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TRUMPAI
P. T.

Žiniomis iš Suomijos, Vo
kietija užėmė šiaurinę Nor
vegijos prieplauką Kirkenc- 
se ir ten didina garnizoną. 
Sakoma, Sov. Rusija buvo 
pasiryžusi užimti tą prie
plauką. Bolševikai planavę 
pasiųsti ten kariuomenę per 
šiaurinę Suomijos dalį. Ta
čiau Vokietija pasiskubinusi 
ir bolševikams užbėgusi už 
akių. Vokiečių kariuomenė 
ten pasiųsta per Suomiją. 
Tai įvykę kai britų ambasa
dorius Maskvoje Sir Stafford 
Cripps buvo kvietęs Mas
kvą prisijungti karan Ang
lijos pusėje. Vokietija tai 
patyrusi ir kuo veikiau užė
musi Kirkenese, kad ta prie 
plauka tetektų bolševikams.

Suomijoje griežtai cenzū
ruojama spauda ir gyvento
jai nieko nežino apie Mas
kvos akiplėšiškus žygius. Su 
žinoma, kad po sovietų tai
kos sutarties su Suomija pa 
sirašymo Maskva iškėlė vi
są eilę reikalavimų Suomi
jai. Pirmiausia pareikalavo 
į pripažintas sovietams Suo
mijos teritorijas grąžinti vi
sus geležinkelių riedmenis. 
Paskui — ir dirbtuvių įvai
rias reikmenis, kurias suom
iai evakuodami pasiėmė. Šuo 
mija grąžino sovietams dau 
gybę garvežių ir vagonų, 
tarp kurių buvo bolševikų 
orinėmis bombomis sugadin
tų. Šiuos sugadintuosius so
vietai pasiuntė atgal ir pa
reikalavo, kad jie būtų pa
taisyti.

Per paskutinius kelis mė
nesius Suomija gyveno ne
paprastai rimtus momentus, į 
atsižvelgus į Maskvos reika 
lavimus. Atrodė, kad ji vėl 
bus raudonųjų Maskvos ban 
ditų užpulta ir bus privers
ta gintis. Ir tikrai buvo pa
sirengus naujan karan. Bu
vo paskelbta net dalinė mo
bilizacija. Bet netikėtai už 
kulisų pasirodė Vokietija. Ji 
patarė Suomijai pripažinti 
kai kuriuos Maskvos reika
lavimus ir turėti kantrybės. 
Savo rėžtu Maskva nurimo.

Suomija šiandien jau ge
rokai pasirengusi ginti savo 
nepriklausomybę ir sovietų 
puolimo jau ne tiek daug 
bijo. Suomiai pripažįsta, 
kad jie yra Vokietijos glo
boje ir sovietų puolimas 
prieš juos neįmanomas. Šuo 
mijos sostinėje Helsinky vie 
šai kalbama, kad Vokietijos 
Sovietų nepuolimo sutartis 
nepatvari. Vokiečiai, Suomi
ai ir švedai tvirtina, kad 
kaip tik Vokietija apsidirbs 
Vakaruose, ji tuojaus atsi
suks prieš sovietų Rusiją ir 
viską sutriuškins.

J. A. Valstybių viceprezi
dentas elektas H. A. Wa-

VOKIETIJOS ORLilVIALAVIATORIAI ITALIJON
SMARKIOS
ATAKOS
BREMENE

LONDONAS, sausio 2 d.
— Aviacijos ministerija 
praneša, jog pereitą naktį 
anglų bombanešiai per tris 
ir pusę valandos atakavo Vo 
kietijos vieną svarbiųjų uo
stų, Bremeną.

Anglai pareiškia, jog ant 
Bremeno laivų statybos ir 
dokų numesta “sukoncen
truotas padegamųjų ir sprc 
gstamųjų bombų kiekis” 
kad dalinai būtų atsilyginta 
už pereito sekmadienio ata
kas ant Londono. 
Bombardavo bazes

Ministerijos komunikatas 
praneša, jog pravesta ata
kos ant Vokietijos bazių, e- 
sančių okupuotoje teritorijo 
je. Bombarduotų bazių tarpe 
yra Flushingas, Ostend ir 
Brestas.

Anglų šaltiniai pareiškia, 
jog šiose atakose nežuvo nė 
vienas anglų orlaivis. (Vo
kietijos sluogsniai sako, jog 
vokiečių kovos orlaiviai pa
šovę vieną anglų orlaivį ir 
Vokietijos karo vadovybė pa 
sisako, jog bombanešiai šia u 
rvakarinėj Vokietijoj užmu
šė penkis asmenis, sužeidė 
keliolika ir sugriovė tris dir 
btuves ir skaičių gyvenamų
jų namų.)
Atakos pajūryj

Kiti anglų bombanešiai 
apmėtė bombomis uostus 
Prancūzijos pajūryje, kur 
buvo pranešta apie kariuo
menės koncentracijas perei
tų metų pabaigoje.

Londono apylinkėje vokie 
čių naktie atakoje žuvęs ma 
žas skaičius žmonių, keletas 
sužeistų ir apgriauta skai
čius namų.

Pereitą naktį Londone vo
kiečiai pravedė tris atakas, 
kurių paskutinioji pasibaigė 
prieš pat aušrą.

Taip pat pravesta keletas 
atakų rytinės Anglijos mie
stuose, kurių tarpe kiek dau 
giau nukentėjo Liverpoolis.

llace, kurs lankėsi Meksiko
je kaipo specialus pasiunti
nys tenai naujo prezidento 
inauguracijoje, sako, kad 
naciai vykdo plačią propa
gandą Meksikoje. Jis nuty
li apie raudonuosius elemen
tus, kurie ten plačiau už na 
cius įsigalėję. Šie elementai
— komunistai, veikia Mas
kvos nurodymais. Komunis
tai smarkauja ir J. A. Vals
tybėse, bet pati šalies admi
nistracija apie tai tyli, o na 
cius nuolat vanoja. Kas ga
lėtų išaiškinti tokį keistą ad 
ministracijos nusistatymą.

(“Draugas” Acme telephoto)

Vengrijos motorizuotai lauko artilerija paruošta padėti naciams, jei Hitlerio gausinga ka
riuomenė pradėtų veržtis per Balkanus Graikijos ir Turkijos link.

Bulgarijos
Premjeras
Išvyko

Jugosla-
Romuni-

BELGRADAS, 
vija, sausio 2 d. 
jos prenąjerąs šiandie išvy- 
ko Vienon laukiamai konfe
rencijai su Vokietijos va
dais. Jo vietoj laikinai vals
tybės reikalus tvarko prona 
eis vidaus reikalu ministe-
ns. .0 <

Diplomatiniai sluogsniai 
įsitikinę, jog Vienoje Bulga
rijos premjeras sužinos, ku
riems tikslams pasiųsta Vo
kietijos kariuomenė į Bal
kanus ir kokį vaidmenį tu
rės suvaidinti Bulgarija.

Kai kurie stebėtojai pa- ... , , . ,,.... . , Abetz dar tebesitaria.reiškia, jog jau viskas pa
ruošta vokiečių žygiams per 
Bulgariją Graikijon ir į Dar 
danelius, jei tik vokiečiai to 
panorėtų.

Tuo tarpu Berlyne skelbia 
ma, jog Bulgarijos premje
ras išvykęs Vienon sveika
tos pataisymui ir Vokietijos 
oficialieji sluogsniai šiam mi 
nisterio vizitui nepriduoda 
jokios politinės svarbos.

ANTRĄ KARTĄ BOMBARDAVO AIRIJĄ

LONDONAS, sausio 2 d. 
— Airijos komunikatas pra
neša, jog šiandie anksti ap
mėtyta bombomis Airijos 
teritoriją. Dublino apylin
kėj. Londone aviacijos žino
vai mano, jog tai įvykę ne
tyčiomis.

Diplomatiniai sluogsniai 
tiki, jog tai įvykę dėl vokie
čių neapdairumo ir blogo 
oro. Jei vokiečiai būtų no
rėję bombarduoti Airijos ka 
rines vietas, jie būtų panau
doję daugiau orlaivių ir bom 
bardavimas būtų buvęs pla
tesnio masto, pareiškia šie 
sluogsniai.

Vengrijos Kariuomene Vokietijai PARAMA BESIVYSTANČIOJ 
AVIACIJOS-LAIVYNO 
KOVOJ VIDURŽEMYJ, ROMA

MONTEVIDEO, sausio 2 
d. — Vyriausybė kalbėtojas 
pareiškė, jog tautinė Herre- 
rista partija atšaukė savo 
opozfėTją staty mą Pffn
Amerikos apsaugos bazių V 
rugvajuj.

BERLYNAS, sausio 2 d. 
— Autorizuotieji sluogsniai 
praneša, jog pranešimai, kad 
santykiai tarp Berlyno ir Vi 
chy nutrūkę esą be pagrin
do. šie sluogsniai pareiškia, 
jog Prancūzijos Fernand de 
Brinon ir Vokietijos Otto

ROMA, sausio 2. — Itali
jos politiniai sluogsniai šian 
die pasisako suprantą Prezi
dento Roosevelto troškimą 
“teisėtos taikos” Italijai 19- 
41 metais reiškiant “teisin
gą taiką”, už kurią Italija 
dabar ir kovojanti.

Oficialus anglų pareiški
mas nepaskelbta. Tačiau in
formuotieji aviacijos eksper 
tai pasisako įdėmiai laukią 
žymių, kad vokiečiai pradė
tų atakas Airijoj, kad “su
silpnintų airių apsaugą”. 
Žuvo bent trys

DUBLINAS, sausio 2 d. 
— Svetimas bombanešis per 
penkias valandas skraidė a- 
pie 60 mylių nuo sostinės. 
Jis numetė aukšto sprogimo 
ir padegamųjų bombų, ku
rios užmušė bent tris žmo
nes.

Oficialiai pranešama, jog

Vokietijos 
Bombų . 
Perviršius

BERLYNAS, sausio 2 d.
- Vokietijos vyriausioji ka 

ro vadovybė pereitų metų 
peržvalgoje pareiškė, jog Vo 
kietijos aviacija numetė 25 
svarus bombų Anglijoj prieš 
kiekvieną anglų numestą 
svarą bombų Vokietijoj.

Dviejuose tūkstančiuose 
atakų jiuo rugpiūčio 8 d., sa 
ko karo vadovybė, Vokieti
jos aviacija numetė Angli
joj 92,400,000 svarų sprogs
tamųjų ir 3,520,000 svarų 
padegamųjų bombų.

Anglijos orlaivių sunaikin 
ta tris kartus tiek, kiek an
glai sunaikino Vokietijos.

HANOI, Prancūzijos Indo
kinija, sausio 2 d. — Oficia
liai pranešama, jog prasidė
jo pasitarimai tarp Siamo ir 
Prancūzijos Indokinijos. Dėl 
sienų nesutarimo kiek anks
čiau buvo įvykę susirėmimų.

viena numestų bombų buvu
si vokiečių gamybos.

Arčiausia Dublino sprogu 
si bomba sugriovė tris na
mus sostinės pietvakariniam 
priemiestyj Terenure. 
Bombardavo Droghedą

Taip pat pranešama, jog 
vakar naktį numesta bombų 
netoli Droghedą, 26 mylios 
į šiaurę nuo Dublino. Visa 
eilė bombų numesta Duleek, 
šalia Droghedos.

Kai kurie neoficialieji šiuo 
ganiai spėlioja, jog tai buvę 
vokiečių, orlaiviai, kuriuos 
anglų kovos orlaiviai atmu- Saulė teka, 7:18 vai., sau- 
šę atakose ant Liverpoolio. lė leidžias 4:30 vai.

ROMA, sausio 2 d. — Ofi
cialusis italų pranešimas 
šiandie sako, jog Vokietija 
pasiuntusi Italijon savo or
laivių ir lakūnų, “kad padė
tų aršioje orlaivių-laivyno

Įteikė
Reikalavimus
Japonams

PEIPINGAS, sausio 2 d. 
— Čia esamų Jungtinių Vai 
stybių jūrininkų vadas, Col. 
Allen H. Turnage šiąnakt 
teikė japonams tris reikala
vimus, kuriuos iššaukė pen
kių Amerikos jūrininkų a- 
reštas.

Reikalavimai įteikta Įeit. 
gen. Hayao Tada, Japonijos 
kariuomenės šiaurinėj Kini
joj vado atstovui.

Reikalavimai paskelbta:
1. Kad Japonijos žandar

merijos vadas atsiprašytų 
Turnage dėl "neteisėto areš
to ir pavartotos jėgos”, su- 
imant jūrininkus gruodžio 
30 dieną.

2. Kad japonai pasižadėtų 
imtis žygių, kad būtų išven
gta panašių incidentų pasi
kartojimo.

3. Kad atsakingi dėl areš
to asmenys būtų tinkamai 
nubausti.

Oficialieji U. S. žmonės 
sako, jog jūrininkai išlaikyti 
suimti per 17 valandų ir ke
turis jų japonai žandarai su 
žeidė.

Amerikos
Laivai Anglijai

WASHINGTONAS, sausio 
2 d. — Administracijos 
sluogsniai šiandie duoda su 
prasti, jog pirmuoju Roose
velto paramos Anglijai žy- 
gium būsią skolinimas ar 
nuomavimas Amerikos kro
vinių laivų.

Kai kurie sluogsniai sako, 
jog šiam planui pavykus la
bai galima, kad Jungtinės 
Valstybės, kad išlygintų sa 
vo nedateklių gali perimti 
113 laivų Vokietijos okupuo 
tų valstybių kurie yra Ame 
rikos uostuose.

ORAS
Dalinai debesuota ir šal

čiau. šiaurvakarių vėjai.

kovoje, kuri pradeda vysty
tis Viduržemio baseine”.

Italijos aviacijos viršinin
ko gen. Francesco Pricolo 
pareiškime sakoma, jog Vo
kietijos aviatoriai turi būti 
laikomi “Italijos aviacijos 
daliniu” ir jiems turi būti 
teikiama visi patogumai Ita 
Ujoj.

Romos radio praneša, jog 
pasiųstieji italų aviacijos da 
liniai Vokietijos paramai 
prieš Anglija grįžo namo. 
Veiksmai sausyj

Tačiau Vokietijos karo 
vadovybės pranešimai sako, 
jog dalis Italijos kovos or
laivių pasiliko prie Anglijos 
sąsiaurio.

Iki šiol pasiųstųjų Vokie
tijos aviatorių ir orlaivių 
skaičius laikomas karine pa 
slaptimi, tačiau kai kurie 
stebėtojai mano, jog vokie
čiai paramos nepagailėjo, 
kaip jos nepagailėjo anks
čiau italai, kurie buvo pa
siuntę prie Anglijos sąsiau
rio šimtus orlaivių ir lakū
nų.

Vokietijos aviatorių pasi
rodymą Italijoj kai kurie 
stebėtojai aiškina, jog sau
sio mėnesį ašis mananti su
stiprinti veiksmus Vidurže
mio jūroj.
Neplanuojama žemyno 
kariuomenė.

Atrodo, jog oficialusis 
pranešimas patvirtina ben
drąją nuomonę, kad Italija 
niekados neprašiusi Vokieti
jos žemyno kariuomenės.
‘Iki šiol Italija teskelbė, 

jog vokiečiai pasiuntę Itali
jon savo transportinių or
laivių, gabenimui kariuome
nės Albanijon ir jog italai 
naudojosi Vokietijos Stuka 
bombanešiais.

Manoma, jog atvykstą vo 
kiečiai kartu su savim atsi
gabens ir tūkstančius tonų 
karo reikmenų.

Vokietijos aviacijos prie 
Anglijos sąsiaurio vadas, 
gen. Albert Kesserling pa
reiškė, jog italų aviatoriai 
įrodę nebiją anglų kovos or 
laivių

Roma Giria 
Argentiną

ROMA, sausio 2 d. — 
šiandie fašistų žymus redak 
torius Virginio Gayda pagy 
rė Brazilijos, Argentinos, 
Portugalijos ir Rusijos "po
litinę nepriklausomybę.

Pirmiau Gayda įspėdavo 
neutraliuosius kraštus dėl 
spaudos ir radio pareiškimų 
kurie būdavę ne neutralūs.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negažtna,
|et neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų ptašo ra 
Syti trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomąją mašinSls), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios koreapondeaoljos 
talkraštln nededamos

— o —
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 at

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

ir visa eilė kitų svarbių ir didelių mūsų nių patrankų tratęjimo. O bu- zuotais Belgijos, Olandijos, Da 
tautos reikalų, kurie dažnai minimi spau- -vo atsitikimų, kad sunkios ke- nijos, Norvegijos užėmimas, 
doj ir į kuriuos, būdami geri lietuviai, ne- jįų Siuitų svarų Į Nuo bombardavimų gi dau-
įgalime neatsiliepti". Gerai įsidėmėtiua, kad
Amerikos lietuvių duosnumas — tai vie
nintelis šiandien šaltinis, iš kurio reikia

anglų bombos pramušusios giausiai kenčia tik (pramonės
lubas ir grindis sprogdavo rajonai, uostai, miestai. Pro-

. . ... • rūsyje užmušdamos daugelį vincija ramesnė, o ir pačiamesemti, kad finansuoti visas priemones ir . . . ' . . , .’. .. . „. • ten tirštai susirinkusių žino-.Berlyne sugriautų namų skai-visus kelius, vedančius lietuvių tautų priei . , - . , • .. . • ii „„„ i • nių arba suardydamos k amu i- c uis ne toks vau žynius,atstatymo laisvos ir nepriklausomos Lie- e J ' \
tirvos valstybės. zacijos ir vandentiekio vamz- 

jjj džius. Užgriuvus išėjimui ne-
Nutarta, kad .1941 m. ypatingu būdu bū- galėdami pabėgti žmonės pri- girdėjau net iš įsitikinusio na

tų minima, Lietuvos Nepriklausomybės —1 gerdavo baisiose srutose. čionai socialisto nusiskundimų: 
vaiario 16 d. šventė. Kiekviena® s<,n,onin Ti atsitikimi) hu - Koks 4ia <W*» nia81
gas lietuvis privalo švęsti ti, dieną n gyvenimas - per ištisą dR
aukoti didiesiems tautos reikalaus per Lio-, „risiminiUve ”» dirbi> "ult“a P^sio "«™>
tuvai Gelbėti Fondų bent viena dolerj. Pa ! . •* P ‘ . ’!o ir valirvmai-i silnnokius

” būdu turi bftti minima ir lietuvių k<“ ant namų stogo girdėja- » “
vosi gųzdinantis anglų bom
bonešio ūžimas.

Žinoma, kas 
visus vargina.

be ko, 
Vienų

karas
kartų

Po Svietą Pasidairius

Federacijos Centro Nutarimai

1940 m. gruodžio 27 d. New Yorke buvo 
sušauktus A. L. R. K. Federacijos centro 
valdybos susirinkimas, kuriame dalyvavo ir 
kai kurie Kunigų Vienybės centro valdybos 
nariai. Susirinkime, kuriam pirmininkavo K. 
Krušinskas, Federacijos pirmininkas, sekre
toriavo L. Šimutis, sekretorius, aptarta’ visa 
eilė 'svarbių, tautinių ir visuomeninių reikalų 
ir priimta šios rezoliucijos:

I
Suvažiavimas dėkoja aukotojams, kurie 

davė galimumų pasiųsti Lietuvos pabėgė
liams sušelpti $900.00 ir ragina Lietuvai 
Gelbėti Fondų ir toliau tų kilnų darbų va
ryti, prašydamas lietuvių visuomenės dar 
didesnio kooperavimo ir dar gausesnio 
duosnumo. r

Kad šelpimas eitų sklandžiau ir kad pa
bėgėlių išvykimas iš Vokietijos ir kitur 
būtų tikslesnis, raginama Berlyne sudary
ti specialus komitetas ir į tų komitetų 
pakviesti kun. St. Ylų, adv. Juozų Katilių 
ir Jonų Vailokaitį.

Ta proga su pasitenkinimu konstatuo
jama, kcd Kunigų Vienybės, Federacijos 
ir gerb. kum. dr. J. Navicką, Marijonų Pro
vincijolo, talka, pasidarbavimu ir įtaka, 
nekuriems pabėgėliams jau pavyko išvykti 
ir apsigyventi saugesnėse vietose,

II
Suvažiavimas, užgyręts Lietuvai Gelbėti 

Fondo vajaus planus ir vajaus pratęsimų 
iki 1941 m. kovo 4 (šv. Kazimiero) die
nos, nuoširdžiai ragina lietuvių iparapijij 
ir visų kolonijų vadus ir veikėjus pasisten
gti kuo greičiausia išpildyti paskirtas kvo
tas ir tuo būdu sukelti didiesiems tautos 
reikalams paskirtų sumų — $10,000. Su-' 
važiavimas taip pat kreipia visuomenės 
dėmesį, kad jos gausingos panamos laukia 
ne tik vargstantieji Lietuvos pabėgėliai, 
išsiblaškę po. įvairias Europos kraštus, bet

našiu mulu turi nuu minima 
tautos globėjo šv. Kazimiero diena kovo 4
d. Kaip vasario 16 d., taip ir šv. Kazimvo
ro dienų, veikėjai turi pasirūpinti sureng
ti atitinkamas iškilmes salėse ir stengtis 
garsinti jų reikšmę anglų spaudoj. Fede
racijos sekretoriatui j>avesta tuo reikalu 
paruošti atsišaukimų į visuomenę ir jį pa
skelbti spaudoje.

IV
Suivažiavimas nutaria šaukti Ai L. K. K. 

Federacijos kongresų 1941 m. rugpjūčio m. 
Marianapolio kolegijoje.

V
Federacijos centro valdyba, sužinojusi iš 

privatinių šaltinių, kad atvyksta į Ameri
ką Lietuvos Respublikos Prezidentas An
tanais' Smetona ir kad Federacija kviečia
ma dalyvauti jo sutikimo komitete, Fede
racijom centro valdyba nieko neturės prieš 
tai, jei New Yorko Federacijos apskrities 
valdyba dalyvaus sutikime, o tolimesnio 
Lietuvos Prezidento buvimo Amerikoje rei
kalų palikti Lietuvai Gelbėti Tarybai, pa
sitikint, kad ji tų įvykį panaudos mūsų 
tautos gerovei.

Kongresui Susirinkus
Šiandien susirenka Jungtinių Amerikos 

Yai’mtybių 77-tasis kongresas.
Jei kada šio krašto žmonių atstovų rū

mams reikėjo susidurti su tikrai rimtomis 
ir opiomis problemomis, tai šiuo metu.

Kituose pasaulio kontinentuose einąs ka
ras, tempte tempia į karą ir Jungtines Vai- padegamoji
stybes.
Kongresui, aišku, teks su tuo klausimu su

sidurti. Bus daug ginčų, nes via didelis nuo
monių pasiskirstyma's. Vieni atstovai mtovės 
už Prezidento nusistatymų visomis gulimo
mis priemonėmis remti Didžiųjų Britanijų 
jos žūtbūtinėj kovoj su Vokietijos naciaiu ir 
Italijos fašistais, kiti mano, kad tokiu būdu 
teikiama parama laužo neutralumų ir, blo
giausiai, sudaro labai didelį pavojų įvelti 
kraštų į kruvinų konfliktų.

Netenka abejoti apie tai, kad kongresas, 
rišdamas šių didžiųjų ir opiųjų problema, 
nesivaduos partiniu nusistatymu ar užsispy
rimu, nesivaduos asmeniškumais, bet atsi
žvelgs į krašto ir žmonių gerovę.

Bomba į garažą
Anglų lėktuvai atskrisdavo 

viens po kito priversdami ke
turių milijonų miesto gyven- 
to(jUs po dvi, tris net po pen
kiais valandas išsėdėti nakčia 
šaltame rūsyje, o dienų vėl tas 
pats darbas. Nenuostabu, kad 
tramvajuose (streetkariiuose) 
tekdavo matyti dienų snau
džiančių žmonių. Nekartų ir 
lietuviai kits kitų užkalbinda
vo:

— Tai kų, jau ir berlynie- 
tiškų veido spalvą įsigijai?! 
(Suprask — esi truputį išbly
škęs pageltęs).

O būdavo ir visiškai ku
rioziškų atsitikimų . štai vie
nų dienų užsuku pas žinomą 
Lietuvos finansininkų J. Vai
lokaitį.

—• Ot tai buvo šiąnakt, — 
pasakoja jisai, — viena pade
gamoji bomba nukrito tik už 
dvie-trijų metrų (apie 10 pė
dų) nuo mūsų namo. Pataikė •1
tiesiai į privatinį garažų ir 
sudegino automobilį. Kita gi 

bdiiiha antroje

Tačiau nežiūrint tų sunku
mų

vokiečiai drausmingi, patri
otai ir tiki į savo laimėjimą
Mums, Berlyne gyvenusiems 

lietuviais, buvo dar vienas 
rūpestis: ilgesys greičiau pa
tekti tarp savųjų, tarp lietu
vių ir savo turimais jėgas pa
švęsti darbui taip savo mie
lųjų tautiečių. Mes taip ilgė
jomės lietuviško spausdinto 
žodžio, taip ilgėjomės lietuviš
kos dainos. Už tat galima su
prasti, kaip aš džiaugiausi, 
kai dėka didž. gerb. prel. Kni
so pastangų ir paramasi susi
darė galimybės vykti į Ame
riką

i
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Kelione* Po Kariaujančią Europą
Vokietijoje - vienas kiaušinis per savaitę. - Pus 

padžiams pakalti gauk spec. leidimą. - Mar
meladas iš apelsinų žievių. - Kai į kambarį 
įkrinta padegamoji bomba

R
Kun. J. Prunskis

Nakčia miškais ir raistais bužių, be darbo, be stiprios 
perėjęs sienų, desėtkų dieni]! sveikatos, 
išbuvęs vokiškame lageryje*, 
pagaliau pasiekiau Berlynu.
Tada dar veikė ten mūsų pa-

Laisvosios, turtingos Ame 
rikos gyvento-'ai vargisi 
įsivaizduoja, kų pergyvena da

ar

siuntinybė. Užeinu į ją Dau bar kariaujanti Europa. Štai
gybė interesantų žydų.

— Tai laikai, — kalbai vie
nas pasiuntinybės darbinin 
kas, — «"• •

žydai būriais iš Vokietijos 
veržiasi. į Lietuvą, o lietu

' viai turi bėgti iš savo tė
vynės...

Taip, daugelis pradėjome 
naujų savo gyvenimo lsiko- 
tarpj — netekusiųjų tėvynės, 
tremtinių gyvenamų. Kų tas 
reiškia, supranta tik tie, ku
ria atsiduria n etiinaane kraš
te be (dingų, be reikiamų dra-

keletas faktų: Berlyne visi 
svarbesnieji produktai duo
na, mėsa, riebalai, cukrus ir 
t. p. — gaunami tik su kor
telėmis. Be kortelei rtenusi, 
pirksi nė vieno kiaušinio: rei
kia tam leidinio — kortelės, 
o ir su kortelėmis gaudavome 
tik vienų kiaušinį per savaitę. 
Nuplyšus puspadžiams veltui 
prašėme batsiuvius pakalti 
naujus — jiinna r-ikia gauti 
leidimų — kortelę. Nenupirk
si nė nosinės, nė kaklaraiščio, 
nė apykaklės be kortelės, net 
ir

paprasčiausiems juodiemb 
siūlams pirkti reikia turėti 
specialų kortelę.
Suprantama, kad riebalų, 

mėsos žmonės gauna nepakan
kamai. Pieno, galima vokyti, 
gauna tik vaikai. Lengviau 
galima gauti tik per mašinų 

ipervarytų, separuotų — liesų 
pienę. Vaisių trūkumo pavei
ktos išradingos mūsų šeimi
ninkės ėmė mus vaišinti mar
meladu išvirtu iš apelsinų žie
vių...

šalia maisto nedatekliaus 
gyventojus nemažai vargina 
anglų bombonešiai. Paskuti
niu metu jie buvo itin dažni 
svečiui. NeaLikrišdavo tik ta
da, jei lydavo arba jei būda
vo labai šviesi mėnesiena — 
tada bijodavo vokiečių nai
kintuvų, tačiau šiaip pasitari 
kydavo keletas nakčių iš ei
lės, kai imdavo staugti pavo
jaus sirenos, mes skubiai ap
sirengę bėgdavome į namų po
grindžius, riteris ir klausyda
vomės klaikaus priešlėktuvl-

gatvės pusėje, taip pat netoli 
mūsų namo-, pramušė taitogą 
ir įkrito į vienų butų. Gyven
tojas matyt buvo šalto krau
jo, greit susiorientavo, ir pro 
langų išmetė į gatvę. Būtų 
sudiegęs visas namais. —

Kai išėjome iš Vailokaičio 
namų, savomis akimis mačiau 
•bombos padarytų skylę stoge 
ir sudegintų garažų.
Ar subirtb Vokietija dėl 
maisto stokos ir opozicijos?

Taigi, kaip matome, ir pa
čiai Vokietijai: karas neleng
vas. Tačiau nereikia manyti, 
kad Vokietija greit kapitu
liuos dėl stokos mai'sto, žalia
vų, ar dėl opozicijos prieš Hi
tlerį. Lenktai ir prancūzai taip 
galvojo ir labaį skaudžiai ap 
siriko. Tiesa, vokiečiai neturi 

I reikiamo riebalų kiekio, bet 
turi daug bulvių, nemažai žu
vų, gauna maisto produktų iš 
Danijos, Rumunijos, net Bul
garijos ir 1.1.

Jie puikiai viską apskaičia
vę ir turi sudarę nemažas 
atsargas.
Žinau, kad net gerokai prieš 

karų skerdyklose kas tik plau
davo gyvulį, turėdavo vienų 
kumpį atiduoti į valstybės 
sudalomas atsargas.

Vokiečiams trūksta žaliavų, 
bet jie daug kų. pai-igamina 
dirbtiniu būdu. Pav. siūlus, 
drabužius padir,lw iš šiaudų.

Ir pasitikėjimas Hitleriu 
Vokietijoje yra žymiai dides
nis negu kad užsieny mano
ma. Tų pasitikėjimų dar la
biau sustiprino tokie dideli 
laimėjimai Lenkijos, Prancū
zijos kare, meistriškai orgaai-

Nuskandino 
Du Laivus

LONDONAS, gruodžio 30 
d. — Admiralitetas praneša, 
jog Kalėdų šiauriniam At
lante priešo laivas, greičiau
sia vokietijos vienas mažųjų 
krzerių puolęs prekybinių 
laivų grupę, bet buvęs at
muštas.

Tuo tarpu iš Berlyno pra
nešama, jog vokiečių bomba 
nėšiai šiandie nuskandino 
krovinių laivą apie 125 my-

Clevelando lietuvių kata
likų gazietoj (Lietuvių Ži
nios) žirnis ir Pupa viso
kio štamo žmonėms sustatė 
rezoliucijų. Žirnio ir Pupos 
linkėjimai 1941 m. yra to
kie:

Hitleriui — susilaukti to, 
ką jisai suteikė milijonams. 
Nei mažiau, nei daugiau.

Mussoliniui — sprukti kol 
yra laikas, kaip ir kiekvie
nam plėšiko pasekėjui.

Stalinui — nustoti lošti 
juodvarnio rolę.

Anglams — pasimokinti 
kaip reik atjausti svetimų 
skausmus.

Japonams — atminti kas 
atsitiko su varliuku, kuris 
panorėjo išsipūsti iki jaučio.

Prancūzams — pasimokin 
ti iš įvykusios tragedijos.

Paleckiui — perskaityti 
Judos gyvenimo aprašymą.

Buvusiam tautininkų re
žimui — nedžiūgauti kiek 
progreso padarė, bet sielvar 
tauti prie ko visą tautą pri
vedė.

Antanui Smetonai — at
minti kad Napaleonas bu
vo mandresnis, o ir tą gimi
nės ant salos nuvarė.

Atvykusiems iš Lietuvos 
tautininkams pabėgėliams -- 
pasiklausyti, pasiskaityti ir 
dar pasiteirauti pirm negu 
su Amerikos lietuviais tau-

gyvenime susiorganizuoti ir 
nustoti burdavojus pas san- 
dariečius ir socialistus. Ki
ti svečiai tautininkai iš 
Lietuvos pasijus labai ap
viltais atradę jus pakriku
sius kaip Grigo bites.

Tautininkų vadams — su
sirasti melžimui kitą karvu- 
kę. Dvi turėjote ir abi už
traukė. Stalino gauja vieną 
iš Lietuvos dvaro išvarė, o 
Atstatymo Bendrovės kar- 
vukę jau išmelžėte iki pa
skutinio lašo.

Cicilistams — iš savo 
draugijų išvėdinti komunis
tinį raugą.

R. K. Federacijai — atei
ty einant prie bendro veiki
mo atsargiau su užgirimu 
tautininkų vadų manda
tų. Pittsburge užgirtų jų va 
dų šiandien daugelio skil
viai negali virškinti. Ačiū 
tam dirksnių sugadinimui, 
susierzinę kaišioja vienas 
kitam špygas. Iš to — sau
ja tautininkų, o rieškučios 
fondų su tuščiais fondais.

Darbininkų unijoms—nuo 
savo kūno nuimti tris ša
šus — komunistų, fašistų ir 
bundistų.

Komunistams — pamest 
būti hypokritais, pakanka 
būtį; išgamomis.

y
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lias nuo Londonderry, pade
gė vieną freiterį į rytus nuo tininkais susidėti. 
Harwich ir sužalojo viena
anglų minų sėjėją.

Amerikos lietuvių tauti
ninkams — nors sykį savo

VYRAS: — Vos trečia 
diena po vestuvių, o tu jau 
verki.... Kas yra?

ŽMONA: — Verkiu dėl 
to, jog durna buvau ir ne
ištekėjau prieš 30 metų.

i

Liūdnas 1941 metų pradžios vaizdas
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A. Rachmanova

Naujų Žmonių Fabrikas
Romanas 

Vertė J. PAULTKONIS
-------------- =----- —

(Tęsinys)

Neapželdinkite savo sielų žemiškais pomėgiais, už 
mirškite žemiškąsias aistras ir džiaugsmus, nes visi jie 
veda į pragarą! Mes turime visuomet atsiminti aną pa
saulį, Dabar vis mažėja ir mažėja žmonių, kurie pa
žįsta šv. Raštą, ir vis dėlto jis tėra vienintelis vado
vas, kuris veda į dangų. Visi jį gali skaityti, tačiau ne 
kiekvienam jis atveria savo paslaptis, nes tas, kuris no
ri jį suprasti, turi būti švarios sielos. Šv. Povilas apaš
talas pasakė, kad prisikėlė Kristus ir kad mes visi tu
rėsime prisikelti. Bet dabar žmonės skelbia, kad po mir
ties nėra jokio prisikėlimo. Tačiau jei jo nebūtų, tai ta
da nebūtų nė Kristus prisikėlęs! O jei Kristus neprisi
kėlė, tai ir mūsų tikėjimas yra bergždžias.

Tačiau Kristus prisikėlė! Žinoma, vienais žodžiais 
to niekas negalės įrodyti ir tuo būdu įtikinti. Įtikinti ga
li tik gyvas tikėjimas. Dabar jie stengiasi pasauliui įro
dyti, kad visai nėra jokio Dievo ir kad Kristus buvo 
tik paprastas žmogus; tačiau mūsų priedermė yra visus 
juos sugėdinti, parodyti, kad tai yra netiesa! Dėl to jie 
mus ir persekioja, vadina kvailiais, bet tatai mūsų turi 
nesuklaidinti. Jie visi pražus su savo įsitikinimais, kaip 
yra pražuvęs kiekvienas kitas netikras tikėjimas; tačiau 
Kristus ir jo tikėjimas liks per amžių amžius!

Kalėdinių (smagumų šiemet J kad ten, laikinai apsigyvenus, uždarytos, bet, anksčiau ar 
nejautė visai krikščioniškoji rengti naujus planus Lietuvos, vėliau, visos jos atsidarys, ir 
Europa, nes jos tautas ir vai- [ateičiai. Amerikos lietuviai, i tai gal daug greičiau, negu 

Kristus daug kentėjo, ir Jo kančia priartino Jį prie j stybes terioja kariškus viešu-'gerai suprasdami visų padėtį, j mes tikimės. Tų durų atsida;
mūsų pasaulio. Kiekvienas žmogus supranta, kas yra 
skausmas, todėl kiekvienas gali ir Kristų suprasti. Ir
mes kelią į Kristų terasime tik per kančią! O kai jūs — ras, jai išplėšęs laisvę ir ne- aukas šventini tikslui — Lie-
per kančią — jau būsite susiradę tikrąjį kelią, tada pa
matysite, ir kas Jis yra: Kristus yra meilė!

Apaštalas Povilas pasakė, kad, jei norite Kristų 
pažinti, turite vienas kitą mylėti, būti gailestingi, kan
trūs ir nuolankios širdies.

O aš dabar jums pasakysiu, ką turite daryti, jei 
norite Kristuje gyventi:

Ateikite kiekvieną sekmadienį į pamaldas ir išklau
sykite pamokslo, gyvenkite su visais meiliai, taikingai ir 
nekalbėkite nieko blogo! Nevalgykite mėsos, būkite skai
stūs, negerkite jokio vyno! Rūpinkitės ne tiek savimi, 
kiek kitais ir pirmiausia stenkitės gelbėti savo artimo 
sielas! žinoma, tai nėra taip lengva. Todėl išsyk jų ne
išgąsdinkite, jiems tardami, kad jų sielos yra blogos 
ir nuodėmingos! Verčiau mažiau žiūrėkite, kaip jie pa
tys gyvena, užtat daugiau, ko trokšta jų širdis. Jūs tu
rite jiems paaiškinti, kad Dievas pirmiausia žvelgia į 
vidų, ne į lūpas. Dievas nereikalauja žvakių, kurias jam 
uždega, bet reikalauja, kad savo širdyje kiekvienas 
įžiebtumėte Jam meilės šviesą. Mes nesame reikalingi 
jokių apeigų, nes mes viską suprantame dvasiškai, iš
vidiniu būdu. Mums nereikia krikšto, nes esame pakrik
štyti kančios, kurią turime iškęsti už savo tikėjimą.

susidūrė su neužvydėtinomis
[ aplinkybėmis, kuriose gyven
dami šiandien kenčia visokjSaugokitės septynių mirtinių nuodėmių, o ypač ne-! . .

nusiminkite ir nenustokite vilties būti išganyti; ši nuo- neP^'tckIių. Todėl mes čia,dm 
dėmė yra sunkiausia iš visų, nes drauge įtraukia ir į ran'*a* gyvenančius šiame pa- 
kitas. Daug matė Kristų, kaip jis vilko keliu savo sun
kų kryžių, tačiau tik keli iš mačiusių išdrįso ir priėję 
padėjo Jam. Tik tas, kuris pats užsidės sau ant pečių 
kryžių ir kentės ne tik pats už save, bet ir už savo ar
timą, suras kelią į Kristų, o Kristus yra gyvenimas!,
Bolševikai tūkstantį kartų sako tiesą, skelbdami, kad •'F>r°liij ’r seserų iš Lietuvos, 
Kristus yra miręs. Taip, jiems yra miręs, nes Kristus ^ur j*e margsta ne dėl savo 
gyvena tik tiems, kurie Jį tiki. ir užsidėję ant pečių ne- kaltėo. Visų jų akys ir viltys' 
ša Jo kryžių kaip savo! nukreiptos į išeivijoj gyvena

Baigęs kalbėti, senis nuleido galvą ant krūtinės ir n<aus savo brolius, iš kuriu 
ilgai tylėjo, o su juo tylėjo ir visa bendruomenė. Pa
skum susirinkusieji užgiedojo giesmę, vienodai visi drau
ge linguodami iš vienos pusės į kitą galvomis. Baigę 
giedoti, visi pakilo, tylėdami iškilmingai išsibučiavo ir 
po vieną iš pogrindžio išsiskirstė.

Niurką grįžo namo apimta didelio susižavėjimo. Jo- nc*a v’eną ’r tų pačią pries- 
je degė gyvas troškimas kam nors atskleisti laimę, kuri pandą; visi lygiai dejuodami 
plasnojo jos širdyje, išgelbėti ką nors nuo pražūties ir laukia išsiliuosavimo valandos, 
parodyti jam kelią į Kristų.

“Dešimt ar penkiolika minučių rendez-vous su vai
kinais?” buvo parašyta raštelyje, skelbiančiame temą 
pokalbio, kuris turėjo šiandien Įvykti “Naujųjų žmonių ! buvo fnsiskirstę pažiūromis ir 
fabriko” moterų skyriaus salėje. Šitiems susirinkimams, įsitikinimais, tačiau, Lietuvą 
kurie buvo šaukiami susipažinti su naujaisiais gyvenimo ištikus tragiškai nelaimei, vi- 
dėsniais ir įvykdavo veik kiekvieną penktadienį po pie- ®i pažiūrų skirtumus paliko 
tų, vadovaudavo draugė Mironovą, seniausioji iš mote- nuošaliai, o savo akis nutkreir 
rų skyriaus. Pirmiausia ji paprastai perskaitydavo kokį pė į tragedijų ir, vienodai ją 
skirsnelį iš knygų, kur būdavo rašoma apie naująją mo- įvertinę, pradėjo darbų teiki- 
ralę, paskum iškeltu klausimu būdavo pasiginčijama, o(inni reikalingos pagalbos pa-

tikisi ir laukiai bent kokios 
pagalbos. Nėra tarpe jų da
bar politiškų nė tikybinių ski
rtumų, nes niejaimė ir vargas 
visus suvienijo; visi lygiai ke-

kurioje tikisi talkos ir didelės 
pagalbos iš Amerikos lietuvių. 

Amerikos lietuviai čia nors

susirinkimas dažniausiai būdavo baigiamas balsavimu, 
kas kiek pasisakys už iškeltąjį klausimą.

(Daugiau bus.)

DRAUGAS

TRAUKINIO VAGONAI NUSIRITO VANDENYNAN

("UrauKas" Acme lelepholoj

N. laimė įvyko arti D?1 Ma.r, Cal. Prekinis traukinys nušoko nuo bėgių ir eilė vagonų nuo 
kriaušo nusirito įp:.ikalnėn stačiai į Tikąjį vandenynų. Žuvo trys geležinkeliečiai.

Atgal tindami. Toli teisime

las. Ten vaitoja ir mūsų bra-Į visose žymesnėse kolonijose į-j rymo Lietuvoj dabar visi lau- 
ragioji Lietuva! Azijos barba- [ Įsteigė fondus ir į juos deda kia ir visi šventai tiki, kad

priklausomybę, atėmęs gyven- [ tavos gelbėjimui. Nesvarbu

tojais paliko laukti nezinlomo tangomis vien/ 
rytojaus. To rytojaus Lietuva j ėiam tikslui — Lietuvos gel- 
dabar laukia; laukia ir neži- Įbėjiinui ir atstatymui jos me
no ko sulauks! jpriklau'somybės.

Lygiai nežinodami ko su
lauki, savo rytojaus laukia ir 
visa eilė prakilniųjų Lietuvos

NACIŲ AGENTAS

PP1
kaulio kampelyje, pasiekia al
kanųjų mūsų brolių skundai: 
iš Vokietijos, Prancūzijos, I- 
talijos, Portugalijos ir kitur. 
Pasiekia mus skundai mūsų

dabar primesta Lietuvai sve
tima vergija yra tik laikina,

tojams visokį turtų, uždėjo į kokiais vardais tie fondai va- kad lietuviškų 'sielų jį slėgs 
vergijos pančius, pasėjo sbiz-1Įdinami; svarbu tai, kad jie neilgai.

ir vis, šąli su jos gyven- j įsteigti išeivijos lietuvių pns- Į Tm]> suprasdami reikat,( pa

anT1?' k"'1 Pa" sistengkime jau esančius fon
dus daugiau papildyti auko
mis, net ir prisiartinančių Ka
lėdų šventės proga,. Apsieiki- 

Tam tikslui įsteigti fondai met su menkesnėmis vaišėmis, 
su savo skyriais dabar dirba' su retesniais pasisvečiavimais. ’ 
visomis išgalėmis; yra surink-1 su mažiau dovanų savo gie- 

vaikų, kurie ištikimai rūpino- ta jau nemažos sumos, o per ' Tiesiems, o sudarykime stam- 
si ir veikė sava tėvynės nicp Į sekančius mėnesius turėtų būt' besnes auka'.? Lietuvos vada- 
priklausomybės ir gerovės is- surinkta šimteriopai daugiau, vimui, kad tam tikslui grei- 
laikymui ir, pavojui ištikus. Tada bus galima sušelpt už-! čiau susidarytų didesnės su
kūriems proga patarnavo, be- sienvje vargstančius tėvynės
go iš tėvynės į svetimas ša-!vaduotojus, o kita dalis aukų. 
lis, kad ten koncentruoti savo ' pasiliks rezerve, kol viliokių 
jėgat? gražinimui Lietuvai kri- ' ar kitokiu būdu atsidarys d i- 
svės ir nepriklausomybės. At-1 į pač.ią Lietuvą. Į Lietu- 
sidūrę svetimoje šalyje, jie VJJ dabar visos durys d,fl(’iai

mos. NelaiukiniKJ kol pats rei
kalas pabels į mūsų duris, ka
da būsime dar kaip reikiant 
nepasirengę. Kitos pavergtos 
tautos savo tėvynių vadavi- j 
mui yra jau surinkę stambias1 
sumas ir, reikalui atėjus, tu- j 
rėš kuo šelpt tėvynių vadavi,- 
mo darbus. Neatsilikiime ir 
mes! Privalome daugiau pa
dirbėti, daugiau prisidėti, dau 
giau paaukoti cnt savo tau
tos aukuro — tėvynės vada-1 
vimui.

Visas darbas, dedamas Lie- 
' tuvos atvadavimui ir jes ne- 
įpri k 1 au som y bė s a t s teigi n i ui,
yra darbas šventas, ir nuo jo 
atsisakyti neprivalo nei vie
nos ištikimais mūsų tautos sū-' 
nūs ar duktė. Kiekvieno tam 
tikslui dėtos pastangos bus 
vertinga auka ant tautos au
kuro. Tad, kas tik kuo gali
me, prisidekime, ir stokime 
prie švento darbo — tėvynės 
vadavimui ir jos nepriklauso
mybės atstatymui.

J. J. Bačiūnus

vengtai tėvynei ir jos vaduo
tojams, kurio, savo gyvybę 
gelbėdami nuo pavojaus, spė
jo pabėgti į sveti man šalis,

aniz., kurs areštuotas Mihvnu- 
kee, Wis., kaip norių Vokie
tijos agentais kurs neįsiregis
travęs valstyltės departamen
te.

Oficiozas “Tarybą Lietu- 
I va’’ rašo: “Mariuiinpolės grei
tai pagalba netvarkoje. Lap;- 
kričio 4 d. prie Kvietiškio že- 

, mės ūkio mokyklos ant gėlė
li z žinkelio įvyko nelaimė. Šaiu- 

CDmuffa," Arme telephoto) kinnt j nelaimės vietą grei- 
Eugene J. Buerk, 40 metą tąją pagalbą, ji neatvyko. Pa

aiškėjo ir neatvykimo prieža
stis: netvarkoje mašina ir knž 
kur dingęs šoferis”. Vienu žo
džiu viskas eina staebanovie- 
tiškai!
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KLAUSYKITE! — PATIKS!

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!!
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10.00 vai. ryte — WHIP — 1480 Kiloc.

S

»

Juozas IVarputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flc~utė (Lakštutė) Balsiutė 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūtė ir Al James
Kristina Kriščiūnaitf ir Jonas Parmina 
Astuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius ‘Sunk Liu Lujis’ ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Liuliojančios Lietuvaitės 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti

0

Šaltimieras Radio Advertisers
6912 South Westem Avė. Chicago, Illinois

Tel. Prospect 4050 
“TIIE LITHUANIAN HOUR”

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

a

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padalytų Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu- 

g sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų.

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

s*. greitų ir teisingų patarnavimų.

a 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 •< 
« 2

S

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

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

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

Kreipkitės į SABONĮ:
1735 S. Union Avenue,

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

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

Tel. LAWndale 1707

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

THINGS THAT NEVEB HAPPEN i
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŠAUNUS BANKIETAS STUDENTAMS 

PAGERBTI
Po Bankieto Studentai Išrinko Komisiją

Studentų Ir Profesionalų Kuopai Įsteigti
Puošniam Crysdal Ballroom, pagerbimų įdėjo straipsnį į 

Fort SheLby Jlotel, įvyko ko-
legi jos studentų pagerbimui 
bankietas, sekmadienį, gruQ- 
džio 29 d. vakare, šventadie
niškai nusiteikę bankiete link
sminosi virš 200 dalyvių.

Programų atidarė Petras 
Medonis, Federąeijos 4 skyr. 
pirm. Maloniai pasveikinda
mas visus susirinkusius ir gra 
žiai apibudinęs vakaro tikslų,

uiaiversitvto oficialį žurnalų 
“Varsity News”.

Gyvai ir jausmingai kalbė
jo lietuvis Barney MeCosky, 
žymĮite Detroit Tigers’ out- 
fielder, įvardindamas lietuvius 
pakilusius į viršūnes sporto 
srityje ir žadėdamas asmeniš
kos paramos jauniems sporto 
mėgėjams.

Yrių širdis patraukianti bu-
perstatė vakaro vedėja Orjų' vo Vinco Banionio, U. of D. 
Kratavičienę, kuri angliškai i 1941 footbaill team kapitono, ; 
pasveikino publikų ir tarp ki- kalba. Linkime Vincui kuo 
to pareiškė; gražiausio pasisekimo ir mie-

“It seems especially fitting lai pažymini, kad jo mainytė 
and quitie symbolic, as the 1 Ona Banionienė, uoli, susipra- 
festive joys of Christmas tusi Federacijos narė, remiam-

D B A II G A S

AL SMITU REMIA PREZ. ROOSEVELTA ra reikalinga ir Lietuvai nie 
ko nepagelliės, arba kuri tuja 
rinkliava nori kas nors pasi
pinigauti, tai labai klysta. 
Nedirbsime,; neaukosime, lais
vos Lietuvos niekuomet ne
matysime. Tai aišku, kaip die
na. Tam tikslui aukoti mūsų 
draugijos ir mūsų klubai tu
rėtų. Jei nebūsime pasiruošę, 
kuomet lletuvos likimas bute 
sprendžiamas, tikrai pasilik
sime kacapų vergijoj.

West End

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
IfieLuunlnuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
32 METAI PATYKtMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visų aklų Įtempimą.

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

OPTOM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-tos
Telefonas CANAI. 0523 — Chlcago 

OFISO VAIiANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. ra. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI 

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR GH1ŪURGA8 
2155 VVest Cerinak Koad 

OFlbU VALANDOS 
1 — « ir 6:30 — 8:30 vakare 

__________tr • pagal sutarti._________

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso; 215b W. Cermak Rd. 
Tek CANaI 2345

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

Tel HENUock 3150
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ti visus darbus Tėvynės ir Ba
žnyčios labui.

Garbingai apvainikavo mo-

nierge with the cldsing year. 
that we of the older genera- 
tions take this deep pride in 

* our collegiate youth. Thiciy are ]i!Sieįvių pagerbimų savo kal- 
our joy of today — ouir pro- ,ba iš Aužrots VartiA ^apįj^ 
mise of tomorrow! Cliicagoje atvykęs kun. dr. J
’ “Bear Collėgians, to you, Vaškas, M.I.C. Kol gyvuoja 
the flower of Detroit’s

'•Draugus" Acme telepnoto )

Al Smith raiko pyragų šarvo 67 metų amž. aukaktuvėmis 
New Yorke. Prieš tai jis įvertino prez. Boosevelto nusistaty
mų remti Angliju ir sunaikinti nacių užsimojimus Europoje.

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
** 7 ’
Atsirado mūsų 

kilnių žmo-
North Side

Šventės prabėgo. Senieji

(Vyčių kuopos susirinkime 
A. Sadauskas ir N. Onaitis 
pakelti į antro laipsnio nar 
rius. A. Sadauskais jau 1915 
ųi. buvo Vyčių organizacijos 
veiklus narys. 1916 nu buvo 
išrinktas ^kuopos pirmininku 
ir daug veikė. N. Bulaitis Jlo- 
meste;de buvo veiklus narys. 
Praeitų metų valdybos nariai: 
P. Jevaltas, B. ŠimelisĮ, E. 
Šauliūtė, M. Šimeliūtė, V. Ma
rcinkevičiūte ir R. Dudėnas pa
kelti į pirmo laipsnio narius. 
Po ceremonijų suruošta vai
šės.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel.:
VIRginia 1886

Rezid. Tel.:
PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

185? West 35th Street

Tek YARda 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

1 2 iki 4 ir l iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'luipgi akinius pritaikau.
3343 5. riatsu.4 Street

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien
Trečiad.

nuo 2:00 iki 
ir Sekinad. tik

8:00 vai. 
susitartus.

stu
dente body, we vvisli to pass 
on a torch —: the torch of 
Lithuanian culture, ideals and 
tradition. Hopeful is our con- 
fidence that ,you will ever 
hold thait torch aloft ųnij, with 
youthful zeal and vigor, fan 
its f lame into a neiw and 
brighter brilliancy-

“To each of you, individua
li y, the Federation wishes 

’grėat teuccess, botb spirituul 
and mateliai, — the fulfill- 
ment of every liope envisioned 
upon the horizon of your 
dreanis. Būt with all that.*

• maiy you evteir remain, at beari,
; a “tikras lietuvis”, a “tikra 
‘ lietuvaitė ’ ’.

Federacija džiaugėsi susi
laukus į bankietų svečio iš 
Chicago — “Draugo” redak
cijos nario, Igno Sakalo, ku
rio įdomi kalba, kupinai tėvy
nės meilės ir jo kalba gaivi
nančiai atsiliepė į kiekvieno 
širdį ir jausimus.

Ypatingai gilaus įspūdžio
- padarė dalyvavimas jėzuitų 
" klierikų: E. J. Alontvilo ir R.

C. Jančaiuskio, kurie profeso- 
o riaujai garsioje mokslo įstai-
- goję, University of Detroit. 

Klieriko Montvilo turininga
'■ kalba,, anglų kalboljei, nepa- 

prastai paveikė visus ir pagei
dauta^ kad ištraukos tilptų 
“Michigan Catholic” skiltyse. 
Klierikas Jsančauskis iįradžiu 
gino publikų gražiai prabil
damas lietuviškai. Malonu pa
žymėti, kad U. of D. vyriau
sybė apie lietuvių moksleivių

kaip pernai, 
parai; ii joj tokių

ktv.mcj. kurie per Kalėdas atsinii- 
metai pasižymėjo neramuma.s, vargstaIlfit( Ueto ir a„. 
kraujuose maudos, pusė pa- p() Lietuvos Oe|
šaulio. Lietuv,, patiko 'hdŽM. ,,-jil||o Fondan . v#r

......................... , . . u ,sia nelaim5< * neteko “P"’ dai: J. Senulis, Iz. Lukšys, 1>.
! klauso,uybės. Lietuvi,, tautai Povilaįkic.

A. Vaišus, M. Gudųžaus-

tokio aukšto mokslo ir tokio 
žavinčio būdo vadai, taip mo
kant užimipionuoti jaunimų,

Šv. Vincento moterų klu
bas, gruod. 17 d., turėjo drau
giškų vakarėlį, kurį suruošė 
Slavinskienė ir Brown.

(Tęsinys 6 pusi.)

lllllllilllllllllllllliilillili-.iiiiillliiiiliilllll) 

AKIŲ GYDYTOJAS

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 suLii’sutarties

v-at-

abejojimo, žiūrėti į ateitį. 
Prieš smarkiausias, ištautėji- i 
nio bangas būsim neįveikia,- ; 
mi! Federacijos 4 sk., stutkm- 
tiįja ir visi detroitiečiai kun. 
dr. Vaškui begalo dėkingi.

Į linkėjiniute 40 pagerbtųjų 
studentų, atsakė visų vardu 
Win. Alarkovich, Aldona Žu
kauskas, Crispin Tonelus ir 
Cecelia Stanton.

Bendrų dainavimų lietuviš
kų dainų vedė gražiabalsis te
noras Jonas Valiukas.

Aukštakalniu orkestrai grie 
žiajit angliškus ir lietuviškų.? 
šokius —: svečiai rado progos 
arčiau susipažinti su studen
tais.

Pakilusiu ūpu studentai ka
lbėjo apie tolimesnį bendiai- 
darbiavimų. Išrinkta komisi
ja iš Wm. Markovicb, Crispin 
Tonelus, Cecelia Stanton, Al
dona Žukauskas ir VaJeria 
Jusbkevich pasitarti tuo rei
kalu su vietos klebonais.

Linkime energingiems stu
dentams, mūsų išeivijos būsi
miems vadams, geriausios klo
ties! Juose yra mūsų tauto* 
viltis ir ateities užtikrininias.

Surengi lamas šį 
Federacijos 4

gręsia išnaikinimas, badas, li
gos ir tikybos, išniekinimas. 
Žudynėš Europoje negali nei
giamai neaitsiliepti ii' į Ame
rikos gyventojus. Mes gami
namą, kaliame ginklus, kad

ne,
kiūtė ir

/IT

NAPPY
tauto
>W0

COMING UP IN 
THIS BATTlEOF 
THE CENTURY.. 
THCRE GOeSTHS

BELU AS THE
BOVS RECIEVC 

FINAL INSTR9C- 
TIONS EROM 

THIERCORNERS

4

liti.

V. Marcinkevičius.
Kiek-vienas lietuvis turėtų tas 
pti Lietuvos Gelbėjimo Foi’Jdo 
nariu (Doleris į įlietus). Kas

mūsų kraujo broliai sename mano, kad šioji rinkliava nė- 
pasaulyje galėtų būti sk<T- _________________________
džiami ir 
nija.

iudomi. Ar ne iro-
DR. KARI. NURKAT

(Nurkaitis)

vienų gražiausių dorbų. I’a- 
triotingoji Detroito lietuvija 
tai labai įvertiną ir p siryžu- 
įsi visais būdais remti kiek
vienų tolimesnį Federacijos 
darbų. Dalyvė

Jei ne tos skerdynės pasau
lyje ir labai miglotas rytojus, 
švenčių nuotaika mūsų kolo
nijoj būtų kuo pilikiiiusiu. Ka
lėdų giesmės mūsų. bažnyčioj 
ypač gražiai skambėjo šiemet, 
įvairių muzikos įrankių bal
sus galima buvo girdėti Į>er 
Piemenėlių mišias 12 valandų 
naktį. Įteikia atiduoti kreditų 
mūsų chorui ir jo vadui Jonui 
Senuliui, kuris nepatingėjo 
pasiieškoti smuikininkų, čelis- 
tų, gitaristų ir su jais padir
bėti. Altorių papuošimas ir 
Betliejaus kūtelės įrengimas 
aiški<ii bylojai apie seserų Pra- 
nciškiečių iš Bsplen artistiš
kų skonį. Esplcnietės seserys 
mūsų bažnyčių laiko savųja

bapkietų bažnyčia ir jai psišvem ia. daug 
skyrius atliko • darbo ir laiko. Didelė kredito

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius.

Kiekvienų dienų randasi:
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street

Tel. Yards 3089

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OIT'OMEIKICAUUY akių 
SPECIAUSTAS

Suvirs 20 mrtų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvinis akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karStį. 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. 
Nedčliomis pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigios, kaip

pirmiau.

4712 So. Ashland Avė.
Telefouas YARDS IS7S

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii

Phone Cicero 4276

DR. P. ATKOČIŪNAS
l)AN’l’r<5T A R

1446 S. 49th Ct., Cicero, iii.
Antradieniais, Letvirtadiemais 

ir Penktadieniais
Valandos: 11Į-12 ryte. 2-6, 7-0 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — a popiet.

Telefonas CANaI 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAI 

2202 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 

ir pagal sutartį.
Bekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SELiey 0434.
Tek Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kanip. lutos Gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tek Cicero 1484

dalis priklauso abejo sese
riai Elconorui, kiniai Aukš
čiausias nepašykštėjo dailė: 
skonio. Kalėdų dovanėlė baž
nyčiai ir šv. Pauliaus našiai 
tynui šiem; t buvo didesnė.

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki tl Dienos. Neš Nuošimtį nuo 1 Dienos

TURTAS VIRŠ------------- £5,500,000.00
Atsargos Kapitalas Virš - — $400,000.00
Dabar mokam 3’/2% ui pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

end
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Chartered by U. S. Government.
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED.

4,192 ARCHER AVENUE
TEL. VIRGINIA 1141.

VAL.: 0 iki 4 p. p. Trcėiad.: 0 iki 12:00 p. Acšted.: 0 iki 8:00 v.

2

7.
Ęy Irv Tįnuan

DR. A. JENKINS
(Lietuvio)

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

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayetta 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais lz 
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avu 
TeL YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Seštadinuiais.

DR. UHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Tel MIDway 2830 . Chicago, Ilk 

OFISO VALANDOS:
N uo 10 iki 12 ryto, 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo iu įai 12 vai. ryto.

DR. MAUhlGt KAHN
GYDYTOJAS IR OHliiUKGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

Tel. xARds 0994 
Rez. tek PLAza 3200

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčliomis nuo 10 iki 12 vak dieuj

Tel. YARds 5557

DR. IKANK C. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
16d1 VVest 47th Street 

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

______ ir pagal sutartį.__________

DR. P. J. BEiNAR
(Seiuarauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6990 So. naisied Street

TELEFONAI:
Ofiso — W£Ntworth 1612.

Res. — YARds 3956.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Y

f

AMERIKOS LiEl UVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Etes. 6958 So. Talman Avė. 
Etea Tek GROvehUl 0617 
Office tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2- 4 ir 7—9 vak. 
Retvirtad. ir Nedčliomis susitarna.

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKŪL'IS ~
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedčlioinia pagal sutartį.
Office tel. YARds 4787 
Namų tek PROspect 1930

Tol. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 >. ». 
REZIDENCIJAI

6631 S. California Avė.
M. MFaklIa TBM

YARds 6921. 
KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
Gydytojas IR OHlteURGAS 

Ofiso vak: nuo 1-3; nuo 6:30-8:38
75o Wesl 35th Street

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tek: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

N etlehomia į, ag ai su tartį.

Tek CANaI 0257
Ree. tel.: PROspect 6668

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Reaidencija: 6600 So. Arteaian An 
VALANDOS] 11 v. rjto iki 8 pov>al 

« iki ■ eak .akar»

Metinis
a s

Dienraščio “Draugo”
K o n c e r t

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

SOKOL HALL
Rezervuokit tų dienų — 

“DBAU.GUV’.

V
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KOLUMBOS VYČIAI PAGERBS J. M. 
PRELATĄ MYK. L. KRUŠĄ

Kas metai šimtai naujų 
narių įsirašo į Kolumbo Vy
čius. Kas kart šie būriai 
naujų narių pavadiname kla 
sėmis pasižymėjusių asme
nų. Tad-gi pirmoji 1941 me
tų klasė, kuri gaus pirmą 
ir antrą laipsnį, antr., sau- 
sio-January 21 d., 1941 m., 
Archbishop Quigley kuopos 
name, 1035 West 31st St.,1 
bus žinoma ir užvardinta 
“Monsignor Krušas Class.” 
Tai bus pirmą kartą suteik
ta lietuviui garbė ir visi 
Kolumbo Vyčiai Archbishop 
Qųigley kuopos džiaugiasi 
gavę progą pagerbti taip 
aukštą kunigą ir pasižymė
jusį pilietį.

Kolumbo Vyčių Arehbi- 
shop Quigley kuopos laikraš 
tis “The Quigley Knight,”į 
savo gruodžio laidoje labai 
pilnai aprašo apie J. M. ! 
Prel. M. L. Krušą, šv. Jur
gio parap. kleboną, kuris 
buvo pirmas lietuvis Ame- 1 
rikoje tapęs prelatu. Pažy- j 
mėta yra apie jo susidomė
jimą ir pagelbą suteiktą įs
teigti Šv. Kazimiero Kapi
nes, Šv. Kazimiero Vienuo
lyną ir Akademiją ir lietu
vių katalikų dienraštį

“Draugą.' Prel. Krušos ra
ginimu Marijonų Kongrega
cija įsteigė Misijas Argenti
noje ir Lietuvių Mokyklą 
Brazilijoje, kuri yra vedama 
Pranciškiečių Seserų.

Toliau pažymėta, jog ka
talikų jaunimas visad yra 
buvęs arti jo širdies. Jis yra 
didis rėmėjas įvertindamas 
jaunus vyrus, kurie priklau
so ir veikia su didžiulėm 
katalikų organizacijom, kaip 
Šv. Vardo Draugija, Kolum
bo Vyčiai, Lietuvos Vyčiai 
ir kitose organizacijose. I

Daug Prel. Krušo para
pijiečių priklauso prie Arch
bishop Quigley kuopos, ku
rių tarpe radasi Stanley j 
Pankauskas, Valerijus Mat- 
low, Peter Kančius, broliai 
Brožiai ir daug kitų. Kun. 
Gaučas, Šv. Jurgio parap. 
vikaras ir kun. S. Petraus
kas, buvęs Šv. Jurgio pa
rap. vikaras, šios kuopos 
nariai, labai nudžiugo, išgir
dę kad naujų narių klasė! 
bus užvardinta pagarbai my| 
limo Prel. Krušo.

Visi džiaugiasi ir šia pro
ga kviečia visus lietuvius; 
įsirašyti į Kolumbo Vyčių 
Archbishop Quigley kuopą.

1940 metų “Monsigpor Bona’s Class” naujų narių, kurie įsirašė į Kolumbo Vy
čių Archbishop Quigley kuopą. Paveiksle pirmas kunigas iš kairės, pirmoje eilėje 
yra kun. Gaučas, Šv. Jurgio par. vikaras.

IŠ MŪSŲ TARPO
1940 metams prabėgus 

žvelgiame atgal į jas su šyp 
sena. šie metai buvo labai 
sėkmingi mūsų organizaci
jai. Gal iš sykio neatrodo, 
kad daug kas buvo padary
ta, bet, sudėjus visą į • krū
vą, matome, jog Lietuvos 
Vyčių choras yra labai darb 
šti jaunimo grupė. Tikrai 
nei patys nežinome, kiek 
naujų dainų išmokome, bet 
dabar, gale metų, didžiuoja
mės, kad choro repertuaras 
padidėjęs mažiausiai per? 
kiasdešimt naujomis daine
lėmis.

Turėjome du sėkmingus

vakarus: Chicagoje — kon
certą sausio mėnesį, ir ope
retę lapkričio mėnesį. Kon-, 
certas pakartotas Lietuvos 
Ūkininkų draugijai, Mar- ! 
ąuette Parko Vyčiams ir 
West Side parapijoje. Daly
vavome vasario 16 dieną vi- 
durmiestyje Lietuvos nepri
klausomybės parengime, 
Brighton Parke Šv. Kazi
miero dienos iškilmėse ir, 
kaip kas met, dainavome 
liepos 4-tą dieną Lietuvos 
Vyčių didžiame piknike.

. Didžiausias įvykis perei
tų metų buvo mūsų kelionė 
į Detroit, Mich.. kur pakvie
tė mus išpildyti programą 
Lietuvių Katalikų Federaci

jai. Detroitiečių vaišingumą 
ir jų karališką mūsų pri
ėmimą niekuomet neužmir
šime.

O dabar, kas laukia mus 
1941 metais. Tik laikas tai 
nuspręs. Pramatome švie
sią ateitį ir manome, kad 
ir šie metai bus gana turi
ningi.

Šauniai .sutikome naujus 
1941 metus barfkietu, kuris 
įvyko gruodžio* 31 dieną,
“Little Bohemia.” Atsilankė 
daug svečių, jų tarpe buvu
sių choro narių ir linksmai Ketvirto laipsnio nariai, pilnai apsitaisę, veda kuo-
visi praleidome laiką. pos narius parodoje prie Ketvirtmečio Šv. Komunijos.

Taip bridgeportiečiai matys narius Sausio 19 d., 1941 
m. einant į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, priimti šv. Ko- 

PLAT1NKITE “DRAUGĄ” mųniją. Po šio įvyks pusryčiai kuopos name.

GIRDĖJOME KAD:
1941 metai žada pratur

tėti keliomis naujomis pore
lėmis Vyčių tarpe, nes 
“Dan Cupid” meiliai pažiū
rėjo į Cecelia Kvietkus iš 
Brighton Parko ir Stulgai tį 
iš tolimo Kenosha, Wis ; 
taipgi į Pauline Kass ir Er- 
nest Sutkus, abu Vyčių cho
ro nariai.

Nors dar nėra paskelbta, 
bet atrodo, kad neužilgo vie 
nas mūsų darbštų choristų 
iš West Side kolonijos pa
klaus vienos vestpullmanie- 
tės labai svarbų klausimą.

Ir kitas gana darbštus 
vestsidietis “atu.tr j ūbavo’’ 
į “New Year’s Eve Party”| 
ieškodamas vienos brighton 
parkietės.

Praėjo “Leap Year” ir 
matome, kad vyrai vėl uo
liai stoja į darbą. Geriau
sio pasisekimo.

Jeanine Pikturna susieina 
su vienu iš mūsų buvusių 
choristų. Ar negali ji pri
kalbėti jį grįžti į mūsų tar
pą?

Violet Spirauskas, buvu
si choristė, dalyvavo New 
Years Eve bankiete, o gal 
ir pasiliks su mumis per vi
sus 1941 metus?

Nors visiems dar nėra ži
noma, bet Antanas Linkus 
pereitose repeticijose paro
dė savo tenoro balsą, kaipo 
“hidden talent.”

Iki pasimatymo kitą penk 
tadienį. Linkime visiems 
Laimingų Laimingiausių 
Naujų Metų! H. ir P.

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER
SOKOL SVETAINĖJE 

234-5 South Kedzie Avenue 
Sekmadienį, Sausio (January} 26-tą Dieną,

Pradžia lygiai 5-tą vai. popiet

DRAUGO" KONCERTĄ

Šokiai t*o koncerto 8-t$ vai. vakare

GARSUSIS DE PAUL UNIVERSITĘTp A CAPPELLA CHORAS
Dienraščio “Draugo” šiauriame koncerte dalyvaus rinktjnės Chicagos katalikiško jau

nimo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčiu artistai! Dainuos, gie- 
duos garsusis De Paul Universiteto A Cappella Choras, kuris stebipo vis* Chicągą per pra
eitus metus! Koncerto dirigentai Paktara* Arthpr C. Recker, iš P© Paul Universiteto ir 
Prof. Juozas Sauris, Chicagos Vyčiu Choro vedėjas.

CHICAGpS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS

Chicagos Uietųviąį! Amerikos Lietuviai skubėkite j 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.

tiitl-*- nfirm
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NIAGARA FALLS, NEW YORK
Nepaprasta Švente į110 parapijos patikčtinių-

Pirmu kart Niagarai Falls'trustisV pasitarimas. Par pi-
1 jai prieš akis stoju keletas 

lietuviu gyvenime buvo vai- „„ . • ... , / . ,* : svarbių reikalų, kaa kuriuos
kų šventė. Nors beveik kiaura1. > -v,. ...................... .... * teks risti vyskupijos kurijai,
diena lijo ir sunku buvo žiliu-'.... . * .. .‘ . . v. kitus į paltys susitvarkvsinie.
nėnis atvykti j .bažnyčių, bet į
gi susirinko nemažai. .Pavasaryje t.ks pagrindini i

v .. j, . 'peržiūrėti ir sutaisyti bažny-I mn., ,į jonai,1 vaiku švente prasmė o ha-i .. . . . . i . j ». . ‘ eios stogas, kai tą (kirbą at
liksime, imkimės balnvėia da- 
žyti. .Jei visa pasiseks, kaip

. ir z t •*• • • ! n«»»atoma, — rud niop, .gal,
A. Matulaitis, MIC., ir prie I irutė l lėM I i ir 11' '. I lll> l .11 žžllll llė'i.

1 gruodžio 20 t

gauna darbą. Todėl, galima 
tikėtis, jog ir mūsų, parapijos 
gyvenime bus padaryta pažan
gos. Parapiją slegia didelės 
skolos. Nedidelei kolonijai te
nka vien tik nuošimčių ban- 
kani's sumokėti apie šimtas 
dolerių kas mėnuo. Nuošim
čiai ir skolos sunkina darbą. 
Galvoj ana kaip tų naštų at
sikratyt. Apie visus gerus su
manymus, kuriuos patiekia 

kun. Matulaitis
žada. pranešti parapijos 'žiniai.

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS 
Bridgeville(Atkelta iš 4 pusi.)

Gruodžio 22 d. buvo mokyk
los vaikų kalėdinis vakaras. 
Programos suruošime pasidar
bavo s.terys mokytojos. Žmo
nių prisirinko ųiilna mokyklos

“Vienas žmogus turėjo fy- 
gų, medį, pasodintą savo vy
nuogyne ir atėjo ieškoti ant 
jo vaisių, bet nerado. Tuomet, 
jis tarė •vynuogyno užvaizdai:

svetainė. Kun. A. Karužiškis I
pasakė pritaikintų vakarui Jau treji metai kaip atei.-
kalbą.

Trijų Metų Mirties 
Sukaktuvės

žnyčiojei 3 vai. po i; lietų. Var
gonams grojant — Sveikas 
Jėzau gimusis, išėjo kun. k.

Prak artelės, kuri šiemet buvo 
nepaprastai gausiai padabin
ta, prabilo j susirinkusius vai
kučius iš karto lietuviškai, o 
paskui ir angliškai. Laike jo 
kalbos du kartu sustojo vai
kai ir sugiedojo Kūdikėliui 
Jėzui dvi giesmes. Po to se
kė Kūdikėlio Jėzaus pasvei
kinimas. Mažyčiai lietuviukai 
artėjo prie Dievo Siūlo ir bu
čiavo Vaikelį JPzų. Sveikino 
Jį ir suaugusieji. Po tam se
kė palaiminimas Švč. Sakra
mentu.

Parapijos salėjei buvo ant
roji trukšmingoji dalis. Prie 
parėdytos Kalėdų eglutės, nuo 
sukabinėtų dovanų nulinku
siomis šakomis, įsėdėjo Mari
ja (Birutė Stakniflnaitė) su 
Kūdikėliu Jėzumi. Ji pagie
dojo vaikeliui Jėzui giesmę, 
pianu pritariant Elenai Ge-
niūtei. Mot. Tūbinis pasakė! Visoje apylinkėje ir pačia- 
eilutes lietuviškai, taip pat me mieste darbai einla labai

įsigysime n uju s 
Nors skolos pas mus į.^ninžai, 
galima (sakyt, per daug, bet 
skolų nedidindami, manome, 
visus šiuos bėgamuosius rei
kalus pilnai aprūpinsime, pa
riedant visos kolonijos lietu
viams.

Šv. Jurgio Socialia {Sporto 
Klūbas turėjo susirinkimą 

Be paprastųjų 
savo reikalų, nutarė įtaisyti
salėje įvairių žaidimų,: ping 
pong; guininvs ‘horse slioes’ 
ete. Bet svarbiausia, — lai 
Sportinio veikimo praplėtie rs 
Sutarta organizuoti 12-15 me
tų vaikinų krepšiasvydžio ko 
maudas. Taigi, basket-ball 
žaiy ne vien suaugusieji, bet

N>.:iuji Metai. Su jais Ni
agara Falls lietuviams prasi- ...................

, , . i i- ir jaunieji turės pastovų modeliu naujas laikotarpis. Kun. i .
■ , ai t- i •»• ai™ kytoją ir galės rungtvniautidr. K. A. Matulaičio, MIC., J 

buvimo metu padaugėjo ijia- 
rapijonai, nes kai kurios šei
mos, pirmiau atsisakiusios dė
tis į bendrąjį lietuvišką dar
bą, grįžo ir žada kartu dar
buotis su visa kolonija. Gra
žus reiškinys. Vertėtų ir liku
sioms peržiūrėti savo nutoli
mo priežastis, o gal ir jos ras, 
jog tos kliūtys jau seniai p> 
siliovė buvusios.

lietuviškai eilutes sakė B. 
Stakniūnaitė; angliškai ilgas 
eiles deklamavo V. Jančiulls. 
Vaikučiai mokyklose mokosi 

.Kadangi visi kiek vyresnieji 
kalėdinių giesmių, tad visa 
publika — vaikai sugiedojo 
keletą jiems žinomų giesmių. 
Visa baigėsi gražiai.

Tuo tarpui M. Tubinienė, O. 
Jankauskienė, M. Urbonienė 
ir kitos javuose visiems •vai
kams ir suaugusiems skanią 
arbatėlę su daug gardumynų, 
pyragais, saldumynais. Vaiku
čių prie stalo sėdė o 25. Pa 
eibaigus vakarienei, vaikai pa
žaidė, patrukšmavo beveik va
landą, o paskui nuilsę, laukė 
Kalėdų, Dieduko su ypatingo
mis dova nomis. Kalėdų Die-Į 
dūko nebuvo, bet jo dovanas 
vaikai gavo. Kol apsidžiaugė 
dovanomis, praėjo kita valau- I 
da. Patenkinti ir įilsę skirstė- Į 
si namon. »

Vaikai šią šventę ilgai at
simins, ypač gi du: Joti.v? Tū
binis ir Leonardas Zelionis, 
nes juodu tą dieną priėjo pir
mu kart prie šv. Komunijos 
Klebono ir trustisų 

Gruodžio 29 d. buvo klebo-

gerai.

Gėlės Mjltntiem- 
Vestuvėms. Kaukte 
tams baltintu tėm 
Ir Puošimams

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

t ONRaO
P o to grafa?

<tudlja įrenvi. 
noa rū*i-« «i. ,w 
ternlškonils i< 
mla Ir Hoilvuooo 
hdesomta Di e b a i 
Oa ra n t u o t a a

420 West 63rd Street 
TeL: Bisnio — ENOletrood 5883 

Bes. — EN01ewood 5840

nu ir ieškau vaisių ant. šito 
fvgų medžio ir nerandu; iš
kirsk tad jį, kam dar žemę 
užima. Bet ,ana« atisakydamas 
jam tarė: Valdove, palik jį 
dar šiais metais, iki aš apka
sui jį ir uždėsiu trąšų, ir, ra
si, jis neš vaisių; jeigu gi ne, 
tai paskui jį iškirsdinsi 

Pasislėpė amžinybėje 194(1

Šv. Vincento parapijos lie
tuviai suaukojo $121.12 Lie
tuvos Gelbėjimo Fondui. Po 
$5.00 aukojo: Šv. Vincento 
nioLrų klūbas, Tretininkai-ės,
SLKKA 35 kuopa, J. Šmulis,
A. Paleckis, N. N., kun. .J.
Vaišnoras.

Po $2.10: J. Blauzdiis, Pet- nietai. Jei šiandieną Visaga-
ronė Zink, A. Žukauskienė. 

$1.25: A. Lastauskas.
Po $1.00: A. J. Mažeika, K.

Sherman, S. Danilevičienė, A. 
Kudirkienė, P. Genaitis, A. 
Plickyą, M. Steponavičienė, A.

lits Dievas pasakytų vienam 
mūsų: Gana tau gyventi; su 
šiais metais baigsi savo 'že
mės kelionę. — Viešpatie! — 
šauktume! — leisk dar valan
dėlę čia pasilikti, leisk pasi-

STANISLOVAS
JANUŠKA

Jau sukako 3 metai, kai ne- 
gahertinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir 
brolį Stanislovą Janušką.

Netekome sr. vo ntvlln.o gruo
džio 31 d., 1937 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas r»tevp8 sutel
kia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jo sielą sausio 4 d., 
1941 m.. Gimimo Panelės švč. 
parap. bažnyčioje, 6:30, 7 ir
7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose ir sykiu 
su mumis pasimelsti už a. a. 
Htunislovo siela.

Nuliūdę: Motina I rštiV*. s»‘- 
suo Ona ir Giminės.

I

..... ii,i skverne, I. Marcinkevičienė, J.su kitų Kutu, ar mokyklų ko-i ’ ’
, • T • •• i, , Į Layman, A. Sadauskas, L. maudomis. Jaunieji bus moko- i - ’ ’

... at • ai ♦ Kairys, E. Pliuškis, K. Zuini tuoj po Naujų Alėtų. •’ ’
I kauiskienė, M. Astrauskienė,

Manoma, jog bus galima K. Jekelienė, J. Rubliauskas, 
juos suorganizuoti ir pramo- j B. Pužauskienė, V. Tvaska, 
kyti prieš būsimą Sportininkų
šventę — sausio 25 d. Tą die
ną įvyks rungtynės tarp Nia
gara, Falls ir DuBois koman
dų.

U rbonas, V. Layman, A. Pra- pUOšti vertingesniais darbais, 
nevicius, J. GJobis, P. \ itkau-( leiisik? šiam fvgos medžiui iš-

Sausio 5 d. bus škapliernois’ 
draugijos ir Tretininkų susi
rinkimai.Niekad nebuvo taip

geri darbininkams laikai, kai -----------
dabar. Iš kitų net miestų at-' Sausio 25 d.. Sportininkų 
vyksta žmonės į Niagara klūbo didelė sporto šventė. 
Falls ir po kuriam laikui K.K.M.

V. Skrebis, P. Scliaun, J. Lay
man, P. Locaitis, V. Rupei
kas, Z. Vaiciekauskifltė, J. 
Šumila, O. Kukueionienė, W. 
Layman, J. Urbonas, J. Bir
bilais, J. Šimkus, P. Jevaltas, 
B. Vis.ikavičius, P. Lukšis, 

Po 50c: O. Lukšienė, ir S. 
Benny. Kitos aukos smulkes
niais.

Nors laikas buvo nepatogus 
rinkliavai, bet Šv. Vincento 
parapija gražiai pasirodė. Tas 
rodo, kad lietuviai atjaučiu

a Lietuvos pabėgėlių padėtį it 
noriai aukoja į Lietuvai Gel
bėti Fondą. Vietinis

duoti vaisių... Bet, kaip ilgai 
negyventum, ateis “laikas į 
bočių šalį, kur meldžias kry
žiai, liūdnai palinkę! Iš kur 
numirę sugrįžt nebegali, r> 
mybės vietą ten apsirinkę!’’

Ne linksmos šiemet šventės 
buvo S;. Kasputytei. Dėlei su
žaloto paties kaulo prisiėjo 
jai atsiguli t i Mercy ligoninėje.

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.

AR DAUG KŪRO SUDEGiNAT ŽIEMOS METU?
Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją)

Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes:

1. Sutaupysite 40% kuro;
2. Apsaugo gyventojų sveikatą:)
3. Padidina namų vertę:
4. Taupo namų šilumą;
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų;
6. Greitai ir lengvai įtaisoma 

A pskaičiavimas Dykai I
iii

HONFH ROCK WOPL 
Cobkooaoo 
Fimous Ihsjvatihc Boarm 

Comw tmDGMMsmofl Boaoti 

SonWM»-3Oi» m Cumc Ft

4Slm m Gumc Ft

Pumi Dotavę m Laytm

HlAVT BoiLOW«MaTT»IA1-»-
MAsotiBv. Concnrrt. Etc. Parūpiname F,H.A. Paskolinimui 

ar Išmokėjimus.

raip pnt parduodame visokiausių stogų ir sienų| 
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
CHICAGO REPRESENTATIVE •

6343 S. Westem Avė. Republic 6051]
Warehouse: 0101 So. Stony Island Ava., tm. 80. OHICAOO 9215

PAMINKLAI
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE 

Prieinamos Kainos 
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE“

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

Saukite Tel. — SEELEY 0103

■
QUIRTUPLETS

usė MUSTEROLE for

CHEST C01DS
Mother—Giva Your CHILD 

This Šame Expert Care!
At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catching colil—their chesta and 
throata are rubbed with Children’a 
Mild Musterole — a produet made to 
promptly relieve the DISTRESS of 
children’a colds and resulting cougha.

The Quints have alwaya had the 
best of care, so mother—you may be 
assured of using just about the BEST 
produet made wnen you ūse Musterole. 
MORE than an ordinary “salve”— 
vvarming, soothing Musterole helps 
break up local congestion. Also made 
in Regular and Extra Strength for 
those preferring a stronger produet.

A. I
VINCENTAS
PETREIKIS

(tel. Fullman 0353)
Mirė sausio 2 d.. 1941 m..

10:30 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, raugžemių parapijoj, 
Sudėnių kaime. Amerikoje Iš
gyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Barborą, (po tėvais 
Tarvidaitė). 2 dukteris Oną 
Ix*vendauskt, žentą Juozą, duk- 
terę Elzbietą Petravičius, žen
tą Kazimierą, anūkę Barborą, 
brolj Kazimierą ir brolio Vai
kus. Lietuvoje paliko brolj 
Vladislovą Ir jo šeimą ir kitas 
gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 10727 So. 
Miehigan Avė. Laidotuvės į- 
vyks pirmad., sausio 6. 1941.
Iš namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas J Visų Šventų parap. 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į ftv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Moterį.*, Dukterys, 
Žx-ntal, Anūkai, Brolis ir vtaos 
kitos Giminės.

raid. direktoriai I.aehawlcz 
ir Sūnal, tel. Pullman 1270, 
arba Canal 2515.

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER - PRUZIN
(krlaiuiM PaUraarimM — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th'Ave.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
MUTCAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Cbieagos dalyse

rytate 10:00 valand*. te WHW (1«M k.)

Alt
PADĖKONĖ 

MORTA CHEPELIENĖ
Kuri mirė gruod. 22, 1940 ir 
tapo palaidota, gruod. 26 d., o 
■lubar Ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus Ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rk1 suteikė jai paikutlnį |»a- 
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiama amžinybės vieta.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi jos prasišulinima iš musų 
tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kleli. kun. a. 
Baltučiui, ir kun. Lukošiui ir 
Petrauskui, kurio atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos siela 
Ir pasakė pritaikintą pamoka- 
lą.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. Dėkojame latugių 
ir Šimkų šeimynoms už padė
jimų sutvarkyti laidotuves.

Dėkojame gra b. Lactinvvivz 
ir Sūnums, kurie savo geru ir 
mandagiu puturnavium garbiu- 
gai nulydėjo ja į ainžiuastį, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grubnešiaius ir visiems, 
kurie paguodė mus mūsų nu
liūdinto valandoje Ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau Morta, lai gailestingas Die
vas suteikia amžiną atilsi:

Nuliūdę lieka: \yras, Moti
na, Budis, Boulienė, D.is-oe- 
rys ir Giminės.

Den’t look

OLDER
tan your years!

Why b« yow ag«? Look youngar than your years with 
Clairoled hair ... with hair that ls soft, colorfuh youth- 
hkel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
wilh Clairot the iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdressev today and say:

.. uh/A CBASIROll
Vrfte now for it— booUet and Ir— advl— on your hair probl.m fo 
foan Clait. Pr—ld—t. Clairol. Ine.. 130 W. 46th St.. N»w York. N. T.

Remkite tuos biznierius, kurių pagarsinimus 
matote “Drauge”.

Skaitykite Katalikišką Spaudą

LAIDOTUViy DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
HmDULHIibLdieną ir naktį

D "V v A T KOPLYČIOS visose 
I K 1 miesto dalyse

Antanas M. Mins
Aittony B. Petkus
P. I. Ridikas

3307 Lituanica Avn. 
Phone YARds 4908

6812 So. Westeni Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Couit 
CICero 2109

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

LaMcz ir Sunai
Albert V. Petkas
1.1. Znlp

J. linlencias

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

4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayethe 8024

1646 West 46th Street 
Phone YAHds 0781-0782

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139

4348 So. California JA ve. 
Phone LAFayette 3572

i
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Davė Pavyzdį
Visiems Biznieriams

Laimingi mes šioje Dėdės 
Šamo žemėje, nes: galime ma
nyti, kaip norime; galime da 
ryti, kaip norime. Niekai mū
sų laisvės ir įsitikinimų ne
varžo.

Laimingi, linksmi sulaukė
me Kalėdų, ir Naujų Metų. Iš
kilmingai tas brangias šven
tes apvaikščiojome.

Netaip šiandie yra Europo
je. Netaip mūsų brangioj tė
vynėj, Lietuvoj. Ten suvar
žyta laisvė, ten mūsų artimi 
medžiaginiai skursta; ten km 
vinojo bolševizmo teroras pa 
siekė aukščiautsio laipsnio. 
Štai, kacapai suskuba uždrau
sti Lietuvoj Kalėdas, Velykas 
ir kitas brangias šventes. 
Skausmais širdį lyg peiliu rai
žo, tačiau mes nieko negali
me jiems pagelbėti. Visa Lie
tuva šiandie didžiuliu kalėji
mu bapo.

Galime pagelbėti tik tiems, 
kuriems laimingai pavyko iš
trūkti iš bolševikų “rojaus”. 
Tokių pabėgėlių šimtai skur
sta apverktinoj padėty.

Jų yra Vokietijoj, Prancū
zijoj ir kitur. Jie laimingi tuo, 
kad gyvybę išnešė.

Pabėgėliams šelpti yra su
sitveręs komitetas, kuriis su- 
sižino su komitetu Vokietijoj 
ir kitur, kad pagelbėti jiems 
pinigiškaa.

Susitveręs komitetas įdeda 
(pastangų sukelti tam tikrų 
sumų, kad .išgelbėti. ųųrs tų, 
nelaimingųjų pabėgėlių gyvy
bę.

Laikraščiuose minga atsi
šaukimai aukoti...

j

A

r

GRAŽIAUSIA” APSIRENGUSI MTOERIS

.«♦***■ 1........ - ■ . —'« —». • i
("Draugas" Acme te.lephoto)

Mrs. Harrison Williamt.«, kuri pripažinta “gražinusia'' np- 
sinengusi moteris Amerikoje, vaikščioja su Franklin D. lioo- 
servęlt, Jr., Falui Beacft, Fla.

Štai, į tokį atsišaukimų iš
tiesė pagalbos rankų Jonas 
Budnikas su $25.00 auka. Jo
nas Budnikas plačiai žinomas 
lietuviškojo visuomenėje kai
po vienas, stambiausių ir duos- 
niausių aukotojų - geradarių. 
Nėra tos pramogos-, kur J. Bu- 
drikais nebūtų prisidėjęs su 
stambia auka. Štai ir dabar, 
Valančius telefonu pranešė 
man malonių žinių, kad J. Bu
drikius norįs prisidėti įsu savo 
auka.

Man tenka garbė ir malo
numas padėkoti J. Budrikui 
už taip stambių aukų, kuri 
čekiu buvo įteikta gruodžio 
22 d., per radio valandų stp- 
b-

Mes privalome laikytis o- 
balsio: savas pas savų. Neuž
mirškime tų biznierių, kurie 
visuomet etsti su įnamis.

Aš, kaipo Lietuvai Gelbėti 
Fondo rašt., nuoširdžiųi dė
koju J. Budrikui viso sky
riaus vardu už stambių aukų.

Pinigai įteikti komitetui ir 
tuo tapo pasiųsti nelaimingie
siems. Ona Aleliūnienc

Į Talkų Seserims
Bridgeport. — šv. Kazimie

ro Akademijos Rėmėjų 2 sky
rius rengia “panitry party” 
vietinėm seselėm sausio 3 d., 
8 vai. vak., Šv. Jurgio parap. 
salėj. Komisija kviečia ne 
vien nares, bet visus, be skir
tumo, atsilankyti ir dovanų 
atnešti, kad pripildyti seselių 
“pantry”.

Kviečia Komisija

Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė skaityti ka 
talikiškų spaudų.

Lietuvių Įstaiga Vėl 
Mokės 3 1-2 Nuoš.
Už Sutaupytus 
Pinigus!

Praeitą savaitę Mutual 
Federal Savings and Loan 
Association direktoriai vėl 
nutarė išmokėti tris ir pu
sę nuošimčių už taupamus 
pinigus jų įstaigoje. Toks 
buvo Ben. Kazanausko, Mu
tual Federal Asociacijos sek Šaulienė pranešė is bedeia- 
retoriaus, pranešimas po su- apskr. mėnesinio susi-
sirinkimo. rinkimo, kad niūių skyrius

Mutual Federal Savings stovi Iinno«> vietoJ su savo 
and Loan Association tar- kvota* Ji Parve^ auk« r,n' 
nauja žmonėms per 28 me- k^ns knygutes, kui;ios dar- 
tus ir jos direktoratą suda- nariai pasidalino ir p>
ro visi lietuviai. Įstaigos pa- s*’>žę sa'° kvotų išpildyti su 
sigyrimas yra faktas, kad! kaupu. Kiekvieno mūsų šven- 
virš $1,000,000.00 yra jos ta priedermė prisidėti auko

mis pagal išgalės.
M ozeliams k i enė į nešė,

priežiūroje.
Šiuo laiku Mutual Feder

al Savings and Loan Asso
ciation siūlo visuomenei pla 
ną, per kurį visi gali senat
vei susilaukti $50,000.00. 
Tai bent suma! Žinote ką, 
nueikite ir paklauskite, kaip 
tai gali įvykti. Mutual Fe
deral ofisas randasi adresu: 
2202 W. Cermak Rd., Chi
cago, III.

Stelle nori gelbėti 
Green

dininkui J. Bubniui, išrinkta 
R. MiaKeliauskienė.

Knygai patikrinimo komisi
ja išrinkta R. Mazeliauskienė. 

Illinoiso gubernatorius Į Gruodžio 14 d. “Draugo
Stelle Naujų Melų proga iš-j numery korespondencijoj iš 
leistam atsišaukime tarp T- Fondo, Bridgeporte sky- 
kita siūlosi gubernatoriui ‘‘mus, įvyko klaidų. Aukotojų
elektūi' Grėen gelbėti pasi
tvarkyti valstybės reikaluo
se, jei jis bus to reikalin
gas ir pageidaus kokią nors 
nurodymų.

Stelle ypač norėtų respub 
iikonų administracijai gel
bėti, kaip panaikinti pirki
mo mokestis už valgomuo
sius produktus.

Reikia abejoti, kad naujo 
gubernatoriaus administra
cija būtų reikalinga demo
kratų nurodymų.

NELAUKITE KOL 
PRITRUKSITE ! 
UŽSISAKYKITE

ŠIANDIEN

Roselatid Coal Co.
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6770 
A. Tumonis, Sav.

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

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

DRAUGAS

Iš LGF Susirinkimo
Bridgeport. — Lietuvai Ge

lbėti Fondo metinis susirim 
kimas įvyko gruodžio 18 d., 
Bubnių name, 32-17 S. Union
A\e. Sus-me gyvai svaidyta 4 tj, 1941 n,parapijos sa- 
ir susirupiiita pateigtųjų, Lii - 44.^ įr California Avė.,
tava, ypatingai nelaimingais
pabėgėliais, kokiu būdu im
tis, kad sukėlus piniginę pa
galba.

kad
skyrius išrinktų atstovus į 
pal'ap. jubiliejinį komitetų. Iš
rinkti O. A ledi fui i enė, A. Stoč- 
kienė ir St. Petrauskaitė.

Valdyba palikta toji pati 
ir 1941 metams: pirm. A. Bu- 
bnis, dapildyta vice pirm. St. 
Petrauskaitė, rašt. O. Aleliu- 
nienė," antroji rašt. A. Stoč- 
kienė

surašė nebuvo paminėta. J. 
Bubnis, kuris aukojo $1.00. 

Griežtai atsisakius ižr iLabai atsiprašome už neapsi-

Remkite Lietuviškų 
Žydukų

NATHAN
KANTER
MUTUAL
L1QUOR

CO.
VVbolesale

4707 So.
Halsted St 
Tel. Blvd 

0014

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 aptickosc, 
visose užeigose, arba nuo išdir- 
’lėjt}.
SALUTARAS STOMACH 

BITTERS
639 Wcst 18th St., Chicago, III. 

Tel. CANal 1133

Charles P. Suromskis & Company
REAL ESTATE AGENCY & CONTRACTOR 
6921 So. Westem Avė., Chicago, III. 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA
PERKA Rezidencijas, Biznio Namus,

ctata Farmas, Lotus - Visokiau- STATO ’
taiso • rių ir Visur. 

APDRAUDŽIA
Parūpinamo Paskolas ir Apdraudžinme Namus, Auto

mobilius ir Rakandus, ant Lengvų Išmokėjimų.

•

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite I
Tel. REPublic 3713; Vakarais PROspect 0176 

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

Metinis Šokių 
Vakaras

Brighton Park. — Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos cnoras rengia sausio

13-tų metinį šokių vakarų, pa
vadintų “Žiemos Karnivalas” 
su “Sniego Karalienės” kon 
testu ir “Skrandų paroda”.

Įvairios draugijos ir kitų 
parapijų chorai priėmė kvie
timų ir žaidėjo dalyvauti, tuiji 
pat priduoti vardus savo ipo- 
puliariškiausių mergaičių kad 
jos atstovautų savo draugijas 
šiam konteste.

10 metų kalėti
William F. Newiran, 50 

m. amž., kurs didesnę savo 
gyvenimo dalį yra praleidęs 
kalėjimuose už įvairias va-J

A. R., kom. koresp. gy8tes, ir vėl teismo nu-Į] 
teistas 10 metų kalėti.

Joseph Palumbo, 52 m. 
amž., 2908 Parnell avė., pa
imtas į Bridevvell ligoninę. 
Jis pašautas į pilvą, bet kol 
kas nesako policijai, kas ir 
kaip jį pašovė.

Ryšium su tuo policija 
areštavo South Side politi
nio klūbo tris narius.

žiūrėjimų.
Korespondentė

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom rr kito
kiem Bankielam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Unksmas l’atarnavimas VLslems

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

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

BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

504 West 33rd Street
Arti Normai Avė., Chicago 

TEL. VICTORY 3486
F. Selemonavich, Sav.

Atdara kasdien ir vakarais 
ir Sekmadieniais.

Chicagoj mažiau 
piktadarybių

Chicago Crime komisija
ir policija praneša, kad Pysimai. Banditai užpuldi- 
1940 metais mieste piktada- n®^a krautuves, praeivius ir
rybių skaičius buvęs mažes
nis, palyginus tai su 1939 
m.

Taip pat mažiau nusikal
tusiųjų nuteista kalėti ir 
mažesnis skaičius kalinių 
paroliuota.

Si
kartą už pašto dėžučių iš- 
kraustymus.

Tai viskas, ką savo gyve
nime girdžiu, pareiškė nu
teistasis.

HOLLYWDOD INN
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems
parengimams.
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal

(Savininkai)
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginla 9780

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
DINING ROOM SETS — PAK
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — RK- 

FRIGEKATORS — WASHERS — 
MANGE1.S — STOVĖS.

AU Natlonally Advertiaed t te m*.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 So. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

fii bendrovė, kaip mūsą tauta, yra {steigta ant 
namą. kuri. yra savininką apgyvenu. Ns.asits 
augesnės vietos taupyti savo pinigus. .

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METU.

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y
Indėliai kiekvieno taupytojo apdmutl iki gt.OO« Federalinė j įstaigoj.

Chicagoj plinta 
plėšimai

Chicagoj smarkiai plinta

apartamentinius viešbučius. 
Angliška spauda tik mirga 
atliekamų plėšimų žinutė
mis.

PAMĖTĖS 11EDĄ
Pamesta Platinos vedybų žiedas su 
de&imčia deimantų gruodžio 24 d.,
tarp 2400 ir 2700 \V. 69th Street. 
Radusiam atlyginimas. Mrs. S. Fin- 
gert, 5514 So. Rlaekstoiie. Pitone 
Plaza 2223.

WOLK STIOI1I
1945 West SS* Street

ADVANCED HHOTOGRaPHI 

L0WE3T PUSSIBLK PRh ES 

PHONE LAFaVBTTE 2*13

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą^.

PETE YOUNG
Smagi Užeiga

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų)

NARYS:
Dariaus-Girėno Posto 271 ii

Chicagos Lietuvių, Dr-jos.

V
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draugas Penktadienis, Mir.'*io 3, 1941

DIENRAŠČIO “DRAUGO” KONCERTAS 
PASIŽYMĖS JAUNIMU!

Stanley Metriko Orkestrą Grieš Šokiams
VIRS PENKI ŠIMTAI TIKIETŲ PAPLATINTA 

TARP AGENTŲ

STANFORD BEATS NEBRASKA IN ROSF. B0WL

APLINK MUS

Šiais metais “Draugo” ko
ncertais1 pasižymės jaiuniinu. 
Visos Chieagos katalikiškas 
jaunimas linksmins dienraščio 
prietelius. Jaunimas dainuos 
senųjų pasmaginimui.

Sausio 26 d. “Draugo” skai 
tvtojai '.Jusirinks pasiklausyti 
jaunųjų šeimos narių šauniai 
dainuojant lietuviškas dainas. 
Sokol salei skambės linksma 
daina nuo Chieagos Vyčių ir 
De Paul Universiteto chorų. 
Abu chorai jau prisirengė pa
dainuoti gražiausių dainų su
sirinkusiai publikai.

‘ ‘ Draugo’ ’ adminii.4raci.ja 
pasamdė geraii žinomų. Stan
ley Metriko orkestrų. Jauna
sis Metrikas yra gabus Town 
of Iziikie biznierius ir taipgi 
sugeba vesti nepaprastai gra

žiai savotiškų orkestrų lietu- 
v i ų. jpalinksmi niiin u i.

Iki šiai dienai “Draugo” 
agentai jau (pasiėmė virš 500 
tikietų paplatinimui tarp i-u- 
vo kostumerių. Agentai, ir ki
ti vajininkai yra pasiryžę ke
lis sykius daugiau parduoti 
tikietų, nes kiekvienas nori 
laimėti vienų puikių dovanų. 
Taigi, šių, metų. koncertas tik
rai bus sėkmingas ir visais 
atžvilgiais nepaprastas.

Užvakar Elzbieta Norvaišie
nė telefonu paprašė atsiųsti 
jai 10 tikietų. Saiko, ji norin
ti visų eilę savo prietelių at
sivesti į “Draugo” metinį ko
ncertų, kuris šiais metais į- 
vyks sausio 26 d., Sokol sa
lėje prie 23-čiois gatves ir Ke
dzie Avė.

mr.

jftt
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X Sergantį gerb. prelatų M. 
Krušų ir dabar besi gydant į 
Šv. Kryžiaus ligoninėj Naujų 
Metų dienų aplankė “Drau
go” ir “Laivo” mlaktoriui.

X SuncgaJėjo J. Daužvar- 
dienė., Lietuvos konsulo žmo
na. Slogos privertė gulti į lo
vų ir gydytis, kad išvengti 
tolimesnių komplikacijų.

X Ona Atkc-čiūnienė, plnr 
čiai žinomo dantisto žmona, 
ir Naujų Metų išvakarėse ir 
per Naujus Metus turėjo žy
miu svečių.

“AMERICAN 
YOUTH CON- 
GRESS” BALSAS

“American Youth Con 
gress of Chicago” admini- 
strativinis štabas pasiuntė 
tokią telegramą prezidentui 
Rooseveltui dėl jo sakytos 
praeitą sekmadienį per ra
diją karingos kalbos:

“Mes nepaprastai sukrės
ti jūsų sakyta karine kalba 
ir jūsų pasiūlymais Ameri
kos darbininkus prirakinti 
prie karo ekonomijos. Būda
mi patrijotais amerikiečiais 
mes ryžtamės padvigubinti 
savo pastangas už Amerikos 
laisvę, demokratiją ir tai
ką.”

"American Youth Con- 
gress” padaryta rezoliuci
ja reikalaujama, kad Ame
rika ne paviršiniai, bet tik
rai turi būti neutrali šio 
karo laiku; neskirti D. Bri
tanijai jokių krądįtų, į ,įpąT f 
skolų, arba dovanų. Netu
rėti ir nedaryti jokių slaptų 
sutarčių su kariaujančiomis 
pusėmis. Pagaliau prezer- 
vuoti amerikoniškas laisves 
ir darbininkams ir konskrip- 
tininkams užtikrinti teises.

Sako, Amerika turi pir
miausia rūpintis nuosavais.

NE VIENAS KALI
NYS NEPABĖGO

Jolieto valstybinio kalėji
mo viršininkas J. E. Ragen 
praneša, kad 1940 metais iš 
to kalėjimo nė vienas ka
linys nepabėgo, nė net ne
bandė pabėgti ir per ištisus 
metus kalėjime neįvyko jo
kių tarp kalinių sumišimų. 
Taip viskas tvarkingai vy
ko, ko nebūta nuo 1857 me
tų, kai šis kalėjimas pasta
tytas.

Viršininkas nurodo, kad 
per ištisus metus apie 500 
kalinių visados dirbdavo už

(“Draugas” Acme teleplioto)

A crowd of 90,000 saw Stanford win the Bose Bowl classic by a score of 21 to 13. Ne- 
braskai fullback Vike Francis (38) in riarkj jersey, going over for the first tonchdown of 
the game as Stanford halfback Pete Kmetovic (17) and end Stan Graff (41) stand by.

Sausio 1 d. žuvo
10 asmenų

Naujų Metų dieną Chica
go srity 10 asmenų žuvo 
automobilių nelaimėse. 1940 
m. sausio 1 d. buvo žuvę 
7 asmenys.

šiurpiausias įvykis buvo 
netoli Desplaines, kur prie
šakiais susikūlė du automo
biliai. Vienas automobilis 
sudegė ir liepsnose žuvo vie 
nas asmuo. Kiti trys išsiva
davo, bet sunkiai sužeisti.

Ir važiavę kitu automobi-
kalėjimo sienų ir nė vienas liu du asmenys sunkiai 3U
jų nesikėsino pabėgti.

Jolieto kalėjimas yra dvie 
jų dalių — senasis kalėji
mas ir Stateville. Yra dar 
ir garbės ūkis, kuriam dir
ba patikimi kaliniai.* .-M *.— eJ*. - ... ”*

Abiejuose kalėjimuose ka
ilinių skaičius kaitalioja. Bet 
visados juose yra apie 
5,700 kalinių. Praeitą vasa
rą buvo 5,971 kalinys.

Pasirodo, kad kaliniai pro 
tingai ir žmoniškai tvarko
mi.

žeisti.

160 VYRŲ SKIRTA 
KAREIVIAUTI

Šiandie, penktadienį, Chi
eagos devyni drafl ,. boardai 
160 vyrų siunčia kareiviau
ti. Iš jų 56 yra savanoriai, 
kiti draftu pašaukti.

Ši grupė yra iš 2,600 vy
rų, kurie šį sausio mėnesį 
bus pašaukti iš Cooko ap
skrities.

Tarp siunčiamų šiandie 
kariuomenėn savanori!) yra 
Bruno Bordauskss. 410 šo. 
State gat. Tarp draftininkų 
— Anthony Matuzas, Theo- 
dore Loukis ir Bernard Bai
gus.

Rūpinasi negrų gerove
Illinois valstybės komisi

ja negrų reikalams šiandien 
ir rytoj Chicagoj turi vie
šuosius apklausinėjimus ap 
ie negrų gyventojų padėtį 
mieste.

Negrų lyderiai bus ap
klausinėti apie negrų darbą 
sveikumą, švietimą, jų gy
venamus butus ir pilietines 
teises.

Komisija savo raportą 
apie negrų stovį ir buitį 
įteiks susirinksiančiai legis 
latūrai.

X Cicero lietuviai biznie
riai prieš šventes savo krau
tuves buvo kuo gražiausiai iš
puošę ir dėl to nemažai pa
dalė biznio.

X Į F. Zajausko užeigą vie
ną naktį nežinomi piktadariai 
buiVo paleidę tris šūvius. Ko
kiu tikslu taip pat nežinia. 
Gal kerštas. Policija seka.

X M. Jasnausko užeigoj, 
West Sidėje, kurią žentas Leo 
Norkus, Jr., ištaisė kaip ‘down 
town’, Naujų Arėtų, išvakarė
se visi kostumeriai buvo vai
šinami stirniena. Tai Leo Nor
kaus, Sr., medžioklės grobis.

X Andrius ir Elzbieta Ra-
dzevičiai, vestisaidiečiai, pirmi 
įsirašė nariais Lietuvai Gel
bėti Fondo 1941 m. įmokėda
mi po $1. Pinigai perduoti L 
GF centrui.

, Ta proga sveikinam Genovai
tės: činikaitę, Kraujeli ūtęi. 
Kauriūtę ir kitas.

X Justinas Mackevičius
Naujų Metų dieną buvo nu
vykęs į Oak Forest senelių 
prieglaudą, kur kiekvienam 
lietuviui seneliui įteikė dova
ną po 1 dol. Vitso išdalino 
110 dol. J. Mackevičius tai 
daro kasmet per Naujus Me
tus. Jis yra Standard Federal 
Savings and Loan Ass’n pir
mininkas, bizuio vedėjas.

X Standard Federal ir Kei
stute paskolos ir taupymo be
ndrovės buvo gerais Santa 
Cinus visiems šeimininkams 
ir pinigą tose įstaigose tam
pytojams. Kad ir pavėluotai 
(prieš Naujus Metus) visi ga
vo čekius — 316 nuoš. nuo 
investuoti], pinigų.

X Marijona Juodiene, po-
puleri bridgeportietė, šiomis 
dienomis grįžo iš Ind. llarbor, 
kur pas savo brolį linksmai 
praleido šventes.

X Jonas Dimša, žinomas 
Bridgeporto veikėjas, praeitą 
šeštadienį turėjo surprvzą. 
Būrys draugų, atvykęs pasvei
kinti gimtadienio ir vardadie
nio proga, gausiai apdovano
jo.

X Kalėdų ir Naujų Metų
švenčių proga “Vyties” reda
kcija išleido- Kvieslį su biz
nierių sveikinimais. Kviesly 
kviečiama visas lietuvių kata
liką jaunimas rašytis į Vyčių 
organizaciją.

I
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X Šiandie šv. Genovaitės, i PLATINKITE “DRAUGĄ”

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Padidėjo žmonių
važinėjimas Chicagoj

1940 metais Chicagoj pa
didėjo žmonių važinėjimas 
visomis trimis čia susisieki
mo sistemomis — gat vaka
riais, viršutiniais geležinke
liais ir autobusais.

1939 metais minėtomis sis 
temomis naudojosi 879.622,- 
526 asmenys, o 1940 iretais 
— 898,473,469.

Žymiausias padidėjimas 
1940 m. buvo gat.vėkariais

Sakoma, vienas 
pašautas

Keturi individai sudauš 
jubilierinės krautuvės, 1246 
Milwaukee avė , langą, pa
grobė apie 1,000 dol. vertės 
žiedų ir laikrodėlių ir pa
bėgo automobiliu. Krautu
vės manadžeris į bėgančius 
piktadarius paleido keletą 
šūvių. Jis tvirtina, kad vie
ną pašovęs.

“jury”

Tūkstančiai buvo 
“jury” tarnyboje

Cook apskrities
komisija paskelbė, kad 1940 

_ metais 12,646 piliečiai ir 
pilietės tarnavo “grand ju
ry” ir “jury” įvairiuose teis 
muose.

THAT LITTLE CAIWE” I*ter-nat’lCartoonCo., W.T«—By B. Link ,1
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Ir tarpe plėšikų yra 
žioplų

New CiTy nuovados poli
cija areštavo John James 
Smith, 23 m. amž., 4401
So. Albany avė.••

Naujų Metų dieną Smith 
nusisamdę taxlcab, kiek pa
važiavus šoferį apiplėšė atė
męs 15 dol., ir pabėgo.

Plėšikui pabėgus šoferis 
taxicabe rado išmestą tuš
čią piniginę su plėšiko ad
resu.

Žuvo Chieagos 
lakūnas kadetas

Iš Pensacola, Fla., prane
ša, kad tenai mirė automo
bilio nelaimėje sužeistas ka
ro laivyno oro stoties kade
tas Thomas Lechowicz iš 
Chicago, Loyolos universite 
to graduantas.

VEDYBOS
Gauti leidimai tuoktis: 
James Šimonis, Helen

Endler, 34—26.
Anthony Rapnikas, Jose-

phine Gonciarz, 24—22. 
Victor Savickas, Eldona

Stankus, 23—22.
Stanley Remencus, Julia

Kreivis, 20—21.

AR NORI TURĖTI $50,000.00
kai sulaukzi 65 metus? Ištikrųjų, taupydamas po 
$9.59 kas savaitę nuo 20 metų iki sulauksi 65 metus, 
su 31/2% 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

WAUKEGANO LIETUVIAI!
Pirkdami Kuru, Jeigu Norite:—

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greitų, Malonų Patarnavimų —

šaukite:
DREW COAL & ICE CO.

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

Daniel B. Drew Anne Drew (Kubaitytė)
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TAVERNŲ 
SAVININKAII

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtinės Ar 
Vyno, Pašaukite —

LAFayette 3632-33

South Side Wholesale Lioiior Co.
JOHN F. SKORPIK, savininkas

1945 W. 47th St. Chicago, III.
Lomia Mingela — Antanas Krushinaa — Berrny Batek

HIARCIJTIT
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 Kilocydes)
h
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