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TRUMPAI
Jon. Vaiva

Pas mus nuolatos buvo 
rašoma ir kalbama apie jau
nimo ir senimo nesutapimą, 
apie kaskart didėjančią 
spragą tarp jaunosios ir se
nosios kartos. Tačiau vargu 
ar kada nors buvo nuošird
žiai bandyta surasti ta. kas 
tą praeit; ir ateit; jungių.

Negalima įtikėti, kad mū
sų jaunieji būtų taip toli 
nuo senųjų atsitolinę kad ne 
bebūtų galima jų suartinti, 
neįmanoma, kad mūsų jau
nųjų idėjos būtų taip skir
tingos nuo senųjų, kad nebe 
būtų galima surasti bendro
sios kalbos.

i lt Nors įvykiai Azijoje daž
ytai šiame neišeinamame! naį būdavo nukreipti į stra- 

Tate pasirodė įšėjimas. De- teginę Alaską, bet kariniai 
troito L.R.K. Federacijos pasiruošimai Alaskoje ėjo la 
ketvirtasis skyrius surengė bai pamažu. Tik sudarius Ro 
vaišes savo jauniesiems stu mos-Berlyno-Tokijo sutartį
dentams. Šiose vaišėse daly
vavo gausus būrys jaunųjų. 
Mes tikime, jog senesnieji 
tikrai galėjo pasidžiaugti, 
nes jie savo tarpe matė sa
vųjų darbų naująjį rytojų. 
Mes taip pat tikime, jog De
troito jaunieji nepamirš sa
vo vyresniųjų parodyto nuo
širdumo ir geros valios.

Reikia laukti, kad Detroi
to Federacijos skyrių pase
ks ir kiti.

Hitleris puikiai moka val
dyti propagandą. Štai Prez.
Roosevelto kalba jam pasi
tarnavo vokiečių silpnėjan
čios moralės pakėlimui.

Nė Vokietijos spauda, nė 
radio nepaskelbė Roosevelto 
kalbos ištisai. Tai būtų bu
vęs didžiausias smūgis Vo
kietijos žmonių nusistaty
mui. Tačiau tuo pačiu laiku k| _ . • . C ,
ir Vokietijos spauda ir ra- NaU|U bpaudimų 
dio plačiai Prezidento kalbą
komentavo. Ir šiandie vokie 
čiai įsitikinę, jog visas pa
saulis pasiryžęs juos sunai-
kinti. tiki kovoją prieš! ti bet kokius netikėtinumus,
visą pasaulį 
laisvę.

už Vokietijos

Panašiai propagandą veda 
ir mūsieji komunistai, ypač 
čia labai įmantrus “Vil
nies” Pruseika, kuris paci
tuoja viena sakinį, nukirsda 
mas mintį ir neišvengiamai 
prideda, jog “išlindo iš mai
šo hitlerinės propagandos 
yla”.

Nežinia ar draugas Prūsei 
ka fiksyvinių idėjų ar Mak- 
svos trupinių penimas ta 
propaganda užsiima, bet vie 
na aišku, jog jis pamiršo ir 
paprasčiausio padorumo dės 
nius.

f

Mūsų komunistų karštligė 
tiek paaštrėjo, jog jie nebe
susivokia apie ką jie kalba.
Kai Jungtinėse Valstybėse 
susidarė komitetai remti A n prieš Maskvą, 
gliją, “Vilnis” ir Cie. bai-j Tokią mūsų komunistų lo 
šiai pasipiktino, kad, girdi,' giką galima tik delięium tre- 
Amerikos darbo žmonės tu-, mens paaiškinti.

AMERIKOS EKSPEDICINĖ 
KARIUOMENĖ RUOŠIAMASI 
SIŲSTI ALASKON

VOKIETIJOS SPAUDA GI 
SMARKIAUSIA PUOLA 
PREZ. ROOSEVELTO KALBĄ

WASHINGTONAS, sausio 
1 d. — Pranešama, jog Jun
gtinės Valstybės planuoja 
pasiųsti Alaskon nemažą ek
spedicinę kariuomenę. Nors 
smulkmenos spaudai nepas
kelbtos, bet manoma, jog A- 
laskoj bus įrengta visa eilė Hitleriui
kariuomenės
zių.

ir laivyno ba
Teberūpi
Invazija

šia šiaurine teritorija rimtai 
susirūpinta.
Rusijos veiksmai

Paskelbus šia trilypę su
tartį Amerikos kariuomenės 
ir laivyno vadovybė susirū
pino naujomis kariuomenės 
ir laivyno bazėmis ir pradė
jo planuoti ekspedicinę ka
riuomenę Alaskon. Šiuos pla 
nūs dar pagreitino Rusijos 
karinė statyba D. Diomedo 
saloj, kuri yra tik kelios my 
lios nuo Jungtinių Valsty
bių.

Sąryšy j su apsaugos pasi
ruošimais Alaskoj sakoma, 
jog Jungtinės Valstybės no
ri išgauti iš Kanados “kori
dorių” keliui, kuriuo būtų 
galima gabenti kariuomenė.

Japonija Tikis

TOKIJO, sausio 1 d. — 
Naujųjų metų kalboje prem
jeras Fumimaro Konoe įspė 
jo Japoniją pasirengti sutik

nes esą galima laukti, kad 
šįmet įvairus tarptautinis 
spaudimas paliestų Japoni
ja.

Užsienio ministeris Yosu- 
ke Matsuoka, peržvelgdamas 
Japonijos užsienio politiką 
ir mesdamas žvilgsnį į atei
tį, pareiškė:

“Savo širdies gilumoje aš 
bijaus, jog šie metai gali bū 
ti tragiškiausi ir nelaimin
giausi metai visai žmonijai.

rėš remti imperialistinį ka
rą. Tačiau, kai paskutiniau- 
ju laiku susidarė komitetai, 
kad išlaikytų Ameriką nuo 
karo ir dėtų pastangas suda 
ryti Europoj taiką, tą pati 
“Vilnis” ir Cie vėl nusigan
do ir pasipiktino. Girdi, no
ri sutaikinti Berlyną su Lon 
donų, kad galėtų kovoti

LlIMESHVt - HITLERIS NACIAMS
Prieš Paramą Anglijai

Pranešama, jog galima, 
kad šį koridorių Amerika 
gautų panašių būdų kaip 
gauta aštuonios laivyno ba
zės Atlante iš Anglijos.

LONDONAS, sausio 1 d 
— Anglijos aviacijos minis
terijos atstovas pareiškė A- 
merikos spaudos atstovams, 
jog Hitleris vis dar pirmoj 
vietoj tebegalvoja apie inva
ziją Anglijon. Jis tiki, jog 
šioji invazija bus bandoma 
pravesti kovo mėnesį, po ga
limai sukoncentruotų Vokie
tijos aviacijos atakų prieš 
Angliją, šiomis atakomis vo 
kiečiai bandys palaužti anglų 
atsparuma, kad jie būtų pa
sirengę priimti bet kokią Hi
tlerio pasiūlyta taiką.

Apie Amerikos siunčiamuo 
sius Anglijai bombanešiu3 ir 
k vos orlaivius jis pasisakė, 
jog tai esą geriausios rūšies 
orlaiviai ir didžiausia Angli
jai parama.

Tuo tarpu dėl pasmerkė- 
jusių vokiečių atakų vidaus 
saugumo ministeris paskel
bė per radio, jog vyriausybė 
nutarusi pravesti priversti
ną Anglijos civilių piliečių 
tarnybą apsaugai prieš ata
kas. ši tarnyba daugiausia 
susidarys iš kovos prieš vo
kiečių sukeltuosius gaisrus.

Kinija Arčiau 
Laimėjimo

CHUNGKINGAS, Kinija, 
sausio 1 d. — Vicepremjeras 
ir finansų ministeris, dr. H. 
H. Kung savo Naujųjų Metų 
kalboje pranešė tautai, jog 
1941 meais Kinija būsianti 
arčiau laimėjimo. Jis pareiš
kė, jog finansinė, diplomati
nė, karinė ir ekonominė per
žvalga rodo, kad per 1940 
metus Kinija padariusi dide 
lę pažangą.

Didžiausias 1940 metais 
smūgis Kinijai buvo, kai An
glija buvo uždariusi Burmos 
kėlią, bet jį atidarius, Kini
jos tarptautinė padėtis pasi
darė geresnė negu pirmiau.

Paskutiniosios Amerikos 
ir Anglijos paskolos pakėlė 
Kinijos užsienio valiutos re
zervą 50 nuošimčių.

(••Draugas” *m.i telepnoto) 
Verne Marshull (dešinėje), Cedar Rapids, lowi«, redakto

rius ir “No Foreign War” komiteto pirmininkas, ir jo žmo
na. Marshall tariasi su izoliaeionūstu senatorium Bennett 
Cliamp Clark, Washingtone.

ELGRADAS, sausio 1 d. 
— Jugoslavijos pajūrio kelei 
viai .praneša., jog anglų sub- 
marinas puolęs italų preky
binių laivų grupę, lydimą 
dviejų naikintuvų. Nuskan
dinta vienas laivas. Kiek an 
ksčiau nuskandinta italų 
transportinis laivas prie Ju
goslavijos uosto Bar.

LONDONAS, sausio 1 d. 
— Laivininkystes ministeri
ja praneša, jog vyriausybės 
žinion perimami visi krovi
nių laivai tebesą privatinėse 
rankose. Šalia to pranešama, 
jog visi didesnieji laivai per 
imta vyriausybės žinion.

MADRIDAS, sausio 1 d. 
— Tradicinis amerikiečių ir 
anglų, gyvenančių Medride. 
Naujųjų Metų sutikimo ba
lius šįmet pavirto demonslra

BANDYS BADU NUGALĖTI

KAIRO, Egiptas, sausio 1 
d. — Anglų vadovybė prane
ša, jog apsuptieji Bardijoj i- 
ta lai, nuolatos sunkiosios ar 
tilerijos bombarduojami, 
“pasyviai tebelaukia dalykų 
vyksmo”.

Po dviejų savaičių po Bar 
dijos apsupimo vis dar nesi
mato, kad anglai bandytų 
skubiai šią italų tvirtovę pa 
imti.

Kaire manoma, jog anglai 
susilaikys nuo Bardijos puo
limo, nes tai gali pareikalau 
ti daug gyvybės aukų. Jie 
greičiausia bandys italus ba 
du nugalėti.
Kitur Afrikos frontuose te- 

prsnešama apie atsinaujinu
sius sargybų susirėmimus

cija anglų-amerikiečių soli
darumo prieš ašį. Baliuje 
kalbas pasakė Amerikos am 
basadorius A. Weddel ir An
glijos ambasadorius Si r Sa- 
muel Hoare.

TORONTO, ONT., sausio 
1 d. — Penki šimtai norvegų 
kareivių, jūrininkų ir .avia
torių, kurie apmokomi Little 
Norway stovykloje, pradėjo 
šęsti naujuosius metus va
kar 5 vai. po pietų Cbieagos 
laiku.

SPRINGFIELD, ILL., sau
sio 1 d, — I linois valstybės 
departamento pranešimu 
kiekvieno kalinio išlaikymas 
kainavo $297. Į šią sumą ne
įeina išlaidos išleistos kalėji 
mo pataisymui. Bendrasis 
kalinių nuošimtis buvo 12,- 
743 kaliniai į dieną.

Kenjos ir Anglo-Egipto Su
dano pasieniuose.
Atmušė atakas

ROMA, sausio 1 d. — Ita
lijos karo vadovybė prane
ša, jog italų orlaiviai ir ar
tilerija atmušė Afrikoje an
glų mechanizuotų grupių 
puolimus.

Komunikatas praneša, jog 
italų kovos orlaiviai apmėtė 
bombomis ir apšaudė kulkos 
vaidžiais” grupę priešo tan
kų ir šarvuotų automobilių, 
kurie bandė pasiekti mūsų 
pozicijas”.

Italijos tolimojo šaudymo 
armotos ir bombanešiai bom 
bardavę anglų bazę Sollum, 
Egipto pafrontėj.

BERLYNAS, sausio 1 d. 
— Naujųjų Metų dieną Hit
leris, jo kariuomenės vadai 
ir patarėjai užtikrino vokie
čius, jog 1941 metais Vokie-

Užėmė
Fortifikuotas
Pozicijas

ATĖNAI, sausio 1 d. — 
Po penkių dienų kovų Adria 
tikos pajūryj graikai užėmę 
visas fortifikuotas italų po
zicijas į šiaurę nuo Chima- 
ros.

Pagerėjęs oras ir platesni 
Graikijos ir Anglijos orlai
vių veiksmai palengvino 
Graikijos kariuomenės žy
gius Albanijoj.

Smarkiausios kovos vyas- 
ta į šiaure nuo Chimaros, a- 
pie 30 mylių į pietus nuo Va 
lonos. šiose kovose graikai 
suėmę apie tūkstantį italų 
kareivių ir daug amunicijos.

Nedaug menkesnės kovos 
vyksta ir viduriniam Albani 
jos fronte, Tepelini ir Klisū- 
ros apylinkėje.

Labai silpni karo veiksmai 
vyksta šiauriniame fronte. 
Iš šio fronto pranešama, jog 
graikų bombanešis apmėtė 
bombomis italų amunicijos 
sandėlius.

Sunkūs Metai 
Prancūzijai

VYCHI, Prancūzija, sau
sio 1 d. — Naujųjų Metų iš
vakarėse maršalas Petaic 
pareiškė, jog Prancūzijai 
“1941 metai bus sunkūs me
tai”.

Dėl menko derliaus ir ka
ro blokados “mes turėsime 
pabadauti”, įspėjo jis. Kai
miečių jis prašė sunaudoti 
viską, “ką tik žemė gali duo 
ti” ir plačiąją visuomenę — 
panaudoti visą savo suma
numą, kad apsieitų su tuo, 
ką turi. “Nenusiminkite”, 
kalbėjo darbininkams senis 
maršalas, “jei kai kurios 
dirbtuvės užsidarytų” dėl 
medžiagos trukumo.

“Karas ir blokada tęsis”, 
pareiškė Petain. “Tai nepri
klauso nuo mūsų”.

Laivyno ministeris Jean 
Darlan pareiškė galvojąs a- 
pie tuos, kurie nežiūrint “ne 
žiūrint melų, pasiūlymų ir 
blogo elgesio pasiliko ištiki
mi perblokštai tėvynei”.

tija galutinai laimės.
“Geriausiai apsiginklavę 

mes stovime naujųjų metų 
angoje”, pareiškė Hitleris 
savo kariuomenei. “1941 me 
tai atneš mums didžiausių 
laimėjimų mūsų istorijoj už 
baigą”.

Savo kalboje į tautą Hitle
ris pasakė, jog šis karas 
“nėra ataka ant kitų tautų 
teisių, bet kova prieš mažos 
kapitalistų grupės aroganci
ją ir gobšumą” Toji grupė, 
anot Hitlerio, vis dar neįsten 
gia suprasti, kad jau praėjo 
dienos, kai pasaulį valdė au
ksas.

Neminėjo Roosevelto

Toliau savo kalboje Hitle
ris užtikrino vokiečius, jog 
Dievas yra su Vokietija. Jis 
užginčijo, jog Vokietija jkr*- 
Italija nori nukariauti visą 
pasaulį. Tokie kaltinimai e- 
są didžiausias melas.

/
Hitleris pareiškė, jog ka

ras turės tęstis iki bus su
naikinti atsakingieji elemen
tai. Savo kalboje jis nepami 
nėjo Prezidento Roosevelto. 
Tai palikta spaudai, kuri vie 
ningai ir griežtai pasmerkė 
Roosevelto pasakytąją kal
bą.

Bloga sąžinė
Oficialusis Voelkischer 

Beobachter rašo: “Roosevel- 
tas stumia savo kraštą į pa 
vojų, kurį kiekvienas blai
vai galvojąs amerikietis tu
rėtų suprasti”. Kitų laikraš
čių atngalviai skelbia: “Roo 
sevelto netyra sąžinė”. Visa 
tai buvo rašoma vedamuo
siuose straipsniuose, kurie, 
aišku, persunkti vokiškąją , 
propaganda.

Prezidento kalbos ištisai 
nepadavė nė vienas Vokieti
jos laikraštis.

Sausio 26 d., 1941 m. įvyks 

nepaprastas “Draugo” kon

certas, Sokol salėje. Rezervuo

kite tą dieną “Draugo’* pa

rėmimui ir savo malonumui.

ORAS
Lietus, kuris gali pavirsti 

į sniegą. Šalčiau.

Saulė teka 7:18 vai., sau
lė leidžias 4:23 vai.
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lyje juk ir kyla dėl to, kad žmonės savo 
Sutvėrėjų užmiršta, kad ne tik į Jį nesikrei
pi i bet dar savo rankų qb’rš J j išdrįsta pa
kelti.

Kabliai Baaycia 1940 Metais P,

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 ai
Chicago, illiuoia, Under the Act of March 3, 1879.

Įžengus Į Naujuosius Metus

Praėjusieji metai buvo karo metai ne ‘vie
name kuriame kontinente, bet kiliuose. Ka
ro pasekmes stipriai jautė ir Amerika. Jie, 
1940 m., daugeliui tautų atnešė1 didelę nelai
mę. jų, rankas surakino aštriais vergijos re
teži'. tis. Milijonai jaunų, ginkluotų vyrų ka
ro frontuose, dešimtimis milijonų civilinių 
žmonių kentė baisų terorų, skurdų. Tūks
tančiai žmonių išžudyta, milžiniško didumo 
tuidai sunaikinta.

Amerikos vyriausybė, matydama tas vi
sas baisenybes kituose kontinentuose, pama
tė ęavojų ir Šiam kontinentui ii' dėl to pra
dėjo ruoštis karui, ramindama žmones, kati, 

■girdi, tas jiasiruošimas nereiškia įstojimų Į 
karų, bet tik krapo apsaugos sustiprinimų.

Apie taįjyų. jau nebekalbu mei šio krašto 
vyriausybe.

Tik vienas šventasis Tėvas tėra susirū
pinęs taika, teisinga, pastovia taika, apie 
kurią taip įtikinančiai Jo šventenybė kal
bėjo praėjusių šv. Kalėdų proga.
Atsižvelgiant į tai, kas dėjosi praėjusiais 

metais ir j tai, kokia dvasia jie buvo paly
dėti j amžinybę, nedarykime sau pčr didelių 
iliuzijų, kad daug kų geresnio siusi lauksime 
ir Naujųjų Meti) slenkstį peržiengę.

Nepasotinamu imperializmu iki gyvo 
kaulo persiėmę didžiųjų valstybių valdo
vai ir kalbėti nenori apie taiką. Jie siekia 
dargiau ir daugiau užkariauti, užgrobti, 
labiau ir labiau prispausti ir pavergti žmo 
nes.
Išrodo, kad praėjusiais metai.'1 kariaujan

čias valstybės tik dar stiprino savo pozici
jas, besistengd anos daugiau valstybių į sa
vų pusę patraukti, o šiais metais pradės le
miamuosius mūšius. Dėl to, nors tai ir bai
sus yrai pranašavimas, bet, kad ir nenorėda
mi turime pasakyti, jog

1941 metai tarptautinės politikes atžvilgiu 
galės būti dar baisesni ir karo atžvilgiu 
kruvinesni, negu 1940 metai.
Kaip pažyinėjom, ruošiasi j karų Jungti

nės Amerikos Valstybės, galanda savo pik
tus dantis bolševikiškoji meška, Balk nuošė 
padangė jau seniai apsiniaukusi. Kų tai reiš
kia, ir rašyti apie tai daug nereikjfli.

Kur link pasuks Sovietų Kinija? Ar stos 
j karą Amerika? Kų darys Japonija, Lysini 
ja ir kitos? Daug kam tie klausimai rūpi, 
nes jie yra svarbūs. Ir, galimas dalykas, kad 
194.1 metais tie klausimai jau paaiškės.

Perspektyvos, k įp matom, yra labai liūd
nos.

Bet., vis dėltoy reikia tikėtis ir linkėti, kad 
šiais metais -susidarytų galimumų patiems 
•pavergtųjų tautų žmonėms tarti savo žodį. 
Jei taip įvyktų, nugriūtų nuo sostų dikta
toriai. Tr Stalinas, ir Mussolini ir Hitleris 
nueitų šunims šėko pinuti. Išsilaisvinus 'žmo
nėms iš jų iungo, dentokr tija atgytų, tarp
tautiniai valstybių santykiai susinorniuotų, 
mažosios tautos išsilaisvintų, taika pašau, 
lyje užviešpatautų.

Tuo tarpu, žinoma, nieko daugiau ir ne 
galima daryti, kaip tik gyventi tokiomis vil
timis ir stengtis savo dalimi, ki k tai yra 
mūsų galėję, prisidėti, kad tos mintys ir 
nuoširdūs troškiniai realizuotus.

Malda yra labai galinga priemonė tai 
kai vykdyti, dėl to neužmirškime tą prie 
monę. kuri ir peties šventojo Tėvo yr? 
nurodyta, kuo dažniausia šiais metais nau
dotis.
Visokie konfliktai, karai, negerovės pasau

Mūsų Programa
1940 įimtai Lietuvai ir visai mūsų tautai 

atnešė didelę nelaimę — Sovietų Ruisija lie
tinių bolševikų rankomis ir milžiniška ar
mija prismaugė Lietuvos valstybės nepri
klausomybę, o jos žmones surakino vergijos 
retežiais. Bet, aiškiai žinodami, kad

baisūs, kruvini okupantai tik fiziškai pa
vergė Lietuvą, bet dvasiniai ji tebėra gy
va, nepalaužta, mes jau 1940 metais pasi
sakėm dirbsią dėl jos išlaisvinimo, o šie. 
met savo darbą praplėsime, padidinsime. 
Stiprės mūsų garbingoji A. L. R. K. Fe

deracija, dygs jos nauji skyriai kolonijose, 
augs Federacijos įsteigtas Lietuvai 'Gelbėti 
Fondas, stiprės visų Amerikos lietuvių, vie
ningumas, o Lietuvai Gelbėti Tarybai pasi
darys įtakinga ir stipri visų vienytojav

Juo stipresnės bus mūsų. centralinės or
ganizacijos — Lietuvių R. K. Susivieniji
mas Amerikoje, Moterų Sąjunga, L. Vyčių, 
Studentų Organizacija ir, be to, daugybė, 
lokalinių draugijų, juo daugiau galėsime 
padėti ir Lietuvos nepriklausomybei at
gauti.
Lietuvių parapijinės mokyklos, mergaitėms 

akademijos, Marianapolio Kolegija ir Mari
jonų Kunigų Seminarija ligšiol vraidino svar
bų vaidmenį niūL’ų, kultūriniame ir tautinia
me gyvenime, nuo dabar tos mūsų mokyklos 
bus dar reikalingesnės, naudingetsnės ir reikš
mingesnės. Dėl to neužmirškime

1941 metais visokiais galimais būdais stifr 
rinti Amerikos lietuvių mokyklas ir, žino
ma, svarbiausia, leisti Į jas savo sūnus ir 
dukteris.
Daug kais ligšiol savosios, lietuviškos spau

dos rėmimų ir stiprinimų nukeldavo' į pas
kutinę vietų. Tai buvo didelė ir nedovano;- 
tina klaida.

Atsimindami, kad dabar Lietuvoje nebėra 
lietuviškų laikraščių, žurnalų, ni?b?ispausdi- 
namos lietuvių dvasioje knygos ir žinodami, 
kad spauda, kaip praeityje suvaidino labai 
svarbų vaidmenį kovose dėl Lietuvos nepri- 

i klnn'.x>niybės, taip ir dabar ji tokį, o gal dar
didesnį, vaidmenį turės suvaidinti — ’’

prenumeruokime lietuviškus katalikiškub
i laikraščius, remkime juos, padarydami

šiuos metus savosios, lietuviškos spaudos
, sustiprinimo metais.

Berodsi nereikia nė priminti, kad šiandien 
i “Draugas” yra vienintelis religinės ir tau- 
; tinės krypties lietuvių dienraštis pasaulyje, 

pasistengkime jį ypatingu būdu paremti. Be-I • w

šiemet (1941 m.) sueina 25 metai, kai
“Draugas” eina dienraščiu.
Svarbu, kad Naujais Metais stiprintume 

ir ekonominį bei socialinį lietuviu judėjimą. 
Tai labai yra svarbu ir reikalinga mūsų tau
tinei ir kultūrinei i’irograniui vykdyti. ’Obal

i sis “savas p-ns savų” neturėtų pasilikti vien 
; tik tuščiais žodžiais.

Taigi, sveikindami visus lietuvius su Nau- 
Į jais Metais, nuoširdžiai linkime, kad jie būtų 

laimingi, darbais vM-ingi ir kad per 1941 
metus Lietuva atgautų laisvę ir nepriklau
somybę!

(Tęsinys) J
Luksemburge

Vatikano radijo praneši
mu, trys ketvirtos dalys Al- 
sace—Lorraine gyventojų 
pergyvena žiaurų persekio
jimą dėl savo tikybinių nu
sistatymų.
Šveicarijoje

Katalikų vadai remia vy
riausybės pastangas išsau
goti šalies nepriklausomybę. 
Šveicarijos katalikų vadai 
uždėjo speciales atgailas ir 
maldas 3 metams, Šveicarų 
Nepriklausomybes išsaugo
jimui. Mirė katalikų vadas 
eks—prezidentas Giuseppe 
Motta.
Norvegijoje.

Kataiizų Bažnyčios moky 
klos, ligoninė^, turėjo dide 
lių nuostolių ryšy su vyku

Arkivyskupas Stepinac pa
skelbė kad didžiausias ka
talikų priešas kominternas 
ir komunistai.

1941 metais bus minimos 
13 šimtmečių sukaktuvės 
nuo katalikybės įvedimo 
Kroatijon.

u? \

Vengrijoje
išleidus antisemitinius įs- Po Svietu Pasidairius 

tatymus, Vengrų vyskupas 
Zichy paskelbė laišką tikin
tiesiems, kad padėtų ken
čiantiems žydams katali
kams.

Suomijoje
Bolševikams užpuolus kra 

štą, nepaprasto ryžtingumo 
parodė mokyklų seselės vie
nuolės. Tėvams kovojant su 
užpuolikais, jos vaikų ne
apleido ir evakuodamos vai 
kus šalies gilumon, parodė

siais Norvegijoje karo veik- didelio atsidavimo bei mei- 
smais.

Tačiau katalikų ryžtingu
mas liko nepalaužtas ir ka
talikų veikimas tvirtėja, bei 
gydo turimas karo žaizdas. 

Belgijoje
Belgijos katalikai labai 

žiauriai nukentėjo. Karo 
liepsnose žuvo garsioji ka
tedra Šv. Getrudos Braban-

iės artimui. 

Portugalijoje

K J

j Karlų vienas cieilikas,
Jau pražilę-, pusiau plikas, 

Užleidus ant Li- tuvos rau- Saukė, rėkė visa gerkle: 
donarnūečius, b.’.ilšavikų saulė “Katalikus grūst į peklą!” 
Stalinas ant Kaukazo užorde- Katalikas tų išgirdęs, 
riavo daug arbūzų—vaternie- Ant jo visai neįširtlęs,
lomų. Stalinas išfigeriavo, kati 
raudonarmiečiai Lietuvoj tu
ri valgyti duonų ir mėsų, o 
jos gyventojui — arbūzus. Ži
nant, kaip arbūzas veikia 
žmogaus vidurius, kai sako, 
kad jiadaryta didelis. Rustei
kas
likti duonų ir mėsų, o rau- 
donarniiėčįatns ir visiems b.nl- 
šavikams priskirti arbūzus. 
Daugelis, gal, būtų pasiliui-

Kimtai tarė: “Kur jūs lysit, 
Kada dangaus n įgysit.. ”

Iš miestelio smuklėj ėjo lau 
kais pasigėręs žmogus. Beei
damas išgirdo griežlę ‘ grie
žiant: “grįžk, grįžk!” O įna

gy vientojams reikėjo pa- Žus paukštelis, putpelė, per
spėjo: ‘‘pliks jįialiksi, pliks 
paliksi!” Žmogus 'įtikėjo 
griežle, ditle'sniu paukšteliu, 
upsisuko ir sugrįžo 'vėl į 
smuklę gerti. Ten pragėrė ne 
tik visus pinigus, bet ir sa
vo drabužius. Pusplikis jau 
grįžta namo ir vėl beeidamas 

rkžlę grie
žiant: “grjfck, grįžk!” t) put
pelė gąsdina: “pliks paliksi, 
pliks paliksi!” Žmogus tik 
tada suprato, kaiti ne didelis, 
tik mažas p.jukštis teisybę

Sąryšyj su 800 metų Por-'savę ir nuo balšavikiškų, mik-
tugalijos įsteigimu, Popie
žius atsiuntė enciklikos 
laišką portugalų tautai.

Gi Portugalijos premjeras 
pareiškė, kad Portugalija 
kovos pirmoje eilėje prieš 
komunizmą ir visa tai, kas

te, Tournay katedra, Jėzuitų žemina ir išjuokia Dievą, 
bažnyčia Malinęs etc. Visa tėvynę ir šeimyną.
belgų tauta kenčia didžiau
sį vargą, neišskiriant nei 
paties karaliaus Leopoldo.

Rusijoje
Nepaisant antireliginės 

propagandos tiek katalikų,
Tačiau giliai tikinti belgų stačiatikių skaičius di- 

tauta rodo nepaprastą ryž
tingumą, o katalikų vadai

deja. Komunistai labai susi
rūpino pamatę savo be j ėgi š-

, . . kurną ir nedrįsta galutinai 
VanRoey aplankė votaecų' uždaryti bažnyčia4 
kalinamą karalių Leopoldą
ir darė žygių belgų tautos J Airijoje
vienybei atstatyti. ! Dublino arkivyskupas J.

akciją. Belgų kardinoia s

Brazilijos laikraštis “Cmz”, rašydamas a- 
pie Amazonės apgyvendinimų, pritaria Vv- Į 
ri ausy bei pasinaudoti Baltijos kraštų imigra-i 
cija, kurį savo tiesiomis idėjomis ir darbš- Į 
tumu bei patvarumu e.-antj tinkamiausia. 
Stačiai pataria Vyriausybei, kad ji pasirū 
pintų nauja tų kraštų imigracija, kuri bū- 

I dama nepatenkinta savo krašto sovietizaci
ja, mielai sntiktų persikelti Brazilijos žemėn.

Bet prie to Brazilijos “Lietuvis” daro p J 
stabų, kad tai, tiest, esųs gražus lietuvių 
tautos įvertinimas, bet tuo tarpu dar ,per- 
'.-unkios sąlygos kurtis Amazonėj, kurios kli
matas ir neišnaikintos drėgnumo ligos ga
linčios gyvų žmogų praryti.

Kunigų Vienybės centro valdyba 1940 me 
• is svarbų darbų atidų. šio krašto epiško 
patui ji įteikė menior ir. luirų apie šiandieni
nę katalikų padėtį IJ-tavoj ir anglų kalboj! 
išleido gražią knygelę, kurioj trumpai, bet1 
aiškiai, nuosekliai ir 'iksiuii nušviečiama Ka- 
t i'ikų Bažnyčios LieMvoj padėtis praeityj* 
ir dabartiniu metu. T. j- knygelė turėtų būti 
; učiai išplatinta, y(«o šio krašto frviesūni- 
jos tarpe.

Sveikiname Kunigu Vieuvbė-j valdybą, at
akusią tikrai naudngą darbą!

Garsaus Louvaino univer
siteto rėktosios vyskupas 
Ladeuse mirė, o universite
to rūmai nukentėjo nuo 
karo veiksmų.

Ispanijoje
Mirė garsus kardinolas 

Goma y Tomas. Gen. Fran
co pasiūlė 1942 metais su
ruošti Tarptautinį Eucha 
rištinį Kongresą.

Gydomos žaizdos civili-Į 
nio karo ir grįžtama prię 
kilnesnių ir gražesnių Kata
likų Bažnyčios principų įgy1 
vendinimo.

Rumunijoje
Tapo išlyginti 1927 me

tais sudaryto konkordato 
neaiškumai. Ir buvo išleis
tas įstatymas, kad tik 
tiems vienuolių ordinams 
yra leista Rumunijoje veik
ti, kurie ten įsikūrė prieš j 
1928 metus.

Oficialiai pripažintos Ka
talikų Bažnyčiai tos pačios 
teisės, kaip ir stačiatikiams 
ir protestantams.
Čekoslovakijoje*

Vokiečiai okupavę Čeko
slovakiją, pradėjo smarkiau 
persekioti čekų katalikus, 
panaikindami Pragoję vie
ną čekų seminariją ir jos 
vieton įsteigdami vokiečių 
seminariją. Tačiau čekų ka-i 
talikai kovoja, vilties nenu-į 
Btodami.

I
Jugoslavijoje

Daromi žygiai konkorda
tui su Vatikanu sudaryti.

Byrne mirė. Buvo palaido
tas didelėmis oficialėmis iš
kilmėmis.

Šv. Patriko kolegija su
degė.

Buvo švenčiami keli jubi
liejai bažnyčių ir seminari
jų įsteigimo.

(Tęsinys 3 psl.)

robų.

Viena gazieta siūlo mergi
noms tokių yezoliu.cijų 1941 pro pievų girdi 

, metams.

Netekėk už vyro, jeigu jo 
nemyli, nes už tai visų savo 

gyvenimų turėsi pakūtuvoti.
Netikėk meilei vyro, kuris 

aiįiie kitas mok ris įtiktai kal
ba ir jas paniekinėja. Tokis 
ir tave prieš kitas panieki
nės.
Netekėk už vyrų kuris daro 
skolas ir neatmoka. Tokis vy
ras ir tave prigaudinės, kad 
neš pėdę namo.
Nereikalauk nuo vyro, idant 
jis apie tave tupinėtų, bet 
taip pasielginėtų, įdant jis 
džiaugtasi, jei dėl tavęs ka
da patarnauja.

Nesi laižyk prie vyrų, kad 
jiems patiktum, čvierindamia 
prieš juos kaip monkė. Gal,
Su tokiu pasielgimu ne vi
siems patiksi, bet atsiras to
kis, kuris tave greit paims 
už pačių.

sako. ' Ir daugiau nebeėjo į 
smuklę, bet grįždavo tiesiog 
iš miestelio namo.

— Kas tai yra kanibalai 
(žmo’gėdžiai) — klausia mo
kytoja mokinio.

Mokinys. tyli....
Nežinai ? Na, tik painis- 

lyk: jei tu suvalgytum savo 
tėvų ir motinų, kas būtum?

— Našlaitis, — greit atsa
kė mokinys.

KUNDUKTOPJUS ( į ma
žą mergaitę): Kiek tau 
metų?

MERGAITĖ: Aš moku 
pilną ferą ir tamsta neturi 
biznio žinoti, kiek man 
metų....

E*.

r <..

•b

(JO d l,\

w/

CHURCH1LL

Z
t - V A

»> Ji-*-

: a:

!au-*«L

•; i".-A

•’dt LfiĄ t ;

“6ive ’im the hook!”

(
Z (



4
v

f
•.••ria benL, sausio 2, 1941___________________________ . . ■ —

DRAUGAS

Hillaire Belloc

CIVILIZACIJOS KRIZE
Premijuotas kun. J. Karaliaus vertimas

t

- v

y

v

)

I

1

— Vertė —
Antanas P. Sandys, M. I. C.

(Tęsinys)

Moters, apsiskleidusios galvas tamsiomis skaromis, 
sėdėjo pasieny, Niurką — šalia senosios Michailovnos. 
Ji klausėsi įtempusi ausis ir sutelkusi visą dėmesį, kad 
nepraleistų nė vieno senojo pamokslininko žodžio. Nuo 
to laiko, kai įstojo į “Dievo žmonių” bendruomenę, ji 
jautė savyje tam tikros rūšies nuolatinį dvasios paki
limą. Nė kiek neabejojo, kad į ją nusileido Viešpaties 
angelas ir kad jis kalba kiekvienu jos žodžiu, kuris tik 
išeina iš jos lūpų. Stengdavosi pranašauti kiekviename 
susirinkime ir buvo tvirčiausiai įsitikinusi, tiesiog įsi- 
tikrinusi, jog jos siela tapo šventykla, kurią pastatė 
pats Jėzus Kristus.

Dabar atėjo eilė bendrai išpažinčiai, kurią daryda
vo kiekvienoje sueigoje.

— Kas bijo šviesos, yra tamsybė ir nuodėmė, — 
kalbėjo senis. — O kas išeina į šviesą, pats tampa 
šviesa.

Vieni savo nuodėmes šaukė balsu, kiti šnabždėjo 
jas seniui į ausį. Šis jautė ypatingą patraukimą ypač 
prie Niurkos. Jos sugebėjime tiesiog pasiduoti ekstazei 
jis įžiūrėjo nematomą Dievo ranką. Dėl to ją vadino 
“Dievo indu.”

— Tavo širdis yra skaisti, kaip brangusis akmuo, 
— tarė jis. — Dievas įpylė į tavo sielą aiškaus tyro 
vandens. Tu gavai iš Jo galią pažadinti šviesą sielose 
tų, kurie klaidžioja tamsybėse. Niekados nenusimink ir 
nesvyruok tikėjime, nė tada, jei fmtų rodytis, jog Die
vas tave pamiršo. Visuomet atsimink, kad Dievas tave 
išrinko didelei aukai, aukai už vieną nusidėjusią sielą. 
Tik pažvelk aplinkui save! Matai, kaip saldžiai miega 
žmonių sielos! Jų auksinės dienos skrenda į amžinybę, 
o jie nepajudina nė piršto, kad galėtų išgelbėti savo sie
las. Tavo pareiga yra jas pažadinti! žinok, kad tokia 
pat sunki nuodėmė yra praeiti pro miegančią sielą jos 
nepažadinus, kaip ir pražudžius budinčią!

— Mielas tėveli, — atsakė verkdama Niurką, — aš 
pati esu nusidėjėlė! Aš pati esu nevertoji! Mano sieloje 
visą laiką taip buvo tuščia ir nyku, kol aš pas jus atė
jau; tik jūs idėjote į ją neįkainojamą lobį. Priėmėte į 
savo tarpą sukietėjusią nusidėjėlę, sušildėte, atgaivino
te jos sielą! Neatstumkite manęs daugiau, bet laikyki
te prie savęs per amžių amžius!

Paskum Niurką priėjo prie moters, kurią jie va
dino “Dievo motiną.” Ant padėklo atnešė jai gabalėlį 
duonos, apvyniotos baltu raikščiu. Jame buvo įrašyti 
žodžiai: “Tu, mūsų gelbėtoja! Mūsų užtarėja!” Kai 
Niurką paėmė duoną, visi suklaupė ant kelių, ištiesė į 
ją rankas ir pradėjo šaukti:

— Mūsų gelbėtoja, mūsų užtarėja, melski už mus 
Viešpaį Dievą ir Jo Sūnų Jėzų Kristų!

— Aš pati esu nusidėjėlė, kieta nusidėjėlė! — šau
kė jiems Niurką verkdama, sujaudinta tos meilės ir pa
sitikėjimo, kurį jai — visai nenupelnytai — parodė.

— Nebijok, Niurką! Imk duoną ir džiaukis! — 
pastebėjo rimtai senis. — Kiekviename žmoguje slypi 
gera ir bloga. Kiekvienas lengvai pasiduoda nuodėmei. 
Todėl paasninkauk, marink savo kūną ir vyk šalin nuo 
savęs visus pasaulio pomėgius — ir tavo sieloje bus 
šviesu, tu pati galėsi savo šviesa pagirdyti kitus žmo
nes.

— Apšviesk mus savo siela, duok iš jos atsigerti 
gyvybės vandens, — pradėjo visi aplinkui ją giedoti.

Tada į vidurį įėjo senis, norėdamas sakyti toliau 
savo pamokslą. Beregint įsiviešpatavo didelė tyla, ir jis 
pradėjo:

— Broliai! Kiekvieną vakarą turite plautis kojas, 
kurios vaikščioja nešvaria žeme, ir mazgotis rankas, 
kurios palietė nuodėmingus daiktus. Kiekvieną vakarą 
turite jaustis stovį prieš Viešpaties veidą, turite pulti 
prieš Jį ant kelių ir pakelti į Jį ašarotas savo akis. Ta
da suprasite patys, kad tik laikydami nesuteptą savo 
kūną ir dvasią, tik pasninkaudami ir užsidarę vienatvė
je tegalite rasti tikrąją žmogaus laimę. Tik atsiminkite 
didžius Viešpaties žodžius, Kaip Jis yra pasakęs: “Kas 
neišsižadės pats savęs, neužsidės ant pečių kryžiaus ir 
neis paskum mane, — nebus vienas iš manųjų.”

Mes turime išsižadėti visų pasaulio pomėgių ir gy
venti vienuoliškai. Mes turime eiti per pasaulį kaip 
vienuoliai. Tenka tik stebėtis ir džiaugtis, kaip vienuo
liai mūsų vienumoje gelbsti nuo pražūties savo sielas, 
bet dar daugiau reikia džiaugtis tais, kurie vidury suge
dusio pasaulio stengiasi išgelbėti nuo amžinosios mirties 
patys savo ir kitų sielas.

•■•**♦* ■’***$£BRITŲ NUOTRAUKOS IŠ SIDI BARRANI
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(“Draugas" Acme telephoto)

Britų šarvuoti daliniai triumifailiai žygiuoja iš paimto Sidi Barrani miesto Egipte (vir
šuje). Veržiasi Bcrdia link, fašistų tvirtovės Libijoje. Apačioje — italai nelaisviai siunčia
mi j nelaitsvių stovyklas. Nuotrauka prisiųsta iš Londono.

(Daugiau bus.)

Katalikų Bažnyčia 
1940 Metais

(Tęsinys iš 2 puzr.I
Didžioje Britanijoje

Katalikų veikimas labai 
aktyvus, nežiūrint didelių 
nuostolių bažnyčioms, mo
kykloms, ligoninėms

Daug naujų katalikų kon
vertitų, kurie skaitomi tūk
stančiais.

Anglijos katalikai pavedė 
save Dievo Motinos Mari
jos globai. Kardinolas Hins- 
ley taip smarkiai dirbo, kad 
gydytojas įsakė nutraukti 
bet kurį darbą keliems mė
nesiams.

Be to, Anglijos katalikai 
pasižymėjo dabartiniam ka
re nepaprasta drąsa ir iš
tverme ir daugelis jųjų ta
po apdovanoti aukšto laip
snio ordinais.
Kanadoje

Kanada tapo prieglaudos 
vieta daugeliui pabėgėlių iš 
Europos, jų tarpe žymiems 
asmenims, kaip antai impe- 
rijališkos Austrijos šeimos 
nariams, Luksemburgo ku
nigaikštienei ir Dolfusso 
našlei su vaikais.

Karo nukentėjusiems gel
bėti gražiai dirba Kolumbo 
Vyčiai.

Quebeko Kardinolas Ville- 
neuve taikos išmaldavimui 
užsakė tikintiesiems pasnin
kus ir maldas.

Kaipo įdomu dalyku pa
žymime, kad garsios Dionne 
Quintuplets priėmė pirmąją 
šv. Komuniją P. Šv. Mari
jos Dangun Ėmimo šventė
je.
Argentinoje

Argentinos ryšiai su šv. 
Sostu tapo sustiprinti. Po
piežius asmeniškai per ra
dio uždarė Trečią Tautinį 
Eucharistijos kongresą.

Katalikų veikla labai su
stiprėjo. Moterų sv. Vincen
to Konferencijos per 50 me-

tų savo gyvavimo surinko 
labdarybei 20,000,000 dol.

Lietuvių tarpe labai gra
žią pažangą padarė Tėvai 
Marijonai, su visiems žino
mu Tėvu Jakaičiu priešaky
je.
Brazilijoje

Didelės iškilmės sutikimui 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių kardinolui Dougherty.

Popiežiui Pijui XII tarpi
ninkaujant buvo priimti žy
dai katalikai pabėgėliai iš 
nacių okupacijos.
Peru

Labai nukentėjo nuo že
mės drebėjimo. Daugelis is
torinio pobūdžio bažnyčių 
Limos mieste buvo nugriau
tos.

Valstybės prezidentas Ma 
nuel Prado dalyvavo oficia
liuose šv. Mišiose už žuvu
sius nuo žemės drebėjimo. 
Meksikoje

Ryšy su prezidento rinki
mais vyko žiaurios kovos. 
Daug žmonių žuvo ir apie 
500 buvo sužeista.

Trockio nužudymas su
kompromitavo komunistus.

Tačiau išleistas “Auklėji
mo Įstatymas” labai suvar
žė katalikų veikimą.

Nors dabartinis preziden
tas pareiškė save kataliku 
esant, bet Katalikų Bažny
čios padėtis tebėra sunki. 
Kovojama dėl gražesnės at
eities.
Kuboje

Buvo papildyta šalies kon 
stitucija, suteikiant prigu
linčią vietą Dievui. Sustip
rinti krikščioniškos mora
lės pagrindai ir katalikiškas 
auklėjimas mokyklose.
Cili

Katalikų Universitetas iš
kilmingai minėjo Amerikos 
Jungtinių Valstybių amba
sadoriaus nusiuntimą į Va
tikaną. Minėjime dalyvavo 
Amerikos ambasadorius, ku 
ris pasakė gražią kalbą. 
Paragvajuje

100,000 tėvų prašė grąžin

ti religinį auklėjimą moky
klose. ,

Popiežius Pijus XII pa- 
■ reiškė užuojautos dėl Pre- 
' zidento mirties.

Yra geresnių vilčių kata
likų veiklai.

Indija
Visos Indijos katalikų 

kongresas įvyko Maypore, 
šv. Tomo apaštalo grabo 
paūnksyje.

Nutarta tarp kitko reika
lauti iš Britų valdžios pa
naikinti atsivertusių iš hin- 
duizmo katalikų teisių su
varžymą.

Grįžo į Katalikų Bažny
čią jakobitų metropolitas 
Mar Thomas Dioscorus.

Du vietiniu kunigu tapo 
konsekruoti vyskupais. 
Australija

Australijos katalikai šven 
tė šimto metų Pirmųjų Mi
šių sukaktį iškilmėmis nau
joje ir gražioje katedroje 
Melbourne.

Metų 1940 pradžioje pa
daryta statistika parodo, 
kad šiuo laiku Austrą1:joje 
yra 1,500,000 katalikų, ap
tarnaujamų 2,069 kunigų; 
11,215 seselių-vienuolių, bro 

j lių mokytojų, kurie visi dir- 
i ba 1,539 mokyklose su 
203,650 mokinių.

Mirė Sydney’o arkivysku
pas J. E. Kelly, sulaukęs 90 
metų amžiaus.
Naujoji Zelandija

Šios šalies katalikai pir
mą kartą laikė Tautinį Eu 
charistinį Kongresą. Jį pa
gerbė pats šventasis Tėvas, 
kalbėdamas per Vatikano 
radijo kongreso užbaigai. 
Kinija

Nežiūrint sunkios padė
ties susidarusios dėl vyk
stančio jau kelis metus ka
ro, misijų darbas Kinijoje 
daro nuolatinę pažangą. 
Statistika iš 1939 metų pa
rodo, kad katalikų Kinijo
je jau yra 2,991,474; semi
naristų — 6,713; atsiverti
mų buvo virš 100,000.

GRAIKAI 
NUSKANDINO 
3 LAIVUS

ATĖNAI, gruodžio 29 d. 
— Oficialiai pranešama, Jog 
vienas graikų submarinas 
nuskandino tris Italijos lai
vus, gabenančius Albanijon 
kariuomenę.

Tuo tarpu Graikijos ka
riuomenė Albanijoj sekmin- • 
gai tebekovoja prie Chima-! 
ros.

Graikų šaltiniai praneša, i 
jog į rytus nuo Chimaros j 
suimta nemažas skaičius į 
italų kareivių, kurių tarpe I 
vienas kapitonas ir didelis

kiekis karo medžiagos — 
kulkosvydžių ir automati
nių šautuvų.

Taip pat ir prie Tepelini 
italų pasipriešinimas kas
dien silpnėjąs. Vėlesni pra
nešimai iš Tepelinj fronto 
sako, jog kovos pasiekę 
sprendžiamąjį laipsnį ir Te
pelini paėmimo galima lauk
ti bet kada.

Wl)Lk 5TIJDIO
1945 West 35”' Street

M0ST 
MODERN 

tOMP! ET E
. ADVANCED PHOTOGRAPMY 
1 »
,LOWEST POSSIBLE PRIVES 

J UGNE LAFAYETTE 2813

KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.
* Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija
*• Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė
* Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas
* Albina Kaspariūtė ir Al James
* Kristina Kriščiūnaitė ir Jonas Paredna
* Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI
* Juokų Karalius ‘Sank Liu Lujis’ ir Simas Bartkus
* Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitėš
* Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 

Vanda Zabella ir kiti

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Western Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“THE LITHUANIAN HOUR”

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

I
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG- 
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite

}« gTeitą ir teisingą patarnavimą.
I 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

SABONIS IR BUICKI ■
Du garsūs ir visų mėgiami vardai po visą Ameriką. 

Sabonis už malonų, nuoširdų, ir teisingą patarnavi
mą. O Buickf, jame važiuodami, sakysite su pasigė
rėjimu: “Ak koks malonus (pasaulis!” t

Sabonis parduoda naujus 1941 Buickus, priima į 
mainus visų išdirbysčių automobilius, be skirtumo, 
kaip jis būtų senas ar jaunas, ir turi didžiausį pasi
rinkimą vartotų garantuotų automobilių.

Kreipkitės į SABONĮ:
1735 S. Union Avenue,

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

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

Tel. LAWndale 1707

J -T
--------

JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ —

“PILIETYBĖS PAMOKOS”
(Parašyta Advokato)

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

JOSEPH J. GRISH
4631 S. Ashland Avė. Chicago, III

PHONE: YARDS 1001 I
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DRAUGAS • ;n 2. 1941

Pradedant Naujuosius Metus
Senuosius, 1940 melus, pa-1 kalą. Nors jaučiame, kari a- 

laidojome praeities kapuose j teis •valanda, kuri pabels į 
ir, jų atminčiai, savo gyveni-1 mūsų duris ir įjaivikalaus mit
ino knygon stambiomis raidė- įsų talkos, vis gi kaž kodėl 
mis įrašėme: Nelaimingi 1940 nesiskubiname prisirengti tą 
metai! Kitokio paminėjimo jie valandą, pasitikti.
neužsitarnavo, nes pražūtingo
mis nelaimėmis apteikė įvai
riais tautas; neaplenkė ir mū
są tėvynės Lietuvos, kurią 
nedorasis kaimynas apiplėšė 
iš laisvės ir nei; trik knusomy- 
bės, kurią kiekvienas sutvėri
mais brangina daugiau už sa-

Pergyvenę nesuskaitomas 
daugybes savo blogąją ydą 
ir antra, tiek papildę žalingą 
klaidą, žinodami to viso pa- į 
sekines, turėtumėm bent sykį 
iš to pasimokyti ir vijoms 
toms papildytoms klaidoms 
pastatyti tašką. Tai p.įdaryti

vo gyvybę. Dėl imvo tėvynės > seniai buVQ laikas> bet ir da 
nelaimės dabar mes, išeivijos j w. dar nėra pel^ėi„. Nors 
lietuviai, esame nusiminę ir|vUn^ sykį SUsipraskime ir
liūdime. Bet tuoaiii savo tau
tos žaizdą nit’iužgydysime. Tos 
žaizdos gydymui reikalingas 
mūsą pasiaukojimas, pasišve
ntimas ir padirbėjimas.

Pradedame Naujuosius 1941 
Metus ir senuoju įpratimu 
vieni kitiems linkime: Laimi
ngą Naują Metą! Bet linkė
jimai yra tik mandagumo for
mai Tai tušti žodžiai, jei ją 
nelydi praktiški darbai. Pra
ktiški darbai mūs laukia nuo 
labai seniai. Mes prie tą dar
bą rengiamės ir gi 'seniau, ta
čiau darbą tinkamai pradėti 
vis neprisirengiame, ’tur būt 
todėl, kad pačiai pradžiai ne
sudarome reikalingo pasiryži-

pradėkime gyventi praktišką 
gyvenimą, kad taptumėm nau
dingesniais tcuivo tautai, savo 
tėvynei Lietuvai ir išeivijos 
lietuviu visuomenei.

Pradėdami Naujus Alėtus, 
pasirašykime rezoliuciją ir pri 
siekime, kad per šiuos metus 
būsime rimti, vieningi, riarliš- 
tūs, ištvermingi ir ištikimi 
savo tautai ir valstybei. Kad 
per šiuos metus keiksime vi
sus galimus darbus, kurią vai
siai neštą naudą, reikalingą 
tėvynės Lietuvos vadavimui: 
kad visomis išgalėmis stiprin
sime ir auklėsime savo orga
nizacijas, dūlindami ją nariu 
skaičių; kad rinksime iškri

mo ir pasiaukojimo, kad mėg-|kusį savo jaunįniiJ įr organi-
stame dykinėti, tarp savęs 
nesantykianti, vieni kitiems 
užvydėti, vieni kitais nepasi
tikėti ir prie kiekvienos pro 
goisi tik su savim skaitytis.

GALYBĖS “NESIKISTI KARAN” TELEGRAMŲ Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gy- 
venlmui. Saugokit jas, leisdami 
ISel.zanilnuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuriu regfijimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pušuliua 
visą akių įtempimu.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VAliANDOS 
Kasdien U’.OO a. m. iki 8.30 p. m. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

rel. CANai 5969

DR. VVALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 VVest CerinaK Road
OFISO VALANDOS 

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

DR. F. G. W1NSKDNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 
Tel CANaJ 2345 

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

Tel HLMlock 3150

Foreign War” komiteto pirmininkas Verne. Marshall skaito telegramas, kuriu tūks
tančiai (prisiūsta jam į manius, Ceriai- Rapids, Iowa. Telegramas pasirašiusiųjų vardai pai- 
naudoti komiteto telegramai, pasiustai prezid entui ltooiseveltui. V. Marsballo dešinėje yra 
jo 4 metą sūnus Randolpli.

Ofiso Tel.: Rezid. Tel.:
VIRginia 1886 PROspect 3531

DR. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 West 35th Street

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

Tel YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

2 du 4 ir 7 du 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0

Šeštadieniais: U iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Halstvu Street

i

Pastebėjau laikraščiuose dvi 
nuomones dėl Lietuvoje turė
tą Amerikos lietuvią turtu: Į 
vkni.js 'sako, kad turtus rei-Į 
kia registruoti, o kiti — Ru-, 
sijos draugai — sako, kad ne- j 
reikia registruoti. 'Šitą dvieju' 
nuomonių Įuitikiinimui ir Ik*-1 
tuviškam reikalo išaiškinimui 
nuėjau pas Lietuvos Konsulą, 
30 No. La Šalie St. Jis man 
reikalą išaiškino ir patarė tu
rtą užregistruoti. Ką aš ir pa-

Lietnviii Turtus Reikia Registruuti
your possetssion, certified orir praktiško taško žiūrint yra

zuosmie jį į bulius ir visais 
guilimais būdais ir išgalėmis 
stengsimės juos išlaikyti lie
tuviais, kad ir su svetima 
mums kalba; kad visais ga- 

Bendrai sakant, mes esame i-'iįinaįs būdais dirbsime susti,;.- dariau. Jr turiu pasidžiaugti,
pratę gyventi tuščią gyveni
mą, ieškodami tik privatūs 
maudom Apie visuomenės rei
kalus, apie tautos reikalas ir 
gerovę prisimename tik pri
puolamai; mėginame tam rei
kalui veikti, tačiau tai kaip 
reikiant nevyksta, nes greitai 
atsiduriame prie ne'.-usiprati 
mų, neprieiname prie susita
rimo ir tuojau tolstame nuo 
tikslo.

Taip ir bėga mūsą dienos,

rinimui ir išlaikymui savo j kad jau turiu tuo reikalui is 
spaudos, kaipo svarbiausio or- > Depai tmeiit of State atsaky- 
gano išeivijos. gyvenime; kad J,1{b kinio įštiauką čia pt.duo- 
gyvensinie taikoje ir vienybė
jei. nesiskirstydami į atskiras 
grupeles, visi būsime tik lie
tuviais lygiais vienį kitiems 
ir neturėsime nieko bendro su 
kurstytojais, kurie mūs vie-

pliotostatic copies in tripli- 
ci/.ite theiieof should be furn- 
islied, and if t lies? docu- 
nients are in a foreign lang- 
uage, Ehglisli translations 
in triplicate shoudd accom- 
panv tlie certified or plio- 
tostatip copies.

“Sineerely yonrts, v 
“For tlie Sccretary of

State”
State Departamento prane

šime prašomus dokumentus 
sutvarkė ir tinkamai priruošė 
Lktuvos Konsulatas.

Iš lietuviško, amerikoniško

patartina Lietuvoje turinius 
turtus registruoti ir tuo užbė
gti kelią lietuviu ir Amerikos 
piliečią turtą draskantiems ir 
naikinantiems bolševikams.

į i' F. D
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AKIŲ GYDYTOJAS

nybę skaldo ir sutikimą ar
do, skiepydami mums žalin
gas savo idėjas.

Tokius ir tiems panašius
kurias leidžiame be reikalui-Į prižadus sudėkime ne susirin- 
gos naudos savo tautai ir vi- kiniuose triukšmingos pubii- 
suomenei. Mūsų organizacijos kos akivaizdoje, tik savo sie- 
viis labiau ir labiau menkėja, los gilumoje ir sudėję juos 
nes senesniems nariams išle- remkime nė mandagumo for- 
liaujant amžinastin, nėra kuo mų žodžiais, tik realiais dar- 
jų vieLs užpildyti. Mūsą jau- > bais. Reiškia, privalome savo 
nimas žymioj didžiumoj pa’ai- į prižadus ištesėti ir tik ištesė- 
das, neorganizuotas, nuo mū- Į darni juos būsime visuomenės 
są nutolęs ir dalinai darosi į darbininkais.
mumis jau svetimas. Mūsą gy Į Tai mano linkėjimai jums. 
veninio pulsas, liktuviškoji brangūs tautiečiai, pradedant 
spauda, kasinet menkėdama, I šiuos metus. Urkiu visiems 
savo išsilaikymui šaukiasi mū laimės ir geriančio pnsri* ki
šą pagalboj ir jas beveik ne mo privatiškame gyvenime, 
prisišaukia. Tai trys mūsą iš- tačiau linkiu, kad visi šiais , 
eivijos gyveninio (svarbieji oi- metais tupiiunėm rimtc'iiiais, 
ganai, kurią stiprinimu ir iŠ- darbštesniais, iŠtvc: ining< s-

“My dear Mr. Daniels;
“The receipt ils aeknotv- 

lcriged of your letter of No- 
veinber 25, 1940 reąuesting 
assistance in sufeguanding 
real property situated. in 
Litliuanaa uliicli you statė 
wis purchased by you in 
tlie name of your wife, a 
eitizen of Littiuiamia.

“Tlie Department will 
gladly give consideration to 
your reąuest if you will sub- 
mit, in triplicate, wbatevei 
doeumentary evkknce you 
may liave showing tliat you 
actually bouglit filis prop,^- 
ty. If you liave original do- 
cumenits of tliis nature in

kimi; būti vienirg.ii.-, o vieny 
bėję ir sutikink gyvendami 
iv bendrai visi v-i.idami tau- 

ir visuomen .• gerovei bfi- 
s me laimingesni ir, kurie gy
vi būsime kitus naujus metus

laikymu rūpinamės maža ,, niais, solidariškesnu is ir t ri
juos apleidžiame ir paliekame kesniais savo tarp u negu bu-

i prsitikdaiui, g.dėfmi vieni 
! kitiems linkėti iv i-Tą laimin-

. ...... • t. , • - . .. i .. . , i /u Nauju Motą.-ją pačių likimui. DFoar prio von:c na šiol. Ati.vnkito, kadi - * ’’ • {
save turime visos tautos rsi vienybėje galybė. F.'sisleng i J. J. 3ačiūnas

SOCKO THE SEADOG____________________
Ii-AMD I 5A'/ THAT THF MAN 1

WHO GIVES IN V/HEN Hfc'3 WRONG
1HIS FELLER, HLRRINGDALE, 

3URE IS A
WUN*NERFUL SPEAKER.

PETUNIAZ t---------- -- z

* -
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IS A ’A/ISE AVNNZ
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DR. KARE NURKAT
(Nurkaitis)

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvieną dieną randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

Telefonas: Hemlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Avė.

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

Sekmadieniais suLit sutarties

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAfayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais tr
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė. 
Tek YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šešta d dūliais.

-f

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OITOMEI KICAI.I.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS

Suvirs 20 melų praktikavimo 
Alano Garantavimas

Pah-ngvinis akių įtempimų kas es
ti priežastimi Kalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų, akių karštį. Atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėltornis pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigios, kaip

pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1273

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAI4TISTAŠ

1446 S. 49th Ct, Cicero, III.
Antradieniais, Leivirtudicmuis 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — M popiet.

Telefonas CANai 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2202 West Cermak Road
OPISO VALANDOS: 2-4 iZė3* 

ir pagal sutartį.
Sekiuadie&iais taipgi 1 ingai sutartį. 

Rea. telefonas SEidey 0434.

Tel. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

1‘a.lėll Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos. Xc5 Nuošimtį nuo 1 Dienos

TURTAS VIRS------------- £5,500,000.00
Atsargos Kapitalas Virs - - - $400,000.00
Dabar mokam 3 ¥2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namą 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS vand

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO.

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Cliartercd by F. S. Government.
** SAVINGS FEDERALLY 

INSURED.

•
4192 ARCHER AVENUE

TEL. VIRGINIA 1141.

VAU.: » iki 4 p. p. Trečiai].: 8 Iki 12:00 p. fteštad.: 8 iki 8:00 v, v.

By Tedd
BŪT THE MAN WHO 

GIVES IN WHEN HE’S
RIGHTI5-

fAAARRlED/

O O

i

!)

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.
• (2-tros lubos)

TeL hlIDway 2880 Chicago, 1IL
OFISO VALANDOS:

N uo 10 iki J,- iki 4
vak popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sckiuad. uuo Ui m 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4031 So. Ashland Avenue 

Tek YARda 0994 
Rez. tek PLAza 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis uuo 10 iki 12 vak dieng

Tel. YARds 5557

DR. FKANK G. KWINN
(Kviecmskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lfol West 47th Street

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

ir pagal sutartp_________

T

(

DR. A. JENKINS
(Lietuvią)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

DR. P. J. BEINAR
(Beinarauskas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
6900 bo. Halsted btreet

TELEFONAI:
Ofiso — W£Ntworth 1612.

Res. - YARds 3956.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

įsi, YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

i

f

AMERIKOS LIETUVIŲ DAK1 AKŲ DRAUGIJOS NARIAI

ok YARda 5921. 
ea.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
Bes. 6958 So. Taiman Avė. 
Bes. Tek GROvehiU 0617 
Office teL HBMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKŪL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedeliomis pu gul sutartį.
Office teL YARda 4787 
Namų tcL PROspect 1930

TeL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v, 

HEZIDENCUAi
6631 & California Avė-M Benu. na

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<Ūmo vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:32 

756 VVest 35th Street

Ofiso tel. VLRginia 0036 
Residcncijos teL: BEVerly 8244

OR. 1. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M. 

Nedėk onaa pagal sutartį.

TeL CANai 0257
Res. tei.: PROspect 0669

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

Reeideneija: 6600 So. Arteeian An
VALANDOS: Lt v. ryto iki 1

• iki 8 vaL rakai*

Dienraščio “ Draugov Metinis
Koncertas

— įvyks' —
Sekmad., Sausio 26 d., 1941 

SOKOL HALL
Rezervuokit tą dieną — 

“DRAUGUI”.

t
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PITTSBURGH’O LIETUVIU ŽINIOS]
_

North Side
Visi gyvena ir jaučia Šv. 

Kalėdų nuotaikų. Kuomet bus 
skaitomos šios kelios eilutės, 
Kalėdų švvntės jau bus pra
ėję, nusiritę ainžinastin. Būtų 
gera, kad Kalėdų dvnsia, niei- 
lSs, ramybės, gailestingumo 
dvasia, nesibaigtų su Kalėdų 
šventėmis, bet tęstųsi ilgai, 
ilgai. Ne tiek svarbu, kad Kri
stus gimė Betliejaus svainelė
je, kiek svarbu, kad Kristus 
gimtų žmonių žindyto?. Nors 
Kristus gimė jau beveik prieš 
2000 metų, tačiau milijonams 
žmonių dar vis tebėra Adven
tas, ilgesio, laukimo laikas, 
nes Kristus neatėjo jų gy ve
niniam Žmonija plaka savi* 
raudono komunizmo rykšte, 
nes ji prašalino Klastų iš sa
vo tarpo.

LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE |'
Pagerbtas Jubiliatas 
Kun. P. Česna

Mahanoy City, Penna. —
Gruod. 22 d. Šv. Juozapo ba
žnyčioje 10 vai. ryto kun. I’.
Čėsna, klebonas, laikė sidabri
nio jubiliejaus kunigystėje iš
kilmingas mišias, kuriose pa
tarnavo: diakonu — kun. dr.
C. Balutis iš Slienamloaih, sub 
diakonu — kun. dr. J. Star
kus iš Thompson, Conn., ce
remonijų vedėju buvo — kun.
V. Vežis, vietinis vikarais, B.

Gruodžio 22 d. moterų klu
bas turėjo susirinkimėlį, kad 
galutinai prisirengti prie “bi
ngo”, kuris įvyksta gruodžio 
29 <1. pusė iįo septynių Lie
tuvių svetainėje ant Belmoj.it 
gatvės. Nuo “bingo” kalbos 
nukrijio į nuosavų parapijoj 
svetainę. Mūsų moterys jau 
aiškiai supranta savo svetai 
nės reikalingumų, nes jos dau
giausiai turi jiarengimų ir ži
noma daugiausiai pritiria ke
blumų ir nemalonumų beieš- 
kodamos svetainės. Svetainės 
mintis teneminšta, bet tepa
siek iai kiekvienų para pi jonų. 
Seni metai baigiasi — jii? ku
pini šiurpulingų nuotikių. Eu- 
ropa maudoma kraujuose, Lie
tuva retežiais surakinta. Mel
skime Aukščiausį, kad atsių
stų Europai taikos angelų ir 
kad nuo Lietuvos žmonių nu
kristų vergijos pančiai.

Šimkus ir Vinc. Strockis, klie 
likai iš Šv. Juozapo parapi
jos, kurie mokinasi šv. Kara
liaus seminarijoje, Philadel- 
pliia.

Kun. dr. J. Končius iš M t. 
Carinei pasuke jubiliatui ne- 
ipaprastai gražų ir ilgų pa
mokslų. Iškilmėse taip pat da
lyvavo ir kun. K. Klevinskafe 
iš Miuersville.

Kun. P. Čėsna, jubiliatas, 
}M‘iiktų valandų vakare, kle
bonijoje iškėlė bankktų, ku- 

i rianie dalyvavo sekantieji:

DRAUGAS

KARALIŠKIEJI BĖGLIAI WASHINGTONE

(“Draucas'' Acme telephoto)

Norvegijos sosto įpėdinis princas llcv su sa vo šeima \Vasliingtone. Jo šeima anksčiau bu
vo pabėgus į Amerikų. Paskiau jis patw atvy ko, išsisukęs iš nacių kurie apnyko Norveigijų.

pats įubiliatas, kun. P. Čės
na, jo vikaras, kun. V. Vežis, 
kun. dr. J. Končius ir kun. 
J. Klimas iš Mt. Carinei, kun 
J. Karalius, kun. dr. C. B t- 
tutis, kun. J. Degutas iš Slie- 
nandoah, kum. S. Dobinis iš 
Shamokin, kun. J. Prunskis, 
svečias iš Lietuvos, kun. M. 
Daumantas iš Girairdville, ku
nigas A. Degutis iš Maize- 
ville, kun. S. Norbutasiš Fra.- 
okville, kum. P. Lammakis iš 
St. Clair, kun. K. Klevinskas 
ir kun. K. Rakauskas iš Mi- 
nersville, kun. J. Gaudinskas 
iš New Pliila., kun. Pr. Moc
kus iš Coal Dale, kun. J. Su- 
ketvičius ir kum. S. Mažeika 
iš Ta.inaqua, kun. V. Nanorta 
iš Hazleton, kun. J. Tnčiūra 
iš Kingston ir kun. dr. J. Sta
rkus iš Thompson, Conn.

Vakare 7 vai. parapijos sa
loje įvyko programa, pagerbi-1 
mui kum. P. Čėsnos. Progra
mų išpildė parapijinės mokyk
los vaikai ir mergaitėm. Gražų 
ir malonų įspūdį padarė, kuo
met Jubiliatų sveikino jauni 
ir seni parapijiečiai ir para
pijietės. Programų prirengė 
seserys Pranciškietės, moky
tojos parapijinės mokyklos.

Bažnyčioje ir programoj, a- 
,part vietinių seserų Pranciš- 
kiečių, dalyvavo dar tekan
čios seserys Pranciškietės: Mo 
tina M. Dovida ir Sr. M. I- 
melda iš Pittsburgh, sės. M. 
Angelitui iš Maspeth, sės. M. 
De Chuntai ir sės. M. Mech- 
tildis iš Du Boi's, sies. M. liau
na iš Detroit, Mieli.

Koresp.
-PLATINKITE “DRAUGĄ”

gatvės su dukrele Rose, 10 Krautuvės savininkas 
m. amž. Staiga ūžtelėjo au- Jack Callendo, kurs kitur 
tomobilis. Motina suspėjo1 gyvena, pranešė policijai, 
mergaitę nustumti į šalį, o kad jis su dviem savo sū- 
pati žuvo. nais veda krautuvės visus

Be Rose našlaičiais liko;leikalu8 ir 8U unlJa neturO° 
dar kiti trys vaikai: 16, 9 j°ki« nesmagumų, 
ir 5 metų amžiaus. --------------------

Kareivis sako “tas 
apsimoka”

So. Chicago policija areš
tavo kareivį Warren Oliver, 
19 m. amž., parvykusį ato
stogoms iš Fort Knox, Ky. 
Jis buvo paleistas tik 10 die 
nų, bet pas saviškius pralei
do 15 dienų. Kariniai auto- 

! ritėtai pranešė policijai jį 
I suimti.

Areštuotasis teisinasi tik 
tuo, kad jis planavęs Nau
jus Metus praleisti su sa
viškiais ir po to grįžti į 
savo dalinį. Jis manė, kad 
už negrįžimą skirtu laiku 
bus nubaustas 15 parų kar- 

' ceriu. Sako, tas būtų “ap 
simokėję.”

Dabar gi bus jau kas

CKICAGUI
l, 200 LIETUVIŲ 
NATURALI- 
ZAVOSI

Imigracijos ir natūraliza
cijos direktorius F. J. Schlot 
feldt praneša, kad tarp 1939
m. gruodžio 1 d. ir 1940 m. 
gruodžio 1 d. Chicagoj na- 
turalizavosi 1,200 lietuvių.

Minėtu laikotarpiu išviso 
naturalizavosi 31,424 asme
nys.

kita.

Susprogdintos dvi 
dvokiančios bombos

Į Jack’s Quality Market 
krautuvę, 437 So. Kedzie 
avė., pro langą įmestos dvi 
dvokiančios bombos, kurios 
sprogusios padarė iki 1,000 
dol. nuostolių.

Motina pasiaukojo 
už dukterį

Automobilio suvažinėta ir 
užmušta Mrs. Amelia Gae 
tano, 35 m. amž., 2837 Ar- 
thington gt. Ji ėjo skersai A:

KAZ HEATINTENSIFIER COMPANY
kuri turi Patentą ant Apšildymo Pagerinimui, reika
lauja Ofiso ir Sales Managerio. Turi gerai žinoti Ap
šildymo Sistemas (Heating Engineering). Turi būti 
inteligentiškas žmogus. Gera proga ateičiai. Paliu
dijimas reikalingas. Atsišaukit tik laišku: ANTHONY 
KAZLAUSKAS, 2522 W. 45th St., Chicago, III.

Budriko Programa
Pereitą sekmadienį vėl te

ko gėrėtis puikia radio pro
grama iš stoties WCFL, ku-X
rį leido Jos. F. Budriko ra
kandų ir radio krautuvė 
Chicagoje, 3409 S. Halsted 
Street.

Pasirodo, Makalų dramos 
artistai yra ne vien geri 
lošėjai, bet dainininkai, nes 
choras puikiai padainavo 
gražių liaudies dainų, o or
kestrą sugrojo liaudies dai
nų vainiką ir kitus nume
rius. Viešnia dainininkė tik
rai prilygsta operos klasei, 
artistiškai padainavo “Ma
no gimtinė.” Garbė leidėjui 
už jo puikias programas.

Visi galime tik linkėti jam 
ilgų ir laimingų metų.

Kita Budriko programa 
esti ketvergais iš Cicero sto 
ties nuo 7 iki 8 vai. vaka
ro. Šį ketvirtadienį dalyvaus 
choras vadovystėj muz. Jus 
to Kudirkos.

Žinovas

CHICAGO KAtALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER "DRAUGO” KONCERTĄ
SOKOL SVETAINĖJE 

2345 South Kedzie Avenue
Sekmadienį, Sausio (Januaryy 26-tą Dieną, 1941 Metais

Pradžia lygiai 5-tą vai. popiet Šokiai po koncerto 8-tą vai. vakare

CHICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

GAUSUSIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS
Dienraščio “Draugo” šiaunianie koncerte dalyvaus rinktinės Chicagos Katalikiško jau

nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gie- 
duos garsusis Dc Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebino visą Chicagą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Daktarai Arthur C. Becker, iš De Paul Universiteto Ir 
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčių Choro vedėjas.

Ctiiragos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite į dienraščio “Draugo” koncertą, nes 
jaunimas dainuos ir šoks Jūsų pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajininkai 
pardavinėja tikietus! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus.
Tikietų kainos: $1.00, 75c, 50c. Vien tik šokiams — 35c.

Belmoj.it
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Ketvirtadieni?, sausio 2, 1941

1$ AMERIKOS SPAUDOS
Rašo L. P.

“The New York Times Ma
gazine”, lapkričio 24 d. ant
rašte: “Hitleris ir — ar at
virkščiai? — Stalinas” pas
kelbė ilgoką, straipsnį, kuria
me tarp kita rašoma: “...Sta
linui turi būti žinoma pagun
da, kurią naciai visuomet tu
rėjo, nukreipti savo ginklus į 
prieš Rusiją. Gyvenant nuo-1 
latinėje baimėje, kad toks 
sprendimas bus padarytas, vis 
dėlto nesimato, kad Sovietą 
Sąjunga imtųsi prevenityvinių 
žygių artimiausioji? ateityje... 
Sovietų ifiuolimas šiuo metu 
būtų savižudybė ir Raudono
sios Armijos vadovybė, išro
do, tai pilnai supranta...

Vokiečių požiūriu vra visiš
kai suugu leisti Sovietams o- 
kupuoti visokią teritoriją, ku
ri i;l skaitoma aktualia jai pa
čiai šiuo momentu aneksuoti.

Sovietų okupacija, iš tikrų
jų, gali būti trumpas, savo 
rūšies “dižestyvini®?” proce
sas, kuris 'suminkština sveti
mus gyvento/.is vėlesnei vo
kiečių okupacij ii.

Sovietų įpiožiūriu, žinoma/, 
tikimasi, kad teritorialiai lai
mėjimai būsią nuolatiniai...

Kiekvienu atveju, sovietai 
kol kas išvengė nesusidūrę su 
vokiečių, ginklų galia ir pa-

JAUNIAUSIAS KARYS Maskvos režimu... .Jei nebūtų 
' buvę Hitlerio-Stalino pakto 
Europa nebūtą buvusi j>aver
gta. Aš sutinku su paskutiniu 
metu pareikštom prelato Ful- 
ton J. Sheen mintimis, kuris 
pareiškė, kati Rusija atnešė 
konfliktą į Europą supiudin- 
daina tautas viena su kita mi
rt i nėn kovon, iš kurios tega
limas vienas nugalėtojas —
Rusija”.

‘ ‘ Times-Herald.” gruodžio 
meni 7 d. Donald Day‘iš Hel
sinkiu pran ša, kad “Maskvo
je kalbamai, apie galimybę at
viro Sovietų-Amerikon karo
alianso ryšyje su staigiu A- “The Tribūne” lapkričio 2’. 
merikos ambasadoriaus' L. A. d įdėjo žinutę antrašte: “Či-

dabartinė britų vyriausybė 
pengyvens vokiečių puolimus 
šią žiemą”.

‘Chicago Herald American’ 
lapkričio 20 d. tilpo žinutė 
antrašte: “Lietuviai patenki
nti, kad jie amerikiečiai”. To
je žinutėje cituojamas Vana
gaičio posakis: “Mes dėkoja
me pž laisvės palaidas kurių 
mes Amerikoje naudojamės ir 
maldaujame, kad primesta 
Lietuvai Raudonosios Rusijos 
priespauda ir diktatūra pasi
baigtų ir mūsų tautiečiai už 
vandenyno vėl galėtų džiaug
tis demokratija”.

siekta bent laikino teritoria1-I
Jeigu, tačiaus vokiečių ka- Ro laimėjimo, 

riuomenė nebūtų sėkminga ko-! Sovietų-nacių pakto tęsimas
vojiei su britais, galimas da
lykas, pagundai pakelti pres- 
tvžą priveistų pulti Rusiją...

Greitis, su kuriuo vokiečių 
kolonos nuo Baltgudijos iki 
Vladivostoko, greičiausia šiuo 
te šluotų, galėtų prisidėti prie 
naujų vokiečių kariuomenės 
liaurų.

Po tokios pergalės vokie
čiai, be abejo, atsidurtų silp
nesnėje militarinėje padėtyje 
negu buvo prieš tokį žygį, tue 
rint omenyje ginklų kiekį, ku
rio tokis žygiis pareikalautų. 
Tik tuo atveju, jei būtų gali
mybės susitarti su britais, ku
rie leistų jiems pasilaikyti ką 
iš Sovietų užkariavo, tik to
kiam atsitikime panašus žygis 
užsimokėtų.

priklauso išimtinai niuo to, 
kiek tai Hitleriui patogu ir 
taip bus tol, kol jis nebus į- 
veiktas. Tiktai visiškais Vo
kietijos karinės situacijos pa
sikeitimas duotų Stalinui ga
limybės dominuoti santykius 
su Hitleriu”.

“V/asbington Star” lapkri
čio 27 d. praneša, kad atnau
jinami diplomatiniai pasikal
bėjimai tarp Sovietų ambasa
doriaus Umanskio ir pasekre- 
torio Sumner Welles. “Tai 
matomai reiškia, kad Moloto
vo vizitas Berlyne nepakenkė 
deryboms, kurios tęsiamos jau 
keletas mėnesių, tikslu page
rinti rusų-Amerikos santykius.

į Welles-Umcmskio pasikalbėji- 
- Taigi, tiktai desperacija aų^bnai telietė prekybos ir su ja
įba ilgesnė stagnacija karo lau
ke galėtų, privesti prie tokio 
eventualumo.

Iš kitos pusės, tik britams 
galutinai sumušus Vokietiją, 
Sovietai galėtų- pulti Vokie
tiją

Tačiaus, daleidžiant Vokie
tija karą pralaimės, netenka 
daug abejoti, kad Sovietai pri 
gidėtų ją pribaigti, kaip pri
sidėjo pribaigti Lenkiją... ir 
susidariusiose sąlygose var
giai Sovietų kariuomenė pa
sitenkintų Europos okupacija 
sustojant prie Reino.

surištus klausimus tikslu pir
ma suderinti nuomones toje 
srityje ir tik paskui pereiti 
(prie! didesnio maštabo klausi
mų”.

LvIvpllUlv(l

Harrv NVoblKi’i Jr., 15 me
tų amž., jauniausius kareivis 
U. S. kariuomenė'e. Jis pri 
klauso lOth Field Artillery 
Fort Custer, Mieli.

“Times-Herald” gruodžio 7 
d. tilpo įžanginis trirai-psnis 
užvardintais; “Mūsų Tolimu; n 
Rytų politika”, .lame tarp 
kita. rašoma. “...Amerikos vv 
riausybė bandė sulaikyti vo
kiečių ekspansiją ir dc*ro visa 
ką gali pagelbėti Anglijai, jei
gu ne išnaikinti vokiečius, tai 
lnent sugrąžinti juos į pirmy- 
kščias riba®. Jeigu mūsų vy
riausybė taip jaučia Japoni
jos ir Vokietijos atžvilgiu, tai 
kas tame būtų blog?', jei mū
sų vyriausybė rimtai pasisten
gtų sudaryti šiltesnius vietoj 
ligšiolinių gana šiltų, santy
kiu® su Sovietų Rusija?

Kaįp pasaulio reformatoriai 
ir tvarkytojai, mes reikalingi 
visų draugų, kokius galime 
įsigyti, daleidžiant, kad gali
ma juos įsigyti... Paprasta lo
gika sako, kad tautai, kuri 
nori Japoniją pastatyti į sa
vo vietą,, pravartu turėti Ru
siją draugu... Nežiūrint visa,

---------- Rusija beveik nenugalima. Na
“The Evemng Star” iš lap- poleonas tai įsitikino. Hitle- 

kričio 29 d. praneša, kad Vai-ris tai atsiminė ir buvo atsar- 
stybės pisekretorius Sumner1 gūs apsidrausti Rusijos paila- 
AVelles kalbėdamas apie tęsia- nkiu neutralitetu prieš pulda- 
mu& Amerikos-Sovietų pasi- mas Lenkiją... Yra daug da- 
tarimus pasakęs, kad jie esą: lykų, kurie kas liečia Rusiją, 
“draugiški ir konstruktyvūs, mums nepatinka... Bet, mes 
Mr. Welles pabrėžė, kari tie labai stipriai paremiam idg ą 
pasikalbėjimai neliečia politi- , turėti 180,(XX),000 taiutos už 

’nių klausimų, tiri turi tikslo mus vietoj, kad prieš mus. Ta 
Bet, iš kitos pusės, Vokie- 1 pravalyti kelią ekonominiams , tauta daug sveria pasaulyje 

tijaii laimėjus karą jos gink- ir prekybiniams klausimams, kariniai ir politiniai. Stalinas 
lai, greičiausia, būtų nukreip- kurie 'sudarę tam tikrų su n-į nėra lelija, bet geriau jį turė
ti prieš Sovietus. kuinų”.

iš Helsinkiu ir kaigos lietuviai dėkavos už lai- 
sugrįžinm į Mas-'saę”. “Mes švęsime Padėkos 

Dieną sulig gimtojo krašto pa-

Svarbus < 
Susirinkimas A.

Steinhardt 
Ktockholnio 
kvą... Sovietų diplomatai pa
sakė Amerikos stebėtojams 
M,.įskvoje, kad šitas klausimas

pi očių ’ ’ pareiškęs Vanagaitis. 
“Tariau, mels su širdgėla pri-

CICERO. — Marijonų Ben 
dradarbių 21-mo skyriaus su
sirinkimas įvyks ši vakarų, 
sausio 2 d., 7:30 valandų pa- 

1 rapijos mokyklos kambaryje. 
Malonūs cicericčiai ir b .dva
riškiai, Tėvų Marijonų prie- 
teliai, prašomi susirinkti kuo 
skaitlingiausiai ir pasitarti ar
tėjančio vakaro reikalu, kuris 
įvyks sausio 28 d., antradie
nį, p-nų Kaulių name (Bulva
ruose). Kadangi tai bus pas- 
kutinis susirinkimas prieš re 
ngiamą parengimų, už tai 

j labai svarbu, malonėkite at
kreipti dėmesio jame daly
vauti. VALDYBA

Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė skaityti ka 
talikiškų spaudų.

ANTANAS 
ŠOPAGA

< namu telefonas: Yanls 47110)
Mirė gruod. 30 <1., 1940 m.. 

9:10 vul. vak., sujaukęs pu-
| sės uiližhtllN.

Gimęs Lietu viję, Kretingos 
apskr., Mosėdžiu par., Žalgi
riu kaime.

Amerikoj išgyveno 34 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 dukteris, Zofija ir Julijonų 
Ir žentų. Juozų Zlekų, anūkę 
Dianiie ir kitas gimines Anierl- 

-kojo. Lietuvoje paliko 2 sū
nus. Jonų ir marčių Kristinų, 
Augustų ir marčių Stanisla
va. dukterj Onų ir žentų Pran- 

,ciškų l’rnėžų, .6 anūkus ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Anthnnv 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avenue. • I,aido- 

I tuvės jvyks penktad., sausio 
3, 1941. Iš koplyčios 8 vai.
ryto bus atlvdėtus j Sv. Jur
gio par. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 

| velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. ,

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

Nuliūdę: Duiktcrys. Žentas,
Anūkė, ir visi kiti giminės.

Laid. direktorius.- Anthony 
M. Phillips, tel. Yards 4908. <

pasidarys aktualus už 3-4 mė- siminsime Lietuvos žmones, 
nesiig kai pasidarys aišku, kurie Rusijos invazijos dėka 
kiek karinės pagalbos Ameri- šiemet kenčia priespaudą ir 
ka gali teikti Anglijai ir ar'diktatūrą”.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
OttUtuhu FaUnuvimaa — Moteris patarnauja *

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727
4447 South Fairfleld Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Den’t look

Why b« your ag«? Look younger than your yean with 
Clauoled hair . . . with hair that U »oft. colorfuL youth- 
Bkel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with ClairoL the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your bairdressec today and say:

... teič/i ■O
torto* oo» lor irs* bookJot aad Iroo advic* on your hair problera ts 
Joan Clalr. Protldent. C/airol. Ine., 130 W. 46lb Si., New York. N. T.

J

i

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus ,
matote “Drauge”. *

Skaitykite Katalikišką Spaudą

t i draugu negu priešu.

Klausykite mtla? rsdle progi-smo Antradienio to 
Mtsdienio rytais 10:00 valandų, U WH1P stoties (1400 k.) 

tos Povilą OalOmler*.

THINGS THAT NEVER HAPPEN j “The New York Tnquirer” Į 
gruodžio 16 d. J. E. Madison 
rašo: “...Yra visiško pagrin

do numatyti baisiausi nusi-vv- 
! limą tų, kurie propaguoja 

glaudesnį kooperuiviiną su

Mylintiems.. 
Vestuvėm*. Bank le
mui- baldotuvėmr 
Ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

CONRaD
Fotografas

<tūdija. |ren*ta ptr 
■no. rūšie* .u mo- 
(•raiškomis užlatdo- 
nl» Ir Hoilvwood 
'viešomis O . r b s » 
-r.rentuotaa

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGleirood 5883

Rm. — ENGlewood 5840

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainas
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė. Chicago, III.

Šaukite Tel. — SEELEY 6103

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacij«|
Sutaupysite Daug Pinigų.

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes
1. Sutaupysite 40% kflro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą
3. Padidina namų vertę;
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai . įtaisoma' 

Apskaičiavimas Dykai t

n-

noMnv DOCK W0PL 
CotoKtoOAttto 

FlktoOUl YnSMATIItO Šoam* 
CsMmmmCiMMSNMi tam 

XAm MtoCanePt
IU«»1fo»-43us riCmkFk

Rame Beeme ih

MASMtoV.CtoNCMTC.tn. Parflplname P.H.A. P*MkolintaniM 
•r UmnkėJImiM.[

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir siem,| 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Avė. Republic 6051]
WarehonM: 9401 So. Stony Island Ava. tai. 80. OBIOAGO 9S45

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU AMPCpatarnavimas HmDULHnbL dieną ir naktį

D V V A T koplyčios visose 
I Iv /A 1 MIESTO dalyse

flntaiias M. Phillips 
Aithony B. Petkus

Lachawicz ir Sunai 
Albert V. Petkos 
LŪelu
S. P. Mažeika 
J. Liulen

3307 Lituanica Avb. 

Phone Y Alkis 4908

6812 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

3354 So. Halstcd St. 
Telefonas YARds 1419

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULlman 1270

4704 S. Western Avenue(g
Phone LAFayette 8024

164G West 4Gtb Street 
Phone YARds 0781-0782

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

4348 So. California ,Ave. 

Phone LAFayette 3572
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
4

CHICAGOS STOCKYARDŲ 75 METŲ SUKAKTIS

Iš Marijonu
Bendradarbiu
Susirinkimų

Melrose Parke Marijonų Be 
ndrudarbių Draugijos 1-inas

Town of Laite Marijonų Be 
ndrudarbių 8-tas skyrius įvy
ko parapijos salėj 2 vai. po
pu'.tų, Į kurį dar sp‘jo atvyk
ti dv asios vadas kun. ,). Dam
brauskas. Visų pirma padaro 

klebonui kun. A.

į, M
j

OPEHM6
«f A

to

the Fourth Ouarier 
Century 4 Service 

A^rirulture

■ , • • i • vizitą gerb,skyrius turėjo susirinkimų, i . °
• - Skripkuį, kuris -vis tebeserga,i kuri atsilankė gausus būrys 1 ® ’
narių; taip pat atvyko tiv-.. P® {dejo į siisiiinkimų. Ka 
sios vadas kun. .J. Danibraus-1 <hinsi susirinkimas jau ėjo 
kas. Susirinkimą pradėjo pir-jP1’^ baigos iv neteko nragirs- 
min. K. Rantuotas, raportų isl^'1 nutarimų, bet-iš ap-kr. 
visų metų darbų patiekė sekr. Pirm- c- Druktenio, kuris irgi 
A. Švilpauskienė, kuris buvo buvo atvykęs, sužinota1, kad

V

priimtas.
Giv.žią ir turininga t.-v«‘i.ki- 

nimo kalbą pasakė kun. ’J. 
Dambrauskas, kvietė skyrių 
pasidarbuoti s. imui, kuris Į 
vyks vasario’ 9 d., Gimimo 1’.

padarė gražių pasiryžimų dir
bti. Bengia pramogą saul-io 26 
d. parapijos salėj 2 vai. po 
pietų, pasiskirstė įvairiais da
rbais, kiaid kuo daugiausiai iš
platinti biliietų ir padaryti

- i
(“Draugas” Aeme telephoto)

ŠV. parapijoj, Marųuette Par- 'naudos. Tai gražus tovvnofla- 
ke. Susirinkimas išklausęs tu-j kieč*hi užsimojimas, ir t.kima-
riningo pranešimų, nutarė tu- >b kajĮ .HJ noras ir troškimas

, ,, m bus pilnas pasisekimas, rengti buneo panty . Inoj x x 
narių tarpe pasipylė įvairios Pirm. pakvietė gerb. dvtai- 
aukos, kad tik pramoga duo- sios vadą kun. J. Dambrauską
tų kuo daugiausia naudo?

Cnicaigos stockyardų (gyvulių skerdyklų) viršininkai mini šių skerdyklų 75 metų sukak
tuves, atidarydami originaliniiu's vardų vartus tolesniu! tarnybai. Stoekvardai yra didžiau
sia pasauly galvijų rinka ir mėsos gamybos centras.

KOVA PRIEŠ 
RAKETERIUS 
UNIJOSE

“National Small Business 
Men’s Association” Illinoi- 
so divizija, kaip praneša 
šios organizacijos preziden
tas F. A. Virkus, ruošia vai 
stybinį įsatymą kovai su ra- 
keteriais darbininkų unijo • 
se. Jis sako, kad įstatymo 
projektas bus įteiktas sau
sio mėnesį susirinksiančiai 
legislatūrai. Tuo būdu bus 
pasistengta nuo raketerių 
apsaugoti ne tik darbininkų 
unijas, bet ir visuomenę ir 
įmones.

Rengiamuoju projektu 
bus nurodyta, kad unijų biz 
nio agentais ir unijų virši
ninkais negali‘būti individai 
bausti kalėjimu ir nepilie- 
čiai. Unijos kas metai turės 
parūpinti savo finansinius

raportus valstybės sekreto
riui. Be to, unijoms bus už
drausta teikti finansines 
kontribucijas politinėms par 
tijoms, arba kandidatams.

Iki šiandien kai kurios 
darbininkų unijos yra val
domos teroru ir nežmoniš
kai išnaudojamos. Unijose 
įsigalėję raketeriai diktato
riškai elgiasi su organizuo
tais darbininkais ir darbi
ninkai neturi priemonių jais 
nusikratyti. Kas kita bus 
turint kokius nors įstaty
mus.

— Kaune šiuo metu jau 
veikia* 30 rusų kalbos kursų. 
Artimiausiu laiku jų skaičius 
bus padidintas iki 100.

bereikalo nesaisto.

Sekė valdybos rinkimas, ku
ri paliko ta pati, išskiriant 
p-iiią Lamdienę. Sekančių me
tų valdyba: pinu. Marijona 

pastaru', imtus ir kvietė, kad- Sudeikienė, vice pirm. Pętro- 
sekanėiais metais sukauptų Tūn&fcinė, eekr. Klaren

įvykdys, nes jos tuščių žodžių simeldė už jo sielą, pareiškė

Tai i tarti žodį, kuris nuoširdžiai 
dėkojo skyriui ir džiaugėsi, 
kad taip gražiai darbavosi per

tikrai pasireiškė gražus ir vie 
ninigas pasiryžimas dirbti.

Melrose pirk iečių žymūs da 
rbai ir parengimai patys m 
'save kalba, mes jie gerai ži 
įlomi ne vien tik Tėvams M a 
rijonams, bet ir plačiajai vi 
suomėm i. Už tai didelė gar- metų darbuotė. Taip ipat kai- džias ir veiklias seseris, bū- 
bė ir nuoširdi padėka ] rikli u- bėjo apskr. pinu. C. Druktenis 
so visoms ir visiems, kurie tik jr kili, kurių kalbos buvo nu

kreiptos į artėj.nntį seimų, kad lXT daug metų 
jis būtų sekmir.|g«nis už pra-1 id<'« 'la,b"»jaai visose kilnio- 

se organizacijose, yra garbės 
narėmis veik visų organizacį-

savo silpnas jėgas dar labiau. sus Turskis, fin. sekr. Ona
vpač dabar, kada artinasi s'ei- Landienė, iždin. Elena Gadvi- 

lienė. Žodelį apie dvi nųošir-nias, kuriame pasireikš vi'šii

užuojautą p-niai Čepulienei 
dėlei mirties jos patėvio, ir 
palinkėję viso gero, pilni gra
žiausių įspūdžių įgytų susirin
kimuose, laimingai grįžo į ma
nius. J. K.

Praeitos savaitės penktad.
43,776-oji pora gavo leidi
mą tuoktis. Tik 1936 me
tais buvo išimti 43,775 lei
dimai. Paskiau kitais me
tais leidimų skaičius mažė
jo, o šiemet, kaip sakyta, 
padarytas rekordas.

lemia lĮianlašius darbus.
Po to sekė valdybos linki

mas, kuri paliko ta. pati, bū
tent: pirm. Kazimierai, Knn 
tautas, s kr. Antanina Švil- 
p.iiuskienė, lin. sekr. Mečislo
vas Šimanskis ir iždininkė 
Marijona Janušauskienė.

Linkiu uoliai valdybai ir po 
draug visam skyriui, kad per 
sekančius mietu'.- būtų dar sek 
mingesni ir nlašesni jų gra 
žūs darbai, ir kid Aukščiau
sias visus laimintų visais at

tint — Petronėlę Turskienę 
ir Eleną Gedvilienę, kurios 
XT daug metų visą širdį

Daug jaunąją tuokiasi
Cooko apskrities klerkas 

praneša, kad šiais 1940 me
tais leidimų tuoktis gavi
mais padarytas rekordas.

HOLLYWOOD INN
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams.
Mykolas ir Elzbieta Rmlauskal

(Savininkai)
2417-19 VVEST 43rd ST. 

Phone Virglnia 9780

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą’

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Wlllow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii

Chicagos Lietuvių Dr-jos.

žvilgiais.

eitų.

Susirinkime narių tarpe ro-
dėsi sražūs nerai dirbti kiek « ir dau« aW™‘- Tad’

aplinkybės bus ir padėti Tė
vams Marijonams. Netikėtai 
teko nugirsti, kad pirm. M. 
Sudeikienė ir p-nia Šimkienė 
žada padalyti kokį tai supry- 
zą. Atsiprašau labai, šia pro
ga nesakysiu, koks tas supry- 
zas, pastebėsite seime vasario 

tikini kad

linkiu 'visai valdybai ir ben
droj visam skyriuj Dievo įgi
lai mos ir sveikatos, ir gražios 
darbuotės ateityje. .

Su'sirinkimas tuomi ir bai
gėsi. Po to, gerb. kun. Dam
brauskas ir apskr. valdybos 
narini atsilankė, i laidotuves

9 d. Aš pilnai tikiu, kan sios a a Vladislovo Bernoto, pa- 
garbingos veikėjos tai pilnai

ILINNI MAKE 18 STRAIGHT FREE THR0WS

■> m1‘iH

S

i

i

Rn

V

(“I trangaa” Anuo tčlephoto)

Shattering the old mark <»f 4 tossps, the Illinois bakketball 
team sėt ne\v Madison Kepu .re Garden rseord by shooting JlS 
free throws witnout a mifls while bealing Manhattan College, 
56 to 40. Leaping into air under Manhattan basket are Chris- 
tie (No. 15) of Manhattan and Evers (No. 5), and Wukovits 
{No. 13ji or Illinois,

Remkite Lietuvišką 
• Žyduką

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem B&nkietam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Vlsleina

756 W. 3 lst Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

ĮWT FĮĮĘL ĮĮĮL SERVICE
BLUE FLAME RANGE OIL

VICTOR YUKNES,
Savininkas

~ NATHAN
KANTER
MUTUAL
LIQUOR 

' CO.

" Wholesale
4707 So.

! Halsted St
Tel. Blvd 

0014

Range Aliejus
66

Fuel Aliejus

NELAUKITE KOL 
PRITRUKSITE ! 
UŽSISAKYKITEK

ŠIANDIEN

RoseU 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!

SALUTARAS BITTERS
Jeigu norite 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 aptiekosc, 
visose užeigose, arba nuo išdir
bę jų.
SALUTARAS STOMACH 

BITTERS
639 West 18th St., Chicago, HL 

TeL CANal 1183

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

BRIDGEPORT KNITT1NG 
MILLS

504 West 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago 

TEL. VICTORY 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara kasdien ir vakarais 
ir Sekmadieniais.

2335’SO. WESTERN AVĖ.
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
D1NING ROOM SETS — PAR- , ' 
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RUOŠ — ItADIOS — RE- 
FRIGE1LATORS — WASHERS —

MANUKliS — STOVKS.
Ali .Ntllouallf AdvcrtUfd lU-ma.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
’ Jame yra 18,000 reikalin

giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina —

tik £1.00

“D R A U G A S” 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

Mes P. Soromskis & Company
REAL ESTATE AGENCY & CONTRACTOR 
6921 So. Westem Avė., Chicago, III. 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus

PARDUODA

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
MAIN0 Faunas, Lotus - Visokiau-
STATO

TAISO
APDRAUDŽIA

šią ir Visur.

Parūpiname Paskolas ir Apdraudžinme 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. Nedėliom: 10 A. M.-3 A. M.

r?

ALEX ALESAIISKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

■ Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas.

ti bendrovė, kaip mūsų tarta, yra {steigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
(augesnės vietos taupyti savo pinjgua.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ' LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ.

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki $5,000 Federallnėj {stat^dj.



B DKKFGAS '•'-’o 2, 1941

DE PAUL A CAPPELLA CHORAS 
YRA NEPAPRASTA ORGANIZACIJA
Draugo Redaktoriaus Sūnus Dainuoja 
Su Universiteto Grupe!
STOK Į TIKIETŲ Matosi, kad mūsų jaunimas
PARDAVIMO VAJŲ! labai mėgsta lietuviškas dai

nas ir nesigaili laiko bei

Kun. Dr. J. Prunskio 
Prakalbos

De Paul organizacija tik
rai yra nepaprasta. De Paul 
Univ. lanko didelis Chiea
gos jaunimo būrys ir iš jo 
renka geriausius sudaryti 
tobulą chorą. Choras yra 
lavinamas per kelis mėne
sius iki kol visos dainos ar 
giesmės esti tobulai išpildo
mos. Ir kada tuos kūrinius 
gali tobulai atkartoti be 
muzikalinio instrumento pa- 
gelbos, pasirodo visuomenei. 
Taip, choras dainuoja, ir 
gieda, sunkiausius muzikos 
kūrinius be piano, ar kitų 
instrumentų pagelbos, lygiai 
taip, kaip rusai savo cerk
vėse, ar teatruose.

Tų garbingų choristų tar
pe randasi ir dienraščio 
“Draugo” redaktoriaus Leo
nardo Šimučio, sūnus Leo
nardas, kuris lanko muzi
kos fakultetą universitete. 
Jei pasiimsite į rankas 
“Draugo” koncerto apgarsi
nimą, patėmysite, jog redak 
toriaus šimučio sūnus sto
vi trečioje eilėje ir yra ket
virtas iš kairės. Kur tik ei
si, vis rasi lietuvį!
Vyčiai smarkiai praktikuojat

Teko išgirsti praktikuo
jančius Vyčius Aušros Var
tų parapijos mokyklos kam
bariuose. Choras rengia juo 
kingą veikalėlį ir begalo 
daug naujų lietuviškų dai
nų. Jei Vyčiai ir toliau taip 
praktikuos, tai negali būti

lėšų į praktikas važinėti.
Vyčių chorui vadovauja 

muz. Juozas Sauris. Jo duk
tė, Genovaitė, ne tik dai
nuoja, bet ir lavina šokė
jus, kurie pašoks gražių šo
kių koncerto vakare, sausio 
26 d., 1941 m., Sokol salėje.

Tikietų vajlninkams bus 
trys gražios ir brangios 
dovanos.
Šiuo laiku tikietai yra 

platinami tarp “Draugo” 
agentų ir, kad paakstinus 
tikietų pardavinėjimą, ad
ministracija yra pasiryžusi 
duoti tris gražias dovanas 
tiems, kurie parduos dau
giausia tikietų šiam paren
gimui. Šių dovanų pilna ver
tė yra $80.00.

Pirmoji dovana bus gar
sios išdirbystės Bulovą ran
kinis laikrodėlis, vertės apie 
$35.00. Antra dovana bus 
Parker Pen Desk setas su 
laikrodžiu, vertės $25.00. 
Trečia dovana bus mažas 
kilnojamas Philco Transi- 
tone radio, vertės $20.00.

Dienraščio “Draugo” kon
certas tikrai bus šaunus ir 
įdomus, nes du garsūs cho
rai išpildys programą. Salė 
paimta didelė ir visais at
žvilgiais tinkama tokiems 
parengimams. Tat, agentai 
ir “Draugo” prieteliai, su
kruskite ir stokite į “Drau-

abejojimo apie pasisekimą, go” koncerto tikietų vajų.

KUN. JONO KLORIO SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS BANKIETAS

BUVO GYVAS IR LINKSMAS
• Pereito sekmadienio 

virš 600 žmonių grūste -nri-
& A Agrūdo Sv. Antano parapijos 

salę pagerbti kun. Joną Klorį, 
Šv. Antano paraipiijos vikarą, 
kuris tą dieną šventė savo ku
nigystės 25 metų jubiliejų. 
Jubiliatas buvo taip nuošir
džiai pagerbtas kad ir jo ir 
svečių širdyse ilgai pasiliks 
to įvykio prisiminimai.

Iškilmės prasidėjo ryte, ka
da 10 vai. jubii alą kun. Kiu
rį atlydėjo mokyklos vaiku
čiai iš klebonija--. Iškilmingas 
šv. Mišias athi'.k'j pats jubb 
liūtas, asistuoju »♦. kun. Jur
giui Paškausk u diakonui A- 
domėnui ir kiier’kui Zakarai!-* 
skui. Pastarieji du specialiai 
atvyko iškilmėms iš Munde- 
ltln seminarijos. Kun. Klorio 
įagerbimui, voš 400 narių 
Kniglits of Columbus priėmė 
šv. Komuniją.

Pats bankietru ir programa 
buvo gyvas ir linksmas. Iš 
Waukegano, kur prieš kiek 
:?ietų kun. Kiuris kleoonuvn, 
dalyvavo virs 100 žmonių de
legacija, vadovaujant Wauke- 
gano miesto majorui, Maųcel 
Talcott ir City Colleetor Wor- 
Lak. AVnukog mirčiai atvažia
vo daugiausiai basais. Dele
gaciją iš Waukegnno suorga
nizavo dvi ciceriotėa Petraus
kienė ir Juozaitienė.

Gražų programą išpildė Šv. 
Grigaliaus choras, vadovau
jant muz. Mondeikai, Šv. An-

ijos benas, vadovau 
iant seserei Salvatorei ir mo
kyklos vaikučiai.

Programos vedėjas buvo 
kun. B. Urba, kuris gyvai ir 
linksmai vedė visas vakaro 
dalis. Prie stalų patarnavo Šv. 
Vardo draugijos nariai ir so
dai ietės.

Svečių tarpe, kurie didžiu
moje ir pasveikino jubiliatą, 
matėsi Lietuvos konsulas Pet
ras Daužvardis su žmona, Ci
cero miesto valdininkai Jerry 
Vitema, Norbert Tumavick ir 
kiti, kun. J. Mačiuilionis, M.I 
C., kun. A. Linkus, kun. S. 
Petraiuskas, pats Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Ig. 
Al'bavičius(, kuris nuoširdžiai 
pasveikino kun. Joną ir sve
čius, daktarai J. G. Stone ir 
žmona, dr. Atkočiūnas ir žmo
na, dr. Palutsis, dr. Gussen ir 
žmona, laidotuvių direktorius 
Antanas Petkus ir žmona, Ke- 
seranskai, Povilas Putrimas, 
Rlz. Vaišvilaitė, ir daug, daug 
kitų, kurių pavardžių neteko 
sužinoti.

Kun. Kloriui įteikta- daug 
dovanų, už kurias ir už visus 
linkėjimus dėkodamas ant ga
lo programos nuoširdžiai pra
bilo visiems.

Visą jubiliejaus parengimą 
suorganizavo Federacijos 12- 
tas skyrius, kuriam pirminin
kauja M. Vaičiulienė. Suren
gimo komisijos pirmininką 
buvo A". R. PepaJis. XX

Gerb. kun. J. Prauskis

Naujausios žinios iš
Lietuvos. Lietuvai Gelbėti
Fondo vajus sparčiai 
žengia pirmyn

Kun. dr. Jonas Prunskis, 
apvožinėjęs didesniasias Nau
josios Anglijos lietuvių kolo
nijas su prakalbomis, apsisto
jo Chicagoje. Gerbiamas sve
čias, kviečiamas A. L. R. K. 
Federacijos Chieagos apskri
čio valdybos, sutiko duoti pa
skaitų Chieagos lietuvių piarar 
pijose. Brighton Parko Fede
racijos skyrius jau pakvietė 
kun. dr. J. Prunskį su (pra
kalbomis, kurios įvyks 1941 
m. sausio 2 d. 7:30 vai. para
pijos salėje.

Brighton, Parko ir aplinki
nių kolonijij lietuviai malo
niai kviečiami kuo skaitlin
giausiai dalyvauti šiose pra
kalbose.

Kun. J. Prunskis yra geras 
kalbėtojas, puikiai nusimanąs 
Lietuvos vidaus ir užsienic 
politikoje, dar labai jaunas ir 
energingais.

Federacijos skyriai, organi
zacijos ir draugijos, kurios 
nori pasikviesti kun. Prunskį 
su prakalbomis, kreipkitės te
lefonu ar asmeniškai į Feder. 
apskričio valdybą — Ig. Sa
kalas, 2334 S. Oakley avė.,
Canal 8011. Valdyban

Išgirsite Naujausių 
Žinių Iš Okupuotosios 
Lietuvos Gyvenimo

1941 m. sausio 2 d. 7:30 
vai. Brighton Parko koloni
joje įvyks kun. dr. J. Pruns
kio pirmoji paskaita Chica
goje. Visiems įdomu išgirsti 
naujausios žinios iš mūsų bra- 
ngios okupuotosios tėvynės.

Tad Brighton Parko Fed. 
skyrius visus maloniai kvie
čia visus lietuvius atvykti į 
šias kun. J. Prunskio prakal
bas, kurios įvyks lietuvių pa
rapijos salėje. Valdyba

PLANUOJAMOS 
RELIGINES 
PAMOKOS 
MOKYKLOSE

Chieagos viešųjų mokyk
lų superintendentas William 
H. Johnson turi sumanymą 
įvesti religines pamokas vi
durinių mokyklų mokiniams 
ir tai įtraukti į mokslo kur
są ir pripažinti kreditus mo
kiniams.

Johnson savo planą pa
teikė arkivyskupui Stritch. 
Sako, Arkivyskupas jo su
manymą nuoširdžiai pripa
žinęs tinkamu.

Anot Johnsono plano, re
liginės pamokos mokiniams 
neįvyks mokyklose, bet pa
skirtomis dienos mokslo va 
landomis mokiniai bus siun
čiami į artimiausias savo 
bažnyčias, ar į kitas kurias 
tam tikslui skirtas vietas ir 
jiems bus ten dėstoma re
ligija.

Katalikams, protestan
tams ir žydams mokiniams 
bus paskirti jų tikėjimo mo
kytojai. Anot Johnsono, tas 
nebus jokios “sekmadienio 
mokyklos,” bet viešųjų mo
kyklų neatskiriamas religi
jos kursas. Bažnyčios skirs 
mokytojus ir atitinkamas 
pamokoms valandas, švieti
mo boardas apmokės moky
tojus.

Johnson sako, kad protes 
tantų dvasiškiai dar svar
stys sumanymą.

Planuoja naują 
valstybinį biurą

Naujai išrinktas Ulinoiso 
valstybės generalinis proku
roras George F. Barrett, 
resp., planuoja Chicago j įs 
teigti naują valstybinį biu
rą kovoti su suktybėmis per 
rinkimus. Jisai prašo visų 
tų, kuriems rūpi teisingi pi
liečių balsavimai, remti šį 
jo sumanymą.

Gruodžio mėnesį Chicagoj 
suverbuota 356 jauni vyrai 
savanoriai į karo laivyną. 
Pradiniam apmokymui jie 
pasiųsti į Great Lakęs Na
vai Training stovyklą.

PULK. MC COR- 
MICK MINI 
LIETUVIUS

The Chicago Tribūne” lei
dėjas ir redaktorius pulk. 
Robert R. McCormick prieš 
Naujus Metus kalbėjo per 
radiją. Jis pasakojo, kaip į 
J. A. Valstybes susitelku
sios įvairių tautybių ir ra
sių žmonių grupės harmo
ningai sugyvena, sudaryda
mos čia vieną gadingą na
ciją. Toks suderintas tautų 
sugyvenimas būtų reikalin
gas ir Europai.

Pulk. McCormick išvardi
jo kai kurių tautybių gru
pes, kurios atvyko į Ameri 
ką ir padėjo čia kurti de
mokratinę respubliką. Tarp 
kitko sakė: “Lenkai pasekė 
Pulaskio pėdomis, lietuviai 
gi — Kosciuškos.... ”

X Moterų Sąjungos 20 kp.,
Brighton Pairk, 25 metų gy
vavimo sukaktuvės jauninėtos 
gražiu bankietu parapijos sa
lėj. Ta (proga išleista graži 
programos knygutė įsu biznie
rių sveikinimais.

X Jaunam Anthony Stan-
ton (Stankevičiui), pieno iš- 
vežiotojui Ciceroj, Lorettiai li-

, goninėj padaryta operacija 
gruodžio 29.

X Catherine Balčiūnaitė,
žinomų AVest Side gyventojų 
Balčiūnų dukterį Kalėdose 
Kalėdų senelis apdovanojo dei 
mantiniu žiedu. Jos sužieduoti 
nd's yra Peter Copek.

X Justinai Gricaitei, gyve
nančiai adr. 2034 So. Union 
Avė.,, Kalėdų senelis atnešė 
gražią dovaną nuo Pr. Never 
(Neverausko). Tai buvo su

žieduotuvių žiedas.

Penktadienį didelės 
ristynės

Rytoj, sausio 3 d., penk
tadienį, vakarę įvyksta di
delės ir nepaprastai įdomios 
ristynės Ashland Boulevard 
auditorijoj. Ristynės rengia 
Tom J. Rolewicz.

Risis garsiausi ir žymiau
si ristikai sunkiojo svorio: 
Maurice Tillet su Frank 
Sexton, Steinke su Olson ir 
kiti žinomi “kaulų triuškin
tojai.” Dalyvaus ir lietuviai 
ristikai.

Banko direktoriai
turi atsilyginti

Illinoiso apeliacijų teis
mas nusprendė, kad uždary
to Madison Square State 
banko dešimts buvusiųjų 
direktorių turi atlyginti ban 
kui 245,811 dol. 1930 metais 
tie žmonės (direktoriai) bu
vo pasirašę vadinamas “pro 
missory” notas minėtai su
mai.

Jie notas pasirašė banko 
finansus sustiprinti, kai in
dėlininkai pradėjo ištraukti 
indėlius. Tas laikinai gelbė 
jo. 1932 metais bankas už 
darytas.

ATYDA!

Nepaprastas bandito 
“gerumas”

Plėšikas gatvėje sulaikė ir 
apiplėšė Joseph Zweig, 49 
m. amž., 4214 No. Pulaski 
rd. Atėmė 67 dolerius.

Zweig nusiskundė bandi
tui, kad tų pinigų neteki
mas jam bus neatkeliamas 
sunkumas, nes turi būtinai 
užmokėti už sūnaus mokslą 
ir yra kitos svarbios išlai
dos.. 4

Plėšikas atsakė, kad ir 
jis patsai turi sunkiuosius 
laikus, kitaip gi jis taip ne
sielgtų. Piktadaris patarė 
Zweigui laikraščių smulkių
jų skelbimų skyriuje paduo
ti savo adresą. Sako, kaip 
tik pagerėsią jam, plėšikui, 
laikai, jis mielai grąžinsiąs 
pagrobtus pinigus, arba 
nors jų dalį.

Nuskriaustas žmogus vyk 
do plėšiko patarimą.

Užmušta 6 mėty 
mergaite

Praeitą šeštadienį Jolieto 
priemiesty Ridgewood dvi 
sesutės Beverley Wilson, 9 
m., ir Mary, 6 m., su broliu
ku Harold, 5 m. amž., žai
dė Pilcher parke. Eidami na 
mo jie užsilipo ant geležin
kelio išpilo ir leidosi tilte
liu skersai Hickory upelio. 
Tuo momentu atvažiavo 
traukinys ir visus tris nužė
rė į upelį. Mary mirė, o Be
verley ir Harold sužeisti.

VEDYBOS
Gauti leidiniai tuoktis:

Jack Rashkofski, Evelyn 
Krivis, 21—17.

Vincent Dikselis, Marga- 
ret Darrsin, 50—39.

John Zepaltas, Rose Ja- 
surda, 25—22.

TAVERNŲ 
SAVININKAI

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtinės Ar 
Vyno, Pašaukite —

LAFayette 3632-33

Snitk Side Msale Linior Co.
JOHN F. SKORPIK, savininkas

1945 W. 47th St. Chicago, III.
Louis Mingela — Antanas Krushinas — Benny Batek Į

AR NORI TURĖTI $50,000.00
kai sulauksi 65 metus? Ištikrųjų, taupydamas po 
$9.59 kas savaitę nuo 20 metų iki sulauksi 65 metus, 
su 31/27o dividendais, turėsi $50,000.00.

Su Naujų Metų pradžia pasirink sau tinkamą TAUPY
MO PLANĄ ir pradėk taupyti dabar

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Road, Chicago

Ben. J. Kazanauskas, Sec.

TURTAS VIRŠ.............£1,000,000.00

%

Saus. 3, DIOP/K|fO Saus. 3,
8:00 v. v. nlU 1 1 llLO 8:00 v. v.

Ashland Audit. Van Buren ir Ashland Avė.

M. Tillet ANGELAS 276 sv.
SU

Frank SEXTON
Frank Judson 215 sv. su Red. Ryan 210 sv.

Angelas

Hans Steinke 245 sv. 
su Ole Olson 235 sv.

J. Esposito su 
P. Baltran (Lietuvis)
C. Monogian 220 sv. 
su Joe Dvorak 200 sv.

Promoteris 
Tom. J. Rolewicz

J*

WAUKEGAN’O LIETUVIAI!
Pirkdami Kurą, Jeigu Norite:—

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitą, Malonų Patarnavimą —

Šaukite:
DREW COAL & ICE CO.

575 Market Street Waukcgan, III.
TELŠ. — ONTARIO 5704 - 8015

Daniel B. Drew Anne Drew (Kubaitytė)
__________________________________ 4

IT1ARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO 9JI METAI

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles)


