
D R A U G A S 
LKTDA1A MA RIJO W BEVDROVt 
tt*4 80. Oakley Are* Chir*go. nttnota 

Trtefonaa Ornsml §010 — 8011 

Vlenlntftlts tautinė* Ir tikybinė* mintie 
UMuvių dlenraitia Amerikoj*. 

D R A U G A S 
The Uthii&ntan Daily Friend 

PTBL1SHED BY MARIAN GVLLD, 
S334 So. Oakley Ave., Chlcajro. lUinoto 

Tetephone Canal 80to — 8011 
The moat lnfluential Llthuanlan Daily 

ln America. Establiahed in 1909. 

T H E L I T H U A N I A N D A I L Y F R I E N D 
No. 290 3c a Copy Chicago, Illinois, Pirmadienis, Gruodžio-December, 23 d., 1940 m. Kaina 3c VOLMV 

T R U M P A I 
J. R. P. 

Stalino " s a u l ė " šviečia ne-
KALĖDINE NUOTAIKA 

_ • tik senuosius lietuvius, bet ir 

mokyklos vaikus, ir jiems kai Į V o k i e t i j a y r a s u s i r ū p i n u s i 
ha nebelietuviai, -bet rusai ir 
/ydai. Mokyklų atidarymo die 
noje į lietuvius mokinius po
litines kalbas pasakė komisa
ras Venclova ir komjaunuo
liai (turbūt iš Maskvos) Lur-
je ir Kuznecovas. Visi savo 
kalbas baigė garbinimu "mo
kytojo ir tėvo" Stalino, ku-j 
ris apie mokslą tiek nusima-
no, kiek degloji apie astrono-j p m m Ą ^ Anglijos laivy-
miją. J is mokytis tingėjo i r i ^ niinisteris "gundo Ameri-
todel iš mokyklos išbėgo pa-<ką imtis karo žygių" prieš 
čioje jaunystėje. J is Rusija Romą-Berlyną ir pridėjo, jog 
valdo ne mokslu ir išmintimi,* "Vokietija ypatingu susido-

Amerikos žygiais, Berlynas 
Pakeitė tarnautojus 
Pataria gerai pagalvoti 
Vyriausybės atsakymas 

BERLYNAS, gruodžio 22 d. brėžiai, jog Amerikos vyriau-
— Oficialusis Vokietijos už- sybė turės atsakyti prieš savo 
sienio ministerijos kalbėtojas! žmones, jei įveltų savo kras-

Ž I N I Ų S A N T R A U K A 
WASHINGT0NAS, gruodžio, teisti koncentracijų stovyklos 

23 d. — švenčiu proga svei- na trylika žydų ir dvidešimt 
kindamas CCC jaunuolius, 
Prezidentas Rcosesveltas pa-
reiško: " J ū s sustiprinot tau
tą ir padidinėt naudingumą, 
savo kraštui ir sau". 

šeši romunai komunistai. 

LONDONAS, gruodžio 22 d 
— Londono spauda plačiai 
rašo apie Hitlerio įspėjimą 
Amerikai ir svarbesnieji sluo 

MASKVA, gruodžio 22 d. gsniai pareiškia, jog Vokieti-

bet šautuvu ir žvėriškumu. Jo 
praeity yra žinoma ir Capo-
niškų darbelių. 

Lietuvos darbininkams Sta 
linas atsiuntė ne laisve, bet 
vergija ir rusiškus ekzekuto-
riua (žudytojus). Štai pavyz-
dis rssiško rojaus, kurį apra
šo komunistiškoji MDarbo Lie 
tuva": 

mėjimu laukia" Jungtiniu 
Valstybiiį reakcijos. 

Pasikalbėjime stii sjp&udos 
žmonėaiiis šis užsienio mintate 
rijos atstovai pažymėjo, jog 
tokiu karo žygių būtų perlei
dimas Vokietijos ir Italijos 
laivų, esančių Amerikos uos
tuose, Anglijai. 

AHGLŲ AGBNTAI 
AMBASADOJ 

' "Kaunas , Etla. Rūgs. G d. 
Komisija iš i n i V. Kacergins T a i P P a t ofidalMU pranc-Ša-
kio, techn. Keršteino, techn. n i a ' J°£ Vokietija prašiusi A-
R. Novikovo, dalyvauja* ^ ^ r i k ą . atfcuikti tris U. S.-am 
fesirtės sąjungos centro atsto- k*ados Paryžiuj tarnautojus 
vui T. Kapistinui, Vievio 
skyriaus kompartijos sekreto 

tą į karą priefi Italiją, Vokie
tiją ir Japonijai. 

riui E. Šnirmacherui ir pro
fesinės statybininkų darbinin
kų ir tarnautojų sąjungos 
Vievio skyriaus sekretoriui M. 
Siniakui,, konstatavo, kad pasiųsti), 
prie Darbo Liaudies Komisa
riato darbininkų barako staty P R I E Š ANGLŲ 
bos (L. Daniuševskio siste- tOPAGANDA 

kurie priklausą Anglijos špio 
nažui. 

(Wasningtane St kr. H u 11 
pareiškė, jag Vokietijos pra
šymas priimtas ir jog šie tar 
nautojai būsią kur nors kitur 

mos) prie Vievio plento 8 dai 
lidžių — brigadieriaus, V. Fe-
diuškino, A. Šliachtiško., V. 
Potapovo, E. Purkino, Art. 
Timotajavo G. Andrejevo, V. 
Korunkevičiaus, ir M. Žeroms 
kio — brigadai, norėdama pri 
sideti prie stachanoviečių ju
dėjimo, perviršijo darbo nor
mą 330%. Baraką 100 žmo
nių (38,6x7 m.) kurio statyba 
normaliai, "turėjo užtrukti 105 
darbo dienas, minėtoji brigada 
pastatė per 32 darbo dienas, 
pradoGama dirbti rugpiūčio 2 
d. 12 vai. Galutinai, net su 
stogo uždengimu, krosnių su
statymu ir kt., barakas buvo 
baigtas statyti rugsėjo 6 d., 
12 vai. 

- A 

Kai kurie sluogsniai mano, 
jog šį pareiškimą rJorėjęs pa
daryti pats RLbbentropas. Na 
cių sluogsniai pareiškia, jog 
tai esanti kontrpropia gandą 
prieš anglų vedamą propa
gandą Amerikoje. 

Paremdamas užsienio mi
nisterijos pareiškimą, laikraš 
tis Roersen Zeitung, vokiečių 
kariuomenės organas, ragina 
Jungtinės Valstybės pirma ge 
rai pagalvoti prieš pasiren
kant šį pavojingą karo kelią. 

BRITAI PRALAIMĖJO 

Pabrėždamas, jog Anglija 
mil įtarimai jau sunaikinta, 
laikraštis pareiškia: 

MAtėjo jau laikas, kai šal
tai galvojąs Amerikos biznio 
žmogus turi gerai pasvarsty-

ITALIJOS PARAMA 
VOKIETIJAI 

ROiUA, gruodžio 22 d. — 
Informuotieji sluogsniai pra
neša, jog Italija ir Vokietija 
pasikeičia kareiviais. 

Autoritetingi sluogsniai sa 
ko, jog Vokietija pasiuntusi 
45,060 kariuomenės ir bomba 
nėšių padėti Italijos kariuor 

menei Albanijoj. 
UžJrdenio ministerijos orga

nas, Relazioni Internazionali, 
paaiškindamas buvimą šios 
vokiečių kariuomenės Italijoj, 
pareiškia, jog vokiečiai atsi
lygina už pasiuntimą keletos 
šimtų italų lakūnų ir karo or 
laivių. Vokietijon kovai su 
anglais. 

Tuo pačiu atveju informuo
tieji sluogsniai pareiškia, jog 
invazijai Angį i j on prasidėsian 
ti kitų metų pačioje pradžio
je. 

iVirginio Gayda, žymus fa
šistų redaktorius, įsako, jog 
kasdien į Kairo atvyksta dvy 
lika traukinių sužeistų anglų 
kareivių. 

Jis taip pat pareiškia, jog 
anglai, norėdami pasiekti Bar 
dijos apsaugos linijas [pavar
toję negarbingai baltą taikos 
vėliavą. 

ja suprantanti Amerikos pa
ramos Anglijai svarbą. 

Vakar Stalino 61 gimtadienis 
praėjo be formalaus paminė
jimo. Prieš metus Stalino gim 
tadienis buvo oficialiai mini- BERLYNAS, gruodžio 22 d. 
mas visoj Rusijoj, šįmet net — Laikraštis Voelkiscner Be 
ir Rusijos spauda nieko ne- obachter savo skiltyse įdėjo 
paraše. įspėjimą, jog bet koks naujų 

valstybių įsikišimas karan 
MEXICO CITY, gruodžio 22 prieš Italiją. Vokietiją ir 

Japoniją susilauks skubų vi
sų trijų valstybių pasiprieši
nimą. 

d. — Meksikos sostinėj prie 
visų teatrų, kur rodoma anti-
naciniai paveikslai, ir prie vi 
sų šalių, kur vyksta antinaci 
niai susirinkimai, pastatyta I LONDONAS, gruodžio 22 d. 
policijos sargyba, kad sulaiky — Kiek anksčiau buvo pra-
tų organizuotas nacių grupes j nešta, jog ambasadorium A-
nuo metimo ašarinių ir dvo- merikai paskirtas užsienio 

ministeris lordas HalifaxaB, 
bet autoritetingi sluogsniai 
šį pranešimą užginčija. Anba 
sadorius dar esąs nepakirtas. 

kian&ųjų bombų. 

BUKAREŠTAS, gruodžio 22 
d. — Romuiiįjoj suimti ir nu 

Tokiu būdu per 4 darbo die 
nas, neįžiūrint lietingo, oro, at" ti ar verta teikti reikmenis ir 
likta 260 m2 grindų antlagų,j pinigus anglams. Kurią dienų 
sustatyta 180 fundamentų stul; patys anglai keiks Amerikos 
pelių, sudėta 1,530 b. mtr.,1 paramą, nes ji tik prailgino 
medinės konstrukcijos, 340, beviltį karą anglų sąskai-
m2 stogo skydų, apdengtą to į t on ' \ 
liumi ir sunarstyta 65- m2 sie' Kiti vokiečiui sluogsniai pa 
nų, lubų ir pertvarų skydų, ir 

ITALIJOS LATVY-
NAS VEIKIA 

ATĖNAI, gruod'žio 22 d. — 
Oficialiai pranešama, jog 
graikų kariuomenė Albanijoj 
užėmė naujas fortifikuotas 
aukštumas Tepelini-Klisura 
apylinkėj ir paėmė belai'svėn 
300 italų kareivių ir daug 
ginklų. 

Taip pat pranešama, jog 
graikai sėkmingai tebe&ygiuo 
ja pirmyn ir kituose frontuo
se, ypaę Chimaros linkai. 

DAUGIAU 
KARIUOMENES 
PRIE BARDIJOS 

LIBIJOS FRONTE, gruodžio 
22 d. — Anglų atakos ant ap 
supto Bardijos uosto tebesi
tęsia, bet veiksmai kiek su
mažėjo. 

Tačiau atvykimas naujų an 
glų kariuomenės -būrių rodo, 
jog britai nemano atsisakyti 
Bardijos paėmimo. 

Antnavertus, neatrodo, kad 
italai manytų iš Bardijos pa-
sitraukti, nes matosi pasiruo
šimas laikytis. 

Anglų aviacijos ministerija 
Londone praneša, jog per 12 
karo dienų pašautai 144 italų 
orlaiviai, kai tuo tarpu težu-
vo Iv anglų orlaivių. 

Iš Kairo pranešama, jog 
anglų kariuomenėm daliniai 
kovoja lanapus Bardijos, mė
gindami pasiekti antrą Libi-

PAKEITIMAI 
ANGLIJOS 
KABINETE 

LONDONAS, gruodžio 2 . I 
— Londone plačiai kalbama 
apie naujus pakeitimus An
glijos ministerių kabinete. 
Pagal šiuos pranešimus lordas 
Halifaxas būsiąs paskirtas 
ambasadorium Amerikai, An-
thoriy Edenas užimtų užsie
nio ministerio vietą ir David 
Lloyd George taptų karo mi
ni sterilu 

Informuotieji sluogsniai 
mano, jog šiuos pakeitimus 
norįs pravesti pats ministeris 
pirmininkas Churehill. 

Kiti sluogsniai mano, jog 
Halifaxui pasitraukus iš už
sienio ministerijos, pagerėtų 
Anglijos santykiai su Rusija 
nes Edenas esąs geruose san
tykiuose su Rusija ir Lloyd 
George įsitikinięs, jog nuo Ru 
sijos prikLausanti Europos a-
teitis. jos uostą Tobruką. 

VOKIETIJA ĮSPĖJA PRANCŪZIJĄ 

atlikta visa eilė smulkesnių Lvovičius, P. Bojkius ir B. 
darbų, kaip krosnių sustaty-ĮVainšteino atlikti per dvi dar 
mas, laiptai, langų apkalimas 
ir kt. Tenka dar pažymėti, kad 
dažymo ir stiklinimo darbai 
buvo draugų Š. Gurvieiaus, L.'darbininkai. 

bo dienas". 
Komunistų nešamo rojaus 

rezultatus įsivaizduokit patys 

SHDPPINBDAYS 
LEFT 

BUT Mg/STMAS StAlS 

VICHY, gruodžio 22 d. — 
Pranešama, jog Vokietija įs
pėjusi Prancūziją, kad Vokie 
tija esanti pasiryžusi panai
kinti taikos sutartį, jei Vichy 
vyriausybė nepersiorganizuos 
ir ncĮpersikels į Paryžių. 

Vokietijas pareikalavusi, 
kad (1) maršalo Petain vy
riausybė' pasalintų iš savo 
tarpo žmones, kurie esą prie
šingi Prancūzijos-Vokietijos 
bendradarbiavimui ir (2) kad 
Vichy vyriausybė persikeltų 
Paryžiun, pasižadėdama tar,-
tis su Vokietijos vyresnybe 
arba būtų būtina sudaryti 

tvirtą vokiečių kontrolę virš 
Petain) vyriausybės, jei ji nu
sitašiusi pasilikti Vichy. 

Gerai informuotiej Vichy 
sluogsniai mano, jog senis 
maršalas atsisakys priimti vo 
kiečių reikalavimus. 

Pranešimai, pasiekę Londo
ną sako, jog svarstoma apie 
Prancūzijos vyriausybės pa
bėgimą šiaurės Afrikon, jei 
vokiečiai nesusvelnins savo 
reikalavimų. 

Šie Prancūzijos-Vokietijos 
nesutarimai prasidėjo, kai iš 
kabineto pašalinta viceprem
jeras Pierre Lavai. 

BOMBANESIAI 
Anglijos, Vokietijos orlaivių 
karas aukščiausiam laipsnyj 

Sirenų kaukimas 
Prieškalėdinės vaišės 
Nebegyvi l iudininkai 

LONDONAS, gruodžio 22 d. i ryj Londonas pasirengę? Ka-
— Anglijos — Vokietijos oro f ledų šventėms. Kartais tie 
karas paniekė aukščiausio 
laipsnio. Vokiečių bombane-
šiai bombarduoja Lonidona, 
kai tuo tarpu anglai pravedė 
smarkias atakas ant Vokieti
jos "invazijos" uostų Prancū 
zijasi pajūryje. 

Šiam pašėlusiam karo suku 

POPIEŽIUS DĖKO
JA UŽ PARAMĄ 
VATIKANO 

gruodžio 22 d. 
MIESTAS, 

- Laiške į 
Kardinolą Luigi Maglione, 
Popiežius Pijus XII prašo 
Kalėdų maldų ir • labdaringų, 
dovanų nukentėjusiems nuo 
karo, ypač vaikams. • « 

Laiške Popiežius pareiškė 
" ypatingą dėkingumą Amen 

pasiruošimai baigiasi tragin-
gai, bet londoniečiai jau įpra 
to juoktis bombų sprogimų 
gaudesy j . 
ŠVENTĖS TRAGEDIJA 
Viename apartamentiniam na
me nežinomas skaičius londo 
niečių pereitą šeštadienį su
rengė prieškalėdinę puotą. 
Viduje vaikai krykštavo apie 
ankstybą Kalėdų eglutę ir 
džiaugėsi ankstybomis dova
nomis. Lauke saidri mėnesie
nai 

Tačiau debesyse pasigirdo 
orlaivių motorai ir Londone 
pravirko priešorlaivinės sire
nos. 

Viduje nuščiuvo vaikų juo
kas ir džiaugsmo vieton bai-
irij•.į*iverž£v 

PRAiJO... ' 
Nutilo (pragariškas motorų kas vyskupams, kurie būdui-

mi toli nuo karo siaubo, dar1
 ū ž i m a s įr~ sprogstančios bom« ' 

knilą parodė savo Įpįlną už-
uiimą ir kenčiančios Baižny 

čios trukumų supratimą". 

SMARKIOS ATA
KOS BERLYNE 

BERLYNAS, gruodžio 22 d. 
— Anglų lakūnlai du kartus 
atakavo Berlyną. Anglų bom 
banešiai pasiekė miesto cen
trą ir apmėtė sprogstamo
siomis bombomis. 

Žuvo šeši asmenys, septy
niolika sužeistų ir apgriauta 
Bom (protestantų) katedra, 
kuriai esą padaryta apie $600. 
000 nuostolių. 

Vyriausiosios karo vadovy
bės pranešimu pirmiausia su
kelti gaisrai Berlyno prie-

bos. Londone vėl ramu. Tik 
griuvėsių krūvos, kuricise 
matosi Kaiėdų eglutės lieka
nos ir vaikų žaislų nuotrupos 
ir žuvusiųjų lavonai, liūdį'% 
jog čia rJesenai siautė karo 
siaubas, kuris suardė Kris
taus gimimo švenčių džiaugs
mą. 

Vyrai ir moterys, kurie dar 
taip nesenai linksmai dainavo 
Kalėdų dainas ir dalinosi do 
vanomis, bežadžiai stovi prie 
įgriūvėsiu. Kitur pasigirsta 
motinos klyksmas ar vaiko 
graudus verkšlenimas. 

Minimajam apartmentiniam 
name buvo apie 150 žmo
nių, bet gyvais likusiųjų skai 
čius nežinomas. Maža vilties, 
kad bent vienas būtų išlikęs. 

Šioj tatakoj ant Londono 
daugiausia nukentėjo darbi-

AIRIJA TYRINĖJA 
BOMBARDAVIMUS 

miesčiuose. Karo vadovybė 
taip pat kaltina, jog anglai | ninku apgyventi kvartalai. 
daugiauisia bombardavę ne ka 
rinius taikinius. 

(Londone informacijų mi
nisterija praneša, jog Berly
ne smarkiai apgriauta orlai
vių motorų dirbtuvė). 

Tuo tarpu šiandie vokiečių 
bombanešiai, atsilygindami 
už Berlyno bombardavimą, 
pravedė smarkias atakas An
glijoje. Autorizuotieji sluogs
niai (praneša, jog apmėtyta 
gausiai bombomis svarbesnie
ji kariniai taikiniai. 

ORAS 
kiek Daliniai debesuota ir 

šalčiam. Vakarų vėjiai. 
Saulė teka 7:16 vai., saulė 

leidžias 5 vai. 

DUBLINAS, gruodžio 22 d. 
Airijos vyresnybė tyrinėja 
bombardavimus dviejų Airį-
jos miestų. Vyriausybės pra
nešimas sako, jog numesta 
bombų Kingstown uoste ir 
Monaghan apylinkėj. 

Iš Londono buvo pranešta 
jog atakas pravedė vokiečių 
orlaiviai, tačiau vokiečių ofi-
dialioji žinių agentūra, DNB, 
pareiškė: *ąAnglų žinių agem 
tūros pareiškimai, jog atakas 
pravedė Vokietijos aviacija, 
yra neteisingi. Vokietija ir 
Airija nekariauja''. 
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sueiti dar į artimesnius santykius, bet ir už
megztuosius santykius nutraukti, 

įsakant bolševikų ambasadoriui, koloidams, 
jų daugybei p r o p a s a ą ^ t u ir viaiems pen
ktosios kclonos agentapcs kuo greičiausia 
grįžti į Maskvą. 
Keiktų atsiminti (ir gerai įsidėmėti) tllb 

mrtfcf gerai ištirtą ir puikiai čia aprašomam 
klausimui pritaikintą priežodį: neik su vel
niu riešutauti — neteksi nei riešutų nei ter-
bos. 

K R . 1 Petraičio Kunigystė l y k i j u 
Gruodžio mėnesyje kun. A. ir kaipo geras vaidintojau 

Petraitis mini kunigystes si-1 spektakliuose. Nevien atosto-

Svarbua Darbas 

dabrinį jubiliejų, į gų, ta$ mokslo .metų* kįe% ga-

^ ide š imt s penki metai - » * * • * ^ } ^ ^ ^ 
tai ne t r u m p a laikotarps. <*»** * * " > į " * * * 
x* * i u *i i i • bfttumu dar studentu būdamas 
Per tą laiką daug kas paki- v? M . .__:, 
tėjo. Vienok Gerbiamas Jubi- ™™met Pareikšdavo, 
liatas, nors daug vargų ir su- Uruodžio 19, 1&15, sekmin-
nkimių pergyveno, mažai te- gai baigė dvasinę seminariją 
pa'sirkeitė. ir tapo įšventintas kunigu. 

Jau apie trisdešimts metę, Trumpai darbavosi vikaru Šv. 
kaip susidraugavau su Gerb.; Kazimiero parapijoje, Worr 

o — 

"The Kogister" įdėjo liauji (iregory Me-
lihia.no ilgą rašinį prisiųstą iš Romos, apie 
tfytų apeigų katalikų sąjūdį. į « j g ^ W į j Jubiliatu. J is visuomet buvo'eester, ir- Gilbertville, Mam, 
mšifl ir J E Vyskupas Petras PrancLSkus Bu-,. I . . . . . . 

• J " ? w " i Z i I I U ^ Z f i r yna, linksmo ir malonaus pus airius. Vėliau tapo pas-

' • • — ^ = — ^ i e r i k ( > s hierarchijos nariai J. Ęn* S # ! W » ^ y™\ linksmumo, gy-(Čia atėjęs nupirko klebonijai 
nclal3 Dennis Dougfcerty (Poiladelpliijos ar- vumo, malonumo ir juoko. Vi i ir bažnyčiai žemę. Pastatę 
kivyskupas) ir J. E. Arkiv. M. £. Kiley (Mil- sur jo dalyvavimas yrą pagei-1 puikią bažnyčią; įrengė kle-
\vaukę<e arkivyskupas), kurie taiįp, pat daug Paujamas, , boniją ir ma&ne visą skolą iš-

Del Santykių Su Maskva 

šiandien labai dažnai yra klausiamai, ąr, 
girdi, Jungtinių Valstybių vyriausybė yra 
už marksisuuą, ar prieš jį. 

Tokių abejojimų, kaip rašo W. P. Simms 
viename laikrušty, sukėlė toji diplomatinė 
misterija, kokią esama Vašingtono santy
kiuose su Maskva. 

Paviršutiniškai imant, atrodo, kad Londo
no ir fco krašto vyriausy.bes mėgina išdirbti 
^o^į nors bendrą phną kad suteikti Sovietų 
Rusjjai koncesijų ir tuo ja išlaikyti mažiau
sia neutralia. Jei tai būt galima, norėtų ją 
ir į atvirą karą prieš Vokietiją įtraukti. 

Bet, kaip bent tuo tarpu išrodo, dalykai 
eina visai kitokia kryptimi. t 

Vi&ai dar neseniai Sovietų Rusijai buvo 
leista išvesti Amerikos laivais į Vladivos
toką pusę milijono statinių žibalo, kuris 
yra begaloi brarųrcs ir būtinai reikalingas 
l^anaujanciom valstybėm. 
Taip pat leista, bolševikams išvežti iš A.-

merikotį įrvairios rūšies marinų, kurios yra 
reikalingos ir Didžiosios Britanijos ir Jung
tinių Amerikos Valstybių, apsigynimui. 

Toksai elgesys sukelia "žimonėse visokiau
sių abejojimų. , 

Nėra k kausimo, kad i** Itondonae ir Va
šingtonas per paskutiniuosius kelis mėnesius 
visomis galimomis priemonėmis savotiškai 
piršosi Maskvai. 

Ne paslaptis, kad Londonas savu laiku 
9iaLė pripa£n£ila$ Sovietų Rusijos smurtą, 
kuriuo ji pągiobė Baltijos valstybes — Lie 
tuv%, Latviją ir Estiją. 
T% pasiūl>-mą darė, norędamas prisigerin

ti Stalinui Taeiau iš to nieko neišėjo. 
Šio krašto Prezidentas gi spalių męnteeyje 

Sovietų Busi ją pavadino "drauginga" val
stybe. 

Be tQ, kai kurie vyriausybės atstovai tam 
tikru įžuliunu yra linkę tvirtinta kad, girdi, 
ar mums sovietų ideologija patinka ar ne, 
krašto interesai reikalauja turėti bendrą kal
bą su Maskva. 1Wiau tikrai rimtų politikų 
yra tofccia nuomone, kad 

pavojingą yra vesti Ohamberlaino politi
ka, kuri% ji vedė su Berlynu prieš garsią.-
j % ^unicko konferenciją. Caip Cttiamber' 
laino ieškojimas bendros kalbos su Hitle
riu pasirodė neturjs jokios reikšmes, taip 
ir bet kokie santykiai su Stalinu yra be 
verčiai. 
NeiĮūrįnt visų gražių norų prisitaikinti 

\ rie Stalino, jo agentai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse dirba griovimo darbą, dirba 
prieš šio krašto interesus, norėdami susilp
ninti krašto pajėgumą ir tuo savaime pasi-
tarasuija Berlyno-Romos ašiai. 

Ir teisingumo dep;rtan« nto ir kongres-
mano Martin Uiis komiteto ištirta, kad b&li-
fornijos streikui, sulaikiusiam krašto saugu 
mo stipruumo darbą keliolikai dienų, vado
vavo komunistai. 

Be to, surasta, kad Sovietų itusijos a^en-
^ąi komunistai Amerikoje veikia šiuo planų: 

ą. Orgfaniiuo^i s t r e ike tose pramonėse, ku 
riose išdirbamą krašto apsitrynimui reik 
menys. 

b. Armijoj turėti agentus, kad jie demora 
htaoią kareivini^, malintų jų kksnumą 
vadovybei ir vesto prie sukilimų. 

c. Kenkti savanorius verbuoti armijai. 
C Ieškoti progų karą su laukiniu priešu 

paversti naminiu karu. 
Atsižvelgiant į ^ v«s#, gyvieji krašto rei

kalai šaukte šaukia* kad Jurągtinių Valsty
bių vyriausybei ne tik nedera flirtuoti su 
M:skva ir ieškoti kažin kokių priemonių 

darbuojasi tai didžiajai misijai grąžinti 
rusus ir kitus nuklydusius į Katalikų Baž-
nycią. 

Po Sviete Pasidairius DAINA. 
"Tarybų Lietuva" didelė- Jonas Rožę pamylėjo, 

mis raidėmis apgarsino, kad ^ rlozė Joną; 
Stalinas visą eilę ruskių, J o n a s b u v o girtuoklėlis 

j3 . _ 1 • , • ,v. mokėjo. Jo ne|paprastas darb-
Bamęa Lietuvoje pradžios ° , arr' .._ TV 

. . . . . . . štumas, uolumas, meile Dic-
ir ***** semmaryoje p r a . ši* para-1 eilisttKio darbo herojų pUm 
dzios mokslą, atvyko Amen-1 *• ^ ^ ••• • • * • • * 

*4socialistinio darbo herojų,' 
apdovanojo Lenino ordinu 
bei piautuvo ir kūjo auksiniu 
medaliu. 

Chicago ir Brooklyn lie
tuviški balšavikai nekantriai 
laukia, kada Stalinas atsiųs 
ir čia bunčių medalių, ba ci-

Sociol^ų Suvažiavimas 
Amerikos katalikų sociologų draugija tu

rės savo svarbų suvažiavimą Chicagoje gruo
džio 28-29 dienomis, kuriame bus svarsito-
mas šių laikų socialinės krizas klausimas. Ja
me dalyvaus apie penki šimtai asmenų, g a r 
biausias paskaitas turės IpUL prof. A. Ą. Cral-
la^her, S.J., Loyolos universiteto sociologi
jos fakulteto dekanas, ir prel. prof. John 

kon. Įstojo lenkų semin-airijon! P 1 ^ ™ ^ 
Orchard Lake, Michigan. Stu
dijavęs joj kai kurį laiką, per-

rikoje lietuvių parapijoms. 
Negalima pamiršti pirmoj/p 

•i -i- • & r» AI - Athol, parapijos klebono kun. 
sikele į Sv. Bernard s semina- 'v , , , L. •, 
riįfc Bocharter, N. Y. I R Meškausko, tars cia dva-

04. j x. , _ •• i siniai labai tvirtą pamatą pa-
Studemtui būdamas daug _. ^ t 

veikė. Buvo. pinuas kūrėjų. < ^ ° * 
(1912) Lietuvių Rymo Kata-j Vėliau kun. J. J. Jakaičiui, 
likų Moksleivių organizacijos. MIC, įstojus į Marijonų vie-— ,^ . , * • • -y Jos valdyboje darbaivotsi per muolyną, Jubiliatas tapo per 

Ryan, Kataliku Lmversiteto profesorius. J. > d \ , / T i i. A ^ • •« 
* ' ų ilgus metus. Vasaros metu,! keltas k ebonu l Šv. Kazimie E. Arkivyskupas Samuel A. Stritch pasakys 

kalbą apie sociologus ir apaštalavimą. 
Tojkios rūšky suvažiavimai šiais laikais 

tuori begalo didelės reikšmes. Juk šiandien 
pasaulį kamuoja visokios njegietrovės, nuo ku
rių žmonės kenčia. Krizė politinmme ir eko
nominiame gyvenime, krizė kultūriniame ir 
šeimos gyvenime etc. Del to, suvaliavę, so
ciologai savo dienotvarkėje turės tiek prob
lemų, kad jų nors ir paviršutiniam aptari
mui kelių dienų neužteks. 

Katalikų Ra4nj7Cia,^aip matome iš įpjopk-
žių socialiniais klausiniais išleistų enciklikų 
ir kitokių darbų, rūpinasi ne tik dvasine, bet 
ir medžiagine visų pasaulio kraštų žmonių 
gerove. Tuo rūpinasi ir Amerikos katalikų į R J u ž k a i t i a p r a b a l i b ų tik 
vadovybė per vyskupų globoje veikiančią s l a s b M a v 6 d a ž n i a u s i a į s U 
Nicicnale Katalikų Gerovės Koni;?rencitia (N. i ,,. , , , ., ' . T ~ , l r Zf ' . \ ... . .x * kelti kapitalą palaikymui L C. W. C.)., p?r katalikų universitetus, spa.it- ^ „ » T ^ \ . y v _ 1 _ _ : . 
dą ir t.t. Kiekviena proga yi*a populiarizuo-
jąnios enciklikos "Rerunr NovarumM ir (Qua-
dragesimo Anno', išleidžiama daug literatū
ros 'sočiaiiniais klausimais, daromi sociologų 
suvažiavimai, konferencijos. 

Ir, reikia pasakyti, tas sąjūdis šiandien 
yra labai naudingas ir net būtinai reikalin
gas. 

per atostogas, visur su pra
kalbomis važinėdatvo. Kartais 
vieną dieną kalbėdavo kelio
se vietose. Jį su prakalbomis 
visur kviesdavo. Labai gra
žiai ir gudriai mokedjayoi tų 
laikų socialistams bei laisva
maniams kailį išperti. Kartą 
atsitiko, kad West Lynn'e jam 
kalbant, socialistams taip kar
šta pasidarė* jjog jie per lan
gus lauk pradėjo šokinėti. Pra 
kalbose jam padėdavo jo drau
gai klierikai: P. Virmauskis 

R. K. Moksleivių organizaci
jos bei jos organui, mėnesi
niam žurnalui "Moksleiviui". 

Klierikas Petraitis nevien 
pasižymėjo prakalbomis1,, bet 

kampai irr tarpduriai. Kai 
kurie prie cicilistinio herojiz-
mo priskaito ir mitimą kle
bonijose. Turint savo širdy
je velnią išnaudoti gerą kle
boną, iš tikrųjų, nemažas he-
rojizmas. Buvę sklokininkai 
(Pruseika ir kiti) tikisi gau
ti ne vien auksinį, ale dar 
deimantais išsagstytą medalį, 
ba vieną dieną į Stalino 
ūsus spiaudyti, o kitą dieną 
juos laižyti — tai herojiz-
mas, tavorščiai, kokį ne bile 
koks cicilistinis veikėjas gali 
pataikyti atlikti. ty

ro parapiją, Worcester, Mass. 
Didesnėje parapijoje padidėjo 
ir jo darbuotė. Jo veikla ne-
'sįribuoįa parapija, bei, išeina 
į (fiaeią visuomenę. Savo au
komis remia kiekyieną kilnų 
sumanymąj. Jo duosnumą ge
rai žino visi Amerikoj vienuo
lynai, ypač Tęfvaj Marijonai 
— Marianapolio Kolegijai ir 
kitos įstaigos, kaip šiapus, 
taip ir anapus vandenyno. 

Malonu tad mums visiems 
sveikinlti gerbiamą ir brangų 
draugą Jubiliatą, minintį si
dabrinį kunigystetši jubiliejų. 
Lai, dvidešimts penki metoai 
Dievo tarnyboje, suteikia Jums tikri, ar nupirkta dovana su- ndien visa žmorija 
ramybę ir džiaugsmą, atneša teiks siaivo geram draugui, tais nepaprastais įvykiais, ku-
palaimą, kad ateitis būtų g;e- prieteliui ar geradariui tikro | rie neišvengiamai kuria nau-
riausia, kad sidabras pavirs- džiaugsmo. j ją erą tautų gyvenime. Kiek-
tų auksu! Drąngasį Nuoširdesniam ir apcburas- j vienas bent kiek apsišvietęs 

žmogus nenori atsilikti nuo 

KAS KĄ IŠRADO? 
Italai — makaronus. 
Prancūzai — madas. 
Anglai — dryžas kelnes. 
Ispanai — ' • apankas.'' 
Graikai — muilą. 
Turkai — haremą. 
Persai — blusų miltelius 
Rusai — nagaiką. 
Lietuviai — cicilikus. 

* Špokas 

Su nose raudona. 
Vien saliunas jam ištolo 
Kvėpėte kvepėjo, 
Ir jame dažnai įkaitęs 
Sau kaip pons sėdėjo. 

Rožytei gi prie degtinės 
Piršto nereikėjo, 
Net geriau už pati Joną 
Viskę gert mokėjo. 

Taigi, dabar susidėję 
Abudu į porą 
Dažnai vaikšto įsikaušę, 
Kabinėjas tvoros. V. 

Per geografijos pamokąs 
vienoj Lietuvos mokykloj mo
kytojas paklausė vieno vai
ko, kurioj vietoj yra mūsų 
tėvvnė? 

— Prie aukštli] Amūro 
krantų . . . . atsakė vaikas. 

— Sapnuoji! . . sušuko mo 
kytojas. — Negirdėjai Mai
ronio: "Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka, len mū
sų tėvynė, graži Lietuva P ' 
Bet čia staiga mokytojas su
sigriebė : 

— Taip, taip, tavo vaiku
ti, teisybe: ir aš jau keletą 
kartų girdėjau lietuvius kom
jaunuolius dainuojant; 

"Pr ie aukštų Amūro upės 
krantų, 

Mūs tėvynę saugoja ka-
r i a i ! 

įrvvena 

MŪSŲ Painos 
Pietų Amerikos lietuvių katalikų laikraš

tis ".Šviesa" įdėjo gražų paraginimą lietu
viams dainuoti lietuviškai. 

AR JAU SURADOME TINKAMIAUSIĄ 
KALĖDŲ DOVANĄ? 

niam mūsų laikraščio skaity
tojui, turinčiam platų vaizdą 
apie ypatinga mūsų dienų gy 

tų didžiųjų istorinių įvykių, 
kurie diena iš dienos keičia 

v ^ i n į ir "p l ač io j ^ o T l i o | pasaulio veidą. Ypatingai da 

siduria su klausimui, kokia dor 
vana būtų geriausia numaty
tam (asmeniui. 

Pažvelgus į gausias laikraš
čių reklamas ir turtingai už
verstas sankrovas;, laitrodo, kad 
dovanos parinkimas neturėtų 
sudaryti didelio galvosūkio. 
Tačiau praktikoje vis dėlto 
nelengva surasti tokį daiktą, 

palaikyti gražią tradiciją 
pagerbti savo gerus pažįsta-
mus, prietielius ar gerąida^ius 

Azijos barbarai pasikėsino ir į lietuvišką | k o k i a nors_ fa^^ Todėl £ą-
dainą, tą brangiausią tautos turtą* ištisais | ̂  i ž y a k a r ^ e kiekviemas su-
šimtmečiais kurtą. Lietuvoj uždraustos dai- ' 
tfuoti visos tos dainos, kur nėra garbinamas 
Stalinas, komunizmas, raudonoji armija, tra
ktorius. Lietuvos žaliasis kaimas jau neska
mba nuo dainų, nets lietuviškas uždraudus, 
komunistiškųjų lietuvis nenori dajnuoti. 

Kaip atsakymą \ tą rusų barbariškumą už 
TCvynės esantis jaunimas privalėtų dar la
biau pamėgti lietuvišką dainą, ją jautriau 
dainuoti, jokiu būdu nebepakeisti jos į ko
kius nekultūringus sambus. Visi, kurie turi 
galimybės, privalo dalyvauti choruose, pri-! kuris turėtų visus tinkamos 
sidedant tuo būdu pfeie bendro lietuviško są-1 dovanos savumus. Juk gerai 
judžio. Dabartiniu momentu lietuviška išei- žinoma kad .blogai parinkta 
vija yra daug daugiau įp:reigota dirbti ir dovana kartais ne tik nesu-
aukotis, negu kada nors pirmiau. | t e i i a ^ d ž i ą . u g s m o apdovapo;-

~ ~ v tam asmeniui, bet, priešingai, 
i > a u g a & Ųra^lllJOS P a r o d o j \^a jam suteikia tik nesma-

Lnpkričio mėn. pradžioj, kaip praneša^ 1™ 0- Etovanos siuntėjas gi 
"Ue tuv i s" , R iode Janeiro mieste buvo Bra- .norėtų laukti, k^d nusiųsta 
zilijos katalikiškų laikraščių paroda, kurioje dovana suteiktų apdovanotam 
buvo išstatytas ir mūsų dienraštis "Drau- asmeniui malonumo ir kad il
gas' ' ir, be to, vietos lietuvią mėnraštis j gai primintų jam ir tos do-
"Tautos Vilnis". vanos siuntėją. Taipgi rasti to-

Tuo pačiu laiku buvęs katalikų žurnalistų k i daiktą kuris pilnai atitiktų 
kongresas, kuriame nuo lietuvių dalyvavęs, &*« laukiamas savybes, vis 
ir sveikinęs kun. J. Janilionis. dėl to, nėra lengva ir žmonės 

Priartėjus didžiajai metinei dažnai ištisas valandas pra- įvyktai, tinkamos• Jva'edų do- j bartiniu metu, kai secasis^pa-
šventei, kiekvienas stengiasi įleidę sankrovose ir užmokėję vanos parinkimas neturėtų su,-(saulis pergyvena 

1 , 1 a " 'nemažus pinigus, nesi jaučia. daryti didelės problemos. Šia-' (Nukelta į 4 pusi.) 

«ĘĄl,ffiY; W1ALTWY AN*V W ^ 
»vv _ RVHG ADOLESCENCE.BoyS, 
M\\'ANDGIRLŠBEGINJ TDTHINK 

*\ SERVOUSLV ABOUT THE FUTURE . 
vXV CERTAIU OCCUFVCTiONS ARE 

BETTEt? SU1TEO TO A PERSON'S 
PHysiCAL ABILJTIESTHAMOTHERS 

v\v A ODCTOR AAA/ USE THE 
vX FlNplNGS O F A HEALTH 

EXAMlMATION TO HELPAVOUNG 
PERSON CHOOSE A LIFE WORK.. 

\F THE VPUN6 PERSON WANTSTO 
EKTER A CAREER THAT CALLS FOR 

^ A \ HARD PHySICAL LABOR IT IS UP 
" * T O H I M T O F I N D O U T I F H E H A S 

THE PHy5ICALCAPABUJTIEŠ"TO 
CARRy OUT HiS JOB Ui 

ii nii, i- u i r m • * * * ^ 
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MOTINA 

AUKLĖTOJA MŪSŲ 

Akys Ir Ausys 
smogus turi penktas jaus

mu**: ' regėjime klausą, uos
lę, skonį ir palytėjime. Kiek-

mas tegul nesilenkia per ar
ti prie sąsiuvinio ar knygos. 

5. Tegul nepapranta trinti 
ūkia su pirštais. Ant pirštu Į mm^ 

Moterys 

PRAŠOME Į 
MOŠŲ 

V IRTUVĘ 

vienam tų pojūčiu vra pa- ^ U b u t l ***** nešvarumu 
skirta tam tikra kūno dalis,1 i'' Kg* bakterijų, kurios tuo 
kuri vadinasi organu. Reg*-| * * * patenka i akis ir o*. 

kreeia. 
organu 

jimo organas yra akys, klau-i 
sos — ausys, uosles — nosis, G Jeigu akys kartais ima 
skonies — liežuvis, palytėji-Į niežėti, reikia jas išplauti su 
mo — o d a Jausmai yra be boro rūgštimi, paėmus vieną 
galo svarh"is mums, nes per 
juos mes susižinome, susisie
kiame su apsupančiu mus 
pasauliu. Xetekęs kokio jaus
mo, žmogus ne visiškai tega
li dalyvauti gyvenime. 

Bet visų jausmų svarbiau
sieji yra regėjimas ir klausa, 
ir todėl auklėtojų pareiga y-
ra ypač rūpintis, kad vaikui 
būtų sveikos akys ir ausys. 
Mažo kfM-ikio akis dažnai 

arbatos šaukštelį tų miltelių 
ir sutirpinus juos šilto van
dens stiklinėje. I r vanduo, ir 
stikline, ir plaunamasis sku
durėlis turi būti labai šva
ru--. 

7. Neleiskite šūkauti vaikui 
į pat ausi, pačios nedraskyki
te už ausų, nemuškite per 
ausis ir kitiems drauskite. 
Žiūrėkite, kad vaikas neba
dytų austų su smailiais daik-

plaukite, kad jos visuomet tais ir kad nieko j ausis ne
būtų labai švarios. Gydyto- kamšiotų. 
jai sako, kad nesirūpinant! g. Akiai a r ausiai ėmus 
kūdikių akių švarumu, pankui 
jos dažnai imančios skaudė
ti, i r iš to vaikas galįs net 
apakti. Be to, motina teįside-
die gerai šias bendras tai
sykles ir rūpestingai težiū-
rie, kad jos būtų vaiko pil
domos. 

1. Tegul vaikas nei skaito, 
nei rašo, nei siuva nei dir
ba kitokį smulkų darbų' su
brėškus arba šviesai mažė
jant, ta ip pat ir tokioje vie
toje, kuri yra skaidriai sau
lės nušviesta. 

4 

2. Tuos darbus dirbdamas 
tegu jis sėdi taip, kad švie
sa eitų iš kairės. 

3. Tegul niekados neskai
to gulėdamas. 

skaudėti, kreipkitės kuo grei
čiausiai į gydytoją. Atsimin
kite, kad akys ir ausys yra 
švelnūs, lengvai pagadinami 
organai. 

K A L Ė D O S 
Kalėdom yra gražiausia žmonijos meilės, o drauge ir 

šeimos šventė. Jos neša ramybe, taiką ir pasitikėjimą. 
Viskas nutyla ir nesantaika nyksta prie Kūčių stalo, prie 
Kalėdų žvakutės. 

Kalėdos teikia džiaugsmo ir mažiems ir dideliems. Dar 
tas džiaugsmas yra didesnis, kai jaučiame Kalėdų išva
karėse, bent kiek padare džiaugsmo ir kitiems — nušluo
stėm vargšui ašarą, sušildėm, apvilkome, pavalgydinome 
J!• • • • , 

Kalėdų varpas skamba visiems ir visame pasaulyje, 
nešdamas žmonėms -džiaugsmą, susipratime, taiką, ramybe. 

Kelione Pas Pamotę 
(Pabaiga.) 

Ėjo Pranutė varyti į na
mus ūkininko Rimkaus. Ėjo 
nuleidusi galvą ir nieko ne
matė. 

— Na, Pranute , aš tavęs, 
žiūrėk ir nebūčiau pažinusi. 
Šiandien taip baisiai, sninga, 
kad ir žiūrėti negalima. Kur 
tu eini taip užsigalvojusi! 

I — Einu Rimkaus ieškoti. 
T E I S Ė J A S (į l iudininką): I Ar pas jus nėra kartais? Lie-

Ar tamsta esi tikras, kad kal
tininkai gyveno kaip vedę — 
vyras su žmona? 

L I U D I N I N K A S : P i l n a i . . 
T E I S Ė J A S : Kuo gali įro

dyti 1 
L I U D I N I N K A S ; Nebuvo 

dienos, kad nesimuštų. 

Ar tur i te tur to Lietuvoj ei 
Įsigykite registravimo blan
kas " D r a u g o " ofise, a rba pri-
siųskite 5c pašto ženklais j 
"Draugą/', 2334 S. OaMey 

4. Rašydamas ir skaityda- Ave., Chicago, 111. 

KALĖDŲ NAKTĮ 
I r akys prašvito, ir širdys minkš t ė j a . . . . 
Tik kažkam dar rankos Į dangų i š k e l t o s . . . . 
Nors kažkas taip laukiamas atėjo, 
Bet žemė ir žvaigždės — ta ip baltos, taip šaltos. 

.»* 

Naktis, kaip iš stiklo — tik blyksi, tik žvanga, 
I r bundančio varpo širdis sudrebėjo — 
Pažvelgus į žeme pro švintančią angą, 
Kur kažkas toks geras ir šventas a t ė j o . . . . 

Ti.\s liūdinčiu kryžium ant gaudžiančios bones 
Nerimstanti žvaigždė liepsnodama mirksi — 
Lyg guodžia, lyg sako, kad amžių svajonės 
Be liūdinčio kryžiaus šioj žemėj nepirksi 

Kalėdų naktį žvaigždelės šneka, 
Kad Meiliu. Meilė žemėj t e k a . . . . 
Kalėuų naktį širdys l imsta, 
Nes amžiais Lauktas žemėj gimsta 

pė n*an gaspadinė . . Sako, į 
jūsų pusę išėjęs. . . . 

— Mačiau, Pranute , tavo 
Rimkų, mačiau.1 Pas Statkų 
nuėjo. Gal ir t ebėra . . Bet 
kodėl tu šiandien tokia nusi
minusi? Juk ryt Kalėdos? 

— Va tai tau, kodėl An
ele, sakai ta ip: a r a< tokia 
jau ir atrodau? 

— Na žžinoma, kaip žemę 
p a r d a v u s i . . . . Ryt pas mus 
žmonių susirinks. Pasilink
sminti žadame. Juk ir tu, 
Pranute , ateisi? Ateik. Rytoj 
pavakary aš ateisiu parsi
vesti t a v ę s . . . . 

— Gerai tu sakai, Anele, 
bet kažin, a r aš pritiksiu 
prie tavęs: aš samdininkė, o 
tu ūkininko duktė. 

— Kodėl tu, Pranute , taip 
kalbi. Juk ir tu tokia p a t . . 
Ateisi, Pranute , ateisi. Aš 
parsivesiu. Tai bus linksimi.. 

Rimkus tuoj pamatė: 
— Ale kas šį vakarą su 

ta mūšių Prane pasidarė? Kas 
tau yra, Prane? a? Kodėl tu 
tokia surūgusi ir nieko ne
šneki. Ar ne Kūčios, ar ne 
Kalėdos? Būk linksma! 

Bet Pranutė nieko nesako. 
J i pavalgo pati pirmoji ir j 

žiuok kartu su mumis ir ga
n a . . . . 

— Ne, Anele, dėkui, bet 
vistiek aš žadu eiti pėsčia, 
nesivarginkit dėl manęs. 

— Kaip sau nori — žino
kis. . Tai aš ir lekiu, — ir 
mergaitės veidas nuskrido į 
gatvę. Nuskrido ir sutirpo 

Kepta žąsis Su 
Kopūstais. 

8 ar 10 svarų žąsis. 
3 svogūnai, supjaustyti rie

kėmis. , * $ 
.'! galvos kopūstų, smulkiai 

supiaustytų. 
Druska ir pipirai, 
Nuvalyti ir prirengti žąsį 

kepimui. Supiaustyti į mažas 
porcijas, įdėti į kepamąjį in
dą ir kepti iš lengvo apie 
pustrečios valandos. Nupilti 
taukus į kitą indą, pridėti 
svogūnus ir pakepinti. Kaip 
svogūnai paruduos, pridėti 
kopūstus ir troškinti keletą 
minutų. Paskui sudėti žąsies 
porcijas ant kopūstų viršaus, 
užbarstyti druskos ir pipirų, 
tvirtai uždarvti ir troškinti 
kokią, valandą, kol žąsis bus 
minkšta ir kopūstai suvirę. 

1 šaukštas eukraus. 
1-4 šaukštelio pipirų. 
1-2 puodelio rūgščios grie

tinės. 

Išmirkyti silkes per naktį. 
Nulupti ir išėmus kaulus su-
uiaustyti į mažus šmotelius. 
Supiaustyti lmlves, burokus 
ir obuolį į mažus šmotelius 
ir sumaišyti su silke ir kitais 
likusiais dalykais. Paskui įdė
ti į šaldytuvą, kad gerai at
šaltų. Išėmus įmaišyti grie
tinę, pagrąžinti virtais kiau
šiniais ir paduoti. 

Ža gareliai. 

pasitraukia nuo stalo. J i len-1 snaigių mirgėjime. Pranute 
da į šešėlį ir ty l i . . Į vėl nuslinko į šešėlį. Rimkus 

neiškentė: 
— Tai kodėl tu, Prane, ne-

Snaigės vis skuba prie lan 
go. Pro stiklus žiūri balkžvn 
naktis. Naktis žiūri į nusimi
nusios mergaitės akis ir ne
gali suprasti , kodėl tos mer
gaitės akys tokios negyvos. . 
Lauko pusėje kažkas pasie-
nėm nutrinksi. Pribėga prie 
lango veidas ir Įspaudžia no
sį į stiklą. 

I š oro į trobą lenda mer
gaitės 'balsas; . 

Praimto, ar girdi, eik šen, 
aš tau turiu pasakyt i . . 

Bet Pranutė negirdi. Jos 

nori važiuoti? A? Kada tu 
pėsčia nueisi tokį kelią? Ei-
A viena pati, ir da* kas ga
l i . . . . Kad tu ir bloznelė, nė 
kiek neapsisvars ta i . . 

Rimkuvienė sumerkė. I r jis 
nuo liežuvio nuvertęs pasku
tinį žodį, uždėjo ten gerą sil
kės galvą. 

Visi valgė tylomis. Tylėjo 
ir Pranutė. Jos galva buvo 
kaip palūžusi geltonais žie
dais apsibėrusi liepos šaka. 

Naktis dar arčiau prisi-
galva palinkusi ant krūtines. 
T. .,. , *'»•!• v- i glaudė prie lango. Naktis vėl 
J i visa įlindusi į seseli. K a d i 0 . . . , . tik niekas jos nematytų. 

— Eik, Prane, tave šaukia 
kažkas, — kalba tokiu storu 
balsu Rimkienė. 

Pranutė nuslenka prie lan
go. J i pažįsta — ten Anelė. 

— Klausyk, Pranute , mes 
šią naktį važiuojame Berne
lių Mišių. Je i tu nori gali 

Į .žiūrėjo į Pranute ir vis ne-

&r*XČ\&Qn 

O dabar da r einu kitur. (Je- į . s u į į ^ P a s ^ y_ 

Kalėilų naktį — giedra, šventa, 
\ ' s širdys Rytmetį s u p r a n t a . . . 
Kalėilų naktį Dievas kyla 
I r gloKsto meile šventą t y l a . . . . 

\ * «rc 

Kaliniu naktį Saulė bunda 
I r jaunas sapnas iemę g u n d o . . . . 
Kalėdų naktį žvaigždes sako. 
Kad puoš mum kryMai mūsų taką 
Kalėdų naktį šventas ūpas 
Uždaro meile kančiai lūpas 

Petras Vaičiūnas 

vai, kad sutikau. 
Anelė nuskubėjo. 0 Pranu

tė ėjo palengva. Jos dideles 
kurpes buvo pilnos gurg
ždančio sniego 

Ryt Kalėdos. Per Kalėdas 
visi pasiima paviržį ir eina 
į namus. Eina į namus pasil
sėti. I r Pranute i reiks eiti. 
J i nenorėtų, bet r e iks . . I r 
dėl to Pranutė liūdna. J i ne-
noif* galvoti, kad šiandien 
Kūčios ir, kad ryt bus pa-
viržis 

• 

Kūčių naktis. Į langus 
krinta snaigės. Snaigės lim
pa prie stiklų, žiūri į vidų ir 
mato liūdną, kažką valgančią 
mergaitę. Pr ie stalo sėdi ir 
visa Rimkų šeimyna. Bet 
mergaitė nieko nekalba ir 
valgo tary tum ne savo. dan
timis. J i ir nenori, kad kas 
ją kalbintų. J1^ 

i:i dar vietos. .' 
— Dėkui, Anele, bet aš ža

du pėsčia. Aš da r turiu šio
kių tokių reikaliukų... 

Rimkus įkiša savo šaltą 
' trigrašį: 

— Tai kodėl pėsčia! Va
žiuok, jei prašo. Tai gerai, 
kad nuveš . . 

Bet Pranutė neklauso. O iš 
už lango vėl lenda žodžiai: 

— Kada tu nueisi tiek to
l i ! I r pavargsi, ir ką. Va-

Silkių Salotai. 
2 silkės. 
2 vidutinio dydžio virtos 

bulvės. 
4 virti šalti burokai. 
1 nuluptas obuolys. 
2 šaukštai acto. 

galėjo suprasti, kodėl ta mer 
gaitė tokia liūdna, tokia ne-j 
šneki ir nesišypsanti kaip 
k i tos . . Tokia nelinksma 
prieš Kalėdas, kad gaus ge
rą paviržį. 

0 Pranutė Kalėdų nelau
kė. Kalėdos jai buvo baisios. 
Baisus ir tas .paviržis . ir J a 
kelionė pas pamotę . . 

S. JJ 

Trys tryniai, 2 čieli kiau
šiniai, šaukštelis sviesto, l 
šaukštas cukraus, ir apie du 
ar trys puodeliai miltų. 

Išplakti ', tryn'ius, kiauši 
nius ir cukrų, įdėti sviestą, 
dar pasukti ir suberti miltus. 
Tešlą gerai išmušti tol, kol 
pasirodys oro pusliųkės. Ta
da labai plonai iškočioti, da
ryti žagarėlius, ir virti karš
tuose taukuose. Išvirus pa
barstyti miltiniu cukrum. 

Visa Chicagos lietuvįia da 
lyvaus " D r a u g o " koncerte 
sausio 26 d., 1941 m. 

Za gareliai litatį). 

3 kiaušiniai, šaukštelis svie 
sto, žiupsnelis druskos ir mil
tų tiek, kad tešla būtų mink
štesnė, kaip makaronams. Su
mušti kiaušinius, įdėti svie
stą ir druskos, ir įberti kiek 
miltų, kad tešla nebūtų kie
ta. Tešlą ,gerai išdirbti, iš
mušti, labai plonai iškočioti, 
daryti žagarėlius, virti karš
tuose taukuose, kol truputį 
pagels. Išvirtus dėti ant sie
telio ir pabarstyti miltiniu 
cukrų. 

J? 
JAU IŠLEISTA KNYGUT* — 

"P IL IETYBĖS PAMOKOS" 
(Parašyta Advokato) 

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

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

P H O N E : YAEDS 1001 

When a cough, due to a cold, drives yoo mad, 
Smith Brothers Cough Drops usually give 
soothing, pleasant relief. Black or Menthol—51. 

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A 
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold inf'ections, when lack of resist

ance is due to Vitamin A denciency. 

SICK, NERVOUS 
PDAliKY EVERY 9 
b l I l I l l I V I MONTH" T 

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkhant's 
Vegetable Compound Is 
Real" Woman's Friend"! 
Some women suffer severe monthly 
pain (cramps.backache, headache) due 
to female functional disordere while 
other's nerves tend to become upset and 
they get cross, restless and moody. 

So why not take Lydia E. Pinkham'B 
Vegetable Compound made especiaUy 
to help tired, run-down, nervous wom-
en to gro smiling thru "difficult days." 
Pinkham's Compound centains no opi-
ates or habit-forming ingredients. It 

is made from nature's own beneflcial 
root8 and herbs — each with its own 
special purpose to H E L P WOMEN. 

Famous for over 60 years—Pinkham's 
Comnound is the best known and one 
of the rrost cffectice "womwi'«" tonica 
obtain&ble. Try it! 

% i 

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

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitą, Malonų Patarnavime — 

Šaukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

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

Daniel B. Drew Anne Drew (Kubaitytė) t 



D R A U G A S Pirm- lienia, gruod 23. 1940 

^ 
A. Rachmanova 

' Naujy Žmonių Fabrikas 
Romanas 

Vertė J. PAUUKONIS 

%, Ar Jau Suradome 
Kalėdų Dovaną 

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 

tragedija- savo istorijoje, kai 
i r mfmų mieloj i Tėvyr jė t e r io -
j a i n a i š Az i j o s a t s i b a s c i u s i ų 
puslaukinių barbarų būtų tie-(Tęsinys) 

Daktaras pribėgo prie krosnies. J i buvo pilna senu ' siog nenormalu* neskaityti ti
e s i a vų. Matyti, tarnaite sistemingai patingėdavo jas išva-| nkamo liutuviško laikra^io, 
lyti, ir tuo būdu jų per ilgesnį laika susirinko xisa krū-j kuris suteiktų labkmsia ra-
va. Valgių likučiai, nešvarūs prasmirdę skarmalai, šukes ir geidaujamas žinias. Būti,, di-
kiti panašūs daikteliai, kurie nenorėjo sudegti, viskas čia delis atsilikimas nuo kultūros 
IMTO Mikrauta! Kone pamišęs iš baimės pasižiūrėjo jis į sąmoningai stengtis nematyti 
ta krūvų ir paskum pradėjo kiek įkabindamas viską žerti to, kas dedami pasaulyje, kaip 
laukan, tiesiog ant grindų. Peskubėdamas kažkuo persi- rutuliojasi daugelio tautų a-
pjovė ranką, ir ant lentų pradėjo sunktis kraujas, bet jis teitis ir kokLis perspektyvas moti grynus faktus, kurie yra 
nieko nematė, tik uždusęs ir visas išsisuodinęs kapstė pe-' rytojus žada Lietuvai ir lie-
K-nus ir sąšlavas laukan. Paskum pasigirdo žingsniai; jis tuvių tautai. 
nespėjo nė paslėpti savo "triūso vaisių,'' kaip atsidarė _ . . 

^ JT . , - , - , , - , v -vi laigi be tinkamo lietuviško 
durys. Dr. Krasnovas atsikėlė ir lauke, kada prieš jį iš- , ., vv. v. . . 

„ -. laikraščio šiais laikais a,psi-

Kalėdų džiaugsmą nuo Nau.ų 
Metų užprenumeruodamas ka
talikišką dienraštį. 

Jeigu Tamstos gerbiamas I 
asmuo neturi įprogos skaityti 
katalikiško laikraščio, gal jis 
semiasi žinių iš tos rūšies 
spaudos, kuri laikosi čia iš 
mūsų brolių ar giminių Lie
tuvoje išplėšo turto, kuriuo 
čia Amerikoje rusų okupantų 
valdžii apmoka algas už .pi
nigų parsidavusiems komunis
tų lyderiams! Užprenumeruo
damas jam katalikiškų laik
raštį suteiktum progos suži-

dygs milicininko arba GPU agento pavidalas. Tačiau apsi-. eiti neįmanoma. Į tai ir reik-
riko — prieš jį stovėjo tarnaitė, kuri, pamsačiusi jį tokį, i * * .-

_. ** J .tų atkreipti dėmesį norint pa-
į s p ū t ė a k i s . ' • , , . .. , , 

rmkti tinkamų aer/aną savo 
— Kodėl ne tarnyboj? — paklausė. geram draugui, prieteliui ar 
— Sergu! — sumykė daktaras kažką panašų į atsa- geradariui. Prieš perkanft ko-

kymų. • Ikių nors gal mažos praktišp 
— Tai kuriems galams kapstai iš krosnies tų mėšlų ?|kos vertės turinčių dovanų, 

Verčiau gulk į lovų ir gulėk! — šiurkščiai pastebėjo. I pravartu būtų pirmiau pasi-
— Kad per daug smirda! — atėjo į galvų gera min-; tai rauti ai mūsų norimas pa-

tis. — Tiesiog baisu pažiūrėti, kaip viskas kiauliškai at-| gerbti usmuo skaito tų laik-
rodo! Koks nežmoniškas stropumas! Ar tų sąšlavų nėra raštį, kurį myli ir skaitai Ta-
kur kityr dėti, kaip į krosnį| Aš vis manau, kodėl čia mstaf Gal jis neužsiprenume-
toks sugedęs oras, o pasirodo Taigi, nieko sau oras! jruoja iš nepasirengimo ar iš Oras lieka oru! — ramiai atsakė Jelizaveta ir vėl nepasiturėjimof Tamsta, su- radariui primins Tamstų ne 
pradėjo išmestas sąšlavas krauti atgal į krosnį. 

— Išnešk laukan! Greičiau! — suriko kone pasiuvęs 
m pykčio daktaras. — Išnešk greičiau tuos š ū . . . . Aš tavo 
pamokysiu, kaip reikia kambarius prižiūrėti! 

Daktaras Krasnovas taip įsiuto, jog tarnaitė, ilgiau 
nieko nelaukdama ir neprieštaraudama nė vienu žodžiu, 
viską susidėjo į prijuostę, atsikėlė ir, atsisukusi į jį veidu, 
nuėjo prie durų. 

I M ti 

— Žiūrėk, kad man šiandien daugiau nesirodytum nė 
į akis! — šūktelėjo dar paskum, atsargiai uždarydamas du
ris. . • • ; \ [ $ - A t i 

Vos spėjo ji išeiti, pasigriebė knygų ir dėžutę degtu
kų. Bet knyga degė labai blogai, nes buvo susiūta iš sto
rų kreidinių lapų. Kraštai tik ruseno, kambarys priėjo dū
mų, bet rankraščiai vis nenorėjo kaip reikiant degti, ir 
gana. "Ak, jeigu ten tik užuostų šituos dūmus, būčiau 
žuvys,' galvojo daktaras. "Gal ją išmesti į išeinamųjų 
vietų* Bet iš ten jų galivištraukti, ir nors negalės perskai
tyti, kas joje rašoma, tai vis tiek užteks vieno fakto, kad 
galėtų mane apkaltinti/* Taip jis praklūpojo prieš krosnį 
valandėlę laiko, bežiūrėdamas į svylančius rankraščius ir 
vis niekaip negalėdamas nuspręsti, kaip iš tikro reiktų 
pasielgti. , 

Tuo tarpu virstelėjo duryįs, bet šį kartą tikrai pasiro
do du milicininkai. Daktaras atsistojo; jo jau ir taip is*-
blyskęs veidas išbalo mirtinai, ilgi rusvi plaukai sustingo 
ant kaktos kaip numirėliui. Jis negalėjo ištarti nė įodžo, 
tik stovėjo visas drebėdamas vietoje ir nuleidę-s galvų žiū
rėjo į grindis. 

— Drauge, — tarė vienas iš atvykusių kareivių. — 
Mes turime padaryti kratą. 

Pasakęs tuos žodžius, jis priėjo prie krosnies, kuriame 
dar draikosi nespėjęs išnykti melsvas dūmelis, išsitraukė 
apdegintos rankraščius, atsargiai nupūtė pelenus ir, rū-

-1 ingai apžiūrėjęs iš visų pusių, galop įsidėjo į portfelį, 
kurį dar užrakino raktu. Paskum apėjo visą kambarį, vi
sur pabetdamas į sienas, išsiniukštinėjo lovų, praplėšė ke 
liose vietose sienos apmušalus, galiausiai atsirupūžino prie 
rašomojo stalo. Viską, ką tik rado parašyta, rūpestingai 
susidėjo į krūvą, surišo virvute ir perdavė antrajam mili
cininkui, kuris visą tą inkriminuojamąją medžiagą įdėjo į 
niaičą. Po to išsitraukė revolverį, atkišo jį į daktarą ir pa
reikalavo, kad eitų pirma. 

Daktaras žen^ė kaip pro rūkus. Ant laiptų sutiko kelis 
<larbininkus iš *• žmonių -fabriko," kelis gerus pažįstamus, 
bet jis jų nematė. Kaž kur kertėje vieną akimirkų kyštelėjo 
apsiverkusios tarnaitės Jelizavetos galva, bet vėl greitai 
pranyko. Dabar jis jau ėjo gatve — be kepurės ir be pal
to; ėjo pats nežinodamas kur ir ko, nieko nejausdamas ir 
nežinodamas. Atsivėrė didelės žalios durys, milicininkas 
lengvai jam stuktelėjo, ir daktaras Krasnovas atsidūrė 
vienutėje 

Tame nedidutyje kambarėlyje buvo pusiau tamsu. Pa
čiame viršuje, ant lubų, pro tvirtai geležiniais virbais a{>-
kaustytą langą, krito silpna šviesa. Daktaras vis tebestovė
jo kaip įbestas vietoje, nė nemanydamas pasiieškoti sau 
vietos, kur galėtų atsisėsti. 

— He, vaikinuk, matyti, ką nors padarei! — išgirdo 
kažkeno klausimą. J is pažiūrėjo į klausiantį — tai buvo 
jauna labai išsidažiusi moteris ar mergina plačiai iškirp-

įBus daugiau) 

teiktum jam didelį ir tikrų vienų trumpą momentų, bet 

tais drabužiais; dantyse rūko cigaretas. Pažiūrėjo ir nie
ko neatsakė. 

— Ne, tai politinis! — įsikišo į kalbų kažkoks vaikė
zas, kurio kairės akies visai nebuvo matyti, nes vietoj jos 
pūpsojo pamėlynavęs didelis guzas. — Matyti, greičiau
siai, koks akademiškas reikaliukas. 

- - Niekus pliauškiate! — atsiliepė kažkokia boba, gal
vų apsirišusi tamsiai mėlyna skara. — Tai paprasčiausia: 
nepmano (Nepo laikais taip vadino pirklius) snukis. O, to
kių prekyvietėje mačiau ne vienų! 

Tačiau daktaras Krasnovas į tuos Įspėliojimus, kokia 
būtų jo asmenybė, nekreipė dėmesio. Jis staiga pajuto, kad 
viskas aplinkui pradėjo suktis; jam pasirodė, kad jis dau 
giau tokiame ore nebeištvers nė minutės, ir kitų sekundę 
be sąmonės nuvirto ant grindlų, galvų smarkiai kaukštelda-
mas į narų kampų. 

(Daugiau bus.) 

KLAUSYKITE! — PATIKS! 

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!! 
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10:00 va i ryte — WHIP — 1480 Kiloc. 

* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
* Kastas Sabonis ir Flomtė (Lakštutė) Balsiute 
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
* Albina Kaspariūtė ir Al James 
* Kristina Kriščiūnaite ir Jonas Paredna 
* Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
* Juokų Karalius 'Sauk Liu Lujis' ir Simas Bartkus 
* Bartkų Šeimyna ir Iiuliojančios Lietuvaitės 
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kitį. , 

Šaltimieras Radio Advertiscrs 
6912 South Western Ave. Chicago, Ulinois 

Tel. Prospect 4050 
" THE LITHUANIAN HOUR" 

J? ^ 
Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį nuo 1 Dienos 

TURTAS VIRŠ 0,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš £400,000.00 
Dabar mokam 3V2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas aut namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOCĮ.ATION 

OF CHICAGO. 
JTTSTIN MACKIEW1CH, Fres. 

Chartered by U. S. Government. 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED. 

4192 ARCHER AVENUE 
TEIi. VTRGINIA 1141. 

nuslepiami demoralizuojančio
je: lietuviškoje " penktosiom ko 
lumnos" spaudoje. 

Taigi Kliedu švenčių išva-
kare-sei pinu negu ieškoti mū
sų mylimiems asmenims do
vanos sankrovose, pagalvoki
me ar nesuteiktume jiems ti
kro džiaugsmo užprenumeruo
dami savo mėgiamą, laikraš
tį, kuri'si suteiktų, progos ap
dovanotam asmeniui per vi
sus metus gyventi bendromis 
mintimis, bendrais troškimais 
"ir siekimais, kaip Tamsta? 
Tekia dovana Tamstos myli
mam draugui, ipirieteliui ar gi> 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių vigam gy
venimui. Saugokit Jas. leisdami 
išel.iaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. 
S2 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurio pašalina 
vis* akių Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. A s h l a n d A v e n u e 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chfcago 

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

Treč. ir Šešt: 9:00 a. m. iki 
7:S0 p. m. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

(•"Draugas" Acme telephoto) 
Verne Mar^hall, . iš Cedar 

Rspds , Iowa. Jis New York?! 
suorganizavo naują, piliečių 
komitetą Ameriką saugoti nuo 
karo ir ginti neutralybes ak
tą. 

kiekvieną Naujųjų Metų die
ną iki pat kitų Kalėdų jį lan-
kvdiraua kasdien. 

Ar tai ne (pati geriausioji 
Kalėdų dovana! Alb. Ren. 

Ofiso Tel.: Rezid. Tel.: 
VIRginia 1886 PROspect 3534 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA: . 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitari us. 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Ave. 

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

{Sekmadieniais suait sutarties 

Listen to 

P A L A N D E C i i ' S 
Y U 6 0 S L A V - A M E R 1 G A N 

RADIO BROADGAST 
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M. 

STATION WHIP 
1480 kilocycles 

(First Station on Your Dial) 
Featuring a program of 

Yugoslav Folk Music 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

N A T H A N 
KANTEB 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd 

0014 

NELAUKITE KOL 
PRITRUKSITE ! 
UŽSISAKYKITE 

ŠIANDIEN 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

DR. KARL NURKAT 
(Nurkaitis) 

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius. 

Kiekvieną dieną randasi: 
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yatrds 3089 

Phone Cicero 4276 

Uit. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th 11., Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniai*. 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-o, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St., Chlcago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas CANal 7329 

ūfi. PETER J . BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį. 
Sekraadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SESiey 0434. 
*I«L Cicero 1484 

OR. S. R, PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Ciat. ir 49th Ct-
OilSO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. 5l)th Avenue 
Tek Cicero 1484 

ŪR. A. JENKINS 
(lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI 
reL CANal 5969 

ŪR. WALTER PRILUPS 
GYDYTOJAS 1& CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VAJLAND08 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutarti. 

UR. F, C, WINSKUNAS 
FHYSIOIAN — SURGBON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

' Tel HEMlock 3150 
TeL YARda 3146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

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

UR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHDiURGAS 

• , T*1!'*?1 akinius pritaikau. 
«*343 S. Halstw^ Street 
ŪR. V. E. SiEDLINSKI 

DANTISTAS 
4143 South Archer Avenue 

Telefonas LATayette 3650 
Antradieniais, Ketvirtadieniais ix 

0 Penktadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais. 

ŪR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave, 

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo m iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 uu 12 vaL ryto. 

DR. MAURICb KAHN 
GYDYTOJAS IR CHlKURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

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

TeL YARds 5557 

ŪR. FKANK G. « N 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
1651, VVest 47th Street 

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

.ir pagal sutartį. 

DR. P. J . BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
6900 So. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortk 1612. 

Res. — YARds S955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

ŪR. C. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

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

OR. J . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
I 

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

2423 VV. Marquette Road 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEZlS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos) 1—3 popiet ir 7—8 v. t, 

REZIDENCIJAI 

6631 S. California Ave. 
l a i BEPlsJk 7UI 

* 

TeL YARds 6921. 
Res.: KENwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:34 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VLRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 0669 

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

Residendja: M00 So. Artesian Afl 
VALANDOS: U T. ryto ik' 8 

Dienraščio "Draugo"' Metinis 
K o n c e r t a s 

— jvyks — 
Sekmad., Sausio 26 d., 194! 

SOKOL HALL 
Hezervuokit tą diena — 

"DBAUGUI". 
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CIVILIZAajOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliau* vertimas 

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

EASTERN ĄLL-S^AR BACKFIELD W0RKS 0UT 
-;*:••••:• ..:•:-:-••:•::•• • - • '"K-": ' " " " ? 

J< 
(Tęsinys) 

Bet konkurencija yra pačio
je visuomenes prigimtyje. 
Nuo to laiko, kada bendruo
mene pradeda turtus produ 
kuoti, kiekvienas gamintojas 
pagal savo išgale, tada kon
kurencija būtinai turi apsi
reikšti. Buvo užtektinai kon
kurencijos tuose amžiuose, ka 
da katalikiški dėsniai univer-
salei visuomenei buvo pritai-

• 

komi; viduramžiniuose tur
guose bu vu užtektinai dereji-
mosi ir kainų sutvarkymas 
tarp pirkėjo ir pardavėjo. 
Pati Mteisingos kainos" ule-
ja, kuri buvo visos viduram
žines socialines ekonomijos 
pamatas, savyje talpina kai
nos idėja> kuri buvo atsiekta 
vienu ar kitu konkurencijos 
būdu; nes jei nebūtų konku
rencijos, tuomet jokia kaina 
nebūtų nustatyta arba "tiesiog 
nebūtų ga l ima pr ie i t i p r i e 
kokios nustatytos kainos. 

Kaip su kitais dalykais, 
tas pats ir su konkurencija: 
iki tam tikro laipsnio jie yra 
reikalingi ir naudingi; bet 
kartą jau perdėti, jie tampa 
pavojingi; kada jie dar to
liau perdedami, jie virsta 
nuodingi ir mirtingi. 

tarp šeimų ir neleido galiūnui 
praryti silpnąjį -žmogų. 

Priklausąs miesto gildijai 
amatninkas negalėjo " sufor
muoti monopolija; jis negalė
jo imti daoigiau <larbo negu 
tam tikros nustatytos nor
mos, kitaip jis pakenktų sa
vo kaimyno amatninko ama
tui. Tų patį galime pasakyti 
apie krautuvininkų, kurio vei 
kimai buvo tvarkomi, arba 
bent apribojami tos kompa
nijos arba gildijos, prie ku
rios jis priklausė. Kiek gize
lių jam buvo leidžiama tu
rėti, priklausė nuo leidimo 
rašto (license); gi kainas, 
kurias jis galėjo reikalauti, 
buvo taip pat nnfihsuotos 
tam tikrose žinomose ribose. 
Jis negalėjo konkuruotis, nė 
spekuliuotis. Juoba, jis nega
lėjo laikinai pardavinėti sa
vo gaminius žemesne kaina 
ir tokiu būdu dirbtinai pra
žudyti konkurentą. 

Profesinių sąjungų centro ( Lietuvių kalbos žodyno re-
valdyba atidaro Vilniuje bib- dakcija išsikėlė į Vilnių Ant-
Jioieką, kurioje bus 12,€00 te- k a l n i o & 
mų knygų. Visos šios knv<?;o> Taip put baigė kraustytis 
yra pa.rntos iš privatinių žmo Į Vilniun* Lituanistikos institu
t u ;tas. ] 

iiis&Lį &s&:s:<>*\s&:±ik&i>£r&' * • » - * '„ 

("Draugas" Acme telephoto) 

Working out in Cbicago before entnunin^ for p^st coast, these Eastrim AH-Star bac.ks 
prepare to ni;?et Western All-Stars team in San! Francisco New Year's d,*iy. Left to right: 
Tom Harmon of Michigan, George Kracus of Pittsburgb, Frances Recg-an of Pennsylvania, 
and Forest Eva:.-hevski oi' llįomgan. 

r ^ 

^ : 

ŽINIOS IŠ SOVIETU PAVERGTOS LIETUVOS 
: ^ 

^ 

RUSIFIKACIJA IR FARONIZMAS LIETUVOJE 
Faraicnistišlva. vergi ja , bol- mia l a s , o apačioje priklijlio- sadist inio teroro i r Vergiško 

Blogoji besaikės neapribo-! ževistinis teroras ir rusi f i ka- ta cinizmu dvokiantis užra- hužymo krauju sušvinkusio 
tos ir nesuvaldytos konkuren-i c i J a siaučia dabai- nelaimingo- šas ' ' Išimntingiausias genijų Stalino kojų — niekur pa-
cijos veikme buvo sulaikyta, i i 0 Lietuvoje. Štai kokios ži-' genijus, Skaisčiausioji Saule, šaulyje nėra, tik *'nusituškoj" 
nes ) jų atsižiūrėjo kaip i ko " ' ^ tt, sietuvos mums atėjo, i galingiausias išvaduotojas i r sovietų Rusijoj. O vargše Lie 
kią ligjj visuomenėje esančia, 

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 vienintelė spaus
tuve Amerikoje, ir gal pasaulyje, kuri išleidžia kasmet 
įvairia-spalvių kalendorių katalikiškoje ir lietuviškoje 
dvasioje. Visos reikšmingos šventes, šventieji, ir pas
ninkai, kurie pasitaiko metų bėgyje yra aiškiai pažen
klinti ant "Draugo" kalendorių. Tai yra vienas iš 
reikšmingiausių, svarbiausių ir puikiausių spausdinių 
mūsų spaustuvėje. 

"Draugo*' 1941 m. kalendorius galite gauti pas agen
tus ar mūsų raštinėje. 

KALENDORIŲ KAINA YRA TIK — 
2 5 centai 

Asmeniškai ar laiškais kreipkitės į: 

D R A U G A S 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 

I 

mirtį žmogiškajai garbei ir 
Konkurencija pradeda devė. i a i s v e i . panašiai kaip mes ap-
šį piktąjį charakterį, kuris | s i e i m r m e i r s u besaikingu ge-

" Šiemet visų gimnazijų ir globėjas, protingiausias pa- tuva, bol*evistines 
(ir, iš tikrųjų, ji tokia yra) progimnazijų visose klasebe į- šaulio mokytojas ir vadas Di- smaugiama, kenčia! 
ir su ja buvo apsieinama kaip vedama rusų kalba, kuri ne- dysis Josif Vasarianovič Džiu-
su kokiu maru, kuris nešė bus einama kaip svetimoji ka- gašvili Stalinas". 

l b a " — D L . Nr. 83. 

Rusijos 

visuomene naikina, kada silp
nasis /magus yra naikinamas, 
kada ta pati konkurencija 
nesivadovauja gikiijos koope 
ratyvinėniis regulomis ir va
dovyste, kuri apsaugoja ir 
sulaiko tų ekonomiška veik
smą, kuris galėtų sunaikinti 
silpnų j į žmog*ų. 

daro. Mūsų nelaimėj mes 
moderniškame pasaulyje už
tektinai, patyrėme kų nesn-
varžyta konkurencija gali nu 
veikti; retas kuris nepatyrė 
jos vienų arba kitų blogų pa-

* Kol Statusas visuomene sėkme. Bet mes jas geriau ir 
valdo ir Kontraktas tiktai aiškiau galėsime pažinti, jei 
dalinai yra pripažinamas, tol jas iš eiles trumpai pagvil-
konkurencija tokiu būdu yra -(lensime. 
būtinai suvaržvta. Katalikiš-1 Aš tvirtinu, kad smulkusis 

Tai bent "eitulas' ' to pro-
Tai taip aiškiai ir katego- jjletarao imperialisto Stalino! 

riškai pabrėžė Kauno išverst-! Tokio tai "e i tu lo" neturėjo 
rimu — nors alkoholis pagal j s k Q r i a i s a y Q o t l c i j o z e . J u do- į nei nuožmieji Egipto farao-
saiką geriamas, yra natūra- -*iaį pa(^įUs tėvits pavergė, o nai, nei hunų siaubingiausis 
lus veiksmas ir žalos nepa- y a i k ų p p a t u 8 Džiuga^viliškai vada** Atilla, nei žiauriojo ca-

nuodija ir vifų Lietuvų rusi-1 ro Ivano Groznojo veislė, rtet 
fikuoja. nei iitleris... 

"Mokyklų sienos dekoruojaH 

'Rusų kalbą, mokančia ap-
j akelių plutokratų dėka, jau
noje kartoje yra nebedaug". 
— TL. Nr. 2. 

LEO NORKUS, Ir. 
DISTRIBUTOR 

OF ' 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

* 

"didžiojo " Stalino padlaižis 
uTarybų Liet." redaktorius. 

Ar girdėjot? Mei~, lietuvių 
kalbos brangintojai, lietuvių 

Ties ta bolševikiška kas- t a u t o s m y ie to jd , tautažudžių 
mos Lenino, Stalino, Markso,'marą yra, dar pastatytas taita- a k y s e e s a m e "apjakeliai plu-
Engelso paveikslais" — DL. las, ant stalo popierinės gėc tokratai"! Na, o jūs lietuviš-
Nr. 83. Iš visų mokyklų bd lės, arba gyvi vazonai, ir bū- k i bolševikai, rusifikatorių 
įstaigų, išmesta Lietuvos Vy- į tinai storoka "Stalinoivska" j u o l ū s talkininkai, kuo jūs esa
tis, Vytauto Didžiojo, Bira-> knyga, — tik dar stinga k a- 1

t e ? y | Į * į 
tės, Kęstučio, Maironio, *Tu- oapiškos "lampadkos" arba 
nvo, Jakšto ir kitų Lietuvos liktorių su žvakėmis... 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBKOSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu 

Tci taip editorijale rašo | | sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC 
TAB. Ši's Alus yra pagamintas iž importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita 
E įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausiu 
Vi greitų ir teisinga patarnavimą 

kuose laikuose asmuo kainic žmogus yra progresyviškai 
gyvenąs galėjo apturėti tokių nuskurdinamas, iš jo atima- s v y r i ų paveikslai. Vk-kų 
arba kitokia kainų už savo 
kviečius vieŠH ĵe rinkoje kon
kurencijos būdu; amatninkas 

Kad "Stalino kampeliai' 
ma savastis; jo ekonomiško- *<as primena gražių didingų | būtų įrengti visose mokyklo 
ji laisvė yra panaikinama ir Lietuvos praeitį dabar bolše- se, ir kad imperialistų 

kba-

jis yra galiūno " surijamas, " vikai faraoniškai naikina, ir tiuškų" Stalinų garbintų — 
ar kur reik ar nereik -— tai 
yra paskirti specijalus "učit:1-
l i a i " : raudonaTinietis l<]fiiuov, 

į- Eugenįj Osipoy, L. Ovčinikov, 

galėjo gauti tokią arba kito- kaip paprastai šio atžvilgiu .S^gster ių vadų Staline |sa 
kią kainų, už savo dirbinį, ir' išsireiškiamą, jei k o n k u r e n t o lietuviams garbinti. 
iinoma, ko sumanesnis amat-: cija liekasi neaprihota. Sek.uni •**- ~ 
linkas, natūraliai to geresnę efų pnnktų ai>svarstymas vi-j "Kiekvienoj giiiimazuoj 
kaina sulaukdavo. Daugiau I aa tai išryškins. Yra septyni rengiama Stalino kampelis, Meiškė Clieife^ ir visa gauja 
darbštesni naminiai pirkliai svarbieji būdai, kuriais ne- skiriant tam reikalui arba at- jiems pmašių siurbchų. 
(užsienio komercija buvo dau apribota konkurencija pražu- skirą kambarį arba salėje" —į Taigi tie uucitel iai" ir ke-
gumoj laisva nuo užveizdavi- do smulkųjį savininkų. DL. Nr. 132. ' l Ha lyg dvokiantį mėšlų ant 
mu) daugiau turto prisikrau
davo negu mažiau darbštes-

(Bus daugiau.) Lietuvoj mokyklose įrengti šakės tų savo " draugų ir va-
'•'Stalino kampeliai"' atrodo dų" Stalinų, ir linpia tų k.u 

Bieji. Bet perdėm visame ta- "Draugo" koncerte, sausio šitaip: ant sienos pakabinta eapiškų smarvę lietuviškai no-
me pasaulyje gyvavo sutvar- 26 d., 1941 m., dainuos De gensjsterių vado Stalino moi-'siai uostyti, ir dar su šypse-
kymai, kurie rūpestingai ap- Paul Universiteto A Cappella da; aplink rėmus būtinai «r> na reikšti pasitenkinimų... 

Čigoniškcsnių žulikų nėra, 
kai lietuviški išverstskūriai-
komunaciai. Visas pasaulis ži
no, kad L-ovietų Rusija lietu
vių tautą smaugiai, Lietuves 
(gyventojus sistemingai rusifi
kuoja, — o čia Amerikoje 
"matuškos" Rusijon agentai: 
Bimbof, Prnseikof, Mizarof ir 
visa komunacių chebra ligo
niškai tauzija būk "sovietų 
Rusija Lietuvos nerusina". 

Kodėl taip čigoniškai me
luojat, "tavorščiai"? 

Nolecių Vidikas 

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 ! 
i 

<f 
AR JUMS REIKIA ATLIKTI 

PILIETYBES EGZAMINUS? 
Nusipirkite Brošiūrą 

THE BASIC PRINCIPLES OF DEMOCRACY & CTTIZENSHIP 
a r b a 

" K Ą TURI ŽINOTI K I E K V I E N A S P I L I E T I S ? ' 
Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chicago 
fiiojl brošiūra Anjjliškal »r Lietuviškai išaiškina vistus reikalingus 
klausimus ir pilnai prirengia nepiliečius prie an t ru . pilietybės popieru 

Kaina 25 centai 

: ^ 

Siųskite užsakymus į: 

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

JP 

Mirė mokesnių ir rinkliavų 
valdvbos vyresnis revizorius 

gynė s^Tasties išdalinimą, choras. raityta kruvinos vpalvos hk& - \ Tokio į/.ulaus tliuli^aniznio, į Vincas Bkžaitis-Blaževičius. 

FACTS YOU NEVER KNEW! By Bob Dart 

"KIDS" 
%e 6oy WH0 Hftp 

C O P Y R I G H T I N T E R N A T I O N A L CARTOON CO 
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CHICAGOiE IR APYLINKĖSE 
v̂ FEDERALINIAI AGENTAI TIRIA BUKDĄ 

e 
Labdarių Sęjungos 
Seimo Protokolas 

(Tęsinys) 

kiene, S. Bučiene ir J . Deis- i 
inas. 

L.R.K.S.A. 15 kuopa su au
ka $ .̂<Ht Atstovai: A. (iu-

Muterų Sąjungos 48 kuopa | Haitis, i*. Naujokas ir J . Xmi 
su auka $3.00. Atstovai; O. jn in i • 
ftašinskiene, M. 
A. Stanaitiene. 

Česiene i r 

Apaštalystes Maldos dr-ja. 
su auka $5.00, Atstovai: A. 
Stuljrinskas, K. Urbonienė, 
0 . Reikauskiene, J 
ir O. Kojoniene. 

Apaštalystės Maldos drau
gija su auka $r>.00. Atstovai: 
S . B u č i e n e , J a t s k i e n e i r O . 
Sekleekienė. 

Viso aukų $64.00. 

Labdarių 6 
su au-

Mitkiene 
\ o r t l i Side 

kuopa sveikino seimą 
Direktoriai Šv. Antano Tau' k a $20.00. Atstovai: K. Luko-

pymo ir Skolinimo Bendrove*. Haitis, A. šakis , A. l/rbona-
(St. Anthony's Building and v į c į e n e įr K . Rauskinas. 

North West Klubas su au
ka $o.0J. Atstovai: F . Tarnas 
zavieh, M. Gesauskas ir A. 
JSlikis. ( 

Draugija Šv. Rožančiaus j 
su auka $3.00. Atstovai: M. 

Loan Assn.) su auka $10.00. 
Atstovai; Jos . F . (Jribauskas 
ir J . Manstis. 

$10.00. Atstovai: S. Keliotis 
ir Y. Lapinskas. 

L.R.K.S.A. 137 kuopa «u 
auka $10.00. Atstovas S. Ke-
liotis. 

A. 

Lietuvių Kareivių draugija 
M auka $10.00. Atstovai: K. 
Laudanekas. I. Jocius ir I*. 
(Jrikselis. 

("Draugas" Acme telephoto) 

Polieisti.s budi t b s German American Bund buveines duri
mis Cluea^cij. Federaliniai agentai savo rėžtu tiriai " b u n d o " 
rekordu:.-. Norima .patirti api jo aktyvumą. Numatoma sen
sacijų. 

auka $2.00. Atstovai: F. Vai- $3.00. Atstovai: H. Sadaus-
Kareckiene, A. M a r t i n i e n ė k l l t i e n ^ M Tvarijonienė, J . kas ir K. Gedvilas. 

Liehivii) Raudonos Rožės ir V, Daugirdienė. ; j ^ Encheris, A. Žilienė ir M 
Klubas su auka $5.00. Atsto- Draugija šv . Juozapo QĮJo-. Balžiene, 
vai ; K. Genis ir J . Klimas, bėjo su auka $3.00. Atstovai:! 

Sv. Antano draugija su a u - ' J . Lebežinskas, A. Šakis i r i ^ r i j o n ų Bendradarbių 3? 

I 
skyrius su auka $1.00. Atsto
vai: K. Gedminiene, S. Vi-

ka $5.00. Atstovai: A. Zaka- ; J . Bardauskas. 
ras, J . Gribauskas ir J . Sta- Draugija šv . Cecilijos 
šaitis. auka $4.00. Atstovai; M. Ka-, S ( K > k l e n ? ' T - Atroškienė. 

Šv. Antano Parap . Savinin rečkienė, K. Kišionienė, O.' Tretininke 8 kuopa su au-
kų Klubas su auka $3.00. At- Millerienė ir O. Šniaukstienė. ka $5.00. Atstovai: P. Venc-
stovai: M. Srubas, A. Zaka- Viso aukų $33.00. I kienė, D. Marozienė, J . Pefc 

West Side Labdarių 7 kuo kūnienė, O. Stanevičiene, M. ras i r A. /Valančius. 
Šv. Pranciškaus Tretininkų pa sveikino stirnų su auka 

su auka $3.00. Atstovai: J . $1,100.00. Atstovai: L. Juse-
Rimkienė, E. Mikolainiene, vičia, A. Bartkus, V. Zau-
lu. Brazauskienė, O. Slickie-
ne ir B. Grigaliūnienė. 

Juozas Motakaitis su auka 
$25.00. 

Viso aukų $284.00. 

rienė ir P . Fabijonaitis. 
Aušros Vartų Šv. Pan. M. 

dr-ja. Atstovai : P . Žebraus
kas, D. Jankevičius ir J . A. 
Simonavieius. 

Bukauskienė, S. Montvilienė 
ir O. Kavalauskienė. 

Draugija Saldžiausios Šir
dies su anka $5.00. Atstovai: 
P . Grybas, P . Vaikutis ir J . 
Gajauskas. 

Moterų Sąjungos 20 kuopa 
su auka $5.00. Atstovai : J. 

Dievo Apveizdos parapijos Moterų Sąjungos 55 kuopa B a r k a u a k i e n a > v Gestautie-
Labclariu 4 kuopa sveik i ia su auka $2.00. Atstovai M. - y 0 ^ f c i n į e „ e ir J . Kla-
seimą su anka $50.00. Atsto- Aitutienė ir O. Budrikienė. i ^atauskiene 
va i : M. Cesnavičius, M. Lo-| Viso aukų $1,102.00. , ' N p | . a l t o p r a s i d P j i m o M e r . 
rencienė, A. Šalčius, U. Auš- Brighton Pa r k Labdariu 
kalnienė ir A. Laurinavičie-' 8 kuopa sveikino seimą su 
ne. auka $1(X).0(). Atstovai ; O. 

Rožių i r Lelijų Klubas su Ivinskaitė, Mačius, P. Vaice-
auka $25.00. Atstovai: U. kauskas, M. Šrupšienė. 
Auškalnienė, O. Lukošienė, P . Apaštalystės Maldos drau-
Barauskienė, L. Abromaitie- ' gija su auka $10.00. Atsto-
nė ir S. Vidugeriūtė. va i : Valskis, Vaicekauskas, 

Marijonų Rėmėjų 26 sky- Visockienė, Stulginskienė, Da 

i gaičių Sodalicija su auka 
i 
i — i 

Kišeninis 
Lietuviškai—Anglis k a« 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS l 
rius su auka $5.00. Atstovai; linkevičienė, Meistininkienė, 
L. Abromaitienė, P. lvanaiis-i Svenciskienė, Bliudienė, Ar 
kienė, O. Bukantė ir T. Ki- j monas. Balsis, Zaromskis, 

i*I 
s Mal. 

kiene. 
Draugija Apaštalystės 

dos* su auka $10.00. Atstovai: 
A. Šalčius, T. Studinskienė, 
O. Baukevičienė, M. Loren-
ciene ir O. Slaugalienė. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjių 5 skyrius su auka 

K lapatauskienė, Pratapiene, 
Gubistienė, Navickienė, Grin-
caitė, Barkauskienė, Rudakie-
nė, Milašienė, Mažeikiene ir 
Sk i rienė. 

L.R. K. Susivienymas 160 
kuopa. Atstovai: M. Šrup-
sienė, M. Aučiūnienė, B. Ši- ! j 

Nekalto Prasidėjimo Šv. M. 
P. su auka $3.00. Atstovai: 
O. Gubistienė, F . Vaikutienė, 
M. Balsienė, O. Lakunienė ir 
O. Rimkienė. 

Gv. Pirm. Div. Šv. Kazi
miero Karalaičio su auka 
$5.00. Atstovai: P . Kvietkus, 
G. Pakeltis, V. Bergelis, F . 
Dargela ir J . Tamušauskas. 

Šv. Teresės draugija su 
auka $5.00. Atstovė O. Žy
li enė. 

Viso aukų $147.00. 
West Pullman Labdarių 10 

kuopa sveikino seimą su au
ka $100.00. Atstovai: A. Šiu
žąs, P . Gudžiūnienė, K. Rai
la, 0 . Služienė, A. Perednie-
nė ir U. Urbonienė. 

Viso aukų $ft)0v00. i 
Bockford Labdarių 22 kuo

pa sveikino seimą su auka 

MORTA CHEPELIENĖ 
(m> tėvais Kumiilutė) 

Mirė Gruod. 22, 1940. 7:45 
vai. ryte, sulaukus pusės amž, 

Gim? Lietuvoje. Panevėžio 
apskr., Subaehj parap., Tilta-
galiŲ kaime. 

Amerikoje išg-yveno 26 m. 
Paliko dideliame rmliūfllme 

vyrą Domininką, tris pusese-
ris Marcelę Zubaviėienę. Ciei-
liją Galinienę, Oną Lapėnienę, 
ir j u šeimas; broliene, po ant
ru vvru, Elzbieta Sheinkienę 
ir šeima ir daug kitų gtmintsj 
ir pažįstamų. O IJetuvoje pa
liko motina, brolj Antaną ir 
brolienę ir kitas gimines. 

Velionė priklaupė prie Lie
tuvių Keistučio Kliubo ir prie 
Chicagos Lietuvių Dr-jos. 

Kūnas pašarvotas namuose 
1152 W. 59th St. 

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni, Gruod. 26, iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta j Gimimo 
švenė. Paneles parap. bažny-
čą, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta j iv. 
Kazimiera kapines. 

Nuoširdžiai kviečiap->e visus 
gimines, draugus-ges, ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Vyras. Motina. B»^-
lis. Brolienė, INirseserys ir Gi
minė':. 

Laidotuvių Direktoriai La-
ohawicz ir Sūnai. Tel. Canal 
2515. 

C O N R A D 
Fotoffrafas 

Studija {rengta pu 
mos rūšies ««i mo 
dernlikomis užlaido 
mis ir Hoilvvvoo' 
šviesiomis. D . f k i 
O a r a o t u o t M 

420 W e s t aSrd Strt- e i 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883 

Res. — ENGlewood 5840 

G<ėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankie-
tams. Laidotu vėioh 
ir Puošimams. 

GELINDSfKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER - PRUZIN 
Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauji 

Phone 9000 620 W, 15th Ave^ 

JaiMe yra 18,000 reikaliii-
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, ne.> 
parduodamas nupiginta kai 
na, Galima gauti 'Draugo 
knygyne dabar; kaina -

• i 
tik £1.00 

! 

$4.00. Atstovai: O. Jueevicio- linskiene ir J . K. Klncheris. 
ne, O. Griksienė ir M. Bu-| Federacijos 19 skyrius su 
kautiene. 

Šv. Onos dr-ja su auka 
$5.00. Atstovai: P . Vaitkai-
te, U. Juciene, T. Rudyte ir 
M. Lekavičiene. 

Šv. Antano draugija. Atsto 
va i : A. Grisius, L. Balinskis 
ir A. Barcius. 

•Viso aukų $99.00. 
Bridgeport Labdarių 5 kp. 

sveikino seimą su auka $50.00 
Atstovai: P . Jančauskaitė, T. 
Šimaitiene, J . Maceikiem\ 17. 
Gudiene, J . Šliogeris, J . Dim 
ša, M. Sivanis ir V. Balanda. 

Vytauto ėraa;dja. Atstovas 
S. Pilackas. 

Moterų Sąjungos 49 kuopa 
su auka $J.OO. Atstovai: U. 
Rudiene ir O. Mažeikiene. 

Draugija Amžino Rožan
čiaus su auka $3.00. Atsto
vai : T. Bučienė, O. Bendaus-

D R A U G Ą S ' 
2334 South Oakley Ave, 

Crncajro, Illinoi> 

AR DAUG KORO SUD^£G1NAT ŽIEMOS M E T U ? 

Vartodami ROCK WOOL NamV Insulacija 
Sutaupysite Daug Pinigy. 

Laikui beirant. J ū s vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro ; 
2. Apsaugo gyventojų sveikatą; 
3. Padidina namų ver tę ; 
4. Taupo namų šilumą; 
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų; 
6. Greitai i r lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
• 

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
D I E N 4 I B NAKTĮ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avc 

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visost 
Chicagos dalyse 

noNttn DOCK W0PL 
CORKSOAOD 

FlilOU J blSAATIM B Q K « M 

ComitstnGa*w«M BM«M 

V\MTIU B M > M • • L»TTM 

H u r y BsJBISSJMBSSJSSi 
MAIOHSY. ConcMTt. E i t Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 

ar Išmokėjimus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehoose: 9401 So. Stony Island Ave.. Uu. SO. CHICAGO 9245 

Klausykit* mttou mdlo programo Antradienio Iv 
•ettadlento rytais 10:00 valanda, Ii WHIP stoUes (1480 k.) 

Sa POTUU ialtimleru. 

M — M — — — i r * — — — —' T 

PAMINKLAI 
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Prieinamos Kainos 
"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA UŽ S A V E " 

Venetian Monument Co. 
527 No. Western Ave. Chicago, 111. 

Saukite Tel. — SEELEY 6103 

Sodalietes su auka $o.00. Viso aukų $25.00. 
Atstovas S. Keliotis. (Bus daugiau) 

VIKTORAS 
X NAVICKAS 

Miiv gruodžio 21, 1940, 1O-.H0 vi i . ryte, sulaiką \>\-
ses amžiaus. CJim? Liet iv oje, Tiškiu kaime. 

Amerikoje išgyveno 36 metus. 
Paliko dideliam- nuliūdime moterį Oną (}M> levais 

Jutelai te) ; dukteris Anitij, žentiį, Karnaviriu ir Stefa
nija, sūnų Antaną ir marčią Lma ir anūkę Margio 
Lietuvoje paliko dvi seseris Ona lv Jozefą Bladžienę, 
p u s e s e r e s B r o n i s l a v j j i r Adol f iną^ i r j a s h r o l į Y l ' u l i -
lovą, Amerikoje i š l i ko tris puslnv'ius Ii»naeą, \';iris-
lovą ir Prcncrekų Navickus, puseserės d.ikteris Bro
nislovą Kata'J kas ir Stefaniją Balsis, poįtęmerė» sil-
SW Feliksą ir Charles Rakauskus su ju sMinomis ir 
<lau«: kitų giminių ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas num. ,100 Broa<lwnv Av •., Melro-
se P.fi'k, 111. 

Laidotuves jvyks ketvirtadieni, Gruod. 2(> d., iš na
mų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Mount Carntt 1 parap. 
bažnyčią, Melrose Park, 111.,.kurioj' įvyks gedulingofl 
pamaldos už velionio sielą. Po pam.iKlų |KBa Rulydčtafl 
j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugas ir ])a-
žystamus dalyvauti šiose laidotuv":>e. 

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūnai, žentas, Marti, 
Anūkč, Pusbroliai, Faseserys ir Giminės. 
Latidotuvių Direktorius J . F. Badžius, tel. Oa&al <>714 

A. y A. 
I DOMININKAS KATAUSKAS 

Mirė gruodžio 2.1 d., 1940 m., 5< 0 vai. ryto, sulau
kęs puses amžiams. 

Gimęs Lietuvoje,, Raseinių apskr., Kaltinėnai parrp., 
Dirgėlų kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime: 2 dukLris , Stellą Kai-
ris, žentą Jurgį ir 2 anūkus, Uelen Selvenis, žentą .lo-
ną ir 3 anūkes; sūTJų Albiną, anūkę ir d u g kitu gi
minių. 

Priklausė prie Š v e n l Širdies ir Simam; Dau
kanto draugijų. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyčioje, ?>'M9 Litua-
nic* Avenue. Laidotuvės jvyks antradienį, gruodžio 
24 d., 1940. Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bufc atlydėtas 

.į Šv. Jurgio parap: bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sidą, Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa* 
žįstamus disilyvauti šio:*e laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukte rys Sūnus, žentai, Anūkai, Anūkės 
ir Gimines. 

Laid. direktorius- S. P. Mažeika, tel. Yards U38-?9. 

LAIDOTUVIŲ 
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D II I AMPC PATARNAVIMAS 
AINDULAIlUL DIENĄ IR NAKTĮ 

D V JT A T KOPLYČIOS VISOSE 
I I V n 1 MIESTO DALYSE 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 

Phone YAKds 4908 

Anthony B. Petkus 
6812 So. Westem Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

3354 So. Halsted S t 

Telefonas YARds 1419 

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

Alnert V. Petkus 4704 S. Western Avenne 

Phone LAFayette 8024 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 

Phone YARds 0781-0782 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

4348 So. CaHfornia Ave. 

Phone LAFayette 3572 

V 
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Šis-Tas Iš Cicero 
Meškiena, stirniena suval

gyta. Ta proga Paliulis, SA'20 
9 48 Ave., per dvi dienas 
turėjo <iaii# svečiu, ir visi, su 
pasigardžiavimu, valgį?, o prie 
to neapseita h& gėrimo ir mu
zikos. Visi linksmai laiką pra 
leido. Tu*>4 pavfakius, nuiškie-
na niekuo nesiskiria nuo stir
nienos. 

D R A U G A S 

SIŲSKIT TAI KONGRESO ATSTOVAMS laikymo gerame stovyje, nu- j Baigdamas šią kopeepoudė-
tartav kad kiekvienas narys J\CĄ% sveikinu visius narius 
mokėtų daugiau 75c per se- su Sv. Kalėdomis ir linkiu 
kab ius 1941 metus. Nutarta laimingų Naujų Metų! 
surengti "bunco par ty" sau- &• K., sekr. 
sio ,12 d,, 1941 m., Lietuvių 
Auditorijoj. Komitetan išrin
kta: L. Jucius, A. Bug:ilišky-
tė ir j . Locaitis. Pažymėtina, Labdarių Parengimas 
kad kiekvienas narys, ar na- ; K o r t h g į ^ _ (jruodžio 15 
re, turi atsilankyti į minėtą | d> Labdarių 6 kuopa iiune'o 

Gražiui Pavyko 

Kul:»dos! Po Kalėdų ir Nau
ji M<etai. Visi ją laukia. Pri
vačiuose muiluose ir biznio 
vietose, svetainėse ūžte ūžia. 
Naujų Metų laukimas bof 
pas Paliulį, Joe Shametą, F. 
Zajauską, F. i>;;iiau.-ka, Al. 
Wastaką, C. Andrijauską, J. 
Skiriu, J. Šaulį, Mikuli. Al. 
Brazį, H. Etadmski nc, Matą, 
Balčaitį, \ \ . (iudžių, J. Ka- J • f • " • " P * ™ ? * < * ^ - ^ ' 'Ci t izen KeeP America 

. Out ot the War komiteto surengtam maišiniam susirinkime 
valmuska, Jackūną ir kitose. r h l c a u i ; į k a r t o j a s , susirinkusiems dalina korteles ir karsto 
1 1 _ " . —. - . J — - A «• _ j « » . . , . " . « • . • m 

parengime. 
Valdyba užtvirtinta toji pa

ti: V. Kriščiūnas, pirm., J. 
Kacevičius, įprm. pagelb.; P. 
Killįs, nut. rast.; A. Kaulakis, 
f iru. rast.; A. J. Zalatoris, iž
dininkas: Iz. Masaitis, kon-tr. 

25 nuetų gyvavimo sukaktį 
gražiu bankietu. Žmonių atsi
lankė skaitlingai ir svečių iš 
kitų kolonijų. Mokyklos vai
kučiai, kuriuos prirengė vie
tinės seserys kazimierietės, 
ir vąrg". N. Kulyią išpildė gra^ 

kelienė, Plaiviūnienė, Dervai-
gai, Ieva Theile, Z. Mačienė, 
Andriovienė, A. i>ksnis K. 
Razgaitis, J. Baldauskas, A. 
Kumšlytis. Viso — $42.10. A-
leksandra Laurinaitis žadėjo 
tapti garbės nariu — paauko
ti prieglaudos statymui $100. 

(iarbė komisijai ir darbš
čioms šeimininkėms už &i.i en
gimą bankietu. Zanavykas 

rast.; J. Malinauskas, iždo glo ; žią progTamą. Kalbėjo K. Lu-
bėjas; A. Vilkis, knygyno pri- | košaitis,, V. Stroga, A. Bace-
žiūrėtoas; K. Valaitis, raafe- vįčius; ark. M. Žaldokas plar 

Visus simku išvardyti. 

Kaudonos Kožės Klubas Ka 

vinimis. Kviečia tai jptfąųsti savo kongresmienams. 

48th Ci Jo ;darbas — troku Iš Simano Daukanto 
ledą šokius praleidę, imasi patarnauti. Švenčių proga pa- r\ ' c • • i • 
kito darbo: rengia hankifta rsivežė daug gražių eglaičių * 
jaunuoliams, kurie šaukiaau įr pardavinėja nebrangiai. Jei | Lietuvių Auditorijoj, gruo-
kariuomenėn. O tokių yra 126 norit būti užtikrinti su eglai- džio 1 d. ši dr-ja turėjo prieš-
klūbo nariai. Bankietas įvyks te, pašaukite: Cicero 3708. A- metinį (susirinkimą. 
12 d. šalčio, Liuosybės sve
tainėj, (ialės dalyvauti ir p > 
salimiai. Turės gerą progra
mą. Pu programos šokiai. 

ntanas palaikys užsakytą eg-; S e r g a n ( , i u n a r i ų ^ a 

laite. 

Čia visi žino, kas yra J. 
Lapinskas, 1414 S. 50th Ct. 

Plačiai čia žinomas Bruno Tai vargšas invalidas. Kalėdų 
R Drate (Drugeika) jau eil* J .ontūn. jį apdovanoja Rau- į ^ - į į į pomiltMo f o n d o ^ 

klausyti ir nutarta pašalpą 
mokėti kuriems priklauso.. 

Iš Chicagos Lietuvių Audi
torijos, raportas išklausytas 
ir pri imtas. Kilus klausimui 

šalka; ligonių lankytojas K. 
Valaitis, dr. J. P. Poška, drau 
gijos kvotėjas. Į Lietuvių Au
ditoriją direk. užtvirtintas P. 
Killis. 

• 

Draugija taria padėkos žo
dį dienraščiui "Draugui" už 
talpinimą korespondencijų ir 
pranešimų per visą metą. Svei 
kiną redakciją ir administra
ciją su Šventomis Kalėdomis 
ir linki laimingi} Naujų Metų. 

čiai aiškino apie statomą se
neliams ir senelėms prieglau
dos mamą, ir kvietė prisidėti 
nors plyta prie statomo namo. 
Aukojo sekančiai: E. ir M. 
Andriuškevičiai $10.00, F. ir 
J. Kupčiūnai $10.00, M. Sut-
kienė $2.00. Po $1.00: Raude-
liūnienė, O. Kavaliauskienė, 
Švedienė, A. Laurinaitis, B. 
Radišauskienė, V. Juškienė, 
M. Andriukaitienė, J. Mak&-
vitienė, Sinkevičienė, K. Ber-

i KALĖDŲ DOVANOS VYRAMS 

donos Rožės Klubas ir draiv metų, kaįp tarnauja Cicerus 
Stale bank. Šiomis dienomis gg^ Lietuvos Kareivių gc© 
atsidarė ofisą 4934 \V. 15 9 t $r>.l.O. 
Vieta gražiai išpuošta: viskam _ 
tik žvilga. Bruno aptarnauja '. . • .. 

, , . . . T Kareiviu draugijos pries-
su a^lraudaį paskola |vaniu * . . . , . . . 

r , .,. T , .. . >;nhtini susirinkimą narių lafea-
rusių. Labai puiku, kad lietu- ! ' * , • , • • ! lanke vidutiniai. Valdvboi pa-jyai piogresuoja. Lankiu viso i . . , keitimai nuiži, tik pirmininko gero. f 

: pagelbininkas vi toj C. Raka-
! siaus išrinktas S. Šileikis. U-

Mūs laikraščiai kalėdų pi'o- nifoni l0S skyriaus kapitonu 
ga bus turUngi raitais ir biz- i l k a M Marcinkus.*Tai senas 
nierių sveikinimais. Visi prv ]<•;.pitonas, bet darbą atlieka 
valoni reanti tuos, kurie remia u e r įa u ? l i e g u jaunas, 
laikraščius. Juk per laikraš
čius viską sužinome. D. i > m i ^ į j o s ^ Antano me

tinė vakarienė buvo šauni. Vy
ru draugija, tai vyrai ir vai 
gins gamino, patardavo prie 
fetąhjL Viską sutaisei Putrimas, 

Cicero. Tos didelės iškil- o gėrimo pristatė K. Andri 
mes jau netoli. Visi juda, bru- : jnuskas. Vakarienėj skaitlin 
zda, perka kais ką. išgalėda- 'ginusiai atstovauta Kareivių 
mas. O kokiom gi Kalėdos be draugija ir Raudonos Rožės 
sniego ir eglaičių. Su sniegu' klubas. Didžiausi s dėmesys 
tai, kaip svau norit: jo nega-lbuvo naujas dvasios vadais 
Įima kontroliuoti. O su eg-.kun. Ignas Albavit?ius. 
laitėmis tai kitkas, štai, An-į 
tanas Ignatavičius, 1514 So. PLATINKITE ;'DRAUGĄ" 

Kalėdų Dovanos 
Ir Kitkas 

HOLLYVVUOD I N N 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestn-
vėmg ir visokiems kitiems 
parengimams. , , 
Mykolas ir ItfzMeta Rmiauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rtį ST. 

Pbone Vlrglnla 9780 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, KrikStynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

; ; » • » • • » • • • • • • • • • • • » • » • • • M l 

\ 

Jis bus linksmas jei jam duosite marškinių, pirštinių, 
kojinių, Cooper apatinių, kaklaryžčių, skrybėlę, švederį, 
arba džeketą iš mūsų Kalėdoms prisiruošusios krautuvės. 

* « * * ^ 

LIFE IN THE R0AR įmsE 

< 

; • SPORTIŠKI V I R S U T I - M 
: :NIAI VYRŲ MARŠKINIAI,; : 
:Balti ir Spalvoti. Vilnoniai;; 

'•Šveteriai, Pančiakos, Piršti-o 
;;nėa ir Kepurės. Vilnoniaio 
;; Apatiniai Marškiniai Vyr-;; 

ams. į-

BRIDGEPORT K N I T T I N G ! 
MILLS 

i 504 West33rd Street:; 
i.Arti Normai Ave., CbicagCo 

TEL. VICTORY 3486 į į 
P. Selemonavich, Sav. 

;;Atdara kasdien ir vakaran;; 
ir Sekmadieniais. 

Dykai - D O V A N O S - Dykai 
Su kiekvienu pirkiniu. 

Paul Leases 
3427 SOUTH HALSTED ST. 

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

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

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

Petrovas - Zarasų 
Apskrities Žemes 
Ūkio Bosas 

(Jaunama žinių, kad Zarasų 
•apskrities žemes ūkio komi
sijos pirmininku yra paskir
tas "draugas" S. Petrovas. 
Tenka prisiminta, kad caro 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu noiite būti sveikas, nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris duo
da gerą apetitą ir prašalina 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 aptiekose, 
visose užeigose, arba nuo išdir-
^ojįj. 

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

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

laikais visokio Petrovai buvo 
siunC-iami kaip sykis j Žara-u 
apskritį Lietuvai kolonizuoti. 

- " - -

Ar Jaučiatės Nuvargę 
—Be Vikrumo? 

i 
Skauda galva — išpūtę \kiuriai? 

Kada tik uiatkem&a jūsy lai IMK iš-
i punta viduriai, dvokia kvapas, ai-
, truuias. užkietojinuus, iinkiii* FEEN-

A-M1NT. Ta malonaus skonio liuo-
suojanti, kranito.tna guma švelniai 
bet tikrai huosuoja vidurius, lin-
kito einant gult. Ryte jausi-

i te tikrą palengvinimą ir atcauatta 
vikrumą. Jauną ir aenu mllionai 
naudojasi nebrangiu FKi;N-A-MlNT. 
Jis tinka ir jūsų šeimai. Nusipirkit 
FKEN-A-MINT šiandien. 

Schlitz Alus. Visoki Gėriina-

PETE YOUNG 
Smagi Užeiga 

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Ulinois 

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų) 

NARYS: 
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 

Chicagos Lietuvių Dr-jos. 

j M S T FUĘL I SERVICE 
BLUE FLAME RANGE OIL 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

Range Aliejus (Phillips, .Fuel Aliejus 

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

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
D1NING ROOBI SETS — l'Alt-
LOR SETS — BEDKOOM SETS 
— RŪGS — KADIOS — 11E-
FR1GEKATORS — WASHERS — 

MAN GELS — STOVĖS. 
Ali NaUojoaUy Advcrtised lteiuus. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

= ^ 

a*-

WOlK STLDIO 
1 9 4 3 W e s t 25* Street 

STATO 
TAISO 

APDRAUDŽIA 

sių ir Visur. 

MODERN 

COMPI.ETE 

ADVANCt i PtK W i.U.\ n t 

l.OWBST POSS1BLE PkKES 
t h . i \ r • S 

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

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 
Tel. REPublio 3713; Vakarais PROspect 0176 

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

fr Pastovumas-
* ^ — ^ — 

Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 
Ši bendrovė, kaip mūsų ta^ta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Ne.asiti 
laugesnės vietos taupyti savo pinįgus. 

J S I G Y K I T E N A M Ą P E R M Ū S Ų L E N G V O 

IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki $5,000 FederalinėJ Jstai«oJ. 
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Skaudžiai baigėsi 
mokinių ''pramoga" 

Viešosios Tilden High mo-1 Sužeistas ir kito nntomobi-
kyklos šeši mokiniai, visi 
apie 18 m. a m i , praeito penk 
tadienio rytą sutarė neiti mo
kyklon ir su automobiliu leis-
tis turėti • 'geruosius" lai
kus, kad tuo būdu pradėti 
Kalėdų švenčiu, atostogas. 
.Vieno mokinio tėvas sutiko 
duoti savo automobilį. 

Visi šeši leidosi ] "coun-
t r y " Og<!en ave. plentu. Tarp 
Clarendon Hills ir VVestmont 
jų automobilis, lekios iki 70 
mylių per valandą, susidaužė 
su kitu. Trys mokiniai žuvo 
ir kiti trvs sunkiai sužeisti. 

lio vairuotojas. 
•Vienas sužeistasis mokinys 

Dul'age šerifui pasakojo, kad 
nelaime įvyko bandant aplenk 
ti automobilį. Belenkiant stai
ga is priešakio atvažiavo au
tomobilis ir smoge mokinių 
automobiliui į šoną, kai šis 
buvo pervažiavęs pusiauke-
lio juostą. 

Žuvusieji mokiniai: A. 
Goodman, 7402 Vincennes 
ave.; T. Ancateu, 7447 Prince 
ton ave., ir C. Noel, 7314 
8tewart ave. 

TURI APLEISTI U. S 

PAGERBĖ SAVO 
SENYVĄ NARĮ 

Švento Kryžiaus kongrega
cijos apie 250 kunige ir bro
lių pereitą savaitę susirinkę 
Notre Darae universiteto pa
talpose pagerbė šios kongre
gacijos narį kun. W. R. Con-
nor, C.S.C., 86 m. amžiaus, 
kuriam suėjo 50 kunigystes 
metų. 

Tai auksinis jubiliejus. Ku
nigas Connor pagerbimo nu
sipelnęs, nes jįs daug dirbęs 
kongregacijos reikalams ir 
daug jos priedermių ėjęs. 

&į kartą kum Connor yra 
St. Mary kolegijos, arti Not
re Dame, kapelionu ir yra 
dar pakankamai jfulrus. 

Kongregacijos provincijo
lo kun, T. A. Steiner, C.8.C., 
pastangomis surengtos tos 
pagarbos vaišes. Pasakyta 
daug kalbų. # 

Bando atgauti savo 
poziciję 

Gubernatoriui Stelle pradė
jus gubernatoriauti, iš Dlin-
oiso svaigiųjų gėrimų kontro
les komisijos a ts ta tyta^^Vv 

SEN. HOLT 
SMERKIA PRO
PAGANDISTUS 

"Citizeirs' Keep America 
Out of W a r " komiteto su
rengtam gausingam piliečių 
susirinkime, įvykusiam Audi
torium teatre, federalinis se
natorius Holt iš W. Yirginiu, 
smerkė propagandistus, kurie 
stumia J. A. Valstybes ka
ram Senatorius pažymėjo, 
kad Amerikai reikalinga \a\-
ginkluoti savo apsaugai. Bet 
ji neturi kištis į svetimus 
reikalus. < 

Kitas kalbėtojas pareiškė, 
kad šiandien Amerikoje be 
"penktosios" yra dar "šešto
j i " kolona. Į šią pastarąją 
susispietę visi anglofilai, ku
rie tvirtina, kad Amerika ne
gali apsieiti be Anglijos va
dovybes. 

D i e n r a š č i o ' ' D r a u g o ' ' 

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

SOKOL SVETAINĖJE 
Dalyvauja:— 

VISŲ MĖGIAMAS CHIC. APSKR. VYČIU CHORAS 
IR 

DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS 
Koncerto Dirigentai: 

Dr. Arthur C. Becker Muz. Juozas Sauris 

Respublikonai turi 
interesuotis 

lllinoiso gubernatorius ŠteI 
le sausio pradžią baigs savo 
tarnybą. Po aštuonerių metą 
pertraukos prie valstybes vai-

Karl Scheuring, 18 m. amž., ro atsistos respublikonai. Šie 
v uka.aaa.'i" Acme leiepnoio) 

Bus sudaryta 
pramones;-darbo 
taryba * 

Gubernatorius elektas D. 
H. Green pranešė, kad jis nu 
sprendęs sudaryti "Illinois 

Denver universiteto studentas, 
(Vokietijos pilietis ir karštas 
nacis, turi apleisti Ameriką. 
Šalies vyriausybe atsisakė pra 
tęsti jam vizitinį leidimą. 

VYRIAUSYBE 
NEPAISO 
PROTESTO 

Karo departamentas Ford 
Motor kompanijoje, Detroite, 
užsakė padirbdinti vadinamų 
"p igmy" autovežimiu kariuo 
menei vertes 4 milijonų dol. 

Šalies saugumo vykdymo 
boardo narvs Hillman iškčle 

pasiryžę pakeįsti daugumą 
tarnautojų paleidus demokra
tų patronuojamus. 

Dabar patirta, kad gubei--
natorius Stelle keletą šimtų 
savo laikinai paskirtų tansao-

X Praėjusį šeštadienį stai
ga, širdies liga, mirė Melro'se 
Parko biznierius, Viktoras Na
vickas, išgyvenęs šiame mies
te 37 metus ir laikęs užeigų, 
kuri plačiai buvo žinoma. Liū
di žmona Ona, sūnus Antanas 
ir dukterys — Ona ir Stefa
nija, 

X Kalėdinis dienr. *'Drau
go" numeris šiemet fcaap pat 
_fois kelis syk didesnis, p i 
nas gražių, lengvų pasiskai
tymų, išmargintas mūs biznie
rių ir profesionalų sveikini
mais savo kostumerių. Užsi
sakykite iš anksto po ekstra 
egzempliorių ir padovanokite 
savo pažįstamiems, kurie dar, 
"Draugo" neskaito. Couneil of lndustry and La-

bor i'or Defense." Šioje ta- X Serga A. četeniene, savi-
ryboje bus reprezentuojamas ninke žinomos turkiškos pir-
dar ir žemes ūkis. Taryba ko- Į ties, prie W. 45- ir S. Paulina 
operuos su 
nistracija. 

valstvbes admi-

Anot gubernatoriaus elekto, 
tojų darbuojasi per civilinės' toksai pasitvarkymas yra bū-
tarnybos komisiją įstatyti po- tinas, nes lllinoiso geogral'i-
zicijose taip, kad respubliko
nų administracija negalėtų jų 
atleisti. 

Šia schema respublikonai 
nepaprastai įdomauja ir ren
giasi neleisti gubernatoriui 
Stelle ko panašaus įvykdyti; 

Iš tikrųjų, respublikonai ir 
turi kuo domėtis. Nes jų ad-

nė pozicija yra strategine pa
stovios saugumo pramones 
žvilgsniu. 

Illinois prekybos komisija 
įpareigojo Chicagos gatvėka-
rių kompaniją iš Cicero gat-

gatvių. Linkime dar prieš 
šventes pasveikti. 

X S. D. Lakavičius, vienas 
seniausių ir plačiai žinomų 
laidotuvių direktorių Chicagoj 
TT. Marijonų misijoms Pietų 
Amerikoj paremti laukojo $50. 
Kun. B. Vitkus, misijoniierius 
Pietų Amerikai (2334 S. Oak-
ley Ave.) nuoširdžiai dėkoja 
geradariui. 

X Bažnyčiose taip pat jau-
ves, tarp Archer ave. ir 63 čiama kalėdinė; nuotaika. Al
g a i plote, greta airporto, pa-j toriai puošiami gelemi'a Lie-

protestą. J is pažymėjo, kad ministracija taip pat turės šalinti " t rol ley" (vielas) ir i tuvių bažnyčiose šiemet "Be-

pervaizoris Irwin K Po\yei> 
Dabar šis Power§ kreipėsi 

teisman, kad jam ta pozicija 
su metine 4,800 dol. alga bū
tų grąžinta, nes jis yra civi
linės tarnybos pripažintas 
tarnautojas. Kaip toksai dėl 
niekur nieko negali būti at
statomas. "Civil service" ne
turi nieko bendra su politika. 

Bandys palengvinti 
važinėjime 

Miesto taryboje iškeltas su
manymas paraginti vidumies-
eio didžiąsias Urmas, kad jos 
savo tarnautojus ir darbinin-

' 4 9 ^ ^ 1 i e n o s darboi r paleistų 
nę vienodu laiku, bet įvairio
mis valandomis. Tad ir dar
bai turėtų būt pradedami ne 
vienu ir tuo pačiu laiku. 

Sako, tuo būdu rytmečiais 
ir vakarais būtų išvengta 
šiandien nepakenčiamo susi-
krušimo gatvėkariuose, auto
busuose ir viršutinių geležin
kelių traukiniuose. 

Fordo kompanija nepripažįs
ta jokios darbininkų unijos, 
tad ji negali gauti iš vyriau
sybes jokių karinių užsaky
mų. 

Karo departamentas panei
gė protestą ir su Fordo kom
panija pasirašė kontraktą. 
Sako, jei kompanija nusižen
gia darbo Įstatymams, tai šį 
klausimą tesprendžia teisin
gumo arba darbo departamen 
tai, arba teismai. O karo de
partamentui t a s ' negalvoję. 

Kovos su nedorumais, 
apsaugos darbininkus 

Karo departamento sekre-

bėgius ir susisiekimui įvesti 
autobusus. 

Vargšo Atsišaukimas 

Kūčių diena bus 
švenčiama 

Chicago mayoras Kelly pa
skelbė, kad Kūčių diena, ry
toj, bus šventė miesto tar
nautojams ir darbininkams. 
Visi gaus progos u'žsiimti sa-
vo naminiais reikalais. 

savo patronažą. bėgius ir susisiekimui įvesti tliejaus kūtelės" bus nepapra
stai papuoštos. Tikintieji ne
sigailėjo tam tikslui paauko
ti. 

X Juozas ir Juozapina A-
Cicero. - Skaitau ladkrašr j l e k s o s turintieji duonos ke-

torius Stimson pranešė, kad ^ ° s ir iper radio girdžiu, | p y k l ą a d r e g u 3 3 3 9 ^ M o r g a n 

jo departamentas imsis visų \ kaip Šv. Kalėdų ir Naujų Me- g ^ n e s e n i a i p^tarąją kepy-
priemonių išnaikinti pasireiš tų švenftėmis vieni kitus svei - | k l ^ m o d ^ r n i z a v 0 ) g r a ž i a i ^ 
kiančius nedorumus šalies kiną sui dovanėlėmis ir linkė- ^ i r j0 f e > v e d i m ą p a r v e dė 
saugumo vykdomų projektų jimais. To ir aš visiems įgera-
paribiais, Wilmingtono ir i dėjams linkiu. 

[ " T H A T L I T T L E C A W I E K ' l B t e r - n m t > l C * r t o o B C o ^ ! f . Y . - B y B . U n k Į I 

*>xi tAoae op vErA« 
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f4oe>otry'uu 

Jolieto apylinkėse, kur stato
mi municijos fabrikai. 

Sekretorius Stimson girdė
jęs, kad jau ir šiandien jau
ni darbininkai ir r kareiviai iš
naudojami ir doriniai puldo 
mi. Taip negali būti, sako 
sekretorius. 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ'; 

Bėda man vargšui: per 14 
metų ligos suspaustas. Netur 
riu kam pasiskūst, nei nuo ko 
pagalbos gaut. 

Nuoširdžiai visų prašau dr-
gijų, profesionalų, biznierių ir 
visų brangių brolių ir sesučių 
susirinkimuose. 

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

Cicero, 111. 

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

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtinės Ar 
Vyno, Pašaukite — 

L A F a y e t t e 3 6 3 2 - 3 3 

L i p r C o . South Side lolesalt 
JOHN F. SKORPIK, įsavininkas 

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

IDARCUTIĴ  
RAD10 LAIKRAŠČIO 9-TI METAI 
________ ____________________ ______ ____—_— 

ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL-APRIL, 1932 
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkes Lietuvija. 

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles) 

dukterei Juozapinaį ir žentui 
Misiurevičiui. P-nų Aleksų 
lietuviškoji rugine duona yra 
pagatsgjiisi ^Viso^^; "€!i%agos 
lietuvių, tarpe. 

X DoĄflicelą ?Dausgwdienė 
ir jos sūnai, biznieriai, adresu 
2543 West 46tn St., gruod-žio 
23 d. minės 5 metų mirties 
sukaktuves savo vyro Kazi
miero ir tėvo. Gedulingas pa-
maildos įvyks Nekalto Prasi
dėjimo* P. Š. ba'žnyčioje. 

X Iš Westviaie, UI., gruod
žio 29 d. žadai būti viešnių 
Moterų Sąjjunigois 20 kp., Bri-
ghton Park, 25 m. stukaktuvių 
bankieta Viešnios atsiveža ir 
komediją, kurią vaidins tą 
paitį vakarą. Pamatysim, ką 
vestvilietes gali. 

X Ja-n 20 draugijų atstovai 
sudaro komitetą surengimui 
nepaiprastų iškilmių minint 
&v. Jurgio parapijos auksinį 
jubiliejų. 

X Lietuvos iKonsiilatas Chi
cagoj kasdien priima daug in
teresantų įr teikia įvairių pa
tarimų. Ypatingai daug lan
kosi lietuvių, kurie vienaip 
ar kitaip yrai Lietuvoj įdėję 
turto, kurį bolševikai, lygin
dami visus, užgrobė. Nors bol
ševikai sako, kad Amerikos 
turtui Lietuvoj jau (padarytas 
galas, tačiau žmones tam nteti-
ki. Bendrai, visuiotse Anuerikos 
lietuviuose yra įsitikinimais, 
kad Stalino viešpatavimas y-
ra laikinas. Taip ir bus. Tik 
reikia, darbuotis, kad kuo grei 
člau būtų nusuktas tam de
vyngalviu! sprandas. 

BUDRIKO 
Lietuviškas Kalendorius 

Visiems Dykai 
Amerikoniška Flag Špiliu 

tė Dykai 

Dykai L_etuviškos Moksliš
kos Knygos 

Dykai Ash Tray 

Tuos daiktus gauti, nieko 
nereikia pirkti. 

Tai Budtiko Kaledy 
D O V A N A 

Jųs niekur nerasite tokio didelio 
pasirinkimo rakandų, karpetų, pe
čių, parlor setų, bedroom sstų, 
lempų elektrikinių ledauniy skal
byklų. Per didelę apyvarta, kai
nos yra sumažintos ir dar gausite 
DOVANA prie kiekvieno pirkinio. 

Rankiniai laikrodėliai, po 
#2.19 

Westfield, Elgin, Bulovą po 
#9.95 

ir aukščiau. 

Watenroan,s Parker's auk-
tsdnes plunksnos, po — 

#1.95 
Automatiški dubeltavi tos
teriai, verti $16.00, po — 

#8.95 

Midget radios, v. $12.50, už 
#6.95 

Rasit čionai ir visas kitas 
radias. Pasirinkimas didelis. 

Kombinacijos pečiai nupi
ginti, po — 

#49.50, #69.50 
ir #99.50 

JOS. F. BUDRIK 
Incorporated 

Radio, Rakandų, Refrigera-
torių Krautuve su mėlynu 

frontu. 
Pasirinkimas laikrodėlių 
ir lietuviškų rekordų 

didžiausias. 

3409-21 S. Halsted 
Tel. YARds 3088 

Nepaprastas Kalėdinis radio pro
gramas nedSlios vakare iž stoties 
WCFL,' nuo 5:30 iki 6:30 vakare. 
Dalyvaus geriausios jėgos meno, 
dramos ir muzikos-. 

• 


