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Skaitome laikraščiuose, kad 
Lietuvos užgrobėjai ten mo
kytojauti paskyrė daugiausia 
žvdus ir ruskius. Vadinasi, 
panaikina lietuvių mokyklas 
jįj vietoje įsteigė bolševisti-
nes. Lietuvių vaikai negales 
naudotis raudonosiomis mo
kyklomis ir žvdai nemokins 
lietuvių vaikų kaip jie turi 
garbinti kraujageringą dikta
torių Stalinų ir jo pakalikus 
komisarus. Bet jei lietuvių 
vaikams šių žydiškai komunis 
tiškų mokyklų lankymas bus 
privalomas, mūsiškai Ameri
kos komunistai turės pripa
žinti, kad Stalinas Lietuvon 
įnešė nelaisvę. Dabar jie to 
nepripažįsta. 

PAVOJUS SVARBIAUSIAI ITALIJOS BAZEI 
Italų kariuomenes dešinysis 
ir kairysis sparnas neatlaiko 

Pusantros mylios nuo uosto 
Graikų aviacija veikli 
Puola nesaugojamus mies tus 

ATĖNAI, gruodžio 4 d. —I tų ir kaimų žuvo 604 asmenys 
Šiandie pramenama, jog Albarį ™ 8>070 sužeistų). 

U S. PREZIDENTAS KELIONĖJ 

Komunistams įsigalėjus, 
Lietuvoje negalėjo būti vie
tos lietuviukams mokvkloms. 
Žydai, arba ruskiai juk nega
li mokytojauti lietuvių vai
kams. Lietuvių vaikai yra 
krikščionys katalikai. Žydai! viai žygiuojančios Elbassam 

ai jo j graikai daro didesnį 
spaudimų į italų gynimosi po 
zieijas prie Porto Edda, ir Ar 
girocastro, kur, takoma, pasi
priešinimas baigiąs silpnėti ir 
šių dviejų miestų pasidavimo 
laukiama bet kurių valandų. 

Graikų pranešimai sako, jog 
Porto Edda apylinkėj fašistai 
skubiai tratukiasi ir graikų 
kariuomene esanti apie pu
santros mylios nuo miesto. 

Kitos gTaikų kariuomenes 
dalys šiaurės fronte pastor 

Anglijos aviacija praneša, 
jog kasoien didėja Italijos n-
viaieijos nuostoliai. 

iš prigimties yra krikščiony
bės priešai. Tad ir gerai, kad 
žydai nepakliuvo į lietuviš
kai mokvklas, bet į komunis-
tiškas. Didžiai gaila, kad lie-
tuva netenka savųjų mokyk
lų ir savo tautos mokytojų. 
Tokia jau yra paskirtis. Ne 
tiek tauta ilgais amžiais ken
tėjusi. Iškentės ir raudonųjų 
pragarų. 

ir Albanijos sostines Tiranos 
linkui. 

NAUJOS POZICIJOS 

Viduriniam fronte, į šiaure 
Ostrovicos kalnų graikai užė
mė naujas pozicijas, iš kurių 
jie lauko kamuolėmis apšau
dė italų įsitvirtinimus:. 

Vakar sunkieji ir lengvieji 
graikų bombanešiai sipmete 
bombomis italų kariuomenei2 

kolonas ir kitus taikinius Be-
rati ir Valomos apylinkėse. 

Kiti bombanešiai atakavo 
fašistų stovyklas prie Elba-
ssani. 

Iš šių atakų visi orlaiviai 
grįžo. 

ŽUVO DAUG CIVILIŲ 

Graikų komunikatas sako, 
jog italų atakose ant Preve-
nos, Pbiliatros ir Levkos sa
los žuvę civilių žmonių, ir jog 
graikų orlaiviai "sėkmingai 
bombardavo priešo kolonus 
ir sandelius priešo užfrontėj". 

(Anglų žinių agentūra, 
Amerikos visuomenės nu- Re l l ters, paduoda Atėnų ra. 

sistatymas irgi įdomus. Dau- dio pranešima, Jog- (pirmąjį 
gumas pageidauja, kad vy- karo mėnesį italų orlaivių «• 
riausybė visomis priemone- takose ant "neginamų" mies-
mis ranto Anglija, bet kad 
nieku būdu neįsiveltų karan, j A t s i s t a t y d i n c g J . A. V. an> 
Aiškėja taip pat, kad visuo- basadorius Anglijai Kennedv 
mene yra gTiežtai priešinga sakosi, kad, jis padėsiąs pre-
pripažintį bet kokias naujat? zidentui Rooseveltui išlaikyti 
paskolas (kreditus) Anglijai Amerikos lygsvara, kad neį

sivelti karan. Iš to aišk 

Angliška spauda kasdien 
daug rašo apie J . A. Valsty
bių teikiamų pagalbų Angli
jai. Ir plačiai svarsto, kad 
tuo keliu eidama Amerika 
gali netikėtai pasijusti įtrau
kta karan. Kai kas sako, kad 
Amerika jau įkėlusi kojų ka
ran. Reikalinga tik Hitlerio 
smarkesne provakacija, kad 
Amerikų visiškai įtraukti į 
karo sūkurį. Be Amerikos į-
sivėlimo jis tikisi palaužti 
Angliją. Amerikai įsivėlua jis 
netektu vilties. 

ATAKAVO 3 KARO 
LAIVUS 

ROMA, gruodžio 4 d. — Ita
lijos karo vadovybe praneša, 
jog italų orlaiviai, kurie bom
bardavo anglų basę Suda į-
knkoj , apmetė torpedomis du 
anglų kruzerius ir italų sub-
marinas apšaudęs torpedomis 
anglų naikintuvų. 
Naikintuvas atakuotas gruo

džio 1 d. 
Tačiau komunikatas nepai-

sako a r laivai nuskandinti ar 
ne. 

Albanijos fronte, anot italų 
karo vadovybes, italų kariuo
mene tebelaiko pozicijas, ne
žiūrint graikų smarkių atakų 
ir artilerijos. 

Komunikatas praneša, jog 
priešo orlaiviai bombardavo 
Elfcassani, kur užmušta keturi 
asmenvs. 

0 

Italų orlaiviai atakavę grai 
kų uostus Preveza ir San 
Maura (Levkas saloje.) ir pa
šovę šešis graikų orlaivius 
virš Tiranos. 

Komunikatas pripažįsta,! 
jog anglų kruzeris apšaudyda. 
mas Alula uostų, Adeno įlan
koj padaręs nuostolių. 

Šiandie Italija? kariuome
nėn (ptašaukta visi italai gimę 
1921 metais. 

mm 

("Draugas" Acme telephoto) 
Prez. RooserVieitas (dešinėje) ir patarėjas H. Hopkins. siako 

"goodbye" iš karo laivo Tuscaloosa, kurs išplaukė iš Miami, 
Fla. Prezidentas išvyko Karibejos jūron. 

Ž I N I Ų S A N T R A U K A 
LONDONAS, gruodžio 4 d. TOKIJO, gruodžio 4 4 -

— Londono Daily Sketch r v Laikraštis Mikayo, rašydamas 
šo apie turimas "sensacines a P i e * s - P 3 5 ^ C h i a n e 
detales" J u n g t a Valstybių K a i - s h e l ™> &ak°' * ? ^ f 

yra priešinga Japonijai ir Ja 
plano kaip baigti karų iki ki-, p o n i j a ^ ^ b ū t i p r i v e r s t a 

to rudens. Planas esąs padą-1 prįįnitį Amerikos iššaukimia, 
lintas į keturias dalis. Vieno
je jų kalbama apie Amerikos 
įstojimų į karų. 

• v 

1S 

SUKILIMO 
PAVOJUS 

NORVEGIJOJ 
LONDONAS, gruodžio 4 d 

— Daily Mail pranešime 
Stoekbolmo sako, jog Norvegi 
joj kasdien didėja plataus su 
kilimo pavojus. 

Pietine Ostvold provincija 
viešai priešinga Quislingo, ku 
ri norėta nužudyti, vyriausy-

i bei. 

NEW YORKAS, gruodžio 4 
d. — Romos radio praneša, 
jog Jugoslavijoj laukiama 
Vengrijos parlamento delega
cijos. Taip pat tikimasi, jog 
netrukus Belgrade lankysis 

kad išlaikytų savo prestyžą ir 
tautinę garbę. 

BERLYNAS, gruodžio ū d. 
— Šiandie specialus Vokieti
jos teismas Poznanėj nuteisė 
mirties bausme devynis len
kus, kurie VokLetijos-Lenki-
jos karo pradžioj pagrobę 52 
vokieciuB ūkininkus ir devy-

Nurodamai, kad Anglija ir be 
, . . . 4 „ . . ksd prez. Rooseveltas darbuo

to daug skolinga Amerikai už Į . . . ., .v ,. 
ja£i Amerikų išsaugoti nuo 

pirmąjį pasaulinį karą. Sako, k a r Q p e r ^ ^ k a m p a j l i j ą 

Amerika turi pirmiau rūpina h ^ pasisakė prieš karą. Davė 
tis savąja paskirtimi, bet ne garbes žodį, kad Amerika bus 
svetimaisiais. I r niekas jau j apsaugota. Reikia tikėtis, kad 
netiki tvirtinimams, kad Hit,-j prezidentas laikysis savo gar-
leris, nugalėjęs Angliją, ga rbės žodžio. Visgi niekas nieži 
lįs tuoj susimesti prieš Ame
riką. 

; * * * 
;. 

no, ar bus tas ištesėta iškilus 
netikėtoms aplinkybėms. 

SHDPPINSDAYS 
LEFT 

Vengrijos premjeras Pal Te-i.nis jų nužudę. 

ROMUNAI NUSAVINO AMERIKOS. 
ALIEJAUS BENDROVE 

BUKAREŠTAS, gruodžio galėsiąs konfiskuoti visą A-
4 d* — Premjeras Ion Anto-
nescu šiandie išleido įsakymą, 
kuriuo nusavinama visos a-
liejaus linijos, pompavimo 
stotys, rezervuarai ir visa 
kompaniją nuosavybe. 

Labiausiai (paliestų kompa
nijų tarpe yra Romano Ame-

merikos ir Anglijos kompani
jų turtą, kadangi jose yra žy 
dij dalininkų. 

Pagal šį įstatymą nuosto
liai kompanijoms bus išmokė
ti per 25 metus sti« 3 nuošim
čiais. 

Oficialiai pranešama, 

Smarkios vokiečių atakos 
Briminghame ir Londone 

Maža nuostolių 
Apgriovė vienuolyną 
Vokiečiams stoka anglių 

LONDONAS, gruodžio 4 d. 
— Vakar naktį vokiečių bom
banešiai pravedė smarkiau
sias atakas ant Londono ir 
Birminghamo, bet atšiaurus 
oras šiandie sulaikė vokiečiu 

PRIVERSTINAS 
DARBAS 

ANGLIJOJ 
LONDONAS, gruodžio 4 d. 

— Šiandie vyriausybe iškėlė 
klausimą, jog ji gali būti pri
versta įvesti priverstinąjį 
i h\ 11 >ą sugriautųjų Angli j os 

; triniu, centrų atstaty-
. xui ir pridėjo, jog vyriausy
be ieško būdų kaip sumažinti 
laivyno nuostolius. 

Apie industrinių centrų at
statymą vyriausybes žmogus 
pareiškė, jog tai vienas svar
biausių ir būtiniausių reika
lų. 

Užsienio reikalų posekreto-
riug R. A. Butler pareiškė, 
jog Anglija palaiko artimą 
kontaktą su Jungtinėmis Val
stybėmis bendruose interesuo 
se Ramiajam vandenyne. 

Vienas ministerių pareiškė, 
jog šiuo metu vokiečiai su
vartoja daugiau aliejaus, ne
gu jie gali pagaminti, nes An 
glijos aviacija atakavusi a-
pie 90 nuošimčių Vokietijos 
valyklų ir apie 80 nuošimčių 
jos alfbjaus gamyklų. 

PABALTIJO 
TAUTŲ 

PROGRAMA 
AVASHINGTONAS, gruod

žio 4 d. — Baltic American 
Society AVashingtone rengia 
radio programą gruodžio 7 d., 
8"—8:30 vai. vakare iš sto
ties WOL (1230 k.) Manoma, 
jog Mutual Broadcasting kom 
panija transliuos programą 
visoj Amerikoj. 

Programa rengiama Suomi
jos muziko Jan Sibelius pa
gerbimui ir Suomijos ir Latvi 
jos tautinių dienų proga. 

atakas, kurios buvo visai sil
pnos ir nuostoliai ir gyvybės 
aukos labai mažos. 

Aviacijos ir vidaus saugu
mo ministerijų komunikatai 
sako, jog pereitos nakties ata 
kos buvusios nesėkmingos, 
nes debesys trukdę vokie
čiams pasirinkti taikinius. 

Aviacijos ministerija sako 
jog anglų orlaivių atakos ant 
susisiekimo Rubro krašte 
smarkiai paliete Vokietijos 
anglies tiekimą, kas privertė 
Prancilzijos dirbtuves bent 
laikinai užsidaryti. 

Anglų bombanešiai taikliai 
apmetė bombomis Mamheime 
ir Ludwigshavenc, kur ueklti 
dideli gaisrai. 
BOMBOS DOVERYJE 

Šiandie tuojau po pietų vo
kiečių lakūnai numetė bombų 
Doveryj, kur H padaryta nuos 
tolio ir yra gyvybes aukųM. 

Pranešimas sako, jog Olan
dijos pakraštyje pašautas vie 
nas vokiečių bombanešis. 
Bendrai šiandie atakos ant 
Anglijos daug silpnesnes ir 
pagal pirmuosius pranešimus 
nuostolių yra nedaug. 
APGRIOVĖ VIENUOLYNĄ 

Tačiau Londone griūvesiuo 
se palaidota keliolika žmonių, 
kai vokiečių boml>a pataikė 
vienuolynų, kuris buvo naudo 
j amas apsaugai nuo bombų. 

Sakoma, jog keliolika asme 
nu užmušta, bet seserys, ku
rios tuo metu meldėsi vienuo
lyno koplyčioje, išliko nepa
liestos. 

rieano kompanija, Standard! v. , T> * •• /. • 
• šiuo metu Komunijos aliejaus 
gamyba nupuolė nuo 1,7*00 
iki .1,400 tankinių vežimų į 
dieną. Informuotieji sluogs-

Oil nuosavybe. Šioj kompani
joj įdėta keletas šimtų tūks
tančių dolerių. 

Antruoju įsakymu nusavin
ta visi Dunojum plaukioją lai-1 bos nupuolimo priežasčių rH 
vai, kurie yra žydų rankose, kią ieškoti Romuniio 

Šiuo įsakymu Antonescu [ se. 

MIRE JONAS 
DIKINIS 

Komunistų kalėjime, Lietu
voje tmire Jonas Dikinis. Ar
tistais Dikinis Amerikos Be

niai sako, jog dėl šio garny-; tuvių visuomenei gerai pažįs
tamas iš Dzimdzi Dzimzdzi 
laiku, kai jis su ta grupe va-
...nejo po lietuvių kolonijas. 

NUSKANDINO 
ŠEŠIS LAIVUS 

BERLYNAS, gruodžio 4 d. 
— Šiandie Vokietijos karo va 
dovybe skeblia, jog vokiečių 
submarinas nuskandinęs še
šis anglų ginkluotus prekybi
nius laivus. 

Vakar vokiečių tolimojo 
skridimo bombanešiai 250 my 
lių į šiaurvakarius nuo Airi
jos nuskandino 4,000 tonų an
glų krovinių laivą. 

Tuo būdu, vokiečių žinio
mis, nuo pirmadienio vokie
čiai nuskandino 25 anglų pre
kybinius laivus. 

ORAS 
Debesuota ir šalčiau. Pietva
karių vėjai. 

Saulė teka 7:03 vai., saulė 
leidžias 4:18 vai. 
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Liūdnos Bus Kalėdos Lietuvoje 

Tokių liūdnų Kalėdų, kokias turės šiemet 
mūsų broliai Lietuvoje, lietuvių tautos isto
rijoj nėra buvę. j 

Oficialiai Kalėdų švenčių. Lietuvoje visai' 
nebus. t 4 į j ^ ' 

Sovietų Rubijos diktatoriaus Stalino pasta
tytųjų Lietuvai komisarų "prezidentas" Ju-
>tas Paleckis išleido tparedymų, kad 

Kalėdos, Velykos ir kitos krikščioniškos 
Šventes yra visai panaikinamos. 
Tuo parėdymu Maskvos ateistinis komu-

- nizmas dar stipriau įrodė, kokiais keliais jis 
eina prie savo tikslo. 

Savo tikslo komunizmas siekia prievar
ta, imonių valios laužymu, panaudojant 
ginklo jėga. 
Del panaikinimo krikščioniškųjų švenčių 

piktinasi net nekatalikiški ir nekrikščioniški 
laikraščiai. Piktinasi ir lietuvių socialistu 
dienraštis, kuris savo 286-to numerio apžval
goje sako: 

'•Panaikindami Kalėdas ir Velykas, bol
ševikai pasielgė, kaip tikri fanatikai" . 
Bet, nors oficialiai Kalėdų šventė ir panai-

* kinta, tikintįęj^ jai švęs vienu ar kitu būdu. 
Jei ta dieną žnionėms bus uždrausta eiti baž
nyčion, jie melsis namie, melsis prie darbų, 
kuriuos dabar yra verčiami dirbti, kaip ko
kie vergai, baudžiauninkai. 

Liūdnos bus Kalėdos Lietuvoje ir kitu at
žvilgiu: , 

žmonės neteko laisvės, vaįtybi nepriklau
somybės, neteko privatinės" nuosavybės, vis- Į 
ką. užgrobė Maskva, jų šventą žemelę tre-

y mpia atėjūnai, okupantai. 
Skaudu yra dar ir dšl to, kad, panaikinus 

krikščioniškąsias Šventes, įvedamos lietu
viams svetimos, lietuvių nekenčiamos1: bedie-
vi$kos-balševikiškos šventės. Jas nelaimingie
ji Lietuvos žmonės turės švęsti p*iverstinai. 

Tos "šventės" yraj tokios: Lenino diena 
sausio 22 d ; proletariato diena — gegužės 1 
d. j revoliucijas sukaktis — lapkr. 7 ir 8 dd,; 
SSR8 konstitucijos — gruodžio 5 d. Liūd
niausia, kad Maskvos okupantai vers Lietu
vos žmones minėti savo 

didžiausiosios nelaimės dieną — liepos 21 
d., kurioj Lietuva smurto keliu buvo pri
jungta prie Sovietų Rusijos. 

Ta "šventė" bus vadinama — Lietuvos 
paskelbimas Tarybų Socialistine Respublika. 

Bolševikų pavergtiems žnionems nabėra pa
sirinkimo. Jie nebegali švęsti didžiųjų, reikš 
mintųjų švenčių, atimama jiems laisvė gar- j 
binti savo Sutvėrėją ir Išganytojų, bet užtat 
verčUroi vergiškai garbinti banditus ir krau
gerius — Leniną ir Staliną. 

Ir, štai, to viso akivaizdoje Maskvos satra
pai Amerikoj — Bimboj, Andruliai ir kiti no
ri nuims įkalbėti, kad "staliniškoji konsti
tucijos saule" Lietuvai atnešė laisvę ir ge
rovę! Ar jūs esate, iikstę. didesnius veidmai
nius ir melagius? Vangu. 

Panaikinus Lite <? 
h\-Kaip jau žinoma, okupantai bolševikai š 

lia lito Lietuvoj įvedė sovietinius pinigus — 
rublius ir kapeikas. Už litą nustatyta 90 ka
peikų. Kol kas litss dar kursuoja, bet po 
Naujų Metų jis visai bus išimtas iš apyvar
tos. Dėl to "Amerika" daro tokią pastabą: 

"Bolševikai sunaikino litą? tvirtai gyva
vusį per 18 metų. Litas buvo beveik vie 

SVEIKATOS KELIU 
Baso Dr. A. G. Rakauskas, M I C . 

& 

Šalčiams Siaučiant fekcijos. J i gali but arti skau
damos vietos, kaip tai apie 

Draug su baltąja, šaltąja dantų | į k J ^ t o n 6 i ! u o s e > m a_ 
•žiemuže susilaukiame kartais ^ ^ ^ ^ a r b f t k u r į o j e 

nintėlis.pasaulvje p i n i g e kurs per įvai- ^ n ^ S W $ - La** * ^"tol imesnėje nuo tas vietos ku
rias krizes-išsilaikė nepaliestas, nenuver- i st6^° ****** P a v ^ a u t \ ^ ; no daly, neaplenkiant prosta-
tintas. Krito markės, doleriai, liros, ster- v>' b e i ~ z m o " u s ^ h n u * a l t l tinęs liaukos ir išeinamosios 
lingai, kronos, frankai, bet ne litas. Lie- jkū*<> < « » a r l ^ susalti nur- ž a m o s B e i n f e J k < j i j o g d a l . g t t . 
tuvių litas suklupo tik po šlykštaus oku- tinai. P a s i š a u s i m a s šio p a - u p r t e i d g u n u o d a į p e , r e i n ^ % 
panto letena. *<*«* >"ra galimas. Pnemo- ^ ^ j e i g u v i r § k i n i l l į0 p r i e . 

Šiandie litas bevertis. Jį tokiu padarė nė — tinkamas speigams at-įm o J 1- s nepajėgia tinkamai jo 
bolševikai. Atėję į Lietuva bolševikai pir-; sispirti aprėdaks ir avalynė, i p a r u o ž t i j > k a d k ū n o a i l ( imenys 
miausia užgrobė Lietuvos banką. Žmonės!kuri turi būt sausa. Ganėti- < v a lc t u g s u n ,a i ldoti. 
stebėjosi, iš kur bolševikų komisarai ir ka- nai maistingo maisto ir rieba-
riai tuiri daug liti}. Kaip jie neturės — iu< Alkoholinių gėrimų patar-
jie neteisėtai spausdino litus, grūdo j u ^ tina nevartoti. Jie sudaro da,u 

Kaip matyti su daktarais 
esate apsipratęs. Daug gero 

žmonėms neva už perkamas prekes ir ga-! g į a u pavojaus nušalti, nes į-'8au įsigijęs iš jų patarnavimo 
beno viską į Rusijos gelmes. Kai svarbiau- ^_ 
šios gėrybės išgabentos, kai žmonės visiš
kai apiplėšti, panaikinamas ir litas. 

Žinome, kad litas bus atsteigtas. Kai Lie
tuvoje vėl laisvai plevėsuos garbingoji tri-
scudvė, litas vėl bus atstatytas ir vėl jis 
liudys apie lietuvišką ištvermę, atsparu
mą". 
Okupantai apiplėšė Lietuvos žmones, pa

vertė juos vargšais, atėmė visokią laisvę, kad 
jie nebepajėgtų jiems priešintis, kad grei-
,uiau išsižadėtų visai, ką jie ligšiol turėjo — 
lietuvybę, tikėjimą, prrviaitinę nuosavybę. 
Šiandien Lietuvos žmonės yra paverčiami 
skurdžiais ir vergais. Bet, tikėkian, tokia bai
si padėtis Lietuvoj neilgai tvers. 

Meksikos Reikalai 
Praėjusią y ašarą Meksikoje, kaip ir pa-« 

prastai, buvo keisti rinkimai. Po rinkimų 
balsų skaičiavimas buvo dar keistesnis. Keis
toki yra; Meksikos santykiai ir su Jungtinė
mis Valstybėmis. Dėl to "Darbininkas" da-

gėręs žmogus apie pasisaugo-
jimo priemones vargu kiek 
galvoja. Puodukas karšto pie-

įno, kavos, arbaitos, šokolado 
ar kokio kito gėrimo yra ir 
maistingia, ir naudinga svei
katai, ir daug mažiau kainuo 
ja nei i&erka svaigalų. 
Supirma trinti bei braukyti 

Nušalusias dalis reikia vi
su sniegu ar lediniu vandeni
nu. Šių neturint, užtenka sau
sų rankų. Taipgi nušalusias 
dalis reikia laikyti toliau nuo 
karšto pečiaus, radiatoriaus, 
ar degančio ugni&kurio. Tri-
nimas turi būt pakankamai 
švelnus, ir jei vartojama suie,-
gas, jis reikia patikrinti ar 
minkštas. Kitaip gali ledo 
gabalėlis sužeisti nusakiusią o-
dą ir jon įsibriovusi infekcija 
gali labai daug žalos padary-

kurio dabar nei kiek ne ma 
žiau esate reikalingas. Jei ki
taip būtų neieškotumėt pata
rimo. 

Po Svietą Pasidairius 
Dr. A. Zimonatas "Sanda

roje" patlumočijo, -kad visi 
amerikiečių Lietuvai gelbėti 
fondai turi būt atstovo pri
pažinti legaliais fondais, ki
taip sakant turi būt ant. jų 
uždėtos okei pečetys, kad vi
suomenė pasitikėtų. 

Gyvenimas, tavorščiai, ro
do, ka-rl save vadinantiems 
tautiečiams būtinai reikalin
ga taip, kaip dr. A. Zimontas 

fjr j . . . . . . . . . i fįgeriuoja, kad visuomenė pa-
Ivad jūsų sveikatos padėtis' . M , , . . , ., 

' sitikėtų, ba kuris jau laikas, 

ro tokią pastabą: 
"Mūsų angliškoji spauda kažkaip keis- ti. Masalą teikiant, protin
ti apie tą dalyką nutyli. Tik drąsesnieji i piais nelaimingasis gali mė-

ginti judinti tą narį, kurį be 
tai 
laikraščiai (katalikiški) kukliai pastebi 
kad jeigu AVassimgtono administracija pa-1 to, reikia šiek tiek pakelti 
rūpina Meksikai vyriausybę, tai, rodos, bū
tų tinkama ir loginga, kad ji taip pat pa
siimtų ir atsakomybę už Meksikos vyriau-
svbės darbus. Tuo tarpu tie darbai kaž- n m n u k a d »«*witį ir 

Garsaus Radikalo Atsivertimas 
Neseniai spauda paskelbė, kad įvykdyta 

mirties bausmė Luis Companys, kuris buaTo 
garsus ispanas radikalas ir revoliucionieriui. 
.Jisai buvo ir aršus bedievis. 

Ispanijos civilinio karo metu velionis bu
vo iyiiuis kairiųjų vadas. Jisai valdė Barce-
lona baisaus, knivino teroro būdu. Jani va 
dovaujant išžudyta tūkstančiai kunigų ir vie
nuolių. 
^ Londono katalikų laikraščio "Universe" 
žiniomis, prieš pat mirtį Luis Companys pa 
prašė pakviesti kunigą, nes norėjo atlikti iš 
pažinta ir priimti šv. Komuniją. 

Kai kairieji pralošė civilinį karą, Compa
nys buvo pabėgęs į Prancūziją. Tačiau jis 
vSl buvo sugražintas atgal į Ispaniją. 

kaip nesupuola su demokratijos princi
pais. Meksikoj tebešelsta raudonieji radi
kalai. Jie paneigia ir tikėjimo ir asmeny
bės laisvę. Bolševikiška Meksikos politika 
tebelaiko bažnyčias uždarytas. Taip pat iv 
dvasinės seminarijos uždarytos. Svetimos 
šalys turi auklėti klierikus, būsimuosius 
katalikų dvasios vadus. Amerikos visuo
menė smerkia Hitlerį už persekiojimą ti
kėjimo ir žmonių Laisvės. Jei reiškiama 
pasipiktinimo dėl barbariško Hitlerio el
gesio, tai už tokius pat darbus reikėtų ly
giai ^nerkti ir Meksikos bolševikus. Kaip 
Camacho valdys Meksiką, galima tik spė
lioti, bet spėlioti čia lengva. Bolševikas 
Cardeiias žūt-būt užsispyrė padaryti jį pre
zidentu. Reiškia, žino, kad Camacho palai
kys esamą tvarka. Ar gi Amerikos diplo
matija jau to nesu![jrastųj Kur tau nesu
pras, bet — čia kažkas keista ir neaišku". 
Šilio atžvilgiu yra daug kas nesupranta

ma šio krašto užsienių politikoj. Ne tik san
tykiuose su Meksika esama keistenybių, bet 
jų yra ir santykiaujant su banditiška Sovie
tų Kusi jos vyriausybe. 

Nariui atšalus, patartina jį 
apšvarinti su tam tikru švel-

esa-
mas žaizdas, pavartojus anti
septines priemones, pridengti 
sterilizuota drobule ir .ant jos 
storu sluoksniu vatos. Reikia 
žiūrėti, kad nušalusi dailis iš 
niekur nebūtų spaudžiama, o 
ligonis, laikomas šiltai ir tin
kamoje priežiūroje, kurią ga
li vien tik gydytojas suteik
ti. O gydytojų mes turime ir 
tai tikrai gerų-. 

G. M. iš Chicjago, III., rašo: 
"Bėgy pastarų! 15 ar 16 mė
nesių laiko jaučiau lyg kokio 
sustingimo sprande. Galyą su-
kant į bet kurių pusę jaučiu 
skaudėjimo, kuris atsilier.jia 
žemutinėje kairės mentės pu
sėje. Palenkti galvą "Žemyn y-
ra dabar daug*sunikiau negu 
prieš metus laiko. Prieš 19 
metų turėjau arjendiko opera
cijų, o vėliau ( po maždaug 
dviejų metų per nelaimę dirb-

Lenkų katalikų dienraštis "Dziennik Chi- inv^° patrukau. Taigi vėl 
eagoski'' gruodžio • 7 d. mini savo auksinį turėjau pasiduoti orjeracijsi. 
jubiliejų. Šį dienraštį leidžia kunigai vienuo- Nuo to laiko dirbu toj pat 
liai. Dienraštis yra didelis, gana plačiai skai- dirbtuvėje. Esu 48 metų. Gal 
tomas ir lenkų visuomenėje įtakingas. malonėtumėt patarti mano rei 

* kale. Jeigu būtų galimybės 
Kun. dr. He rk r t \Vright, teisių fakulteto pas i gydyti, tikrai tats mme 

pagerėtų, reikia pašalinti ne-
gailavimo (priežastis, kurių ke
letą įvardinau aukščiau. Pa
šalinti jas galima tik tada, 
kada to siekiama. Veik pus
antrų metų, Laiukimas ligą ge
rokai įsendino — davė jai 
progos įsigalėti. Gali būt jau 
kai kurios permainos kūno 
audmenyse yra įvykusios. Jei
gu taip, tuomet visiško pagy-
jimo kur kas sunkiau tikėtis. 
Bet palengvinimo ir kad liga 
labiau neįsigalėtų galite gau
ti. Iš savo pusės nuoširdžiai 
patariu pavesti sveikatos rei
kalą patikimam gydytojui. 
Lai jis tą klausimą pastudi
juoja ir -padaręs galutiną 
sprendimą — diagnozą, teikia 
pagalbų. 

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

(Tihamer Toth) 

kai Lietuvą užėmė balšavikai 
ir jos žmonės šaukiasi pagel-
bos, o jų fonde dar vėjas 
švilpauja. Katalikų fondas, 
kad ir be okei pečeties, jau 
daug pagelbėjo pabėgėliams 
ir pačios Lietuvos reikalams. 

latų ir į\\ pranešimų nededa, 
tai, be abejones, ir J. Ken-
stavičius nematė jam, gal, 
iabai svarbios žinios. Tad, 
mano kampelio tavorščiai, 
praneškit jam. 

Jei pasirodytų, kad tos pa
vardės yra tikri broliai, ai, 
norėčiau pamatyti juos su
ėjusius .į krūvą ir besikal
bant: vienas, be abejonės, įsi
tikinęs, kad Lietuvoj dabar 
yra rojus, o kitas papasako
tų jam, koksai yra tas rojus, 
iš kurio visi norėtų pabėgti, 
tik negali. 

Prieš keletą dienų "Drau
ge' buvo išdrūkavota Lietu
vos Konsulato Chicagoj lis-
tas žmonitų, gyvenančių Ame-
rike, kurių ieško artimi gimi
nės. Tam liste viena pavardė 
man metėsi į akį, būtent 
Juozas Kenstavicius, gyvenąs 
Chicagoj. Jo ieško iš Lietu
vos balšavikų rojaus pabėgęs 
brolis (Vaitiekus. Įdomu bū
tų žinoti, arN tik ieškomiasis 
yra ne tas J. Kenstavicius, 
kuris Roselande diriguoja 
vieną lietuviškų balšavikų 
chorą 1 

Kadangi balšavikų gazietos 
nepripažįsta Lietuvos komsu-

Dar tik keli mėnesiai nuo 
kacapų užponavojimo ant Lie 
tuvos, o naujieji komisarai 
savo raportus jau rašo tokia 
lietuvių kalba; " I š Apsitei-
ravimą. Ape. Špilene. Micha
lina. Turting. Ture. Kražose. 
3 Namus. Pastatai. Medinei. 
1 Kilm. No Kražių. Ture. 

BVara. Smulkesniu Žinių. Ne
žinau. 1940 M. Spale M e. 4 
d." Pasirašo Kražių nuova
dos viršininkas. 

Brooklyn Bimba sako, kad 
Lietuvoj žmonės nesupranta, 
ką reiškia žodis "repetuoti." 

,Vienas -žodis, tai dar pusė bė
dos. Ale kai žmonės pradės 
nesuprasti ištisų komisarų 
raportų, tada bus duotas įne
šimas lietuvių nenuprantamą 
šnelką pakeisti suprantama — 
rusiška. 

dekanas Katalikų Universitete, parašė ir i 
brošiūrą išleido — "Jungtinių Valstybių kon
stitucija ir religijos laisvė". Teisininkai, po
litikai ir veikėjai tą knygelė turėtų perskai
tyti. > I f 

* • * 

Prof. K. Pakštas rašo svarbų ir didelį vei
kalą, kurį plamiojai išleisti lietuvių ir anglų 
kalbomis. Kalifornijos universiteto žurnalas 
"\Vorld Affairs Interpreter""įdėjo jo ilg;cką 
rašinį apie Baltijos kraštus. Panašus prof. 
Pakšto rašinys netrukus pasirodys ir mūsų 
dienraštyje "Drauge". 

nudžiugintų ir W patarimą 
būčiau labai dėkingas jums". 

Atsakymas G. M. Iš tams
tos nusiskundimo istorijos 
duoda progos manyti, kad 
jūsų sprandą yra palietusi 
kroniško pobūdžio liga rama-
tizmo formoje. Toji liga gali 
būt raumenvse ar sprando . . , . - . . . . . . . . 
, j . , , . o . Du draugai, neseniai vkns kitą saldžiai bučiavę, pradeda šnairomis viens į kitą žiūrėti. 

sąnari uose ai a qju i n^eįa^El^ me^ Jofcf^ klausia Hitleris Stalino. O Juozo atsakymas matosi iš jo žvilgsnio. 
se. šios rūšies įdegimas dazr , Hitlerio leitenantas Ribbentrop atsisėdęs dūm oja apie tai, kad skis laikais visokios sutar-
niausiai kyla iš (priežasties in-1 tys, paktai nieko nereiškia. j 

: 
"• ? 
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Naujų Žmonių Fabrikas 
Romanas 

VertS J. PAULIKONIS 

Dienraščio "Draugo" Garbės Nariai rir 

SS 

Mečislovas Šveikauskas, ži
nomas lietuvių: veikėjas, be 
eiles kitų gerų darbų, įsirašė 
ir į uDraugo" Garbes Narius. 

M. Šveikauskas gyvena 
Town of Laik-e kolonijoj nuo 
1910 m. Savo veikimu ir duo-
t?numu visoje srityse yra tie-k 
pasižymėjęs, kad- Lietiivos vai 

(Tęsinys) 

Galop Niurką sustojo. Jos kūnas drebėjo tartum karšt
ligės krečiamas, iš akių švietė kažkokios keistos švieseles, 
ir ji pamažu apvedė neaiškiomis aJkinrris aplinkui sustojusį 
ratą. Paskum staiga priėjo prie vieno vaikino ir jam tarė: 

— Gailėkis ir atgailok! Tu su viena seserimi nusidė
jai kūnine meile! 

Vaikino keliai sulinko, ir jis, atsiklaupęs ir bučiuoda
mas jos lmltų marškinių kraštelį, sušuko; . 

— AJ gailiuosi, pranaše, už savo nuodėmę! Aš su vie
na "Naujųjų žmonių fahrifco" darbininke turėjau kūninių 
santykių. 

— Tai, žiūrėk, taip daugiau nedaryk! — atsake Niur : 

ka rimtai, paskum atsisuko j kita moterį: 
— Tu žmones apgavai su pinigais! 
— Atleisk, pranešė! — pravirko senė. — Melski už 

mane, pranaše! Aš rinkoje įdaviau netikrą pinigą! Gai
liuosi ! 

Niurkos veidas pasidarė beveik žalias, galva, sąnariai 
ir visas kūnas pradėjo drebėti kaip drugio krečiami, pra
naše vos begalėjo pastovėti. J i vėl permetė akimis visą salę, 
tartum kažko žinomo ieškodama. Pamačiusi senį, susvirdu-
liavo jam prie kojų, parpuolė prieš jį ant kelių ir užkimu
siu balsu su dideliu vargu išvokstė pro dantis palaidus 
žodžius: i i ' , ^ ^ 

— Tu, tėveli prieš tave dar ilgas baisus kelias.. 
Tu už mus visus turėsi iškęsti didelių kančių! 

Jos žodžiai toliau pasidarė nebesuprantami. Senis pa
silenkė prie jos, ir pranešė kažką dar pasakė pašnibždomis 
jam į ausį. Paskum, netekusi sąmonės, sukrito vietoje. Kiti 
prišokę nunešė ją prie sienos ir paguldė ant suolo, kur ji 
nejudėdama ir liko begulinti. Tuo tarpu jos vietą užėmė 
kita aiškiaregė, kiuri, kaip Niurką anksčiau, ėmė Ivg nete
kusi proto suktis vietoje ratu, o aplink stovintieji jai pri
tarė klykdami, kvatodami arba verkdami. O visą laiką ten! ~ it_-i_« 
pat stovėjo senis, kuris buvo pradėjęs sueigą, ištiesęs ran-Į ^ g e l b e k i m 
kas, kaip Kristus ant ktryžiaus.. . . j Braz i l i j o s 

. , ^ „ T v. v. i Lietuviams 
Bomkovas (namų tvarkytojas) Pavelis Ivanovieius sian 

dien šventė savo gimimo dieną, iš eilės šešiasdešimt sep- I Spalių 23 d. Kunigų Vieny-
tintają. J is su savo žmona taip blogai sugyveno, kaip var- bės Centro Valdyba nutarė 
gu begalima blogiau. Būdavo dienų, kad jie tikriausia to pritarti kun. P. Ragažinsko 
žodžio prasme neturėdavo ko įsidėti į burną. Tačiau šian- atvykimui į Jungtines Valsty-
dien, nepaisydamas visų nepriteklių, Pavelis Tvanovičius vis bes rinkti aukų lietuvių mo-
dėlto šventė savo gimimo dieną! Sūnus padovanojo jaih kyklos statybai Sao Paulo, 
žuvį, duktė miltų, kaimynė cukraus, ir taip toliau.. 

Dar prieš tą vakarą Agrafena Alekisejevna perlėkė per 
visus namo gyventojus, pakviesdama juos į tą iškilmę. Ži
noma, niekas neatsisakė, ir septintą valandą nedidelis dom-

V 
NAUDINGI PASISKAITYMAI 1 

girtuoklis žmogus, kuris tu
rėdamas gėrimo ir progą, ne
gali suprasti, kaip kitas gali 

Tikėjimas 
Prarandamas 
Abejonėmis 

R AULAS: Jonai, ką aš tu
riu daryti!"Kadp tik aš pra
dedu mąstyti ajpie tikėjimą, 

Ą) Į būti blaivas, turėdamas pro-
., , . . m gą ir aplinkybes. Kitas, kuris 

sode nebuvo nei vieno. Ta pa
ti žemė, tokie pat medžiai, o 
didelis skirtumas vaisiuose. 

švarus. O kitas ūkininkas n i:: 

Kazimieras Kantautas, 903 
No. 20th Ave., Melrose Park, 
111., kurio vardas įrašytas į 
' ' Draugo V Garbės Rėmėjus. 
Kilęs iš Kėdainių apukr., Jos
vainių paraipįjos, laitvyko į A-
meriką 1911 m. Septynis me
tus gyveno Waukegane. Yra 
uolus veikėjas ir rėmėjas visų 
gerų darbų. 1919 metais vi?do 

cfzia apdovanojo Didžiojo Lie-' Petronėlę Šmigelskytę, kuri 
tuvos Kundgaikščia Gedimino I mirė 1930 m. Šeimynos netu-
2-trojo laipsnio anedalj. 1927 Uį. 

didelės a»b€Jonės kyla mano m i r m išsiperėti sodas yra 
(galvoj ir kankina1 mano prp-
Itą? 

JONAS: Tai nieko naujo, 
Raulai. Ne pirmas ir ne pai^ 
kutinis abejoji apie tikėjimą. 

RAULAS: Bet ar aš galiu 
išganyti savo sielą abejoda
mas a:p4e tikėįimą?* 

JONAS: Pasitaikius nelai
mei, sulaužai koją arba ran
ką, eini pas ge.rą gydytoją, 
kuris sudeda kaulus į krūvą, 

yra palinkęs prie vagyt<ėi>, 
negabi suprasti, kaip žmogus, 

. lengvai prieidamas prie >s\-
Priežastis yra tame* viena'Jtimų, turtų, neima jo? O tei-
ūkininkas, ankstį pavasarį, *»! singam žmogui nėra jokios 
pliejo savo sodą tam tikrais pagundos. Pasileidėlis negali 
vaistais, kurie neleido kirmi- suprasti, kad abiejų lyčių 

žmonės gyventų po vienu sto
gu ir nenusidėtų, o doram ir 

ko nedarė — užveisė î odą ki- susivaldančiam tai nieko to-
rminais: medžius ir vaisius kio: neriju jokių pagundų. £mo-
sugadino. Tai, Raulai, ne že- gui^ kuris nesulaiko savo He
me kalta, i r i medžiai, bet žuvio, visuomet mano, ka<l 
g-aspadorystė. Tas pats yra;kit i žmonės kalba blogiu apif 
Raulai, ir su tavimi. Tikėji 
mo abejonės tave kankina ne 
iš (priežasties kitų silpnumo; 
bet kad pats esi silpnai.-. Ne
spręsk kitų -/įmonių dorumo 
pagal save. Neauki <%, kaip 

metais lankėsi Lietuvoje. Yra 
amžinas narys Labdarių Są
jungos, Akademijos Rėmėjų, 
Dariaus ir Girėno Salės Gar
bės Rėmėjas ir dabar parėmė 
ditnraštį "Draugą". Už tą 
paramą jam bus įteiktas Gar
bės Diplomais' " Draugo" ban-
kiete, ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 8 d., Aušros Vartų 
parapijos salėje. 

K. Kantautas gyvena savo 
gražkime, nuosavame name 
Melrose Parke. 

Už nuoširdžia paramą Mar 

šinų Fondui, K. Kanitaimtui 
bus įteiktas Garbės Diplomai? 
"Draugo" bankiete, ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 8 d., 
Aušros Vartų pamp. salėje. 

suriša gerai ir sugyja. Taip ^ f l k i n i n k Q ^ kirminų krūvos 
yra ir su abejonėmis. Jei ieš- I k e i ^ t o i r S m r i ž i m o _ ^ 
kosi tikrų šaltinių išnaikinti ]n e turėsi ramvbėsi Abejonės 
jas, būtsi laimingas. O jeigu k a n l d n s tave. 

lemon Juiee Recipe Checks 
Rheumatic Pain Quickly 

11 you suffer from rheumatic, arthri-
Js or _ neuritis pain, tiy this simple 
ineipensive home recipe that thousands 
are using. Get a package of Ru-Ei 
Compound today. Mix it with a ąuart 
of water, add the juice of 4 lemons. 
It's easy. No trouble at all and 
pleasant. You need only 2 table-
spoonfuls two times a day. Often 
within 48 hours — sometimcj over-
night — splendid resulta are 
obtained. If the pains do not 
qu!ckly leave and Jf ^ you do not 
feel better, Ru-Ex will cost you 
nothing to try as it is sold by 
your druggist under an absolute 
money-back guarantee. Ru-Ex 
Compound is for sale and recom-
mended by Good Drugstores Everyvvfiere* 

nesirūipiinsi prašalinti abejo
nių, gali būti nelaimingas. 

RAULAS: Kur gi aš eisiu 
ieškoti teisinigų šaltindų, kad 
nematau nieko gero? Nėra tei
sybes, nėra gero pavyzdžio, 
vissur tik blogais ir melas; tru
mpai pasakius, visi žmonės 
yra veidmainiai. 

JONAS: Dabar suprantu 
jūsų padėtį. Garsui prancūzų 
rašytojas saiko: "Kiekvienas 
žmogus teisia kitus pagal sa
ve" . O vokiečių yra patarlė: 
"Kas nemato nieko gero—nei 
tiesos, nei doros pas kitus, tai 
kas nors yra bloga, neteisu ir 
nepadoru ®u juomi pačiu". 
Tas yra tikra tiesa. Aš mm̂  
čiau savo akimis tokį atsiti
kimą: Du kaimynai gyveno 
turį didelius sodus. Pereitą, 
vasarą vienlą tų sodų apnyko 
daugybė kirminų. O kitame 

Brazilijoje. Brazilijos lietuvių 
gyvybiniai reikalai verčia mus 
gelbėti jiems vaikelius auk
lėti tautinėj ir tikybinėj dva-

komo kambarėlis prigužėjo pilnas žmonių. Susėdo ant visų'šioj. Mokyklą veda mūsų se-
kėdžių ir suolų, kuriuos turėjo pats domkomas ir kuriuos; geJes Pranciškietės iš Pitts-
gavo pasiskolinti iš kaimynų, bet tų neužteko, todėl sėdin
tiems teko užimti dvi lovas, apdengtas margais iš kelių į 
viena susiūtais užtiesimais. 

Prie didelio stalo, sukalto iš daugelio mažesnių sta
lelių, teko Taniai sėdėti šalia Agrafenos Aleksejevnos sū
naus. 

Tania iš viso jį matė pirmą kartą, bet ir to karto visai 

bungho. 

Kadangi iš Lietuvos ir jos] 
Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos pašalpos nebegau-
nama, mes noriai imsimės tą 
pareigą įsitlikti. Tikimės, kad 
ir dvasiškija su tikinčiąją vi-

P. Ragažintikui ir r>arems jo 
misiją. 

Kun. Jonas Balkūnafc, 
K. V. Gen. Sekretorius 

MOTERYS, MERGINOS! 
Jusy Grožis — 

Mūsų Specialybe 

užteko. J i niekada nefcuvo mačiusi tokio veido, kuriame suomene maloniai gelbės kun 
skausmas būtų palikęs tokias ryškias žymes, kaip šitame 
jauno žmogaus išblyškusiame sielos veidrodyje. Tą įspū
dį, kurį ypač darė jo tamsios akys, dar paryškino ir su
stiprino didelis randas, kuris pjovė skersai kairį žandą. 
Krūtinė buvo įdubusi, pečiai nudribę, judesiai kaip senio. 

* Apsitaisęs buvo tiesiog fantastiškai. Tania buvo pratu
si matyti keisčiausių eilučių, tačiau tokio vargiausio vargo 
vis dėlto dar nebuvo regėjusi. Ypač ją nustebino iš visų 
nežymių smulkmenų ir iš viso to skurdaus apdaro ryškiai 
krintantis į akį noras išsiskirti, elegantiskiau atrodyti. Kel
nės buvo per mažos ir, kažin, ar būtų galėjusios tikti vai
kui; jos buvo sulopytos, bet ir tie lopai buvo jau praply-
šę, ir kelioso vietose buvo matyti nuogas kūnas, konsta
tuodamas apatinių baltinių stygių. I r vis dėlto — kokia 
groteskiška ironija — dar ir šitokiose kelnėse ryškiai išsi
skyrė priešakinė ir užpakalinė lyginimo drūžė. Palaidinukė 
su apikakle sudarė keisčiausią ponių ir menininkų mados 
mišinį; ji, kaip ir kelnės, buvo taip pat keliose vietose pa
gerinta įvairiausiais pratrintais lopais. Bet fantastiškiau
sias ir drauge vaizdingiausias to viso sudurtinio apdaro 
priedas buvo kaklaraištis, kuris susidėjo ne daugiau ir ne 
mažiau — jo jau beveik nebuvo galima pažinti — iš vidu
ryje iškirptos, paskum rūpestingai surištos rusvos moteriš
kos kojinės. ' ^^^ 

— Na, jūs, matyti, stebitės mano eilute, Tatjana Ni-
kolajevna? — kreipėsi jis į Tanią. — Nieko nepadaryti, pro
fesiniai drabužiai! 

(Daugiau bus.) 

— Moderniškiausi {rengimai — 

— Patyrusio* Grožio Specialistas — 

— Prieinamos Kainos — 

— Lietuviška įstaiga — 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
TeL: REPnblic 9202 

Marty SuciUa, savininke 

S EASY to mek* 

oeaūtifolmp 
v CURLS 

wlth tht 

m *i 

TftAOI MAtC r*T NO. a.15*,MS 

Only 

v 

SIMPLY...CurlAsYouComb 
Away with your curlers . , . oway 

with your curling gadgetsl H ere'* 

tht lašt word in easy curling meth-

ods. Ifs th© ntw "Automatic" Rolo-

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disapptaring comb at 

the other. You simply curl as you 

comb . . . with one end you comb, 

wifh the other you curl easily, quick-

ly and with beaury shop perfection. 

for all Typ»» o f Curls, P.lnglmt*, • * . 

rOl SAU AT YOUt 10CA1 r. W. W001W0RTH CO. SfOtl 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi 'Drauge' 

KAULAS: O, kg, tai reišr 
kia: ^Kiekvienas žmogxi« tei
sia kituis pagal t4ave"? 

JONAS: Prancūzų filosofas j ra** abejones apie kitu^ ir a-
išaiškino šitg, kliansimg, taip:; pie tikėjimą. J.V.S. 

jį? O sulaikantis savo liežuvį 
ir nJ?smeižiantis kitų neturi 
jokios minties, kad kiti nie
kintų jį. I r t.t. 

Todėl, Raulai, nekalbėk a-
pie kitus blogo ir visi kiti 
kuilbės apie jus gerai. Nebūk 
ponio tarnas, kuris įneša gar
džius valgius ponui ant stalo, 
o pats išalki-ta. Nekritikuok 
kitų* pats turėsi ramią, sąžinę 
ir tokiu būdu (prašalinsi vi-

w&* 

"DRAUGE" GAUSITE 

EDINIU 
Sveikiraiinniiui=Korteliu 

W L I E T U V I Š K Ų 
A N G L I Š K Ų UZ 50c 

A R B A 

O I L I E T U V I Š K Ų v $ | 
L i A N n i u i t u UL 1 . A N G L I Š K Ų 
"Draugo-' spaustuve šiuo laiku gali pristatyti įvairia-
spalvų, krikščioniškų Kalėdinių kortelių sveikinimams, 
lietuvių ir anglų kalboje už tokią mažą kainą kaip — 
10 už 50c arba 21 už $1.00. (Kur reikia persiųsti paš
tu, pridekite 5c už 10 kortelitų ir 10c už 21 korttelių.) 

Būkite lietuviai; katalikai! Sveikinkitet savo priete-
lius lietuviškoje ar katalikiškoje dvasioje. 

Asmeniškai ar paštu kreipkitės į:— 

DRAUGAS PUBLISHING COMP ANY 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO, ILLINOIS 
Chicagieeiai gali šaukti:— CA^al 8010 - 8011. 

Remkite tuos biznierius, kuriy pagarsinimus 
matote "Drauge". 

4r 
Padėt i Pinigai kas Mėnesi * t 11 Dienos, Neš Nuošfrnti nuo 1 Dienos. 

^ , 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš #400,000.00 
Dabar mokam JVi% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namu 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAJT ASSOOATION 

OF CHICAGO. 
JTJSTTN MACKIEWICH. Pres. 

Chartered by U. S. Government. 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED. 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VIRGINIA 1141. 

^ 

VAL.: 0 iki 4 p . D. Trečiad.: » iki 12KM) p. šeštad.: 9 iki 8:0O v, v. f 
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CIVILIZAajOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliau* vertimas 

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

VOKIEČIŲ LAKŪNAI SUNAIKINO SOUTHAMPTONĄ 

IV. PERKYRIMAS 
REFORMACIJOS 
GALUTINĖS PASEKMĖS 

(a / Proletariato ir Kapita
lizmo Išaugimas. 
Kontraktas Užima Statumo 
Vietą 

Mes matėme, kaip mūsų ci
vilizacija įsisteigė, įsivystė, 
kaip pasiekė aukščiausi savo 

metaforas 
prieš re-

kanrias sienas. Sis 
yra teisingas, nes 
formacijos išsiveržima užėjo 
toks didelis gyvenimo spau
dimas, kuris buvo panašus j 
vis didėjantį vandens spaudi
mą, prieš kurį dirbtinas su
laikymas anksčiau ar vėliau 
pasirodysiąs per menkas. 

Prūdas išsiliejo, vanduo triuk 
šmingai užtvenkė visas žemos 
niąsias vietas. Po pirmojo 

laipsnį tikrame V i d u r a m ž y j e ; ' ^ ^ s r o y _ g ^ ^ j r ^ 
mes užtvindymo, vanduo p ra žinome, kokį pavojų ji paty 

i i Viduramžio pabaigoje ir, 
pagaliau, kaip reformacija jų 
sukrėtė, taip kad momentaliai 
a t r o ^ , jog viskas žuvo. 

Mei taip pat sekėme arti
mesnes tos katastrofos pasek 
mes, ypač Bažnyčios turtų už 
grobime; stebėjome tuos įsi 
briovimus, kurie įsiskverbė į 
bendrąjį ir korporatinį gyve
nimą. 

Iki šioliai mes maždaug * •-
kome istorinį procesų, t. y., 
pradėjome nuo senovinių pa
goniškų laikų, priėjome prie 
pagonų atsivertimo ir pri'k 

krikščionybės formacijos; ga 
bitinai, sustojome prie tos 
pačios Krikščionybės smar
kios suirutės, kuri įvyko po 
penkiolikos šimtų metų. 

Dabar mes >kreipsime prie 

dėjo skirstytis į atskirus ka
nalus; jie nuklydo pakeliais, 
paliaukiais žemiau prūdo; pa
galiau, susiliejo ir sudarė nau 
jų srovę. Dar kartų įtampa 
pasireiškia, dar kartų katas
trofos pavojus pasirodo. Bet 
yra skirtumas tarp mūsų da
bartinės katastrofos ir anuo
metinės reformacijos. Tas 
skirtumas reiškiasi taiile, kad 
po reformacijos mūsų civili
zacija atgijo, ypačgi jos tek-
niški veiksmai padaugėjo. Ci
vilizacijos dvasinė pragaištis 
buvo pražūtinga ir reikiamai 
turėjo pagimdyti tai, kų pa
gimdė — mirties pavojų vi
sai mūsų civilizacijai. Po ka
tastrofos medžiaginiame pa
saulyje iškart sekė besitę
sianti, bet galutinai greita, 

("Draug-as" Acme te lophoto) 

Vokiečių lakūnų bombomis išgriauto ir sunaikinto dalis Anglijos ciranioninio Southamj)-
ton miesto. Šimtai akmenų užmušta ir sužeista. Tūkstančiai neteko pastogės. 

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora aklų visam gy-
venirr.ui. Saugokit jas. leisdami 
išekišminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gal i su te ik t i . 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visa akių Įtempime. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

K a m p a s 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9 0 0 a, m. iki 8.30 p. m. 

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

— 
LIETUVIAI DAKTARAI 

LIETUVIAI DAKTARAI 

I fITTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS | 
^ — — * — — - ^ 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1853 West 35th Street 

LIGONIUS PRIIMA: 
la ikrodžiui , Žiedus ir muzika- Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
lillS ins trumentui . Dide l i s pa- j Trečiad. ir Sekniad. tik susitariu*, 
sirinkimas: Kalėdoms įvairių i • . 

Šventėms 
Besiartinant 

dalykų. Užeikit pasiimti ka
lendorių 1941 metams. Stravinską, 1814 Carson St., 

South Side. Jis yra pilnai pri
sirengęs lietuviams paternau-

Artiniasi Kalėdų šventei, t i įprieš šventes. Taipgi duos na> tad tokiais reikalais lie-
Daugelis perka įvairius daik- gražią dovanelę, kuri bute nau-1 t u v i a i kreipkitės pna Mrs. M. 

Apdrausti gyvybę ir kitus 
diaiktus irgi yra gera dova-

tus ir siunčia dovanų savk*-
siems, draugams ir mylimiems 
asmenims. Kaip kiti, taip ir 
lietuviai p»rieš Kalėdas dova» 
noms išleidžia dideles siutias 

dinjga visiems metams. 

A. E. Katilius, 505-507 E. 
8ta Ave., Homestead, yra se
nas lietuvis biznierius ir yi-
soj apylinkėj gerai žinomas. 

pinigų, j 
Gera dovana užrašyti laik-. Užlaiko refrigerators, skalbia-

raštį, tai yra didele, neužmirr mas mašinas, prosus, radios, 
štamą dovana. 

Telefonas: Hemlock 5849 

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

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

Sekmadieniais suh* sutarties V. Woshner, 1905 Carson St., 
South Side. J i pilnai patesn- Phone Cicero 4276 
kiną lietuvius tais reikalais. 

Jaunas lietuvis S. N. Pet
raitis in>i genai žinomas viso-

(Tęsinys 5 pusi.) 

kitos metodus. Mes atskirai 
seksim? kiekviena katastrofos >Pa «v >pa nga 
įvykį; irodvsime, kaip v ienas-^ a m o s l n o ' s e 

niuose atradimuose. Bet sian 

Kitas dovanas pirklį gu
rkusia pas lietuvius .biznie
rius, kurie yra pilnai prisiren-

ekspansija ir pažanga, bitą , 
irei<ke & fr**>™*& Nėra reikalo 

geografi-.e i t i P8*5 *?****> jei ta pačia 

gaivalas po kito vystėsi; kaip 
vienas kitą paveikė; kaip kiti 
šalimais išsivystymai paveikė 
pirmuosius. Viena po kilos 
mes suseksime kiekvieną svar 
biąją tendenciją, kurios plau
kė iš originalaus sugriuvjmu. 
{rodysime, kaip pagaliau jos 
visos subėgo į dabartinį pa
vojingą stovį, kurį pavadinau 
"Civilizacijos Krize." Suse

kama galima gauti pas lietu
vius biznierius. dien, tikybą praradus, visis 

.,,^;»trimQC i Pirnuiaiusiai paminėsiu V. J. kas visuomenes sugriuvimas | 
koresponduojantis K r a ^ ( K r a u s )> ' 1 8 1 6 < * * « • 

viso meno ir mokslo prara- C * ^ Tai yra nau ju lie-
- reiškia mūsų civili- t i m * laikrodininkas. Šimpa-dimus 

zacijos pabaiga tingas, malonus, nuoširdžiai ir 
teisinlgai lietuviams pataria! ir 

Apie šiuos galutinus refor- ^ ^ ^ p į r k į m e laikro
džių, žiedų ir kitokių dovanų. 
Šventėms jis yra prisiruošęs, 

macijos rezultatus, apie 
šiuos temiencijos upelius, ku
riuos galime susekti, ^ * ^ L f e t i r f i i r i nuo South Side ir 

ke šias reformacijos pagini-j nas plaukiąs savo atskirame j. a p y l i n k i ų p r i e § Mentes užei-
dytas tendencijas, tuomet ei-\ kanale ir bėgantis iš tapą 

• 

t ingo ša l t in io , iš 
prūdo," aš* ketinu pagvilden
ti sekančiais antgalviais: 

Pirmiausia, Kontraktas už-

o 
Kai* 

Šventėms daugelis lietuvių 
perkasi čeverykus (shoee). 

ima Statuso vietą. Šį klausi- j G e r i a u s į a pį rkti salų ir dova-
mą reikalinga pagvildenti pa-J n ų p a g m a l o n i l iįetuvį K. T. 
čioje pradžioje, nes jis kaip 
tik ir suformavo tą bendrąją 
sąlygą, pagal kurią visi kiti 
reikalai buvo tvarkomi. Viso 

moderniško išsivystymo 

s fine i šdės tyt i paskutine, dalį 
ir apsvarstysime galimą mū
sų dabartiniems blogumams 
išgydymo būdą. 

Reformaciją metaforiškai 
pavadinau 4 4 sprogimu,'* ek-
spliozija. Aš kaitėjau apie 
jos ūmias pasekmes, pana
šiai, kaip žmogus * kalbėtų 
apie debesų sprogimą,* apie 
dūmus ir smiltis, apie griuvė
sius, trenksmą, ir visą kitą. 
Tokiu būdu aš pabrėžiau Baž 
nyčios turtų užgrobimo fak
tą, pabraukiau bet kokio tarp 
tautinio autoriteto ir standar 
do, kuris krikščionybę vieny
bėj gali palaikyti sugriuvi
mą, paminėjau taip pat i r | t a s DUVO sąlyga, be kurios 
tuos didžiuosius karus, kurie §įe blogumai nebūtų galėja 

kit į jo krautuvę pasižiūrėti [ * s p r o g u s i o ' . ., 3 -i J 
ir g a u s i t e m a ž ą dovane lę d,y-

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiimi) 

AKIŲ GYDYTOJAS 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OITOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

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

Ned§liomis pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 

be akinių. Kainos pigios, kaip 
pirmiau. 

4712 So. Ashland Ave . 
Telefonas YARDS 1373 

iiiiiiiimiiiiiiiiinuiimuiHiniiimiiiHinn 

SALUTARAS BITTERS 
.Jeigu norite būti sveikas, nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris duo
da gerą apetitą ir prašaiina už
kietėjimą vidurių, užlaiko juos 
švariai: prašalina visus nerei
kalingus daiktus, kurie nuodija 
kūną, suteikia gerą virškinimą 
ir sutvirtina sistemą. Vartok 
Salutaras Stomach Bitters, būsi 
sveikas. Galima gauti aptickose, 
visoso užeigose, arba nuo išdir
bių . 
SALUTARAS STOMACH 

BITTERS 
639 West 18th St., Chicago, 111. 

Tel. CANal 1133 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-(i, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsled St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — S popiet, 

Ji. 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais laipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

DR. KARL NURKAT 
(Nurkaitis) 

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius. 

Kiekvieną diena, randasi: 
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089 

sio 

TYPEVVRITERS 
A C 0 C f \ Z •. N 6 i 

iki pat šiandieninių paskuti
nių pavojingu laikų priežas
tis gludi tame, kad Statusas 
išnyko ir Kontraktas pavada
vo jo viet$. Kontrakto pada
vimas ne-buvo pasekančių blo 
gumų priežastis, bet Kontrak 

— S M A l l MONTHLY P A Y M E N T S -

AU MAKIS 

SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 
• I M U I 1IMMI AUOVAMCt — 

t l t t t l i n O I I I OKI I I H MIW.M*CHINf • U l I k M f l I 

TtPEWftlTER 
O M P A N Y 

tOtUT C. OOLMUOT, M 0 n . , . r 
kDISON ST. 

*STAR l 
tw 

Phone 0 E A R 3 O R N P 4 4 4 
iSTiMATes—FREE- OIMONSTRATION 

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

Kanarkų Programa. 

«}•« 

įvyko, ir, galutinai, pažymė
jau, ka<\ vienybei benykstant, 
nyko ir tikėjimas. 

Kadangi mes dabar eina
me prie palengvų ir galuti
nų rrezultatų, toliau negali
me naudotis tuo metaforų, 
palyginimu, kuriuomi naudo-
jomčs bekaukdami apie re-
fonraeija, būtent^ pavadinda
mi j«j sprogimu. Aš dabar pa
lyginsiu tą dalyką prie dide
lio prik-o, kuriame yra labai 
daug vandens, kurio spaudi
mo jėga išverčia vaadenį lai-

realizuotis. 
Išgvildenę šių svarbiausių

jų atmainų, aš pagvildensiu 
tas dvilypes įsistiprejusias 
pavydo pasekmes: pirmųjų, 
Uzuriją ir antrųjų, ~ 
renoiją. 

(Bus daugiau.) 

J 

Konku 

t M O O O O > ^ ' t > t M > 

"likra sąžines atskaita bū
na ne tada, kaip suskaitom 
savo nus-ikaltimus, bet kada 
surandama tų nusikaltimų 
priežastis." 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTĖB 
MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted S i 
TeL Blvd. 

6014 

Laikrodėliai, po $9.95 ir aukščiau. J mokėti tiktai 50c. 
Radios, po $9.95 ir aukščiau. 

Pilnas ir Didžiausias pasirinkimas rakandų, pečių, 
ledaunių, karpetų, rašomų mašinėlių ir t. t. 

JOSEPH F. BUDRIK, Inc. 
3409 South Halsted Street, Chicago, I1L 

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

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUI SIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Katnp. lotos Uat. ir 49th C t 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsku Slreet 

feL CANal 5969 

OR. WAL1ER PHILLIPS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Z155 VVest Cermak Road 

OFiSO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:-JO vakare 

ir pagal antarti. 

DR. F. c. wmm 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEMlock 3159 —.. 

DR. V. E. S1EDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais Ii 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
Tel. MlDway 2880 Chicago, UL 

OFISO VALANDOS: 
10 iki 12 vai. iyto. X u o 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo / iki 8:50 vai. va*. 

fcjckmad. iiuo i(i i*ū 12 vaL ryto. 

GYDYTOJAS IR ClUriURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL i Atida 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak, 
Nedėiioniis nuo 10 iki 12 vai. dieu} 

TeL YARds 5557 

DR. FKANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lboi VVest 47th Mreet 

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

ir pagal s u tart;. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
byuo So. halsted Street 

TELE10NA1: 
Ofiso — WENtwoitk 1612. 

Res. — YARds S956. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. f iki i vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti. 
Tel. YARds 2246 

OR.C.VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir N ede Įlomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

^ 
JAtT IŠLEISTA KNYGUTĖ — 

"PILIETYBĖS PAMOKOS" 
(Parašyta Advokato) 

Duoda Atsakymus į klausimus Įsigijimui Amerikos 
Pilietybes Popierių. Kaina •*- tiktai 35c. 
Kreipkitės į:— 

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

PHONE: YARDS 1001 

: ^ , 

DR. STBIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SU11GE0N 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PBOspect 1930 

Office Phone Bes. and Offios 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt Sk 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak.. Ganai 070* 

DR.JJ.KOWAft 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 6107. 

DR, A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31 
756 VVest 35th Street 

/ , 

T •^r 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. i . 

REZIDENCIJAI 
6631 S. CaUfornia Ave. 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROepect 6068 

DR. P. Z. ZAL4T0RIS 
GYDYTOJAS Di CHHtURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Aft 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 Bfi&vri 

I iki l nL. ukst t . 

• 
• 
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ni>, gritod. 5, 1940 o R i tr G A s 
PITTSBURGH'O LIETUVIŲ 2INIOS 

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

i SVEIKIAUSI ŪKININKE (FARMERIŲ) JAUNUOLIAI 

je apylinkėje užsiima Real 

ti ir pamatjkit mam "mm-
pelius". Jei neatvykau sau-

£ / " * " " " ~ ^ — — s i o mėnesį, tai busiu vėliau, 
ritate ir infcurance reikalais. _ . . ~ ., , *• A * 
„ , O visi bus atlankyti. A. Z. 
Kunems parankiau, kreipki- Bridgeville teis į jį. Adresas — 604 Amr-
ty St , Homestead. 

Šventėms daugelis užsi.^Jto' Nuo keliy metų mū^ų para 
gėrime. Tuo reikato galima pijoje gyvuoja Moterų Alto-
kreiptb p « l ie tuj M. ViUir- riaus draugija. Per savo am-
tą, 937 Washington Ave., Bra- želį Ši draugija jau yra atli-
ddock, Pa. Tel. B R 0618. fcuei daug įgražių darbų. Pra-
Greit pristato į narnos. eitą, sekmadienį ji surengč 

Fter šventes daug lietuvių card party. Sale buvo pilna 
išeina, pasilinksminti. Čia irgi žmonių. Svietelio privažiavo 
patartinai užeiti į lietuvių až ; i* visur. Prie "pinaklio" sma-
eigas. J. Pakrosnis, Home-' rkiai varžėsi nž pirmenybę 
steade • užlaiko modemška kun. Vaišnoras su kun. Piku-
Paokys Cafe. Viekas Na 1. ,čiu; nuolat kartojo "eight 

P. Jurgaitis ir J. Pikutis, nearte and nine no trumpe 
vis tai geri lietuviai, užlaiko *lv. Šulcas prie Frve Hund 
užeigų įstaigas. 

North Side, Frank Walkau-
fcka*, 1127 Beaver Ave., u-Žei-
gos įstaiga. Varo švarų biznį. 
Geras lietuvis. Užėjęs jautiesi 
kaip narni©, nes Mr. ir Mra 
Walkau«>kai yra nuoširdūs ir 
teisingi biznieriai. 

Prie gerų lietuvių biznierių 
galima priskaityti N. S. ir 
Šcakauska, Jenkins, Bajorą 

red stalo. Kiekvienam norejo-

thtini, kad Amerika pasidarys Gelbėti Fondui. Padarvti net 
j 

jiems erdvesnė ir nieks jų ne- tam tikri vokai ir padalinti 
pravardžiuos "foreineriais". bažnyčiose. Kokios bus pasek-
Pamirštame, kad tie ka mus mes, dar nežinia. Galima vis 
pravardžiuoja, tą daro ne a- gi spatėmyti, kad pas žmones 
merikonizmo dėka, tik savo nėra gero ftpo tuo atžvilgiu, 
rasinės kilmes sumetimais. Žmonės pilni kažkokių abejo-

' Anglosaksas ir airy.- visus naų. Lietuvos gelbėjimo kliate-
. vadina grinoriais, nors pats simu yra gana sustingę bent 
tik vakar būtų iš laivo išli- pat̂  mus. "ljaisves" ir ' į l i 
pęs. Ar apsimoka kreipti į nies" aiškūs melai veikia nei
tai domę ir slapstytis siu sa- giamai į žmones. Komunistų 

|vo kilme. Savo kilmę gal ir dalinami prie kiekvienos proj-
' galima paslėpti ir net savo gos lapeliai J ūdos darbę, at-
pavarde pakeisti, tariau savo lieka. Labai gaila, 
sveiko lietuviško kraujo ne
pakeisi į vandenį m:t per šimt-

! mečiue. Nebūkime si 1 pnabū-1 Dienraščio "Draugo*' Metinis 
džiais. Būkime šimtą nuošim
čių amerikonais su lietuvišku 
nugarkauliu. 

( " D r a u g a s " A c m e t e l e p h o t o ) 

klubo (farmerių jaunimo organizacija) įvykusiam kongrese Chicagoj penki klubo Ne tik North Side, bet ir S. 

si «J „uitus sumalti" savo Z w i U ' ^ ' H E I ' W V J ? """ n T^S*™ < S f ^ ^ ' £ 1 L ~ 1 , & ' K^Vn' B*"*™* '" B r U 

. , . A. Z 1 : i D m*' ttiitoid, lowa; Hernon Diuioa.n, lb m., Siler City, N. C; Bdith Rovncilds, 17 <w>ville eim viins Lietinei 
priešą ir laimėti first pnze. m. Senunob, Okla.; Robe.it Bolen, 19 m. amž., Laurens, Iowa. Kiekvienam pripažinta po * M * ***** ****** 
Padėkos žodis priklauso Mrs. XX) dol. stipendija mokslinta savo sakose, 4-H klubas turi 1,30&,OQO narių. 
Cebatorienei už surengimą 

K o n c e r t a s 
Sekmad., Sausio 26 cL, 1941 

SOKOL HALL 
Rezervuokit tą diena — 

'/DBAITOUI". 

taip sėkmingos ir gražios pra:- d ž i a i a b t l priklauso irrie šv. lin^as būrelis daro nepapras- Jacunskas ir Marth 
mo^os. Ant jos peftų buvo į Vincento choro ir Vyčių kuo- tą įspūdį šeimynoms. 
uždėta didelė našta. Bet ji, P°s- Sutuoktuvių apeigose pri! 
sau pavestą darbą, atliko kuo j $*&}<> klebonui kun. J. Mi- j Nors šioje kolonijoje ren-
puikiau&ai. Salėje žmonės pa-: S1U^ l r kun. J. Skripkus. Al-' giama daug pramogų parapi 

a Miller. 

Pabroliais buvo Pranas Ja
cunskas ir Helen McNash. Gė
lių bažnyčioj buvo gana daug 
ir balta drobe puošė jos ta-

, _ , igedo Sofijos Kasputyte, ku- :to™i skendo gyvose # f e * ir j o S labui, bet visos „oriai pa. k u s > m a t j a u n o j i p r i k l a n s g 

Shin&ets ir kitus, kurie verti ri, tokiai progai pasitarus, • takas buvo išklotas baltu au- mpijonu Im.komos. Nes ruo- S ( x k l i c i j a i . L i n I ; i u j a u B j i Ue_ 
lietuvių paramost 

Prie kitų lietuvių biznierių, 
kuriuos lietuviai gali parem-1 katastrofos, dar tebeserga 
ti, yra Grėbliūnas, Naujokais, 
Puakunigis, Homesteade AtL 
Marčiulaitis, kuris veda Veris-
lovo graborystę ytn. vienatinis 
lietuvis tame biznyje šioj a-
pyiinkėį. Iš E>ple9i, Pitts-
burgh, A. Paleckis, A. Urbo
nas yra sąžiningi lietuviai bi
znieriai. Būt galima suminėti 
daugiau lietuvių bimierh) .Šioj 
apylinkv'i, bet šiuo syk už-
tetes. 

Siemot nžrašifiėjau lietu
viams biznieriams įvairias ka-
lendori.i^, tad, lietuviai, užei
kite pa* lietuvius bkaouerius, 

^ » , , . Nors ne visi Kavo po kurki-o gausite po gTazų kalendorių ° 

visada lošdavo vadovaujant'ią dieklu. Choristai giedojo ba-ž- siamos geram tikslui — pa-
rolę. Nabagė, po automobilio tyč ioje ir dalyvavo vestuvių rapijos ir mokyklos reikalams. 

[pokylyje. Choristai-ės dainavo 
iper pietus mokyklos svetai,-

Gruodžao 1 d. kun. Jungu-|nėj© ir vakare suruošė prog-
tis pakrikštijo Juoaapo ir Ro- ramėlę, kurią vedė klebonas. 
seilės Daraškevičių sūnų var-' įšaukti kalbėtojai palinkėjo 

Vietinis 

du Juozapas Laurinas. Kriks-; jaunavedžiams laimingų, ilgai 'Sakramentą 
to tėvais bitivo Jurgis ir Ona 
Daraškevičiai. 

West Etid 
Lapkričio 26 d. Šv. Vincen

ta Lyceum vaikinai šauniai 
pasidarbavo Btirnošdami meti-

metų. Pokylyje dalyvavo virš 
trys šimtai svečių. Visi skirs
tėsi patenkinti. 

L»ai gerasai Dievą? laimina 
naujai susikūrusią šeimynėlę. 

i i. 

1941 m. 
Aš, kaipo kalendorių agen 

tas, noriu išreikšti padėką lie
timams biznieriams, kad trž-
sisakė per mane, o oe per ko
kį svetimtautį. Turin praneS-
ti, kad jau turiu "sampelius" 
1942 metams. Labai puikūs. 
Turiu ne tik kiailendc rius, bet 
v « , kas tik riŠatu su apgar
sinimu. Labai pageidaučiau,J 

kad užsisakytumėte anksčiau, 
tuo pakengvinsit man darbą 
ir kuo anksčiau, tuo geresnis 
pasirinkimas, nes to paties 
negalima užrašyti, toj .pačioj 
apytinkėj. 

Pradėsiu lank\*t biznierius 
sausio mėnesį. Prašau palauk-

Lapkričio 29 d. mokyklos 
nį "kurkinų" vakarą. Mėgė-,vaikučių "bingo" vakaras la
jų tiek prisirinko, kad met dvi jbai gerai pavyko. Žmonių pri-
mokyklos svietaines užpildė, sirinko pilna mokyklos sve

tainė. Dovanų buvo įvairių. 
Liks gražaus pelno parapijos 
labui. 

North Side 
Lapkričio 30 d» Motery-tės 

priėmė Antanas 

tuviškai porelei daug laimės 
ir pasisekimo. Patariu nenu
traukti ryšių su lietuviška vi
suomene, nenusikalstant ame-
rikonizmui jai ir joje veikti. 

Tik silpno būdo asmenys ban
do paslėĮpti savo kilmę, many-

ną' , bet vakaro tvarka visus 
patenkino. Pelno liks virš trys 
šimtai parapijos labui. 

Gruodžio 1 d. moterys po 
Lapkričio 28 d- įvyko su- globa Sv. Marijos Neversto 

tuoktuviėls Petro Serziko su jančios Pagalt>os ėjo bendrai 
Stefanija Birbilaite. Jaufcave- prie šv. Komunijos. Jų skait 

Skaitykite lt ttatinkitė ! 
tCatalflciskus Laikraščius: 

^ 

s 

r * SPORTIŠKI VIRSUTI-: 
;; N1AI VYRŲ MARŠKINIAI,; 
i;Balti ir Spalvoti. Vilnoniai; 
oSveteriai, Pinčiakos, Piršti! 
<į nes ir Kepurės. Vilnoniai' 
;; Apatiniai Marškiniai VTT«» 

am s. 

IBRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

: 504 West 33rd Stteet 
!! Arti Normai Ave., Cbicago! 
jį TEL. VICTORY 3486 

F. Selemonavieh, Sav. 

Atdara kasdien ir vakarais: 
ir Sekmadieniais. 
f 11 M - M M t M I M 

3ffl 

AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

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

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai! 

v 
IV 

ai 

• i 

st 

T * 

2li 

PIONCTR Q0O{ W0PL 
CoRKOOAtJD 

FIBBOU s InsJiAimo BOABO* 

CoMrati st»CoM»ojmon OOASM 

5onWboo-30u»»r»Cu9icFT 

M ABB Wfeo»- Wui m GmKFt 

P u m * BOABSI m LAVCU 

HEAVY 3UH.DWJMAII*IAU-
Hnon KY, Cbncsrrc. Ere Parūpiname F.T1.A. l'askolininius 

ar išmokt jumis. 

Sekančius Mūšy 

• • 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPR.ESENTAT1VE 

6343 S. Westem Ave. Republic 6051 
Warehoxise: 9401 So. Stony Island Ave.. tei.SO. CHICAGO 9245 

* tl>RAUaAS , , — vienintelis A-
merikos lietuviu katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chieago, IU. 
14 LAIVAS" — tikybinis savaitraštį. Metams $2.00 
2334 So. Oakley Ave., Chieago, Ulinois, 
''DARBINDJKAS" — Sv. Juozapro Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitč.ie. Metam*̂  
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street, Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me 
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungo 
organas. Metams $2.00. 2317 9b. Hoyne Ave., Chieatfo 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS'' - A.L.K. Studentų ir Prt 
fesionalų žurnalas, Jame bendradarbiauja visos ^e 
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana 
porte College, Thompson, Cotm. 
"VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi 
nis žurnalas. Metame $2.00. 472(6 South Wood Streei 
Chica^o, Hfin6is. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — merfesinis mmikos žnma 
las. LeidMa Varproniamlcų Sąjunga. Metams $l..riO 
1850 Wabansia Avenne, CŠii«ag», IH. 

"UETUVUJ ŽINIOS" - savaitraštis. Leidžia Lie J1 

ttrvfų R. K. Literatfiros Draugija. Metams $1.50. 6802 I 
Saperior Ava, Cleveland, Okio. Į 

rnARGUTU' 
RAMO LAIKRAŠČIU H Į MĘTĄi 

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chieagos ir apylinkės Lietuviją.. 

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

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) 

ATYOA! T A V E R N Ų 
S A V I N I N K A I 

Kuomet Jums^Bus Reikalinga Geros Degtines Ar 
Vyno, Pašaukite — 

LAFayette 3632-33 

Soiitli Side Ulholesale Liquor Co. 
J O H X F . S K O R P I K , navin inkas 

1945 W. 47th St. Chieago, 111. 
Louis Mingela — Antanas Krushinas — Benny Batek 

A T A L L M A R K S S T O R E S 
MUK 
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SUTAUPYKITE $601.... 
$60 .. • $75 ANT NAU

JAUSIŲ PALTU! 

•FUTCHOBBTJI FREE 

l įpBs 

* Sudėtas Mink Dažytas Marmot 
* Brangus Sable Dažytais Ooney 
* žibantis Jutnias Careul 
* Žavus Bcavert'tte 
* ir DiMig Kitų 
Žiūrėkite! Tokia šauni eleganci
ja ir smagumas tikrai puikiame 
palte ir tokiomis žemomis kai
nomis, kurių negalima net per 
išpardavimą surasti! štai stiliai, 
kurie stebina ekspertus—štai ko-
kybi ir vertė, kurių pamatyti 
verta atvykti ir iš toli! Ir "Fur 
i'hubby gaunat Dykai—taip kaip 
Kalėdų dovana sau. Tai dovana 
kurią galite dėvėti dabar, šią 
žiemą ir ateinantį pavasarį. 
ĮMOKĖTI TIKTAI $1.00 
VIENI METAI MOKĖTI 

* 
n 

ufcOtfc 
%\$fi *W$į 

# V A I K A M S 

Vaiku kakh.r » « 

Krka" Hoods 89c 

# J A I 
SvHerim ; | ! 
šilkiniai nPat ^ ' 
Kelnailčs " g 
Bliuskelen . . . . fc 
Rojines s"" 

JAM 
šalikai SI 

Kaklaryšiai. ^ ^ 
Kakl. ir nô >. * l 

Vartokite Kalėdų 
Rredit* 

# JAI 
Vilnon. **• g'Jį 
Purses • • • * : ,o 
Nakt. a p a ; fAį 
Nnmin. snk. g g 
sijonai • • • a2'V»5 
Paiamos • RS-1'0 

# JAM 
Marškiniai t į j l 

Apsiaust. W~ 

# V A I K A M S 
Vaiku d*ek. »4.95 
Vaikų *vH- «!..»* 

MeiK. . f*- g į 2 Apatiniai • *l *" 

Vartokite Kalėdų 
Kreditų 

• *** 
Dieketat * „ 5 

l^ikrodeUa. *> M 
Klekt. • • > • *' 

• JAI 
Suknės • • v«s'ofi Hranirakm. . «•*» 

0 V A I K A M S 

5 8**: 
pilna- irenK-. *"x£ inirubi kotai f«^» 
MerK«irlu 

pil 
l>v 

Vartokite Kalėdų 
Kre«t« 

S u e v Slor*—6409 S. FaKted Street ^ T ^ 

3 U 9 L i r c o l n A v e n u e 3356 W. 2 6 t h S t r e e t 
ctpc m. <~ 

32 W. Wc«hin«plon Street 4736 S. Ashlan* Avenue 
Alio «t Markt PKOPLIS Stor-. n H e i h o . r I . , v 

Tuetdoy. Tfcgridoy & Saferrfay Hiį 

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

http://Robe.it
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NORI PAPIGINTI 
VAŽINĖJIMĄ 
AUTOBUSAIS 

Penktojo wardo aldenne-
nas Douglas, Chioago univer
siteto profesorius, aldeniie-
ny taryboje iškėlė sumanymą 
kreiptis į Illinois prekybos 
komisija, ir jos prasyti su
mažinti ratą už važim'jima 
autobusais Chieagoj. J is sa-| 
ko, kati šiandie mokama 10 
rentų ratą yra didele ir m 
teisinga. 

Anot akiermano Dougjaa, 
autobusų kompanija per me
tus padaro 740,(X);) doK pel
no, arba tarp 18 ir 29 nuo-
>imrių savo visos vertės. 

Kompanijos nuosavybių 10 

PENKI ŽUVO, DVYLIKA SUŽEISTA labai įdomių kalbų. Vietos kle j kienei, kuri yra žinoma savo B u d r i k o P r o g r a m a 
imnoc Irm T .intn« <i\*»ilri>m i gabumais ir simpatiškumu. 

Linkiu, kad ateity nemisto-1 P e r e i t « ^kmadienį teko ri
bomis kun. Linkus sveikino 
susirinkusius ir irirogramos 
dalyvius. 

Tik didžiausias papeikimas 
kuopų narėms, kurios pralei
do tokią įgražių progą — ne
dalyvavo .apskr. koncerte. 

tų energijos. 
Dalyvavus A. P. 

West Side Žineles 

Brighton Parko kuopa, yra 
viena didžiausių Chieagoj kuo
pų. Iš jos daugiausiai ir da
lyvavo narių, net ir svirių 0Q 
savim atsivežė. Nemažai da
lyvavo ir 

•> .*,'č&'k'M±s*f: 

("Draugas" Acrae telephoto) 
Arti Benton, 111., motorinis traukinys sudaužė sunkvežimi su WPA darbininkais; važiuo-

milijonų dol. įkainojimas yra jančiais j darbą. 5 darbininkai užmušta ir 12 sužeista 
paikumas, sako aldermanas 

Įspūdžiai Iš M. S, Douglas. Nuosavybių vertė Į B a t a k i š k i ų K l u b a s 
nėra didesnė kaip 3 J 3 4 0 * ^ . . ^ k į e k ^ ^ ^Apskričio Koncerto 
doleriu * ' 

*' jtakiškii) Chiea*goje? O daug. 
Prekybos 'komisija, sako Kur tik neisi vis jų sutiki i. 

jis, turėtų ištirti ir nustatyti Todėl kilo mintis įsteigti Ba-
autobusų kompanijos nuosa- ta-kiškių klubą. Klubo org-a-
vybių kainų ir tuo remiantis nizavimo iniciatyvos ėmėsi 

X Susirgo St. Baleiūnieij?. 
X Gražią, atmintį Aušros 

Vartų parapijiečiai padarė 20 
metinėse mirties buvusi savo 
klebono a. a. kun. P. Sbrafi-

marketpairkiex'ių.; n<>. Gruodžio 3 d. susirinko 
nemažas būrelis bažnyčion 
.paisimeMi. Gedulinga.* mišias' 
laikė kun. K. Rėklaitis, MIC.' 
ir la'bai gražų pritaikinta tai 
dienai pasakė pamokslų. Ačiū 
visiems prisidėjusiems prie 
mišių. Dvasios vadams už vi
sokeriopų pagalbų. 

'U r R ap-

paskirti pastovių ratų. Ona Svilienie, Ona Juseienė, 

I Malonu buvo gerėJtis Sabo-
nienlasi igriežimiu smuiku; jai 
pianu pritarė K. Sabonis. 

Lapkričio 24 d. įvyko M. Baigiant programų dar dai-
B. apskrities koncertas West na.vo solistė Harriet Lukas ir 
FnUmano parapijos svetainėj, mergaičių choras. 
Koncertas nebuvo 
publika, bet gausingas 

Buvo kelios ir veistsaidietes 
su "M, D . " redaktore S. Sa
kai iene prieky. Town! of Lake 
sų-gietės, nors ir vėlokai, bet 
visgi dalyvavo. Bet iš kitų 
kuopų visiškai nepasirodė. 

Vestpuimaniškės sų-tės su
gebančios ir bizny, ni?s pel
no, kiek teko girdėt, atliko 
gražaus. 

Vadio, West Pullmano sų-
gietėms, artistams, svečiams 
ir apskrities pirm. Alb. Poš-

įgausinga^ 
gra^ 

Publika, buvo susižavėjusi 

Aid. Douglas sako, miesto.! Ant. Jusčius ir Ant. Skirius. 
administracijai miegant auto-, Pirmas batakiškių. pasitarimas 
busų kompanija visų laikų įvyko 1940 m. liepos 26 d. p:s 
nemokamai naudojasi miesto Jusčius, gi 19-& m. gruodžio 
gatvėmis. j 1 d. galutinai nutarta įsteigti 

Tarybos transportacijos ko Batakiškių Klubų. Visį bata-
miteto pirmininkas aid. kiškiai prašomi savo adresų 
Quinn pranešė, kad šis komi- pranešti Ant. Jusčrui, 6821 S. 
tetas seniau hivo padaręs Talman Ave., Ohicago, 111. . 
rezoliucijų, >kad miesto ad- p 0 Kalėdų bus sušuruktas 
vokatas tuo pačiu klausimu j pirmas Batakiškių Klubo su-1 Trečioj daly dalyvavo žy-
kreiptusi į valstybinę preky-, sirinkimas. Batakiškių vyrai, nii Cbicagos dainininkė gra-
bos komisijų. Bet rezoliucija žmonos ir vaikai skaitomi pil- žiabalsė M. Janušauskienė, 
iki šioliai nebuvo iškelta pa-' nateisiais batakiškiais. Tad kuriai (pianu akompanavo B. 

visais artistais, net keletą ka
rtų išauk e pakartoti. . 

žia programa ir žymiais ta-
lenltais. Pirma duiiį :rfrogramtois 
išpildė grupė sodaliečių mer- i Programos vedėja buvo ap-
gaičių, vadovystėj Harnot Lu- skrities pirmininkė Albina, 
kas. Padainavo keletu lietu- Poškienė, kuri buvo įdėjusi 
viškų bei angliškų dainų. daugiausiai darbo rengiant šį 

Antroj daly publikų žavė- koncertų. Nemažiai darbavosi 
jo baritonas K. Sabonis, ku- Pauliienė ir vietinės kuopos 
r'naan pianu akompanavo jo narės, kurios dar ir pavaišino 
žmona. 

čioje taryboje. Dabar tas bus 
padaryta. 

Autobusų kompanija savo 
nuosavybes , buvo casiūlusi 
miestui pirkti už 10 milijonų 
dolerių unifikacijos sistemai. 
Bet iš to tik pasijuokta. Tad 
kompanija pardavimo pasiū
lymų ištraukė ir pareiškė, 
kad ji ir toliau nepriklauso
mai veiksianti. Bet ar ji no
rės nepriklausomai veikti, kai 
bus sumažinta važinėjimo 
ratą. 

vi'si atsiliepkime Janušauskas. 

svečius. Svečių tarpe buvo ma 
tyt dr. Šlakienė ir neseniai 
grįžus j Clneagų iš pavergtos 
tėvynės Lietuvos dr. Račkaus 
žmona K. Račkien3, 'kuri pa-
tsaikė trumpų, reikšmingų ir 

KLAUSYKITE! — PATIKS! 

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!! 
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc. 

Paštmiamvagone 
rastas peršautas 

Pennsylvanijos geležinke 
lio traukinio paštiniam vago
ne ties naujuoju paštu rastas 
peršautas geležinkelio pašti-
nis klerkas Carl R. Shinn, 52 
nx amž., iš Warsaw, Ind. Jo 
lavonas vagone rastas prieš 
pat traukinio išvažiavimų į 
Pittsburghų. Šalia jo rastas 
tarnybinis revolveris, kurs 
del visako vagone buvo lai
komas. 

Policija spėja, kad klerkai 
nusižudęs. Bet nežinoma prie 
žastis. 

Jo lavonų atrado kitas paš-
tinis klerkas, kurs atėjo su 
juo kartu išvažiuoti. 

Vedami tardymai. 

* 

Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James 
Kristina Kriščiūnaite ir Jonas Paredna 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius 'Sank Liu Lujis* ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Žabeli a ir kiti 

Šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Ave. Chicago, Ulinois 

Tel. Prospect 4050 / 
44THE LITHUANIAN HOUR" 

Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Baiikie 
tams. Laidotuvėm-
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

A.. B A 
VINCENTAS SAROČKA 

d., 1940 m., 
sulaukęs 27 

Mirė gruod. 3 
6:00 vai. ryte, 
metų amžiaus. 

Gimęs Scranton, Pa. 
Paliko dideliame nuliūdime 

motiną Juozapatą (po tėvais 
Lauruškaitę), dvi seseris, Mo
niką VValker, svogerj Bernard, 
Ir Eleną; tetą Uršulę Gav5-
naitienę ir JOR šeimą, dėdę 
Kazimierą Saročką ir jos šei
mą, tetą Saliamoną Mikšifl-
nienę ir dSdę, ir Scranton, Pa., 
dėdę Antaną Laurušką ir daug: 
kitų giminių, draugų Ir pažį
stamų. 

Kūnas pašarvotas namuose 
9943 So. May St. Tel. Beverly 
3936. 

Laidotuv§s jvyks šeštadienį, 
gruodžio 7 dieną. Iš namų 
8:00 vai. ryto bus atlydėtas j 
šv. Jurgio pa.rap. bažnyčia, 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio siela. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugug-ges ir pažį
stamus dalyvauti šiose laldo-
tuvčse. 

Nuliūdę: Motina, Seserys. 
Tetos. Dėdes, švogeris i r Gi
ni inFs. 

Laidotuvių Direktorius S. P. 
Mažeika. Tel. Yard* 1138. 

tP 

\ : 

WAUKEGANO LIETUVIAI! 
Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:— 

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitę, Malonų Patarnavime — 

Šaukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

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

Amie Drew (Kubaitytė) 

^ 

TELŠ. 
Daniel B. Drew 

Septynių Metų Mirties 
Sukaktuvės 

# 

A. I-A. 
Stanislavos šatkienes 
Jau sukak-o 7-ni m^tai, kai 

mylima dukrelė Stanislava Ša
tienė, sulatikusi 30 metų am
žiaus, atsiskyrė nuo mūsų. Juo 
da žemė atsiėmė ią gruodžio 6 
d., 1933 m., paliko dideliame 
nuliūdime motina Antaniną 
Drigotienę, dukrelę Irene Ša
tas, patėvj Steponą Drierota, ir 
kitas gimines ir pažjstamus 
Lietuvoje ir Amerikoje. 

O mano brangi dukrelė, k.iip 
liūdna man be tavęs. Tavęs 
niekados neužmiršiu. Nepail
siu tave lankydama ir tavo ka
pą, dabindama. Guliu ir keliu, 
tu visados mano mintyse stovi. 
Vis rodos laukiu tavęs sugrįž
tant, mano mylima dukrelė ir 
motinėlė, bet rodos mano lau
kimas veltui, jau tikrai tu pas 
mus nesugrjši. bet anksčiau a r 
vėliau pas tave ateisiu. 

Liūdnai atminčiai mano 
brangios dukrelės Šv. Miš'os 
bus laikomos gruodžio 6 d., šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
Bridgeporte, 8 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines ir pažys
tamus atsilankyti ant Mišiu ir 
pasimelsti už jos sielą. 

Tave, mano dukrelė, juoda 
žemė prisliegė. Šiame pasauly
je, vasaroj gėlėms, žiemoj eg
lelės dabinu ir ašaroms apleis-
tau tavo kapelę. Miela mano 
dukrelė, ilsėkis šaltoj žemelėj, 
ir lauk manęs ateinant. 

Nuliūdę: Motinėlė, Dukrelė, 
Giminės ir Pažystami, Lietuvo
je ir Amerikoje. 

šij vai uv.lą geri tu puikiu ra
dio programa, kurią patieki 
Jos. F. Budriko radio ir ra
kandų krautuve, 3401) S. Hal-
sted St., iš didžiulės \ \TFL 
radio stoties nuo 5;.*>0 iki i>:'»<*> 
vakaro. Tai buvo kaip ir ju
biliejine programa su Maka
lais, gražiomis dainomis cluv 
ro ir dueto bei simfonine Bu
driko radio orkestrą, kuri y-

patingai gerai sugrojo lietu
višku melodijų vainiką. Mat. 
gruodžio 11, 1929 metais, Bti-
drikas pradėjo leisti šias ijjn>-

] gramas iš W€FL stolies, o 
pirmąsias programas pradėjo 
leisti rugt^ejo mėn., 1929, i« 
WLS stoties. Matomai, klau
sytojai įvertina Budriko kul
tūrini darbg, ir todėl biznio 
reikalais nepamiršta apsilan
kyti į Budriko i-aclio ir rakan
dų krautuvę Bridgeporto ko
lonijoj, kurioj dabar eina di
delis 29 metų bizrnlo sukaktu-
•vių išpardavimas. P. 

.MARCELE ORCHIN 
(Po tavais Snumlakaitf- gyve
no 10712 S. U'ulMtvh Ave.) 

Mirė gruod. 4 d., 1940 m., 
2:10 vai. ryto, sulaukus puses 
amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Kaltinėnų par., Borta-
ftiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 38 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyra Pranciškų; 4 dukteris — 
Amilija, Onų, Stanislavą ir 
Bronislavą; žentų Maurioe Be-
ard; sesere Barborą "Rasbid i.r 
jos šeimą; 3 brolius — Anta
ną, Kazimierą ir Stanislovą 
Sma,rdakus ir ju šeimas ir 
daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje. 10834 S. Michigan 
Ave. Laidotuves jvyks šeštad., 
gruod. 7 d.. 1940. Iš koplyčios 
8 vai. yto bus atlydėta j Visų 
šventų pa.r. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velioni* siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į š\r. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: 1*11—. Dukterys, 
žentas. Sesuo, Broliai Ir ftlnii-
nėis. 

I^aidotuvin direktorius Anta
nas M. Pbillips. tel. — Yards 
4908. 

* J 

^ 

a* 

Norety paskrajoti 
lėktuvu 

Mrs. Martha Ann Mullen, 
5947 W, Rače gt., rytoj, gruo
džio 7 &, minf^ savo 100 me
tų amžiaus su1 kt\. J i reiškia 
noro sią sukaktį apvainikuo
ti paskrajojimu lėktuvu. Ma-
tjrt, jos noras bus įvykdytas. 

REMK1TE, F T . \ T T X K m 
KATALIKIŠKĄ S>AUDĄ. 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" 
Katalikiški ir Lietuviški 

1 9 4 1 K A L E N D O R I A I 
Jau Atspausdinti. 

Dienraščio *' Draugo' • spaustuve yra vienintele spaus
tuve Amerikoje, ir gal pasaulyje, kuri išleidžbi kasmet 
įvairia-spalviu, kalendorhj katalikiškoje ir lietuviškoje 
dvasioje. Viso? reikšmingos šventes, šventieji, ir [pas
ninkai, kurie pasitaiko metų .bėgyje yra aiškiai pažen
klinti ant "Draugo" kalendorių. Tai yra vienas iš 
reikšmiugiaush), svarbiau'shj ir puikiausių spausdinių 
mūsų stpaiistuveje. 

" D r a u g o " 1941 m, kalendorius galite gauti pas agen
tus ar mūsų raštinėje. 

KALENDORIŲ KAINA YRA TIK — 
centai 

Phone 9000 

OAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER - PRUZDSf 
Geriausias Patarnavimą* — Moteris patarnauja, 

W. 15th Ave. 620 

Asmeniškai ar laiškais kreipkitės į: 

D R A U G A S 
2334 South Oakley Avenue 

Chieago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite tnHaų radio pvogramo Antradienio te 
toįfdtnifci rytai* 10:00 valand* tt WHIP etotlea (1480 k.) 

NAEIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
AmDULAIlbL DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

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

Anthony B. Petkos 6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt. 
CICero 2109 

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

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

Lachavvicz ir Simai gzastEL*-
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrins 42-44 E. 108 g 
Phone PULlman JL27(̂  

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

S. P. Mažeika 
Altanas M. Phillips 

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Iitnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:////TFL
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Išstatytas Andų Švč. P. 
Marijos Vainikas 
Seniausias ir didžiausias pasauly 
tikrųjy emeraldŲ rinkinys 

Sopulingosios Dievo Moti- tais padaryti planai Dievo 
uos bažnyčioje, Jaekfon bulv.! Motinai atsidėkoti vainiku, 
ir Albany ave., kur turima fcnfl apie šešerius metus dilti 
nuolatine Novena Sopulingos t i vainiką. Sunaudota dau-
Dievo Motinos pagarbai, gruo ; giau kaip 100 svarų gryno 
tižiu ti, 7 ir 8 dienomis bus iš- aukso. Įsegta 453 tikrieji em-
statyta Andų Sve. P. Mari- eraldai, kurių visų svoris su
jos vainikas, nusagstytas em- daro 1,521 karatą, 
eraldais. Novenoje dalyvau
jantieji galės vainiką matyti. 

Nuolatines novenos direk
torius kun. J . R. 

Policija vel susimeta 
š "bookies" pnes 

K e a n e , ; r 
O.S.M., pareiškia, kad šis n J ^ i c a g o j pohc j a u naujo 
.. . pradeda kampaniją p n e s 
įkainojamas vainikas yra 
Andų novenos didžiausia pa
sauly brangenylA Ameriko
niškas brangiųjų akmenėlių 
sindikatas šį vainiką nupirko 
iš Popayanų, Kolumbijos ( l \ 
Amerika), katalikų bažnyčios. 
Tas įvyko 11)36 metais. Popa-
yau bažnyčia pardavė vaini
kų remdamosi specialiu po-
ptafamr--Pijau* X 1U14 me
tais išleistu leidimu. Už vai
nikų pi/ii&ai buvo labai rei
kalingi pppayanams pastaty
ti našlaitnamį, ligoninę ir 
seneliams prieglaudų. Ėme 
daug laiko rasti atitinkamus 
pirkėjus. 

"bopĮries" — gamblerins, ku 
ric išnaudoja visuomenę, iš 
kai kurių lengvavalių j į 
spausdama paskutinius cen
tus — visų pragyvenimo prie 
menę. 

Šį kartų kova su "book-
ies" vykdoma lllinoiso gene
ralinio prokuroro Cassidy 
pastangomis. Šis prokuroras 
sausio men. pradžių baigia 
savo tarnybos terminų. J i s 
yra demokratas. J o vietoje 
nauju prokuroru išrinktas G. 
Barrett, respublikonas. 

Prokuroro Cassidy pasidar 
bavimu St. Clair apskrities 
(Kast St. Louis) circuit teis
mo teisėjas Maurice V, Joy-
ee išleido laikinų "injune-
tion,*y kuriuo griežtai uždrau 
džiamas ' ' book ies" operavi-

MERGAiTis AUGmTAS VERŠIUKAS - čEMPUONAS Chieagon atvyksta 
garsusis Rodeo 

CH1CAGO, 111., gruodžio 4 
d. — Chicagon atvyksta 75 
honbojai, geriausi vakarų ro
deo performeriai. Ka r tu su 
jais gabenama 300 laukinių 
galvijų iš Montanos ir Wyo-
ming. 

Ši grupe geriausių hovbojų 
ir galvijų dalyvaus kap. A. 
L. Gatewood's "F ly ing X " 
Rodeo atidaryme šį šeštadie
nį, gruodžio 7 d., Coliseume 
(loth ir AVabash). Šis di-

ffl 
džiausiąs RoCSfco tęsis iki 
gruodžio 15 d. 

Rodeo dalyvių tarpe v ra 

CLASSIFIED 
PARDAVIMU TEATRAS 

' B l l f f a l o B i l l " Co- 1 t o j- Q e r a Pr°*a lietuviui įsigyti at-
sakomingrą, biznį. Kreipkitės j : Box 
«4. "D»ug»s'(, 288-1 South Oakley 
Ave., Chicago, 111. 

PARDAVIMU TA VERBAS 
Kampinė vieta; Chicagos piet-vakarų 
dalyje; puikus biznis išdirbtas; sale 
tea t ro , l ' r iežast is ; par tner ia i nesut in
ka. Ka ina $2,000. Atsišaukite j Uox 
68. Dranga*. 2384 So. Oukl ty A v c , 
a r b a šauki te CANal 8010. 

— 
Vainikas visa laika, yra 

laikomas vieno Xe\v Yorko 
banko požemiuose. Į Chicaga 
atvežtas su speciale sargyba. 
I r bažnyčioje vainikas specia-Į mas ir telefonų ir telegrafų 
les sargybos bus saugojamas.j kompanijoms įsakymas ne-

Trumpai suglaudus šio ne-' pranešinėti jokių žinių apie 
įkainojamo vainiko istorija) arklių lenktynes. 

* ^Teisėjo Joyee nuosprendis 
liečia visa valstybę, kurioje 
veikia apie 2,000 "toookies*; 
ir. iš to skaičiaus apie 1,500 
vienam Chicago mieste. 

("Draugas" Acme telephoto) 

International Live Stock parodoje, Cliicagoj, grand čempi-
jonatas pripažintas mergaites Evelyn Asay, 118 m. amž., iš 
Moiint Carroll, 111., augintam veršiukui " S a r g o " , j i s yra 
Hereford veislės. Čia vaizduojama ta mergaite su tuo įdomiu 
veršiuku. ! 

tokia: 
Popayanų gyvenamoji sri

tis yra Andų kalnuose, Ko-
lombijoje. 1590 metais vaka
rines l \ Amerikos pakrantes 
ištiko maras. Popayanus apė
mė baime. J ie pasiuntė dele
gaciją pas vyskupą, klausti, 
kas darius. Vyskupas patarė 
tikintiesiems vykdyti nover!} 
į Išganytojo Motiną. Popaya-
nai tuo būdu išsivadavo iš 
maro pavojaus ir 1593 me-

Pašalins gatvekarių 
bėgius # 

Chicago miesto valdyba su
skato darbuotis, kad gatveka-
rių kompanija 'be delsimo pa
šalintų trolley vielas ir be-
jgius Cicero ave., t a rp Ar-

Šiandien, gruodžio 5 d. va
kare Belmont Hali, 1651 \V. 
Belmont ave., įvyksta Tom 
Rolevičiaus surengtos dideles 
rišt y nes, kuriose dalyvaus žy 
mieji lietuvių i r kitų tautų 
ristikai. : 

cher ave. ir G3 gat. 
(iatvekarių šie bėgiai y ra 

greta airporto ir tas pavo
jinga kylantiems ir nusilei-
džiantiems lėktuvams. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonisį Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandieni 

d a i l g į ž v m v b i u J o e C o d v i f a r d a v i m u i k ru tamųjų paveikslų t ea-
° * * * * " • ' , t r a s — geroj lietuvių apgyventoj vle-

garsiojo 
dy anūkas; Ear l ir Janice 
Sutton gai l ie j i vakarinių vai 
stybių galvijų gaudytojai; 
Heltn Clancy, garsiosios 
" F o g n o r n " Clancy dttkt*; 
iKenneth Boen, the " G a r y 
Cooper of the p la ins ' ' ir Emi 
ly Jean Davis, 12 Tnetų Tex-
as garsi jodinetoja. 

Kiekvienai programai yra i 
6,000 gerų vietų po 55 cen- j 
tus. Likusios yra rezervuotos 
vietos po $1.10 ir $1.65. 

Tai pirmasis tikrasis ro
deo Chicagoje toki* "ras že 
momis kainomis. (Sk.) 

REIKALINGĄ MERGINA 
Reikalinga mergina abelnal namu 

ruošai. Nei a vaiky. Jei nori. gali 
gyventi ton pat. Kreipkitės asme
niškai nuo 4-7 v v. Fraiik Giaas, 

! 1534 So. rali tumia. 

^Itchine GiTRtUtF 

^^jfllblIlIlK-v^fi 
Forąuickrelief Irom ilchinR of eezema, pimples. 
athlete's foot, seabies, rashes and other cx-
temally caused skin troubles, usc world-famous, 
cooling. antiseptic. ltquid D.D.D.Prt^scriptKjn. 
Greaseless. stainlcss. Soothcs irriuuion ?-»d 
ąuiekly stops intense itch.ng. 33c trial bottle 
proves i t , o ryour moncy back. Ask your 
drucgist today for D. D. O. PrtESCRlPTlON. 

WOLK STUDIO 
1945 West 3 5 * Street 

MODERN 
<X)Ml'I.K'lE 
ADVANCED PHttIOr.KAI'lO 

LOVVEST N M U PRICES 
PHONE LAFAYETTE 2813 

*$to 

H0LLYW0QD INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms i r visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Vlrglnla 9780 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestnvėm, Krikštynom ir kito
kiem Banki< tam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas FaUrnavimas Visiem* 

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

J= 

% 

/^r 

SABONIS IR BUICKI 
• 

Du garsūs i r visų mėgiami vardai ipo visa Ameriką. 
Sabonis už malonų, nuoširdų, ir teisingą patarnavi
mą. O Buick?, jame važiuodami, sakysite su pasige
rėjimu: " A k koks malonus ipasaulisl" 

Sabonis parduoda naujus 1941 Buickus, pri ima į 
mainus visų isdirbysčių automobilius, be skirtumo, 
ka ip j is būtų senas a r jaunas, i r turi didžiausį pasi
rinkimą vartotų garantuotų automobilių. 

"Kreipkitės į SABONĮ: 
1735 S. Union Avenue, 

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

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

Tel. LAWndale 1707 

C O N R A D 
Fotografas 

įtudija {rengta p Ir 
uos rūšies su mo> 
termiškomis užlaido
mis ir Hoilvwood 
šviesomis. U i / b a a 
O a r a n t u o t a a 

420 YVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883 

Res. — ENGlewood 5840 

MIDIMEST FUEL OIL SERVICE 
BLUE FLAME RANGE OIL 

-

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

-Pastovumas-
*=^ 

Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 
Ši bendrove, kaip mūsų ta^ta yra jsteipta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nekasiu 
saugesnes vietos taupyti savo pinjgus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

Sįgr 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

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

Range Aliejus (Phillips Fuel Aliejus 

2 3 3 5 ^ S d r W E S T E R N AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

tik #1.00 
" D R A U G A S " 

2334 South Oakley Ave,, 
CMcagO, Blinois 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBES EGZAMINUS? 

- • / » 
Nusipirkite Brošiūrą 

«THE BASIC PRINCIPLES OF DEMOCRACY & CITIZENSHIP , 

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

Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chicago 
SioJl brošiūra Angliškai ir Lietuviškai išaiškina, visus reikalingus 
klausimus ir pilnai prirengia nepfliečius prie antru pilietybtes popierų 

Kaina 25 centai 
Siųskite užsakymus į: 

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

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

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

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RE-
FR1GEKATORS — WASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS. 
Ali Nationally Advertised Iteuis. 

v >l 

* > 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Westem Avenue 
Telefonas REPUBL1C 6051 

FACTS YOU NEVER KNEW!H Jy Bob Dart 

Charles P. Suromskis & Company 
REAL ESTATE AGENCY & CONTRACTOR 
6921 So. Western Ave., Chicago, 0L 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
Farmaa, Lotus - Visokiau-

STATO ' 

TAISO siŲ i r Visur. 
APDRAUDŽIA 

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

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 

f # l REPublic 3713; Vakarais PROspect 0176 

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

• 



ĮTgag o * s Kotvirimdknk, sruod. S, 1940 

Dievo ApvaizJos Parapijos 40 MetŲ 
Gyvavimo Jubiliejaus Iškilmes 

Iškilmes prasidėjo gruodžio 
1 d., 10 vai., Dievo Apvaiz-

choro dainos, kalbos, vaiku
čių šokiai, deklamacijos, pa-

dos parapijos bažnyčioje iš-.rapijonų sveikinimai, Šalti-
kilmingomis šv. mišiomis. Di- miero Štabo pasirodymas, lai 
dingą parapijos liažnyria, ta mikis, šposai ir t. t. Jubilie-
«!ieną dar gražiau ir įspfldin- jinės vakarienes programos 
giau atrodė. Pasišventusių vedėju buvo kun. Vladas Ur-
neserų Kazimierieeių kruopš- ba. Dievo Apvaizdos parapi
niu rūpestingumu, visi bažny
čios altoriai lmvo išpuošti 
gražiomis šviesiai galtonomis 
chrizantemų gėlėmis, kurios 
su baltais marmuriniais alto-

jos asistentas, kuris gražini 
su dideliu sumanumu ir grak 
štumu taip turininga vakaro 
programa pravedė. Labai gra 
žias, pamokinančias, turinin-

riak labai gražiai ir didingai gas, nuoširdžias, giliai patri-
visa bažnyčią puošė. Bet ne 
vieni altoriai ir bažnyčia bu
vo gražiai išpuošti, nes išėję 
iškilmingų mišių laikyti kun. 
klebonas Albavičius, kun. Jus 
tinas Mikaitis, Pranciškonų 
Ordino, kun. B. Urba, seserų 
Kazimieriečių kapelionas ir 
gi vilkėjo naujus puošnius 
specialiai jubiliejui seserų Ka 
zimieriečių pagamintus baž
nytinius rūbus. 

Nepaprastai gražų ir Įspū
dingą pamokslą jubiliejaus 
proga pasakė Dominikonų Or 
dino Tėvas Kazimieras Žvirb 
lis. Tikrai Dievas nepašyk
štėjo apdovanoti savo ištiki
mą ir nužemintą tarną to
kia gražia, aiškia visiems su
prantama iškalba tą jaunąjį 
Amerikoje gimusį pavyzdin
gą kunigą ir susipratusį lie
tuvį. 

Be bažnyčioje įvykusių iš
kilmingų pamaldų, 6 vai. 30 
min. vakare, parapijos salėje 
įvyko vakariene, kurią drą
siai galime pavadinti gerojo 
ir visų mylimo klebono Alba-
vičiaus apaštalavimo trium
fu. Erdvi parapijos sale dar 
gerokai prieš programos pra
džią sausakimšai prisipildė. 

Sėdimu vietų prie stalų bu
vo virš 600, bet jųjų neužte
ko, ir todėl prie kai kurių 
stalų . svečianv; teko vakarie
niauti pakaitomis. Vakarienes 

jotingas lietuviukas kalbas pa 
sake Didžiai Gerbiamas Pra
lotas Krušas, Lietuvos kon
sulas Daugžvardis, "Drau
g o " redaktorius L. Šimutis, 
radio "dėde" Povilas Šalti-
mieras ir dr. Petras Vileišis. 

Seserų Kazimierieeių vado
vaujami parapijos mokyklos 
vaikučiai gražiai lietuviškai 
padeklamavo, padainavo ir 
pašoko. Gausus parapijos 
choras, Kasto Sabonio vado
vaujamas, gražiai įvairias 
dainas sudainavo. Taip pat 
gražiai ir įspūdingai dainavo 
solistai; Piežienė, mūsų talen
tingo žurnalisto Stanley Pie-
žos žmona, J . Kudirka, sesu
les Orlauskaitės ir Kastas 
Sabonis. Nuostabiai darniai 
ir grakščiai padainavo Povi
lo Šaltimiero trio: Floriutė 
Balsiūtė, Albina Kaspariūtė, 

DIEVO APVAIZDOS PAR. JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ 

Jaunasis Richardas vaidi
no patį Dievo Apvaizdos pa
rapijos kleboną ir svečiams 
vaizdžiai nupasakojo visus 
skaitlingus parapijos klebono 
darbus bei vargus. Jaunojo 
1' klebono'' pasisekimas buvo 
nepaprastas ir jo kalbą daž
nai nutraukdavo griausmingi 
aplodismentai. 

Nemaža jumoro įnešė ir 
Šaltimiero "Shenodorio gri-
noriai," kurie visus prijuo
kino savo sąmoningais špo
sais. 

Be to, Dievo Apvaizdos pa 

gi pavieniai aukotojai, kurie 
drauge su draugijomis paau
kojo apie 500 dolerių. 

Baigiantis vakarienės pro
gramai prabilo ir pats svar
biausias vakaro šeimininkas 
klebonas kun. Albavičius. Jis 

Šį Vakarę Marijonų 
Bendradarbių 
Susirinkimas 

(Cicero. — šį vakarą 7:30 
vai. įvyks Marijonų Bendra
darbių Draugijos 21-mo l?ky-
rkius parapijos mokyklos ka-

APLINK MUS 

nuoširdžiai padėkojo savo bu . , , . / . . i m bary svarbus susirinkimas, i vusiems ir dabartimems pa-1, . , . v /* * 

Vanda Zabela, Šis jaunųjų r a p į j a s a v o jubiliejaus pro-
radio žvaigždelių ansamblis 
tiek savo švelniu dainavimu, 
tiek gracija ir jautriu dainos 

ga susilaukė duosnių aukoto
jų ir rėmėjų. Pirmoje eilėje 
tenka pasidžiaugti veikliomis 

rapijonams už rodomą para
pijai prielankumą ir duosnu 
mą. Jis taip pat gražiai pa 
sveikino garbingus parapijos 
steigėjus ir visus dabartinius 
veikėjus. Dėkojo gausiai susi
rinkusiems svečiams, artis
tams, biznieriams už dova
nas, šeimininkėms, kurioms-

kurį būtų labai gražu, kad, 
kuo skaitlingiausiai susirink
tumėte. Tat, ciceriečiai ir bul-
variškiai, Tėvų Marijonų Ben
dradarbiai, malonėkite šį va
karą tai padaryti — kuo skai
tlingiausiai dalyvauti, šiame 
susirinkimai bus renkama val
dyba sekantiems metams, už 

meno atjautimu drąsiai gali( parapijos draugijomis ir jųjų 
pretenduoti į geriausių rink- vadais. Visi jie jautriai ' ir 
tinių parengimų programas. n u oširdžiai sveikino savo my-
Galime tik būti dėkingi Po- j i m a dvasios vadą kun. Al-
vilui Šaltimkrui už tą gražų bavieių ir įteikė jam dovanų 
lietuviškos muzikos ir meno 
kėlimą. Taip pat gražiai 
smuiku pagriežė L. Sabom'e-
nė savo grakščiai dukrelei Syl 
vijai akompanuojant. Bet ta
lentinga Sabonių šeima ne-

,pašykjštėjo perduoti savo me-

., . , ,tai yra svarbiu, kad visi dalv-
sumaniai ir vikriai vadovavo * . . . 

vautumėte ir išsirinktumėte 

parapijai. Sveikino ir dova
nas parapijai įteikė šie as
mens: S. Eimantienė nuo Šv. 
Antano dr-jos, A. Grisius 
nuo Maldos ir Apaštalystės 
dr-jos, T. Stočinskienė nuo 
Gyvojo Rožančiaus dr-jos, programa buvx> ripat*, j įmVrt v ' j f v . , Ą :I 

tikrai lietuviška ^ a k l r i e n ? n W k « k a b u ^ " ! r s a v 0 J a u n e s - | ° ™ J u c i e n e rrao Šv. K * 
prasidėjo malda, kuri* paskai " ^ ™ s 7 m e t » s ū n e l i n i M-.a&aiero Akademijos Bėmėjų 
tė gerb. k-un. dr. K. Rėktai- b a r d u i , kuris atliko rolę tik-, skyr., A. Venslauskienė nuo 

Ona Jucevičienė, ir linkėjo 
visiems geros sveikatos ir pa
sisekimo, ypatingai maldauda 
mas ,,-Visagalio laimingesnės 
ir gražesnės ' ateities mūsų 
brangiajai senajai tėvyne! 
Lietuvai. 

Tikrai šis vakaras paliko 
visiems dalyviams neišdildo
mą įspūdį ir aiškiai įrodė, ko 
lietuviai trokšta ir ką ji<? 

atsakančią valdybą sekan
tiems metams. Lauksime! 

Valdyba 

Pamesta bomba, 
bet neprogo 

J East Chicago aldermano 
Alex Dragus valgomųjų pro
duktų parduotuvę naktį pro 
langą įmesta dinamitinė bom 

gali nuveikti tokių kilnių ii ba. Laimė, kad ji nesusprogo. 

tis. Paskui sekė solistų ir rai majestriškai. 

He Wžli Be Ampng Those PresentĮ 

Dievo Apvaizdos Moterų Rė
mėjų dr-jos, M. Ereminaitė 
nuo Tretininkų brolijos, Pran 
ciška Ivanauskienė nuo 26 Tė
vų Marijonų Rėmėjų kuopos, 
LT. Jucienė nuo Šv. Onos dr-
jos, Juozas Bagdonas nuo 
Skautų būrio ir labai skaitlin 

mylimų vadų kaip Didžiai 
Gerbiamas ktebonas Albavi
čius vadovaujami. Tegalime 
visi nuoširdžiai palinkėti il
giausių metų Dievo Apvaiz
dos parapijai ir jos garbin
gam vadovui. 

N ėriukas 

''Negali būt tikros meno 
meiles be karštos žmonijos 
meilės." 

Aldermanas gyvena ant 
parduotuvės —- antrajam auTc 
šte. Jis nugirdo, kaip auto
mobilis staiga sustojo ties 
parduotuve ir akimirkoj suž
vangėjo lango stiklai. 

Jis suskubo į parduotuvę 
ir ten viduje rado pamestą 
bombą. 

Sakosi jis neturįs priešą ir 
nežinąs to kėsinimosi prie
žasties. 

X 30 No. La Salle rūmų 
skiepe buvo kilęs gaisras, ku
rį laiku užėjo tų rūmų dženi-
torius Frank Butkus. Nors 
gaisras greit likviduotais, ta
čiau buvo nutrauktas fcelefo-
no ir šildymo tinklas. Tuose 
rūmuose yra ir Lietuvos KOĮ-
nsulatas, kuris vieną dieną 
veikė be šilumos ir telefono. 

X Kas is "Draugo" skai
tytojų' n(>ri dalyvauti " Drau
go " bankiete ateinantį sek
madienį, tikietų gali gauti 
pas "Draugo" agentą K. Rai
lą, 12148 Lowe A ve. Gtaiinm 
užsisakyti telefonu: Commo-
doire 3259. 

X Jos. M. Mozerį, sekreto
rių Keistuto i^pulkos, gruodžio 
2 d'., Loretta ligoninėj, apdo
vanojo gražiu "babe boy'\ 
Motina ir sūnus yra priežiū
roj d r. S. R. Palulsio. 

X ARD 1 skyriaus, Town 
of Lakeį' suširirilflmeį: praeitą 
sekmadienį, renkant valdybą 
vienbalsiaiužgirta senoji, 'fitt-
ri visuomet palaiko skyrių-
aukštam laipsnyje. 

X Bridgeportietė Z. Giržai-
tienė yra viena žiemos aukų: 
eidama paslydo ir krisdama 
sunkiai susižeidė. 

X Barbora Kraujaliene, ži
noma West Sidie biznierka, 
užvakar savo namuose turėjo 

gražų būrį viešnių, kurios at
vyko pasveikinti ją vardadie
nio įproga, 

X Ignas Jakeris, bridgepo-
rtietis, "Draugo" ir "La ivo" 
blokštas guli County ligoni-
skaitytojas sunkios ligots par-
nėj. Pažįstamieji prašomi ap
lankyti. • I 

X Ciceroj šv. Antano pa
rapijos bažnyčioj gruodžio 8 
d., 10 vai. rytoi per sumą pra* 
sidės 40 vailandų atlaidai. Su
važiuos daug svečių kunigų. 
Visiems bus gera proga atsi
likti adventinę išpažintį. Jei 
būsime geri, ir Kalėdų sene
lis nepamirš su, dovanomis. 

X Petras Selintus, gerai 
žinomas biznierius — real-et*-
tatindnkas iš So. Side, įsigijo 
vėliausios mados 1941 metų 
Buicką iš Milda Auto Sailes. 
Prieš mėnesį jis buvo sužeis
tas automobilio nelaimėje, bet 
dabar jaučiasi visiškai svei
kas. Pirmam naujo Buick iš
mėginimui Petras buvo su Mfc-
vim pasiėmęs Ed. Kubaitį, 
"Draugo" štabo narį, ir jo 
seserį. 

X šiandie laidojamas Vin
centas Zigmontas, plačiai ži-
nonnas cicerietii*. Jo brolis Juo 
zas per daugelį metų turėjo 

EDDIE WHITE, cafedom'. leadinf master of ceremonie. tella 
Bobby Deut.ch, clerk »t Chicago'. Own CKrUtm** Benefit head-
quar t*» tkat be wUl b* amon* tbe »tar« on "A Night of Stora, ' t o 
bo koU ia tbe Cbicofo Stadium, Dec. 18. TickeU for tbo big sbow 
oro >ow oa aole ot Benefit beadquarter«, 3 3 N. LaSalle. Entire 
procoods go to buy naw clotbing and aaooą for tbe city't m—dj. 
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Dienraščio Draugo Bankietas Su Programa 
Sekmai, Gruod.-Dec. 8, 

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

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

Kviečiame visus Draugo skaitytojus, rėmėjus ir prietelius atsilankyti ir da
lyvauti šiame šeimyniškame vakare! 
PRADŽIA 6 VAL. VAKARE BANKIETO HKIETAS #1.00 

uidgę, Ciceroj. 

X L. Vyčių- Chicago apskr. 
choro repeticija įvyksta šį va
karą, Aušros Varių parapijos 
salėj, 8 vai. vakare. 

X Iš WBBM radio stoties 
praeitą antradienį sporto pro
gramoj žymiausią, dalį užeme 
nuotykiai iš Karolio Požėlos, 
pagarsėjusio ristiko, gyveni
mo. 

X Ona Jackiene, BrLdgepo-
rto darbuotoja, buvo sunkiai 
susirgus i r gulėjo County li
goninėj. Dabar jau (pasveiko 
ir sėkmingai platina "Drau
g o " bankieto tikietus. 

X Jos. Kishkunaą 4918 V2 

i W. 14th St., Cicero, savo krau 
'• tuvę pripildė kalėdinėmis do
vanomis. Lange tik ir žiba 
aiuksas ir deimantai. Cicerie-
čiams nereikės važiuoti į did|-
miestį — galės gauti tinka-
mų kalėdinių dovanų pas J. 
Kishkuną. 

X Jono ir Jadvygos Čepu
lių sūnus Leonardas įaiu ant
ri metai lanko American Col-
lege. Siekia mokytojo profe
sijos. Tėvai, ypatingai moti-
nta, yra žymūs veikėjai. 


