruoti, nežiūrint kaip at- stybes 1913 m. ir 892,653 jų 
vykai : leguliai, a r nekgaliai. į New Yorka. Savaites laiko 

tion aiud Naturalization Serv-
Langviage Information Serv- ice, Ellis Island, arba į Atei-
ice) 'nėra valdžios įstaiga, ji vių Registravimo Skyrių Wa-
negali prieit i prie imigracijos shingtone? 

ATSAKYMAS. Ne, Tie ofi-

Now I r S EASY to mak* 

emfyurtty 
CURLS 

»EW W HTIMII! W 

sai negali pr is ta tyt i tokių in-
formiacijų prieš gruodžio 26 
d., 1940 m.., kada baigsis atei
vių registravimas. Ateiviai, 
kurie nežino laivo vardo, nei 
nežino kada atvažiavo, ir ku
rie šiandiem neturi jokių do
kumentų, k a i p pasportų ir 
pan., ir kurie neturi draugų 
ir giminių, kurie atsimena a-
(pde jų atvažiavimų, atsakyda-

MODERN 
-OMi'i.ElK 

I V O I K 5 T D D I O 
1945 West J S * 5rreet 

JO 

Nereik neštis pirmų popierų 
nei giimdmo metrikų einant 
registruotis 

KLAUSIMAS. Naturelįza-
viniu tapau piliete, bet jų pa-

DR. KARL NURKAT 
(Nurkaitis) 

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius. 

Kiekvienų dienų randasi: 
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE • 

3409 So. Halsted Street 
Tel. Yards 3089 

-"": r ' ^ ^ ^ K Č ^ : : ??? 

? J 

ADVANCED PHOHH.R PM1 
t.OWi:ST POSSIBLE PRK ES 
'HUNE LAFAYETTE 2H13 

D i e n r a š č i o " D r a u g o 

K O N C E R T A S 
Sekmadienį, Sausio-January 26 d., 1941 m. 

SOKOL SVETAINĖJE 

Dalyviaaija Garsusis — 
DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS 

I r Rinktines Lietuvių Meno Jėgos 
KONCERTO DIRIGENTAI: 

Dr. Ar thur C. Becker Prof. Juozas Sauris 

I t A M M A M f AT NO. 2.I94.25S 

SIMPLY...CurlAsYouComb 
Away with your curlepf . . . oway 

with your curling gadgetsl Here'i 

the lašt word in easy curling meth-

od$. Ifs rho new "Automatic" Rolo-

{*&mcjffk cvrl wjtfi a regular comb at one end 

V * j j j £ r > ^ | j and a magic disappearing comb at 

th« other. Voo simply curl a$ you 

comb . . . with one end you comb, 

yjfži-i nni«r-rii wifri the other you curl eosily, ąuick* 

Onfy ' 1y and with beaury shop perfection. 

! For oif 7ypes of Cutl*, ttinglt*, ete* 

F0I SAU AT Y0U8 LOCAi I. W. WOOiWOtTH C0. $T0« 

Garsinkites "Drauge^ ir patirsite didesnį pasi
sekime JŪSŲ biznyje arba profesijoje. 

tfStffi 

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
AVCFL 970 k. Sekmad. vakarais 5:30 iki 6:30 P. JG 
W H F C 1420 k. Ketvirtadienio vakare, 7-tų valandų. 
W A A F 920 k. ketvirtad. rytmečiais, 9:30 valandų — 

Kanarkų Programa. 

.Laikrodėliai, po $9.95 ir aukščiau. ]moketi tiktai 50e. 
Radios, po $9 .95 ir aukščiau. 

Pilnes ir Didžiausias pasirinkimas rakandų, pečių, 
ledauniu, karpet*ų, rašomi] mašinėlių ir t. t. 

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

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

Phone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111. 
Antradieuiaib, Ketvirta dieuiais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet. 

DR. V. £. SiEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL TAEdg 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MlDway 2880 Chica«o. UL 

OP1SO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12.vai. ryto, nuo Z iki I 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. uuo l U iiii. 12 vai. ryto. 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutarti. 
Selunadiesiais taipgi pagal sutartį., 

Res. telefonas SEEley 0434. 

DR. MAURICt KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4b3l So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NedėUomis nuo 10 iki 12 vaL dien§ 

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 S o . 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

TeL YARds 5557 

DR. FKANK C. M N 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS Ltt CIORURGAS 
Ibol VVest 47th btreet 

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

ir pagal sutarta 

DR. P. J. BE1NAR 
(Beinaraoskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: • 
Ofiso — WENtwoith 1612. 

Ras. — YARds 3956. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutarti. 

TeL YARds 2246 

DR. G. VEZEUS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave* 
arti 47th Street 

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

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

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

2423 VV. Marąuette Road 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS r 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Tel CANal 6122 

DR. B O I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cennak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. d 

REZIDENCIJAI 
6631 S. Caliiornia Ave. 

Tai tHTOlflf Tttf 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt SU 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak.. Canal 0706 

DR. J. J. KOVVAR 
(Eowarskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ii Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. B E R T O 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutarti. 
TeL CANal 0267 

Res. teL: PROspect 6668 

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

Residencija: 6600 So. Arteaian Avt 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 eorrsl 
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ATEITI KURIANT 
Auklėjant jaunąją karta,; ma* sustojo prieš dešimtį ar 

kuri turės sukurti naujųjų' penkiolika metų. Kai kurie 
dienų naująją žmoniją, nuo 
kurios vienokio ar kitokio nu- J pasireiškimai tikrai apkerpe-
sistatymo priklausys tautos, 
valstybes ar net žmonijos 
ateitis, svarbu tos jaunosios 
kartos protinis ir fizinis svei
katingumas. 

Geriausias vaistas išlaikyti 

mūsų visuomeninio gyvenimo 

ję ir sušvinkimu atsiduoda. 
Kai kurie mūsojo visuomeni
nio gyvenimo reiškiniai ir as
piracijos pasiliko tie patys 
kaip prieš keliolika metų 
nesimato jokių pastangtų 

^ ^ ^ ^ ^ ^ m i mos taisyti ir naujovinti. 
2 J " * P r 0 t , n , a , J £ Kartais gal prisibijota, kar! zimai sveikatinga yra nuolati-1 

tas kerpes pajudinus nesu
griūtų grandioziniai praeities 

nis ir sveikas aktyvumas. 
Kiefevienas ilgiau vienoj vie- - ^ — j . 
. . j i * ^ u ' rūmai, kurie ir patiems sta
toj stovjs daiktas apauga kerį ^ ^ ' K , 
pemis ir sušvinksta puvėsiais. 
Kiekvienas stabtelėjimas yra 
žengimas prie mirties. Tai fi
zine ir protinė degradacija, 
išsigimimas. 

Šiuo metu pas mus kažko
dėl plačiojoj visuomenėj įstri-

[ nes (sakau visuomenės, nes ^ 
kiekvieno gi mūsų tėvai ar 
artimieji yra tos visuomenes 
poskyri nariai) pastangomis 
pasiekė to, kuo jie yra. T a i 
visai natūralu, jei mes lau
kiam išsranvmo iš savo išsi-
mokslinusių narių. Mes tei
singai laukiame skolos atsily 
ginimo. 

JAUNIEJI DIRBA 
: ^ bus priešmetinis. Bus renka

ma valdyba sekantiems me
tams. 

I 
—/P\ Katalikai tėvai prašomi pa-

I L Vvčiu 36 Kuobos!dar1b^*"IJ F- ^P ika^ *- čiū" ta r t i tmo ™ikmns isir^y^ i 
T .*< * |ra!s, A. Šiaučiūnaitė, S. Gim- jaunimo organizaciją — Liet. Veiklos butaitė, A. Stakenaite, B. | Vyčių 36 kuopą. Čia jie bus 

črų 36 kuopa laikė susirinki
mą lapkričio 18 d. Susirinki

mai čia gal ir bius svarbiau !
m i l į v adovavo vice pirm. S. 

šioji priežastis, kodėl daug, I Gimbutaitė. Susirinkimą vedė 
lal>ai daug, mūsų inteligentų j gabįaį įr Su malonia šypsena.. 
dingsta mums. Mes pareis-1 Raštininkė A. Šiaučiūnaitė per 
kiam į juos šiokias tokias tei- | sk a į te protokolą praeito su'ai-

Brighton Pa?k. - Liet. Vy-; Kvietkus, A. Žilius. j apsaugoti nuo įvairių pavojų. 

Lietuvos Vyčių Chicago ap- « • 3 i e IP«(N esą lietuviais ir 
skriciui leidžiant kalėdinį 'Vy V™&« darbuotis Dievui ir tė-
ties' numerį su biznierių evei-1 vy™'1- M*s> P0* Amerikos 
kinimais švenčių proga, nu-, žvaigždėta vėliava, Čia galime 

t y tojams gali atrodyti nay 
VŪ8. 

Taip ir slenkam straiges 
greičiu kasdien nuo pašėlusiu 
gyvenimo tempo atsilikdami 
vis labiau ir labiau. 

gusi mintis, jog norint išgel
bėti mūsąjį jaunimą (kuris kurią galima vienaip ar ki 
tikrumoj dar nepakliūva taip pasukti. Jaueųjų aukle-
prfežutiniam pavojrUJ), reika- jimas, ypač visuomeninis auk 
linga radikalių priemonių, ku Įėjimas, turi prasidėti iš ma

ses. Jie bėga pas svetimuo
sius, kadangi anie daug ma 
žiau iš jų tereikalauja, nes 
jie niekio ar l>ent labai ma-

rinkimo, kuris priimtas. Fin. 
rast. A. Vyšniauskienė rapor
tavo apie narių stovį. Pilnai 
užsimokejusiu narių kuopa tu
ri 63 ir 25 pasilikę su mokes-

veikimą. Mūsų jaunimas veik
damas lietuviškoj dirvoj pa
dės ir Lietuvai atgauti nepri
klausomybę. Vytis Z. . . . A. 

a/y. Geti žmones ir pas kitus 
ieško gerumo/* 

• {A. Mickevičius) 

tarta taan numery aprašyti ir 
kuopos darbuotę. Tam tikslui 
išrinkta rast. A. Škaičiūnaitė 
ir komeisp. L. Vaicekauskaitė. 

Susirinkime (pageidauta, kad 

laisvai lietuviškai kalbėti, dai
nuoti. Buvom ir turime pasi
likti lietuviais. Taip pat ir sa
vo jaunąją kartą turime su
organizuoti. Mes žinome, kad 

būtų atgaivintas kuopos dra- »*•« tėvynė Lietuva p> 22 
mos ratelis ir suvaidinta vie-, **«*<? nepriklausomo gyveni

mo tapo vel pavergta rusiško-

Jaunosios kartos neišaukle 
jamos staiga. Tai ne mašina,1, gus negali reikšti teisių 

rios ir* pat pagrindų turėtų 
apversti riiūsąjį gyvenimą. 

Tiesa, šiuo tarpu tarp mū
sų jaunimo ir senimo (ne vi
so) yra atsiradusi didelė J 

žens. Deja, platesnio užsimo
jimo kurti ir palaikyti vaikų 
bendruomenes nesimato. Kad 

[ ir vėliau, vaikui suaugus į 
jaunuolį, nežymu, kad būtų 

spraga. Tačiau tie skirtumai dedamos nuoširdžios ir rim-
n ė r r pagrindiniai rr piincipi*-] tos pastangos jaunųjų ir se
niai. Tai tik kai kurių išsva
jotų miražinių principų koli
zijos padarinys. 

Kaip ten bebuvę, mūsų se
nesniųjų (ne senųjų) visuo
meninio gyvenimo^ aktingu-

zai } juos teidejo. ^ w i r ^ j*.™* 6U muivef t-1 ^ }j^m v e i k a l a s K ^ 

Šiandien mūsų inteligentai,| s i a i s - Prašoma jų užsimokėti, r o m s k į s a p s įėmė pasitarti s u 1 ^ imperializmo. Tad mūsų 
tiesa visi, atsimena savo tei- i r visuomet ibūti geram sitovy- r e z į s o r e Sutkaite ir atgaivinti išeivijos didžiausias uždavi-
ses, bet užmiršta savo parei- 3e- Sekantis susirinkimas boto mtielį, taip pat išrinkti įdo- n ys palaikyti lietuvybės dva-
gas. Jie užmiršta, jog žmo-,?1 '1 1 0^1 0 - * m u s<Cenai veikalą. Be to, ,bus sią jaunoje kartoje. Aš ma

ls sporto sritieis padarė pra Įpjakviestas iš North Side dra-1 tau mūsų jaunime 
tiems, kuriems jis savo parei- j mėgina E . Čiūras ir A. Vyš- j mos ratelis su vedėju Pr. Ma
gų neatliko. Gal nevienas jų niauskienė, kad kuopos bov- ! skotedeiu aitvaidinti komediją 
pasisakys atlikę savo parei
gas. Juk nevienas kunigas ne
atsisakė mišių laikyti ar išpa
žinties klausyt, nė vienas gy-

ling rateliai lygoj stovi pir- į"Žentas iš Kauno". Gruodžio 
moję vietoj. 2 d. susirinkusiems nariams 

bus surpryzas, laimėjimas do
vanų. Mūsų biznieriai ir jau
nimo veiklos rėmėjai aukojo 

mjjų pajėgų koordinacijai. 
Tiesa, jų yra, bet nedovano
tinai permaža. Tai vieno ar 
dviejų žmonių asmenės pa
stangos. 

J o n. Vairą 

PAMIRŠTOSIOS PAREIGOS 
Buvo laikai, kai Amerikos j bet skaudžiai jaučiam lietu-

lietuvių visuomenė galėjo skų 
stis savo inteligentinių jėgų 
stoka. Taip dar netolimoj 
praeityj lietuvįų inteligentų, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ~ , T.' . . i.- • žmogus. Tai mūsų pareigos 
ar kaip mes įpratę sakyti,Į jaučia vis didėjantį inteligen-. ^ ° u & ' \ f f profesionalų buvo nepalygi
namai maža, kad jie galėtų 
patenkinti visus plačiosios vi
suomenės reikalavimus, ir Kad 
pakeltų jos kultūrą. Trūko ir 

sakė mokyti Atseit, jie 
savo pareigas atliko. Taip, 
jie atliko savo tiesiogines pa
reigas. Jie atliko kunigo, gy-
Šywjof advokato ir mokyto
jo pareigas, bet neatliko lie
tuvio kunigo, lietuvių katali-

dovaną, šešis syk dykai jo į-
staigoj bus nemokamai nukir-

vio kataliko Inteligento trūk
stant. Šiandie lietuvių visuo
menė, išauginusi tokią gausią, tu> nemažiau svarbių pareigų, 
inteligentiją, savo veikime' k u r i a s t u r i a t l i k t i kiekvienas 

Pranešimą iš jubilLejaius ba-
nkieto padarė Z. Vyšniauskas, 

dytojas neatsisakė žmogaus p m n e S ė , kad jubiliejui panii-
gydyt, nevienas advokatas n e - n ^ t i ^\e[sto leidinio (Sidabro j puikių dovanų: barberys J. 
atsisakė teisiamojo ginti ir Knyga) daug paskleista ir dar | Koncevičius, 2557 W. 43rd S t , 
nė vienas mokytojas n e a t s i - ; n e m a ž a į randasi .Prašoma kuo j aukojo tokią dovaną: vaiki-

pios narių į'sigyti. Knyga pa- j ™as ar mergina, laimėjęs tą j 
|<puošta daugeliu paveikslų (žy
mių veikėjų ir Vyčių organi
zacijos veteranų. Joj telpa j ptas. Kita dovana Rapolo An-
gerų raštų ir daug mūsų biz-: dreliūno, kuris laiko Marąue-
nierių skelbimų. Knygą gali-! tte Park Jewelry Store adr. 

| m užsisakyti pas K. Žaroms- j 632-i So. Weteteral Ave., rašo-
ko g>^dytojo, advokato ar mo- ^ 4 5 3 1 s ^ c r a m e n t o Ave. moji fontaninė plunksna ir 
kytojo. Atlikdami pareigas, Metinis kuopos šokių vaka-1 piešelis. Kam teks tos dova-
kurias jiems uždeda jų pa- j M f i . y y k s ^ N f f l B ^ M i e t ų D a . | n o s , tikrai džiaug-sis. 
šaukimas, amatas ar proLesi- ri^g^įre^as salėj. Komisijoj j Gruodžio 2 <L susirinkimas 
ja jie užsimiršo,, jog yra ki-

vyciuo-
se daUjg; noro ir pasiryžimo 
darbuotis lietuvybės latoui. 
Reikia tad., kad visas mūs jau
nimas būtų įtrauktas į Vyčių 
organizaciją, o ir į lietuvišką 

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

BRIDGEPORTKNITTINGl 
MILLS 

504 West 33rd Street-
< > 

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

Atdara kasdien ir vakarais 
ir Sekmadieniais. 

tijos trūkumą, nes senesnie-', 
ji išmiršta, pasensta, o jau-
mųjų, kurie toliau tcatų jų 
darbą, proporcionaliai neatsi
randa. 

1 Dievui, visuomenei ir savą-

kuniicų ir mokytojų ir dakta-| § i a n d i e mums vis dar tfūk-
rų ir advokatų. Žodžiu, kiek
vienoj srityj trūko išsimoksli
nusio, savo dalyką, ir parei
gas žinančio darbininko, nes 
šiaip ar taip, pradžioje di 
džiągą Lieluvos išeivijos dalį1 

sudarė paprastieji kaimo ar 
mieeto darbo žmones. Dauge
lis jų nė rašyti nemokėjo. Tik 
jau vėliau atsirado keletas 
kunigų ar šiaip kokios profe
sijos žmonių. 

Šiandie toji fabrikų darbi
ninkų visuomenė išsiaugino 
gana gausų inteligentijos kad 
r^: turim jau 206 kunigus hv 
nepalyginamai daugiau kitų 
inteligentų. Atseit, šiandie 
lietuvių visuomenė inteligen-
tų-profesionalų stoka skųstis 
negalėtų. Atrodytų, jog mes 
tik džiaugtis turėtumėm turį 
užtenkamai (be to jų kasmet 
vis naujų priauga) savų ku
nigų, savų mokytojų, savų 
gydytojų, advokatų ir pana
šiai. Tiesa, BMB Šiandie ne
jaučiam m inteligentį trukumo, 

jai tautai ar kraštui. Štai tas 
pareigas mes labai ir labai 
dažnai pamirštam. Pamiršta 
jas ir mūsų profesionalai. 
•• i • • • 

» • • • » • • • • • • • • • • • - • - • • 

sta tokių žmonių, kurie vi- j ,, . . . . . 
. . . Į "Ar yi laimmgm yra §yve-soms tautoms, visai žmonijai 

yra vertingiausi — trūksta, 
kaip jau minėjau, tikro inte
ligento profesionalo.. . . Jie 
mums vertingesni už papra
stą darbininką ne tod»ėl, kad 
jie ^ali geriau gyventi, kad 
jų rankos baltos ir minkštos. 
Xe. Jie mums vertingesni to
dėl, jog, viena, jie mums datųj 

Į daugiau kainavo, antra, jog 
jie savo mokslu, savo mok
slinėmis žiniomis gali ir tu
ri būti tam paprastajam vi
suomenės nariui -4- darbinin
kui, o per jį ir visai visuo 
menei naudingi. Jie gali ir 
turi palengvinti gyvenimą \ 
tam, kuris pats nemoka ii 
nepajėgia. Jie turi būti tas 
balzamas, kuris gydytų ii 
švelnintų visuomenei padary 
tąsias žaizdas, ta šviesa, "kuri 
rodytų visuomenei kelią į 
šviesesnį rytojų. To mes tu-

\ rime teises iš jų reikalauti, 
nes jie niusų t y. visuome-

nimas, neįšildytas jokios di 
dzios meilės, neapvainikuotas 
rfikimo garbe, neapdaibinlas 
kilniam kovom, nesiekiąs mik 
sliį tikshf.'' 

(E. Ožeškiene) 

3ABA3 LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN 

1IAJ ŽIEMAI 

Roseland Coal Go. 
$43 W. 107th Place 

T%L. PULLMAN 8776 
A. TumonU* Sav 

AR DAUG KURO SUDEGINAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namy Insulacij^ 
Sutaupysite Daug Pinigy. 

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro; 
2. Apsaugo gyventojų sveikatų; 
3. Padidina namų vertę; 
4. Taupo namų šilumą; 

I 5. Duoda gerų apsaugą nuo 
gaisrų; 

6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 
Apskaičiavimas Dykai! 

M O N C T * POCK W 0 P L 
COBKSOAOO 

FISBOUS bisaiMii»BaM»« 

C0OTttSKoG)H»O«T«8« Bo*»M 

5oftWooB-30m * « CumcFr 

H»B0VSb01>«L»SPCTCuiKFT 

HtAvr D U « . W I W H M « » I A I * -

M A M * * Y . Cottnim.E'K. Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 
ar išmokėjimus. 

Mes taip pai parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPBESBNTAT1VE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Wasehoase: 9401 So. Stony Island Ave.. tm. SO. CHICAGO 9245 

Užsisakykite aaglis m Sioa 
lietuviškos kompanijos. Ge-.H 
r|ausios rūšies a»glys ui \ 
>.«miaasias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

RAŪIO LAUmžČIO H j MELAI 
ĮSTEIGTAS OHICAOOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkes Lietuviją. 

Tai vienintelis VAKAEIN1S 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 Kilocycles) 
-ysssį»-i»iĮ^»q • . • •—.-
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NIAGARA FALLS, NEVI YORK 
<^ VADOVAUJA ŽUDYMAMS adv. Grigalius, redaktorius A. i sąjungą ir iškelia kampaniją 

F . Kneižys, muz. R. Juška, M. I sudaryti fondą, kurs bus pa 
(Kilmoniūte ir kiti. naudotas drabužių ir mediką 

P-lė Kilmoniūtė pageidavo mentų nupirkimui. Tai visa tf 
P a r a p i j o s B ū k l e Publikai buvo staigmena, 

Kas metai ciiiroma parapi- W .IK> JI:• r?o maskaradin io j 
jonų surašinėjimas; ju šeimos kiu tarpe* pažino Jurkoniene, | 
būkles patikrinimas. Tai pa- ČegfiMi* Bartkoviėnę, Urbo-Į 
rapijos eensas. Jei šis reika- nienę, Tubrnienę, Jaukauskie-
la*s neaprūpintas, greit m-.i- n * Bet šitos dovanu mpm 
noma tikrosios parapijoj p-- ke. Dovsnas gavo: 1) Si 
dėtiea. Parapijos <«ensas r i- nafmienfs kuri pavaizdavo Tai-
kalingas pačiai parapijai : jis ką; - ) MaciaU-ieiene — Kor-
reikalingaB duodamoms vys- m P bai>ą; 3) Lankiem" — 
kupijai apyskaitoms sudaryt. Imtuvą; 4) jaunoji Jaruševi-

Kun. K. A. Matulaitis tikę- " ^ n ė — Jngmišmją. 
josi, jog šį mėnesį sugrįš iš Darbuotojai 
atostogų k i e t a m kun. G«- Ba darbo ir tvarkos nėra 
k o r t a * Bet atrodo, jog jam pramogos. Visą ffrsmogę gra-
teks ir visą gruodžio mėnesį žiai sutvarkė ir daugiausiai 
pabūti. Tad, laiko negaištant, darbo pridėjo Mar. Tubinienė, 
a . į l a n k a vtaa pirapiją ir iš I>arata Urbonienė ir Ona Jan-
naujo pjnlarys parapijos een^ kauskienė. Pačioje iškilmėje 
są. joms daug padėjo Apanaviėie-
Linksma pramoga nė, kuri už gyvą žąsį pajėgė 

Pereitą sekmadienį Niaga- gMt i $10.00, Mar. Ardauskie-
TB Falls lietuviai tiuvjo labai nė vaišino >vemis dešrelėmis. 
jaukią i r smagią pramogą. liu Mote-rims j tidką stojo vyrai : 
vo Škapliemos draugijos ruo- prie durą S. Blažys su Jan-
štas metinis maskaradas, pel- kausku, prie baro — Tūbinis 
nas ėjo parapijos naudai. Žino su Zyku; prie 'čipsų' — Aml. 
niu prisirinko nepaprastai ITrbonas. Trijų muzikantu or-
daug. Buvo aįpiet 20 buffalie- kestra grojo petnikias valan
čių svečių, vienai ki tas iš Ka- 'dns. Protarpiais savieji ir sve-
nados ir kitur. Net buvo pri- Bm padainavo liaudies dainų, 
trūkę bilietų. Pelno gauta Žmonės skirstėsi nenoromis, 
$64.07. Tiek pinigų pelnyti vie — taip buvo maloni draugija 
nu vakaru Niagara Falls lie- Į ir visa tvarkoje. 
tuviams retai pasitajko. Drau- p ^ v a i u o 
gija ir klebonas ir visa p.ira-

koncertą pakartoti S a Bosto
ne. 

Ant galo pirm. adv. Jan-į fondą, 
kauskas gražiai visiems fiade-
kojo. Kun. Virmauskis atkal
bėjo maldą. Taip ir baigėsi 
šis gražus koncerto ir pabė
gėlių šelpimo darbas 

Pirmadienio rytą dar atne
šė aukų pabėgėliams Lietuvė 
$10.00 ir N. N. $2JL0. Reiškia 
pelno nuo koncerto pabėgė
liams iki dabar yra $465.44. 

Kom. 

Du policistai įtarti 
vagystėmis 

Chicagos policijos viršinin
ko nuosprendžiu du policistai 

Horia Simą, rumunu gėle-1 s l l s P e n d u o t i ^ m y b o j e ir įka 
žinės gvardijos vadas, kurs, 

bus pasiųsta į Graikiją. No
rima sukelti 10 milijonų dol. 

Chicagos ir Illinois valsty
bės graikai taip pat daug dar 
buojasi fondo sukėlimo rei
kalu. 

Kiekvieno kataliko yra 
šventa priederme skaityti ka 
talikišką spaudą. 

4>» t l U o U S A c i i l e U i t - p u v i o } 

pjja yra dėkingi visiems dar
bu ir auka prisidėjusiems prie 
šios pramogos. 
Dvasios 

Dviasios ar nedvasios, bet 
persirengusių įvairiausiais ir 

Šį ateinantį .penktadienį mū 
sų salėje, t. y. gruodžio 6 d. 
7:30 bus advokato St. Gtabft-
liausko prakalbos. J isai atpa
sakos, ką yra pats pergyve-

kaip sakoma, vadovauja ru
munų politinių kaliniu, gvar
dijos priešų, žudymams. 

prirengimą, už gavimą veltui 
kostiumų, vargonų ir piano 
akompanuotoji], garsinimų, 
paveikslų, ir kitokių reikme
nų, adv. J . Grigalių už didelį 
sumanumą, energingą veiki
mą, ypač už surengimą artis
tei Įpiagerbimo vakarėlio, ti-
kietų komisiją, sekretoriatai, 
chorą, aimkų rinkėjus ir ki
tus. 

Tšreiškes savo didelį paiten-
kinimą, kun. V. išdavė Smulk
meniška, finansų atskaitą. Čia 
ją paduodame sutraiiktinai. 

Įžangos tikietų parduota už 

linti. J ie yra : J . J . .Kennedy. 
40 nu, ir A. J . Grane, taip 
pat 40 m. amž. Pirmasis apit 
18 metų policijoje tarnavęs, 
o antrasis apie 10 metų. 

Jiedu įtariami vagystėse. 
Juos išduoda taip pat areš
tuotas vienos privačios sar
gybinės firmos sargas Jamcc 
lloussell, 21 m. amž. Šis sar
gas sakosi, kad jis yra tų po-
licistų atliktų pereitą vasarą 
vagysčių dalininkas. 

nes bolševikų rnavergtoje Lie-
daugumoj gražiais rūbais ma- j"tuvoje. Nurodys kelius, ka ip j $781.50. Rėmėjai suaubavo 
skaradininkių buvo apie d*4- W t e f t **&&* broliams Li et u j $238.70. P-lės Kilmoniūte ir 
dešimts. Sunku buvo pažinti, jvoje nusikratyti atėjūnris — į Pasansytės ir p-nios Svilienė, 
Jos sudarė didelį margumą, pavergėjais. Nanartavičienė ir Čaiplikienė 
įvairumą. Kai kurias aitpažin-
t a tik tada, kai jos nusiėmė 

Illinoiso graikai 
darbuojasi 

J . A. Valstybėse gyveną 
graikai sudarė nukentėjusių
jų dėl karo graikų šelpimo 

MAGDALENA 
SYMONOWICZ 

Mirg lapkr . 26 d , 1940 me
tais, 8:00 vai. ryte, su l aukus 
pusčs amžiaus . 

Gimus Lietuvoje, Šiaulių a p 
skri tyje. Amer ikoje išgryveno 30 
metusi 

Pa l iko didel iame nu l iūd ime: 
du sūnų — Eduardą , marčią 
Rose ir jų du sūnų; Stanis
lovą, ma.rčią Marga re t ir jų du 
sūnų; t r i s duk te r i s — Antan iną 
Thomas , žentą Mat thew i r jų 
sūnų, Margraret ir Mari joną ir 
daug: ki tų giminių. 

K ū n a s p a š a r v o t a i n a m u o s e — 
1343 No. Hoyne Ave., telefo
nas HUM. 2960. 

Laidotuvės įvyks šeštad., lap
kričio 30 d. Iš n a m ų 8:30 vai. 
ryto bus a t lydė ta į Šv. Myko
lo pa r ap . bažnyčią, kur ioje J-
vyks gedul ingos pama ldos už 
velionės sielą. Po pama ldų bus 
nu lydė ta j šv Kazimiero ka 
pine i . 

Nuoširdžiai kvieč iame visus 
gimines, d r a u g u s ir paž įs tamus 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : sūna i . Duk te rys , 
Marčios, ž en t a s , A n ū k a i i r Gi
minės . 

Laid. d i rektor ia i Laehawicz 
ir Sūnal , tel. CANal 2515. 

X Kalendorius 1941 m. p a - . s u r į n k o Jordan salėje ir prie 
rapijomai gaus apie Naujus $ v . p e t r o p a r . bažnyčios $68.-

Remkite Lietuviška 
Žydukę 

maskes, dovanai išdalinus. Metns. Jame suras sau gana 37. v i so įeigų susidarė $1,-
Kai kurios buvo tautiniais rū- da"S naudingų žinučių. 08R57. 

X Klebonas ieško, kas ga- TV1 . , v , 
Išlaidų, už salę, spaudą, ga

rsinimą ir artistei buvo $635.-
komų p a b a i k , 'Lietu- *** "Kalčnlu Stamele . Ko.- ^ ^ 

ir 'žvdo- k»» m a k ^ c o nebloga, p.est. | ^ ^ ^ ^ ^ ^ tebe_ 

aukoja. Pavyzdin sekmadienį 

bais, nors nepilnai, kitos pa 
vaizdavo ^a ika ' , "Dėd.^ Sa- lėtų jam paklėti papuošt bu
mą 
va/. Buvo įsimaišę 
lis* ir *Čirvij Tūzas' , ^v•igonė, žmogaus 
i r Tvepapra-stai stora it knbi- X Bažnyčios stogas jau su- ^ ^ ^ ^ ^ 
las ir lies* buvo ir vLsoki.,, taisyt s. Darbij a liko M. A- ^ ^ ^ ^ ^ $ 1 M . , p j > 

— kas ja^ ten visas ir atsi- panavuaus m talkininkais. 
K. K. M mins. 

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
^1 

^ 

#465.44 Lietuvos 
Pabėgėliams 

eius $2. Petras Yervecka sa
kė, kad da r surinksiąs vieną 
kitą dolerį už parduotus t i -
kietus. 1 

Je igu susidcirytų $500.00, 
tai būtų didelė Lietuvai pa
rama iš ta ip patiekus koncer
to. 

Nutar ta tuojau siusti kon-
ir is rengėju sumanumo ir iš
tvermingumo, kurių didžiuma 
buvo jaunimas. J i s gyrė ytem eerto uždarbį per Federacijos 

So. Boston, Mass. — LaĄ. rengėjus, ypatingai gi ja?iną- N. A. apskrities iždininką į 
krieio 24 d., bažnytirA"M'e sa- h kartą, būtent: pirmininką Federacijos Lietuvai Gelbėti 
lėje, kaip garsinta, įvyko AL ^ v - Jsukauską už gabią va- Fondą. 
RK. Federacijos NT. A. ai-p. dovybę, vice pirmininką nmz.N Komitetui ir nariams kom-
krit ies koncerto Lietuvai gel- u>- 3vSką už artistišką choro alimentus išreiškė kaJbėdaoni 
beti rengėju; susirinkimas. Re-

NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 

Wbolesal#» 
4707 So 

Halsted St. 
Tel. Blvd 

0014 

URBA Gėlės Myltutieni>, 
V i r tuvėms , Bankie-
tams . Lakiotu * ėm> 
ir Puoš imams . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAraye t t e 5800 

.t. 
PETRAS SASNICKAS 
Mirė lapkr . 25 1940, 5:10 v. 

ryte, su laukęs 37 m. amžiaus . 
Gimęs Rygoje Latvijoje. 
Amer ikoje išgyvena 30 metų. 
Pa l iko didel iame nu l iūd ime: 

2 brolius — Adolfą ir Juoza
pą; 3 te tas — Petronėlę Aap-
kausk ienę ir jos geimą. Bronis-
lavą Juškevič ienę ir jos šei
mą, ir Olg-ą Pužrausk ienę ir jos 
šeimą ir ki tu giminiu d raugu 
ir pažįs tamu. 

K ū n a s paša rvo tas J. Liulevi-
e iaus koplyčioje, 4348 S. Cali-
fornia Ave. 

Laidotuvės jvyks šeštad. lap
kričio 30 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus a t lydė tas į šven
tos Agnieškos p a t a p . bažnyčią 
kur io j jvyks gedul ingos pamal 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų b u s nu lydė tas j švento 
Kaz imiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines d r a u g u s ir paž įs tamus 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : Broliai , Tetos i r Gi
minės . 

Laid. d i rek to r ius J. Liulevi-
čjus tel. Lafaye t te 3572. 

!• 

GAEY, OTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER - PRUZIN 

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

n ^ j ^ pirmininkas adv. A. 
Jankniiskas atidaro susirinki *dėti Pinisrai ka« MKTSSI ik» n Dienos. Nei Nuošimti Nuo 1 Dieno* 

m* KUB. p. JL Vim»«to TURTAS VIRŠ ^5,500,000.00 | 
atkalbėjo maldą. Tikieių kon- Atsargos Kapitalas Virs $400,000.00 
t roles komisijos pirmininkas, 
Pe t ras Verakas (Ven-eeka), 
savo ir vandi* p-lė.^ Macai t ės 
i r p-lės Sinkevičiūtės išdavė 
liiškią tikietŲ p a n i vinėjimo 
atskaita. 

Pirmininkas : prašė ren^r*-
jų iždininko k i. Pramo Vir- ' 
mauskio finansinės atsk<vitos. 
Kun. Virmauskis pakilusia 
dvasia džiaugėsi iš Federaci
jos apskričio gTažaus užsimo
j imo sunemgjti operkiį koncer
tą, kurs taip gražiai nusisekė 

Dabar mokan> 3V.9qt ų$ p> 
letn? oMiiifiit. Onodan> o* 
i «vi* n.i»- 'tjfci».. ; V i 21 ' n 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

jte-įįiii 
••»_-t—i. 

UO«< 

kS.AM AKS001ATIC>» 
t; F OHIOAGO 

svems MAOKIEWICH. 

" " ' M O ? n » n » S j M t i 
• N B I ' K B I 

# 
U!tt A.RCHBB A.VENOB 

TKL. VTRGnr iA 1141 

VAL. : t I U 4 p . p . Treč ted . : • iki 1*:00 p . Šeštad. : • Iki 8:00 T . F . 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IB DID2IAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykit* mflba nkUo prognuno Antradienio Ir 
ic f t f^-nt t t rytais 10:00 valands, i i WHIF stoUea (1480 k.) 

Sa POTIIU Aaltlmlera. 

ROMANĄ ŽIBIENĖ 
(po pirnru VJTII Vitkevi^ienė; o 

po tėvais Mikitirkaitė) 
Mirė lapkr . 28. 1940«, sulau

kus 65 metų amžiaus . 
Gimus Lietuvoje, kilo is Tei

siu. 
Pa l iko didel iame nu l iūd ime: 

vyrą Dominiką ž iba ; dukter į 
Amelią Shachtel l ir žentą J u o 
zą, 2 sūnų, Amerikoje Praną ir 
marčią Bronislavą ir a n ū k ę ; ir 
Lietuvoje Bronislovą. Lietuvoje 
taipgi paliko 2 broliu — dr. 
Cezarą Mikuckj ir Kauno ka
lėjimo komendan tą J. Mikuc
kj ir daug- kitų giminių d rau 
gų ir pa/.jstaimi. 

K ū n a s pašarvo tas n a m u o s e : 
6107 B. Wash tenaw Ave. tel . 
Grovehill 3104. 

Laidotuvės jvyks pirmadienį 
gruodžio 2 d. Iš namų 8:30 v. 
ryto bus a t lydė ta j Gimimo 
Pane lės Avė. oa r an hažnyf-ią, 
kur io j įvyks gedulingos pama l 
dos už velionės sielą. Po pama l 
dų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines d r augus ir paž į s t amus 
dalyvaut i Šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : Vyra.s, D u k t ė , Sū
n a i , ž e n t a s , Mar t i , Bu>liai, A-
n ū k ė ir Giminės. 

Laid. Direktor iai I .achawioz 
ir Sūnai , tel. Canal 2515. 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 

A. a. Stanley Szambaris 

Su dideliu liūdesiu vi'sus 
mūsų tautiečius prislėgė liūd
na žinia, kad š. m. lapkričio 
niėn. 26 d , 10 vai. ryto, Ros.*-
land'ct, prie 115-tos gat. ant ge
ležinkelio peivažio^ traigingai 
žuvo Stanlev Szoinbaris. 

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

laukęs 31 metų amžiaus. 
Gimęs Chicago, Illinois. 

Paliko dideliame nuliūdime: mylimą tėvą Stanislo
vą; mylima motinėlę Oną (po tėvais Mielauskaitė); 
seserį Aliciją; du broliu — TCdwin ir Alfonsą; dėdę 
Liudviką Szambarį ir jo šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas namuose: 6500 South Talman 
Avenue, tel. PROspect 3096. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 30 d. I š na
mų B:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Švento Kazimiero kapines. 

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

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

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D II I A M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A N l t DIENĄ IR NAKTĮ 

D V l f A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A l MIESTO DALYSE 

!. J. Zolp 
—————^—— 

Anthony B. Petkos 

1646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781 

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

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

Albert V. 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lachawicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skvrins 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE 
Misijos I Teresieaų Pramoga 

Brftgfctan Park. - NMnlto | ^ g y T e r e g § s TCngia » 
Prasidėjimo PML Šv. parapi
joje gruodžio 1 d , 7^0 vai. 
vak. prasidės dviejų savaičių 
misijos. Pirmoji savaite ski
riama moterims ir mergai
tėms, antroji — vyrams ir 
jaunikaičiams. Moterų misijos 
baigsis gruodžio 8 d., o vyrų 
— gruodžio 15 d. 

Širdingai kviečiu visus lie
tuvius pasinaudoti šia #proga 
ir per misijas sustiprėti dva
sioje. Tas sustiprinimas ir Die 
vo malones . mums ypatingai 
reikalingos šiuo laiku. Dides
nis pažinimas Dievo daro mus 
naudingesniais nariais didelei 
žmonijos šeimos, o ypatingai 
mūsų tautos. Skriaudžiami ir 

gija Šv. Teresės -rengia "bun-
00' ' ir kortų lošimą gruodžio 
1 a% 2:30 vai. popiet, parapi
jas svetainėj. Tisas pehuas 
skiriamas parapijos naudai. 

Draugijos pirm. S. Wabol 
daug darbuojas, kad visus ait-
sitettkusius patenkintus. Bus 
skanaus užkandžio, "door pri-
aes" ir laimėjimui rankų dar
bo lovos užtiesalas. 

Visi kviečiami atsilankyti į 
šį parengimą, paremti gražų 
darbą. S. K. 

Užuojautos 
Pareiškimas 

Mirus 

RADIO 
BUDRIKO PROGRAMA 

Skambios dainos Birutes 
choro, Mafaių artistiškas lo
šimas ir didžiule Budriko ra-
dio orkestrą praeitą sekma
dienį linksmino klausytojus iš 
galingos WCFL stoties, nuo 

V K 3 0 iki 6:30 vak. 

Buvo pranešta, kad pirmą 
J prizą už laiškus — puiku ra
tilio — laimėjo ligonio Janikau-
akas. kuris randasi Chicago Į 

Paieškomi Asmenys 
(Sąrašas N r. 114) 

Lietuvos Konsulatas Čika
goje paieško sekantus asme
nis: 

Babilius Juoaae, kilęs iš 
Stirbaičių km., gaures valse. 

Balkus Andrius Jonas, ki
lęs iš Genionių km., Onuškio 
valse., Trakų aipkr. Paskuti
niu laiku gyvenb Chicago, 111. 

Jacikevieius Zidorius, sūnus 
Antano, kilęs iš Barsukinės 

D I D E L I S BARGENAS 
Parsiduoda pilnai įrengta, moderniška, valgomųjų pro
duktų krautuve, grosernės ir bueernes kombinacija, 
randasi ant svarbios Melrose Pairk gatves ir yra ver
ta $10,000.00; šiuo laiku krautuve parsiduoda ui 
$3,500.00. 

Kreipkitės į:— 

MIDWEST GROCERY COMPANY 
3300 South Western Avenue 

Chioago, Illinois 

Virš šio matomo gerbiami 
Napoleonų Poriulpų, Įvairiu 
skanių mėsų dirbtuves, 45$8 

sKB«, K U I S ™ ^ o ; g f c ^ f r v a l s f . . , Tau-
Mumcipnl Samtan,,..,, o k . t , ^ R o d o ^ ^ 
laimėtom vardai bus paskel- . . , .. m w „ ( o r , . . , . . . J t ,. . A katiniu laiku gyveno VVatei-
bti kita sekmadieni. _ 

būry, Conn. 
Judviliene, Nausėdaitė, ki-

Brighton Park. 
inuoV M U I ^ m ~̂ f ftp. narei a. a. Mortai Vrki-
spaudžiami iš visų pusių steng rientei M. S. 20 kuopa, reiškia 
kknės būti ištikimais vaikais užuojautų jos mylimam vyrui 
savo dangiškojo Tėvo, o Jis j Jurgiui ir sūnui Vytautui, 
neapleis mūsų nei mūsų bran- Lai Aukščiausias suteikia 
gio* tėvynes Lietuvos. 1 j l u n s kantrybes pergyventi ši-

Šias programas leidžia Juo-
, • - M , . - tr«oi-U Budriko radio ir rakandu skanių mėsų dirbtuves, 45.1c „ . „ |, . -v OUOV1/J,7;I*«5 nvvenusi 

c< , . ' w . Z, .' . . krautuvė, 3409 B. Halsted St., lusi is Skaudvilės. Urenus i 
S. Marslrfiekl ave., savininką. ,» . . p r - ^ ^ TU 
, • ( lueaigoie, kurioje dabar eina enieago, m . 
kuris tariasi su savo mene- 1 ° J ' J ! • _ _ . , . . _ dierium dėl skaniausios mė
sos pristatymo š. m. gruodžio 

į mėn. 8 d. "Draugo" rėmėjų 
bankietui. 

OariSus misijortierius sakys 
pamokslus rytais ir vakarais. 
Pilną misijų tvarką paskelbs 
pats misijonierius pradedamas 
misijas. Kun. A. Briška 

ndies skausmų, o Mortai ra
mybes Viešpaty j . 

Nuliūdus kuopa 

Jie abudu priėjo išvados, 
kad goriausiai bankietui tiks 
švieži specialiai gaminami ir 
visų lietuvių labiausiai mė
giami Napoleono Poeiulpo 
Extra Cherry Brand kum- j 
piai. 

didelis išpardavimas minint 
Budriko 29 miestų biznio su
kaktuves. Dovanos su kiekvie
nu pirkiniu ir suvenirai atsi
lankiusiems į krautuvę. Ket
virtadieniais programos eina 
iš Cicero stoties WHFC, nuo 
7 vail. vak. J. K. 

M. S. 20 kuopos priešmeti-
nis susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 1 d., 2:30 vai. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ B M P- P-» mokyklos kambaryj. 
Moterų Sąjungoj 55 kuopa Stengkites dalyvauti visos na-

sį sekmadienį, gruodžio 1 a.,' rės, nes bus renkama valdy-
At*ros Vartų parapijos salėj ba ateinantiems metams. 

"Bobutes Susipyko" 

Aštuoniolikiečiy 
jubiliejine Vakariene- * [ 
į Dievo Apveizdo's parapijos 
veikėjai smarkiai ruošiasi pa-
rapijos jubiliejinei! vakarie ^ ^ ^ ^ K o m i B l j a . w 
-nėn,.. Laukiama duiu ŽYIĮUU r j į ^ g Wodmanaitė A 
svečių atsilankant. Seim.nin- .V a r n f i f t l r i f t T A M ZolmenS. 

Koresp. A. P. stato scenoj begalo juokingų 
komediją "Bobutes susipy-
»?• J "Bridal Shower" 

^ s t Sidės kolonijoj, tiesa,! T a w n o f L a J c e _ įfofo^ 
veikimo netrūksta, dažnai į- v e i k ė j 0 s — sesutės: Angelą 
vyksta įvairių vakarų-vakarė- Kilmitzs ir Sofija Setrauskie-
lių, bet jie esti vienodo pobū- n § s u r e n g § "bridal sbower^ 
™°" Į . I būsimai brolienei Lorettai I-

Bet vaidinimas jau yra se- yaškevič ir broliui Antanui 
niad buvęs. Taigi daugelis vai- Mikolaiciui. Joms pagelbėjo 
dinimo yra išsiilgę, norėtų (pa- Lorettos mamytė Ivaškevičie-
matyti. Ot, šį sekmadienį, gruo nė. " P a r t y ' ' įvyko Sajauskui 
džio 1 d., ir bus proga puma- mainuose, 4410 So. Hermitage 
tyti, kaip tos bobutės susipy- Ave., lapkr. 24 d. Buvo susi-

Lietuvių Moterų Piliečių 
! Lyga rengia kauliukais ir ko
rtomis lošimų gruodžio 1 d., 
Wodmano svet, 3251 S. Hals-
ted St. Pradžia 4 vai. popiet. 
Įžanga 35c. Bus daug gražių 
dovanų prie kiekvieno stale
lio ir prie įžangos tikieto. Po 
fcšimo bus užkandis. Maloniai 
užprašo rengimo komisija: O 

Kuibekaitė, kilusi iš Jurgio-
nių km., Aukštadvario velsč., 
Trakų apskr. Ieško Juozas 
Balkus.. ! r" *:£; 

Ieškomieji **tmy* arba tt-
pie juos žinantieji prašomi 
skubiai atsiliepti. 

Lietuvos Konsulatas, 
30 North La Salle St., 

Chicago, Illinois 
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SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
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J L T T Ą O TYPEVVRITER 
^^MF\WK C O M P A N Y 

l O l t l T C. GOlDilATT. Monogtr 
189 W. MADISON ST. 

REMK1TE, P L 4 T I N K T r t 
KATALIKIŠKĄ ŠIAUDĄ. 

W?f**t*r. 

Phone DEAR30RN P444 

UNFVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Uankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiem* 

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

ke | jau parsivarė vis:} pvSh 
tuVkiu ir pargabeno kelius Į ^ 

f troRus įvairių gėryt»ių ir ge-
' rimu. Artistai ruošiasi pri( 

Varneckiene, M. Zolpieng. 

H0LLYWO0D INN 
Svetaine renduojaraa susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta tyidauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virglnia 9780 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 

= ^ 1 

ko ir del ko jos susipyko. At
silankę nei vienas iDesigailes, 

rinkę laibai daug sveeiu. Ben-
gejos visuts vaišinot, o Anta

nės tikrenybėj turės iš ko pa- nui ir Lorettai įteikta miega-
eijuokti. N« tik sęgungietes, mojo kambario setas ir dau-
bet ir visi prašomi atsilanky- gyibe kitokių dovanų,. 
ti \ šį gražų Moterų Sąjungos Antanas Mikolaitis ir Lone-
55 kp. vakarų. Be vaidinimo, i ttai Ivaškevičiūte visiems de-
dainuos dar ir Panevėžiečių kingi už " p a r t y " ir už dova-
choras. Ta pati na>. 

Lapkričio 30 d. Šv. Kryžiaus 

l^rogramos iSpil^uio. Progra 
pią išpildys j)ievo Apveizdos 
para})ijos choras, Šaltimiero 
trio šu pačiu Povilu Baltimie-
Hi, dainininkė Piežiene, •sesu
tes Orlauskaitės, tenoras Jus
tas Kudirka, smuikininke L. 
^alumis ir baritonas K. Sa
bonis. Taip pat ir patys .jau
niausi parapijonai, seselių Ka 
zimierieeių mokiniai, prisidės 
sit prašmatnylH'mis ir menu 
savo teveliu ir garbingų sve
čių džiaugsmui sukelti. 

Neriukū-s. 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ' 

Chieag,os orgaiiizuotų iiies- bažnyčioj įvyks jų vestuves. 
tinių darbininkų vadai stiska- Šliūbas bus 11 vai. ryto per 
to jūp in t i s , kad ateinančiais [ minias. (Vestuvių pnota įvyks 
metais darbininkams būtų pa 
didintas atlyginimas. Jie rei
kalauja tai pažymėti 1941 
nietų biudžete. 

Dimbelio svetainėj, 4523 So. 
Wood St. Linkime jaunai ir 
pavyzdingai pareiėi Dievo pa
laimos moterystėj. R^P-

C O N R A D 
Fotografas 

Jtudija fren^tm plr 
uos rūšiea su tao-
lerniškomis užlaido
mis Ir Hoilywood 
#vle«omls. D t / b a a 
G a r a a t u o t a « . 

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

i Res. — ENGlewood 5840 Į 

' Pastovumas 
Tą liudija įstaigos 44-rių metu gyvavimas. 

£S£3 

. . . 

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta anl 
namn,- kurie yra savininkų apgyventa. Nekasiu 
) augesnes vietos taupyti savo pinįgus. 
ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO ^ * p r 

IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

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

(KONTRAKTORIUS i 
NAMŲ STATOMO 

REAL E S T A l t 
INSURANCE AND LOANb 

Statau visokioe ru&t<-s naujus nu. 
«»»us ant lengvų mėnesiniu limo 
kėjiiuu. Darau visokį taikymo dar 
bą be Jokio eash Jinokejinio, ai> 
lengvų mėnesinių Lšmokėjlmv 
(išgaunu geriausį atiyginiiuą 1 
Fire lna>:iranee Kompanijų dėl tai 
8jmo aptlegiuslų namų). Danu 
paskolas ant naujų ir senų namų 
ant lengvų mėnesinių išmokė ji ui-
nuo 5 lkl 20 metų. Reikale kro-ii 
kltA* prtai 

I 

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

M)DWEST Fjfl § H 
BLUE RAME RANGE OIL 

DIMKG ROOM SETS — PAR-
LOR BBTS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE-
FR1GEUATORS — WASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS. 
Ali Nationally Advertiscd ltems. 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

Range Aliejus 

ZJ 

Fuel Aliejus 

Pranciška ir Jonas Knystautai iš Aušros Vartų para 
pijos nuofirdžiai dekuoja visiems savo prietelip.mr, kario 
teikėsi juos pasveikinti arba .dovanomis apdovanoti k m. 
spalių mėn. 24 d. įų j j sidabrinių vestuvių įubilieįaus proga. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin-
giauMij žodžiu. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima ganti ^Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

tik £1.00 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Ave,, 

Chicago, Illinois 

2 3 3 5 SO. W E S T E R N A V E . 
24 VALANDJJ TELEFONO PATARNAVIMAS 
Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

% 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBES EGZAMINUS? 

Nusipirkite Brošiūrą 
*THE BASIC PRTNOIPLES OF DEMOCRACY & CITIZEKSHIP' 

a r b a 
" K Ą TURI ŽINOTI EIEKVTENAS PILIETIS?" 

Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chicago 
Sioii brošiūra Angliškai Jr Lietuviškai išaiškina A1SUS reikalins^is 
klausimus ir pilnai prirengia nepUiečius prie antru pilietybes popierų 

Kaina 25 centai , • 
Siųskite užsakymus }: 

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

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

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
MAINO - , T w r. i . 
., m rarmas, Lotus - Visokiau-
STATO 

TAISO s ^ ^ Visur. 
APDRAUDŽIA 

Parūpiname Paskolas ir Apdraudiiame Naiuus Auto
mobilius ir Rakandus, ant Lengvų Išmokėjimų. 

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 

*^Tel . REPublic 3713; Vakarais PROspect 0176 

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

. * * 



S v MM » o n 
NepiliečiŲ registravimas 
gruodžio 26 d. uždaromas 

Kongreso išleistu įstatymu 
J. A. Valstyltfse gyveną ne-
piliečiai (svetimšaliai) turi 
registruotis. Turi registruo
tis visi pradėjus 14 metų am
žiumi, išėmus tuosr kurie iki 
gruodžio 26 dienos apleis 
Ameriką. Nepilieeius vaikus 
iki 14 m. aniž. turi įregis
truoti jų tėvai, arba globė
jai. Už neisiregistravimą iki 
gruodžio 2ti dienos įstatymu 
vra numatvtos bausmės. 

Nepiliečių registravimas 
prasidėjo rugpiūeio 27 d. 
Trys mėnesiai praėjo, bet 
daug nepaliečių dar neatliko 
savo pareigos. Iš AVashingto-
no praneša, kad dar apie 
800,000 nepiliečių neįsiregis
travę. Jie raginami ir įspėja
mi suskubti registruotis. Nes 
nebus nė apsižiūrėta, kaip 
ateis Kalėdos ir gruodžio 26 
d. ir tada bus per vėlu tai 
atlikti. Ypač didesniuose 
miestuose paštai nenori turė
ti susikimšimo prieš šventes. 
Paštuose ir be to turima 
daug darbo prieš šventes. 

Reikia dar kartą pastebėti, 
kad nepiliečiams išsisukinėji
mai nuo registravimosi nieku 
būdu nepateisinami. Autorite-I 

tai praneša, kad neįs'registra 
vusieji bus laikomi papras
tais kriminalistais ir jiems 
nebus pasigailėjimo, kai bus 
sugauti. Po gruodžio 26 die
nos policiniai organai bus 
įpareigoti kiekvieną įtariama 
nepilietį paklausti, a r jis tu
ri įsiregistravimo pakvitavi
mą. Tuo keliu i-šsisukinėtojai 
lengvai bus sugauti ir pa
klius į kalėjimus. 

Nepilieeiai dar vieną daly
ką turi žinoti. Kad ją regis
travimas neturi nieko bend
ra su draftiniu regįstravimu-
si. 21—35 m. amžiaus imti
nai nepilieeiai turėjo kartu 
su to amžiaus piliečiais regis
truotis karinei konskripcijai. 
Šis įsiregistravimas nepilie
čių neišlaisvina nuo ano kito 
registravimosi. Nes vienas įs-
tatvmas įsu kitu neturi nieko 

— 

l>endra. Tai visiškai skirtingi 
dalykai. 

Taip pat įsiregistravusiems 
nepilieeiams yra svarbu žino
ti štai dar kas: jei jie pakei
čia savo gyvenimo vietas 
(adresus), apie tai per pen
kias dienas turi pranešti au
toritetams. I r už šį nusikal
timą yra numatytos bausmės. 

KAS GALIMA 
GAUTI UŽ MĖ
LYNUS MAISTO 
ŽENKLUS 

U.S. žemės ūkio departa
mento perviršio markefinimo 
administracija praneša, kad 
šelpiamieji žmonės už mėly
nuosius maisto ženklus per 
gruodžio mėnesį gali įsigyti 
šiuos maistui produktu*: 
Butter, rfci-ins, rice, pork, 
lard, pork, corn meai, shell 
eggs, \vheat flour ana wholc, 
wheat (grabam) flour, aried 
prunes, hominy (corn) grits, 
dry edible beans, i risi* pota-
toes, fresh oranges, frest 
apples, fresh pears, fresh 
grapefriut, fresh eahbage, 
onions (except green cnions). 

i & 

PRIPAŽĮSTA RIN
KIMŲ BOARDO 
KLAIDAS 

Cooko apskrities teisėjas 
Jarecki pripažįsta, kad per 
praeitus nacionalinius rinki
mus, kai daugeliui įsiregis
travusių piliečių neleista bal
suoti, rinkimų boardas pada
rė klaidų. Tačiau tos klaidos, 
anot teisėjo, yra nykios ir 
dėl to nėra pagrindo triukš
mauti. Esą, tai žmoniškos 
klaidos, nes jos visiems žmo
nėms pasitaiko, o ypač kai 
yra daug užversto darbo ir 
tai dar skuboto^ darbo^ 

Anot teisėjo, kelių tūkstan
čių įsiregistravusių piliečių 
grupė negalėjo balsuoti, nes 
nuėjo į svetimus preeinktus, 
kuriuose, suprantama, netu
rėta jų kortelių. Kiti negalė
jo balsuoti dėl kitų klaidų. 
Ateityje bus pasistengta ge
riau pasitvarkyti. 

POŽĖLA RISIS 
SU JUDSON 

Didelių ristynių rengėjas 
Tom Rolevičius praneša, kad 
ristynėse gruodžio 5 d. vaka
rą Belmont Hali, 1651 53 W. 
Belmont ave., dalvvaus Jim-
my Opise, 210 svarų italas 
milžinas iš Chieago Heights. 
Jis risis su Hank Ross, vie
tiniu kaulų triuškintoju. 

Kari Požėla risis su Frank 
Judson (Jedlinskiu), o Felix 
Yakutis su Hans Steinke. 

Čia minėti ristikai rytojaus 
dieną, gruodžio 6, vakare da
lvvaus i kitose ristynėse — 
Rridgeport Auditorium, 3131 
So. Halsted gat. 

Rastas miręs garažiuje 
Frank Pečukaitis, 24 m. 

amž., Cicero, rastas negyvas 
automobily namų garažiuje. 
Matyt, užtroškęs monoxide 
dujomis iš automobilio. 

Kaip dalinamas 
doleris už ženklus 

Banko tarnautojas 
kaltina savo sėbrus 

South Chieago Savings ban 
ko areštuotas tarnautojas 
Harold Broberg, 2G m. amž.. 
už banko apiplėšimą kaltina 
savo du sėbrus, George Phil
lips, 27 m. ir Hal Cherne, 33 
m. amž., kurie taip pat areš
tuoti. 

Broberg sakosi, kad jis pa
dėjęs apiplėšti banką tų sa
vo sėbrtų iniciatyva. Bet iš to 
labai mažai pelnęs. Tie jo 
draugai dalį iš banko gautų 
pinigų yra išleidę arklių lenk
tynėms, kitą dalį išdaliję, o 
jam beveik nieko netekę. T: 
policija pripažįsta, kad Bro 
berg mažai ką pelnęs iš pie
šimo — 10,000 dol. 

Broberg yra vedęs. Poliei-
ja apklausinėjo jo žmoną. Ji 
neareštuota. J i pasakojo, kad 
savo vyro neįtarė jokiose šel
mystėse. Sakė, kad.jos vyra? 
Bo\ven High mokykloje buvo 
garbės mokinys ir R.O.T.C 
kuopos kapitonas. 

X šv. Mykolo parapijos ba-
zaras baigsis šį sekmadienį, 
gruodžio 1 d. Paskutinę dieną 
bus išleista laimei $50 Vash', 
taip pat ir kitų gerų dovanų. 
Klebonas dėkoja visiems, ku
rie bazarą lanko, ir kviečia 
visus tuos, kurie dar nebuvo 
bazare. 

X D*\ Konstancija Obritis. 
žinomo veikėjo ir politiko 
adv. F. Mast (Mastausko) 
žmona, turi plačią praktiką 
kitataučių tarpe. Bet netrūk
sta jiai ir lietuvių pacientų. 
Modernišką ofisą turi įsiren
gusi ant 63rd St., kampas So. 
AVestern Ave. 

X Šv. Kryžiaus n^oterų dr-
gija rengia "mineo-c-ard" žai
dimą gruodžio 3 d., 7:30 vai. 

vakare, parapijos salėje. Bus 
graižių dovanų. Pelnas skiria
mas parapijos mokyklai. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

X Labdarių Sąjungos 3 kp. 
Ciceroj sekmadienį rengia va
karą parapijos salėj. Progra
mą išpildys artistai-mėgejai 
iš North Side, vadovaujami 
P. ir E. Maskolaičių. 

X Šv. Jurgio parapijos mo
terų dhorag steigiasi naujas, 
gražias uniformas, kuriomis 
pasipuošusios dalyvaus prog
ramose. Choras darosi popu-
lerus. Ateinantį sekmadienį 
pakviestais dalyvauti &v, Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
skyriaus rengiamo vakaro pro 
gramoj. 

X S. Rakauskas, Visų Šve
ntųjų pairaipiijos vargonininkas 
jau užsisakė pas Brolį Vladą, 
MIC., 2334 S. Oakley Ave., 
graižių, spalvotų kalėdinių plo-

PerfrradkmK lapkr. 29, 1040 
' -

gyveno Brighton Parke, bet, 
kadangi, vyrui išėjus į darbą, 

tkelių, kurias gruodžio 1 d. 
pradės išnešioti parapijonams. 

X ARD 1 skyr., Town o f l n § r a k a m P™iūrėti, dėl to 
Lake, "bnneo" pramoga b n g | * l , * ^ i P*8 ^ v $ Z m i r a 

gruodžio 1 d., parapijos sa
lėj, 3 va i popiet. Gražios do- r 

vanos ir vaišės laukia atsilan-

Wetst Sidėn. 

kusių. 

X Šv. Kryžiaus bažnyčia 
Kalėdų šventėms valoma, ]>uo-
šiama. Šiuo metu plaunama 
suolai. Darbui vadovauja ži
noma veikėja M. Sudeikienė. 

X M. Gurskiene, brightonv 
parkietė, vyro Jono keturių 
metų mirties sukaktį paminė
jo užprašydama mišias su eg
zekvijomis Niakalto Prasid* P. 
Š. bažnyčioj lapkr. 14 d. Po 
pamaldų gimines ir pažįsta
mus pakvietė į savo namus 
pietums. 

X Kotrina Astrauskiene 
(po tėvais Zauraitė) serga 
nervų pairimo ligaL Ligonė 

X Vyrų choro, prie Iv. Vy
čių Cliic. apskr. choro, orga
nizavimas realizuojasi. Neuž
ilgo bus šaukiamas steigiamas 
susirinkimas. Chorui vadovau
ti kviečiamas muz. J. Sauris. 

X Pirmoji Simfonijos or
kestrą, įsteigta prie Beetho-
ven Muzikos Konservatorijoj 
nutarė padidinti narių skai
čių. Ypatingai teikia progos 
muzikantams styginių instru
mentų. Orkestrą gaminiasi ir 
statutą. Statuto komisijon iš
rinkta: vedėjas komp. A. Po
cius, E. Butkūnaitė ir A. Ga-
pšaitė. Orkestrai vadovauja 
komp. A. Pocius, Betethoveno 
Muzikos Konservatorijos di
rektorius. 

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

1940 Metais 

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

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

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

PRADŽIA 6 VAL. VAKARE BANKIETO TIKIETAS #1.00 
V j ' . . » 

PLATINKITE ' * DRAUGĄ 

AR JŪS RŪK0T CIGARETĄ, KURIS . . . J IS YRA RŪKYTOJO CIGARETAS 
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Helps Seal Campaign 

Chieago j vykdomas Christ-
mas seals (kalėdinių ženklų) 
pardavimas. Ženklai per p a V 
ta pavieniams asmenims iš- \ 
siuntinėjami ir gavusieji ženki 
lus prašomi kiek išgalima au
koti Chieago ir Cook apskri
ties Tubereulosis Institutui, 
o ženklus panaudoti laiškams 
kaip papuošimą. 

Surinktas fondas už ženklų 
pardavimą panaudojimas svei 
kūmo vykdymo programoms. 
Kiekvienas gautas doleris 
taip dalinamas: 45 centai ten
ka sveikumo platinimui, 28 
centai sveikumo eetnrų išlai
kymui, 23 centai naminio 
slaugymo tarnybai ir 4 cen
tai — administracijai, tai y-
ra, visų tų sveikumo progra
mų vvkdymui. 
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Kate Smith (above) is guest star 
on special recording for the annual 
Christmas Seal Sale. 

Vyresniojo teismo 
teisėjas viršininkas 

Cooko apskrities vyresnio
jo teismo (superior court) 
vyriausiuoju teisėju išrinktas 
teisėjas M. L. McKinley. Pa
tys teisėjai iš savo tarpo ren
ka viršininką vieneriems me
tams. 
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BETTE DAVIS 
žvaigžde VVarner Bros. dabart inio 

veikalo 
**IHE lETTEf 

*S 

Kiekvienas žingsnis pagaminime Chester-
f ie ld Cigarety yra prityrusiu inspektorių 
užžiuretas. Cia vienas peržiuro "saują" 
tabako prieš išsiuntimą į koteliu vietą 
kur kiekviena kotelio dalis yra nuimta. 
(Kaip matome naujam* vikal* " 7 0 -
BACCOLAND, U. S. A") 
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