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Ruošiamiem džiaugsmo šven
tei — Kalėdoms ir Naujųjų 
Metų sutiktuvėms. Džiaugda
mies jų laukiam ir džiaugda
mies jas praleisim. Nieks 
mums negali uždrausti svei
kai ir nuoširdžiai pasidžiau
gti, bet pro trukšmingos mu
zikos garsus ir vyno, gal net 
šampano, stiklų skambesį te
pasiekia mūsų ausis ir nelai
mingesnių už mus pasaulio 
žmonių aimanos. Ypač Kalė
dų švenčių proga turėtumėm 
pi įsiminti ir nepagailėti bent 
atliekamo skatiko vargo žmo
nijai.

Kai pas mus skamba šven
tadieniški artėjančių švenčių 
aidai, toli, anapus Atlanto, ka 
ro laukuose slankioja juodoji 
mirtis ir renka savo aukas. 
Tai ne ligų ir ne epidemijų 
padaras. Vai, ne! Pats žmo
gus panūdo savo brolj žudy
ti. Žūsta šimtai ir tūkstančiai. 
Rusų ir suomių kraujas trę
šia tų pačių juodųjų žemę ir 
mirties agonijoj jie gal tie
sia viens kitam atleidimo ran
kas. Tačiau mes gailimės la
biau žūstančių suomių, negu 
rusų. Kadaise, gi ir mūsų bro 
liai Lietuvoje šimtais žuvo 
kovodami už Lietuvos laisvę. 
Negi galime mes vienodai 
gailėtis puolančiųjų ir besigi
nančių?

M ūsieji ‘ ‘ d raugai ’ ’ komu
nistai norėtų, kad mes pritar
tumėm Rusijos imperialisti
nei ekspansijai Kitaip jie 
mus fašistais, imperialistais, 
buržujų pakalikais ir dar 
“puošnesniais” vardais išva
dina.

Negi kiekvienas ginus nuo 
užpuolikų savųjį kraštų, sa
vuosius namus ir kovojus už 
savųjų laisvę yra “kulokas”, 
buržujus ir bendrai blogiau
sias svieto parazitas?

Gal ir taip. Bet negali gi 
nors vienas nuoširdus lietuvis 
nuoširdžiai trokšti komunisti
nio “išlaisvinimo” ir Rusijos 
protektorato.

Mūsieji komunistai arba ne 
žinojo arba tyčia nuslėpė, kad 
Sov. Rusija lapkričio mėnesi 
Amerikoj pirko 5,000,000 svr 
rų malybdenumo, kuria būti-" 
nai reikalingas plieno gamy
bai. Ir štai didžioji to pirki
mo dalis pateko Vokietijon. 
Vadinas, Rusija dirba taikai, 
o siunčia karo medžiagai ža
liavų Vokietijon. Kažkaip pa 
radoksiškai skamba. Tiesa. 
“Vilnis” ar “laisvė” gali 
paskelbti, jog tai “biaurus 
melas”, bet šiuo laiku ieško
ma priemonių panašioms tran 
sanacijoms ateityj sulaikyti.

Amerikos lietuviai šiandie 
savųjų partijų orbitose pa
klydę ir savųjų partijų gin
čuose susipynę nebeįstengia

BET TIK MAŽŲJŲ TAUTŲ 
APSISPRENDIMO 
PRINCIPO PAGRINDU

Priešingai gi suomiai kovos 
iki paskutinio kareivio

prendimo principo pagrindu
Jei sovietai bando šį princi

pų paneigti ir ryžtasi Suomi 
jų užkariauti, suomiai iki pas
kutinio kareivio kovos.

HELSINKIS, gr. 15. — 
Suomija kviečia sov. Rusijų 
nutraukti karo veiksmus ir at 
naujinti Maskvoje pasitari
mus.

Užsienių reikalų ministras 
Taimeris per radijų atsišaukė 
j sov. Rusijos užs. reikalų ko 
misarų Molotovų siūlydamas 
nutraukti karų. Tanneris sa
ko, suomiai pasiryžę nutrauk 
ti kovas, jei sovietai pripažin 
tų kvieti'mų.

Bet atnaujinti pasitarimai, 
pareiškia Tanneris, turi būti 
vykdomi mažųjų tautų apsis-

HELSINKIS. — Suomių 
karo vadovybė paskelbė, kad 
vakar suomiai nuskandino so
vietų karo\laivų naikintuvų, 
20 sovietų tankų paimta, ki
tos sunaikintos ir visuose fron 
tuose raudonieji atmušti.

-T/TNDDNAS. — Anglija f- 
sigijo pakankamai lėktuvų ir 
planuoja pradėti orinį karų 
prieš Vokietijų.

MONTEVIDEO. — Angli
ja reikalauja Urugvajaus vy
riausybės vokiečių laivų mitui 
rai Graf Spee arba internuo
ti, arba pašalinti iš uosto.

PARYŽIUS. — Prancūzi
jos vyriausybė imasi priemo
nių padėti Suomijai prieš so
vietus.

MASKiVA. — Sovietų spau 
da atakuoja T. Sųjungų, kaip 
britų ir prancūzų imperializ
mo įrankį.

SPRINGFIELD, III. — Gu
bernatorius Horneris lapkri
čio 17 d. paskelbė “Suomijos 
diena”.

platesnio ir rimtesnio visuo
meninio darbo be šmeižtų, be 
insinuacijų.

Galima buvo tikėtis, kad 
Vilnius bent laikinai sujungs 
bendram jo atstatymo dar
bui. Tačiau — mūsų komu
nistai, dėl savo ištikimybės in 
ternacijonalui, kažkur nukly
do. Jiems šiandie daugiau rū 
pi Browderis ir “Weekly 
Record”, negu Vilnija, o mū
sų socialistams amžinai rūpi 
kiek katalikai aukoja (“Nau
jienos”). Jie matyt, bijosi 
galį daugiau už katalikus su
aukok Katalikai jau yra su- 
aukoiė virš $2000.

Ar nevertėtų daugiau susi- 
rūpyti kiek patys auko jam, o 
ne kiek kiti.
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Min. Tanneris pažymėjo, 
kad iki šiol sovietai rodė ne
palankumų taikai. Jie nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Suomijų, atmetė Amerikos ir 
Švedijos siūlymų tarpiniu kau 
ti ir pagaliau paneigė T. Sų
jungos siūlymosi išlyginti ki
lusius nesusipratimus. (Jai da 
bar keis savo nusistatymų.

BRITĮI NUOSTOLIAI
KOVOJE NEŽINOMI
MONTEVIDEO, Urugva

jus, gr. 15. — Apdaužyto ir 
čia uoste pasislėpusio vokie
čių karo laivo Admiral Graf 
Spee nuostoliai kiekvienam ži 
nomi. 38 įgulbs Vyrų nukauta, 
apie 60 sužeista. Britų šovi
niais keliose vietose pramuš
ta šarvuotos sienos. Laivų 
lanko valdininkai ir laikraš
tininkai ir tai visa mato. Ir 
pasauliui skelbiama, kad bri
tai laimėję didelį mūšį.

Ar taip tikrai yra, sunku 
sakyti, kadangi britų nuosto
liai nepasakomi ir nežinomi. 
Galėjo ir britai skaudžiai nu
kentėti, nes vokiečių laivas 
turi didesnes patrankas
jomis britų laivai buvo šuti
nami.

Vokiečių karo laivas Admiral Graf Spee smarkiai sužalotas ir įvytas į Montevideo, Urugvajaus, uostų. Jį įveikė trys 
britų kpro laivai, čia vaizduojamas Adm. Graf Spee laivas, kuriuo pats Hitleris didžiavosi. (Acme telephoto).

MASKVA PUOLA SAVO
ŠVEDUS DRAUGUS
MASKVA, gr. 15. - Iš 

Maskvos radijo stoties staiga 
užatakuota švedų socialdemo
kratų partija ir jos organas 
Sočiai Democrat, kuriame bu
vo nupeikta sovietų raudono
ji armija.

Bolševikai per radijų pa
reiškia, kad švedų soeialdemo 
kratai parsidavę ir pasivergę 
kapitalistams ir iniperijalis- 
tams, jei jie įžeidžia “raudo
nosios armijos garbinguosius 
žygius valiuoti Suomijos liau 
dį nuo engėjų ir jų išvesti iš 
vergovės į palaimintųjį sovie
tizmų”.

TEISMAS PALAIKO 
GUBERNATORIAUS VETO

SPRINGFIELD, III., gr. 15. 
— Valstybės konstitucijoje 
nurodyta, kad uždarius legis
latūros sesijų gubernatorius 
visus pravestus bilius per 10 
dienų, išėmus sekmadienį, tu
ri patvirtinti, arba vetuoti.

Kai kuriuos bilius guberna 
torius vetavo praėjus 10 die
nų, nes per vėlai jam jie bu
vo prisiųsti.

Tuo reikalu atsiklassta vy
riausiojo teismo, kurs išspren 
dė gubernatoriaus naudai.

RAUDONOJI ARMIJA 
NEDARO NĖ KOKIOS 
PAŽANGOS SUOMIJOJE

Stebėtojai nurodo, kad ko
va negalėjo būti lygiomis, nes 
britų trys laivai puolė vienų 
vokiečių laivų. Ir laimė, kad 
jam pavyko pasprukti. Jei 
trys neįveikė vieno, rodos, ne 
turėtų būti kovoje laimėjimas, 
pareiškia žinovai.

Bolševikai turėjo sakyti:
Raudonoji armija priversta 
atlikti negarbingus žygius
Suomijos liaudžiai atimti vi
sokių laisvę ir teises ir jų į- 

lr jungti sov. Rusijos baision 
vergovėn. Įdomu, kai bolševi
kai atakuoja saviškius švedus 
“tovariščius.”

REX IŠPLAUKĖ
J EUROPĄ

NEW YORK, gr. 15. — 
Italų keleivinis laivas Res 
išplaukė į Europų su 424 ke
leiviais ir daugybe kalėdinio 
pašto į įvairius Europos kraš 
tus.

HELSINKIS, gr. 15. — nei kitur 
Chicago Daily News kores- 
podentas L. Stowe yra su šuo 
mių kariuomenės j Karelijos 
tarpjūrio fronte (Leningrado 
šone). Maskva giriasi, kad te 
nai Ladogo ežero pakrantė
mis raudonoji armija "suomius 
nugalinti ir pažangiuojanti 
taip, kad neužilgo, girdi, jai 
bus lemta įsiveržti į Manner- 
heimo tvirtovių linijos užpa
kalį.

nedaro pažangos J 
Jei vienur kitur tenka pa-J 
sistumti pirmyn kokį gal^ 
suomiai kontratakomis jut 
tuojau atbloškia ir visados si 
didžiausiais raudoniesiems 
nuostoliais.

Raudonoji armija, kaip pa-J 
tirta, nesigaili amunicijos ii 
šaudo, kaip papuolė. Suomii 
gi amunicijų taupia. Tik būj 
tinai prireikus sųmoningai

80 ŽUVO NUO SPROGIMO

BUKAREŠTAS, gr. 15. —

AREŠTUOTI DU ČEKAI
KARININKAI
PRAHA, gr. 15. — Naciai 

suėmė buvusio čekų generali
nio štabo du narius, pulk. 
Kropacekų ir Įeit. pulk. Hou- 
scų. Priežastis nežinoma.

Tai melas, pareiškia korės- naudoja ir nušluoja raudoni 
pondentas. Raudonieji nei ten, l jų batalijomis ir pulkus.

Anglija, Prancūzija toliau 
palaiko santykius su Maskva

ŽENEVA, gr. 15. — Iš T.,ja santykių nutraukimui pi

PRANCŪZIJA SUSILAU
KĖ AMERIKOS LĖKTUVŲ

PARYŽIUS, gr. 15. — Pra 
nešta, į Praneūzijų atvežta 
dalis J. A. Valstybėse nupirk
tų lėktuvų.

PULKAS NAUJŲ 
Rumtinų vyriausybės kontro-- advokatų 
liuojame selulozo fabrike, Zar
nesti, įvyko sprogimas. Apie 
80 asmenų žuvo ir daugiau 
kaip 200 sužeista. Dalis fab
rikų sudegė.

Sųjungos išmetus sov. Rusijų 
buvo, manoma, kad Angilija ir 
Prancūzija tuojau nutrauks 
diplomatinius santykius su 
Maskva.

Tas neįvyko. Anglija pir
moji nenori nutraukti santy
kių su bolševikais.

SPRINGFIELD, III., 15. — j o ■ . ,
’ ’ | Prancūzijos vvnansybė bu-

Tllinoiso vyriausias teismas _  _„ •___ „•* •. . ..\ , . vo pasirengusi nusikratytipripažino advokatūros certi

WAUKEGAN, III. — Šio 
miesto majoras atsišaukimu 
paskelbė “Suomijos dienų” 
rytoj, gruodžio 17 d.

fikatus išlaikiusiems valstybi
nius kvotimus 267 jauniems 
advokatams, tarp kurių yra 17 
moterų. Moterys advokatės 
yra iš Cbicagos ir priemies
čių.

Maskva. Premjeras Daladie- 
ris pareiškė, kad jis labai no
rėtų Paryžiuje uždaryti so
vietų ambasadų, iš kurios 
skleidžiama propaganda. De-

šinasi Anglija. Britai 
kad būtų netaktinga skirtis 
Maskva vykstant karui su Vij 
kietija.

Yra žinoma, kad Angliji 
bijo bolševikus įžeisti, nes ji<| 
gali britams sukelti nesmagi 
mų Indijoje ir kitur.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šiai 

die iš dalies debesuota; viduj 
tinė temperatūra.

Saulė teka 7:12, leidžii
4:18.

Suomiai sumokėjo Amerikai 
savo pokarinių skolų dalj

WASHINGTON, gr. 15. — dol. Amerikai ji skolinga 7,-
gr. 15. — Pasaulinio karo 
skolų dalis J. A. Valstybių 
iždan sumokėjo tik Suomija 
ir Vengrija.,Visos kitos Euro 
pos valstybės ir toliau pasisa
kė neturinčios ištekliaus. Tarp 
skolų nemokančiųjų valstybių 
yra ir Lietuva, kuriai reikėjo 
šiandien sumokėti 121,466

870,000 dol.
Suomija šiandien sumokėjo 

234,693 dol., o Vengrija dė! 
visako tik 9,828 dol.

Trylika Europos valstybių 
Amerikai skolingos 12,865,- 
707,000 dol. Iš tos sumos tik 
viena Anglija yra skolinga 
5,574,430,000 dol.

MATĘ VOKIEČIŲ
LAIVYNO DALĮ
LONDONAS, gr. 15. —

Anglijos oro ministerija pa
skelbė, kad grįžusieji laimėję 
kovų su naciais britų lakūnai 
pasakoja jie matę Jutlando 
apylinkėse dalį Vokietijos ka 
ro laivyno. Tš kai kurių laivų 
į lakūnus šaudyta. Britai pir
mųjį kartų patyrę, kad vokie
čių karo laivynas drįsęs taip 
tolokai pasistumti Šiaurės jū
ron.

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do
vana dienraštis DRAUGAS!

Metams $6.00; Pusmečiui $3 50
'DRAUGAS”

8334 So. Oakley Ava.
Chicago, UI.
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NO korespondentas iš Londono praneša, 
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Rimties Valandėlei

Prie Gedos Stulpo
Sovietų Rusija gavo tų, ko buvo užsitar

navusi. Tautų Sąjunga savo suvažiavime pir
miau labai griežtai jų pasmerkė kaipo ag
resorę, o truputį vėliau jų išmetė iš Tautų 
Sąjungos.

Bolševikiškoji Rusija yra pirmutinė val
stybė, kuri susilaukė tokio pažeminimo. Iš- 

.metimas jos iš Tautų Sąjungos, tai yra pri
kalimas jos prie gėdos stulpo.

Ir ligšiol yra buvę už agresyvumų pas
merktų valstybių, bet nė viena iš jų nebuvo 
išmesta iš Tautų Sąjungos. Kai kurios — 
Vokietija, Italija, Japonija — pačios pasi- 

■traukė.
Toks T. Sąjungos žygis, reikia manyti, 

-patarnaus šios tarptautinės organizacijos su 
'stiprinimui. Patarnaus ir taikai. Juo mora- 
•liniai laimi agresorių užpultos valstybės. To- 
driai Suomijai bus ir medžiaginės naudos. A- 
tidaroma platesni keliai jai gelbėti gintis 
uuo žiaurių užpuolikų.

Dabar Tautų Sąjunga, išsivaliusi nuo di
džiųjų imperialistų, agresorių, galės sklan
džiau ir sutartiniau veikti. Ligšiol ji buvo 

^suvaržyta ir jai daryta daug trukdymų..
Viena iš tų trukdytojų buvo Sovietų Ru

sija. Buvo tiesiog nepakenčiama jos atsto- 
~vų viliugystės ir veidmainiavimas.* žodžiu 
ir raštu jie smerkdavo agresorius, gražiai 
'kalbėdavo apie taiką, žadėdavo bolševikų 
paramą taikiai palaikytyi, bet už kulisų, kaip

"dabar aiškiai matome, dirbo prieš taiką, 
į Pažymėtina, kad nė viena valstybė Sovie- 
.tų Sąjungos neužstojo ir negynė. Kai ixu- 
rios iš jų, tiesa, (jų tarpe Lietuva, Latvija 

“ir Estija) nuo balsavimo išmest bolševikus iš 
JT. Sąjungos susilaukė, tačiau, paklausus, ku- 
rių valstybių atstovai stovi prieš išmetimą, 
.nė viena ranka nepakilo.
t Tuo būdu Sovietų Sąjungai dar didesnis 
;ir skaudesnis moralinis smūgis yra užduo- 

Z Ką Stalinas pasisėjo, tą dabar ir tepiauja.

Prieš Komunistus■
Amerikos komunistų vadai nuoširdžiai tu

pėtų džiaugtis gyveną tikrai laisvame ir de
mokratiškame krašte, kuriame jie nevaržo- 
’mai gali veikti ir kalbėti. Komunistų vadui 
’Browderiui, pasą klasta vusiam K Sovietų Ru 
•sijoj už tai jis būt buvęs kalėjime, o gal 
ir sušaudytas.) net aukštosios Amerikos mok- 
£lo institucijos duoda progos kalneli ir apie 
komunizmą, ir apie Sovietų Rusiją.

. Štai, gruodžio 14 d. jis, Browderis, kalbė
jo Massachusetts Technologijos Instituto stu
dentams. Bet, kaip pranešama, jam kalbėti 
nesisekė. Mat, jis norėjo apginti šiandien jau 
.nebeapginamų dalykų. Kai jis pradėjo tei
sinti Sovietų Rusijos užpuolimų ant Suomi
jos, studentai švilpė ir paniekos žodžiais 

‘komunistus pavaišino. Bet, už tat, studentai 
didžiausio džiaugsmo ir entuziazmo parodė, 
kai Browderis pranešė “liūdną” žinių apie 
Sovietų išmetimą iš Tautų Sąjungos ir apie 
organizavimą "šventojo karo” prieš impe- 
■rialistiškųjį bolševizmą.

Sis įvykis aiškiai parodo, kad Maskvos 
agrosyviški užsimojimai prieš mažąsias tau
tas ne tik Europoj, bet ir Amerikoje sukėlė 
didžiausio pasipiktinimo. Dėl to daugybė bu
vusių komunistų pasekėjų atsuka nugaras 
Maskvos bolševikams ir jų agentams Ameri
koje.

■ Moralinis komunistų susmukimas ir pra
laimėjimas pasidaro visuotinas.

nas kunigas buvęs nužudytas pakelyje su
teikti mirštančiam žmogui paskutinius sa
kramentus. Kunigų žudymas Ukrainoj esąs 
pasidaręs kasdieninis įvykis. Taip pat atei
na žinių, kad ir Ukrainoj ir Baitgudijoj už
darinėjamos bažnyčios, nusavinamas bažny
čių turtas.

Matot, kur tik bolševikai pasisuka, kur 
tik jie įsigali, be žmonių liraujo praliejimo, 
be skriaudimo jokiu būdu negali apsieiti. 
Ne be reikalo civilizuotasis pasaulis vis la
biau pradeda įsitikinti, .kad bolševizmas — 
tai Azijos barbarų padaras.

šiasi sutikti Kalėdas. Pats A. mas tilktai antraeilis dalykas. 
Jungtinių Valstybių preziden- į Pagalvok, kiek pinigų turi iš
tas, suprasdamas tų padėtį, 
įstatymu suteikė daugiau lai-

leisti žmogus, turįs bent 50 
pažįstamų! Pats gerai žino,

ko dovanoms pirkti tautinę kad reikėsią atmainyti beveik
Padėkos Dienų atkeldamas vi
sų savaitę anksčiau.

Miestuose krautuvės lyg bi
čių aviliai; daugumoj mato
si moterys. Vakarop net ir 
vyrai, pirkiniais apkrauti, grį
žta pailsę, nusikamavę; .kai 
kurie bet gi nesuradę gausin-

visas jam teikiamas dovanas, 
tačiau jis pakeltas vilties, kad 
gausiąs geresnių dalykų, kaip 
pats kitiems siuntęs.

Nesikeisdama ši pasaka pi
nasi metai po metų. Dažnai 
piktumo pradžia esti lenkty
niavimas dovanomis Kalėdų

Po Svietą Pasidairius
Šiandie dedu ant delno 

jums vežnų Mahanojaus Sau
les editorialų:

mų, kur po kelių dienų lietu
vis sužinojo, kad “Sodkom” 
yra sutrumpintas sakinys: 
“soderžanka komisarą”, tai 
yra komisaro meilužė.

gems giminėms tinkamų do-!® ® metu. Dovanos mintis — žmo

Tėvai ir Vaikai >
J. Tysliavos leidžiamas žurnalas “Lietu- 

savo antrame numery, paminėjęs mūsų 
dienraščio jubiliejų, daro tokių pastabų: 

“Nenuostabu, jeigu daugelis mūsų vi
suomenės veikėjų patys saVęs klausia, ka‘s 
bus su visais tais laikraščiais, su visomis

^a

vanų.
Mačiau vienų penkerių me

tų, išvargusios motinos veda
mų vaikutį, kuris gatvėje su
stojęs ties Kalėdų Dieduku 
su ašaromis besišypsančio se
nio ilgabarzdžio prašė parū-

gaus širdį pradžiuginti, padė

ti varguose, meilės ir prisiri

šimo jausmus išreikšti. Jeigu 

šis tikslas neatsiekiamas — 

dovana be prasmės. Ar ne tie

sa, kad visus pažįstamus ap-

. ... . .krauni dovanomis, kurių ne

pinti jam dovanų,- motina da- ,

1 . . \. , , i benori, nes manai tavo parei-

vusi jam suprasti, kad .pas . .. . gos taip verčia daryti?
juos šiemet dovanų nebusią, i
nes Kalėdų Diedukas nesilan-J Dovanas berinkdamas užim

tomis organizacijomis tada, kai senoji kar- , į0 neturtingųjų šeimose. Busi įsai vienų geriausią savo drau 

tu pasitiau s is gyvenimo! Todėl minė- Į įaUg jam panašių vargo pris-Jgą — Patį Kristų. Dievas taip

darni jubjliejus Amerikos lietuviai neju
čiomis atsimena ir anų senų patarlę: 

“Kokie tėvai, toikie ir vaikai”.
Bet.., ar vaikai sugebės tinkamai sunau

doti pnliktųjį tėvų kultūros kraitį?
Čia iškeltas klapsima^ yra vietoje ir jis

vertas didelio dėmesio.
Ar vaikai naudos paliktąjį tėvų kraitį, tai

daug pareis nuo pačių tėvų. Jei tėvai savo 
vaikus iš mažens pratins prįe lietuvių laik
raščių ir knygų skaitymo, jei juos leis į lie
tuviškas mokyklas, jei prirašys prie lietu
viškų organizacijų, didelės baimės dėl mūsų 
vaikų lietuviškumo nebus.

Užvažiavo Ant Kupsto
“Darbininkas” rašo apie tai, kad Stalinui, 

be abejo, nemalonu, kad jo planai išėjo aikš
tėn, bet jei tie žodžiai ir nebūtų buvę pasa
kyti, tai iš jo darbų pigu buvo spręsti, kad 
jis nori supi ūdyti visų pasaulį ir ant “kapi-. 
balistinių’’ valstybių griuvėsių statyti ko
munizmų. Puolimas nuveiktos Lenkijoj ir 
terorizavimas Pabaltijo aiškiai parodė, kad 
vyliūgingas sovietų voždius pigiu būdu nori 
praplėsti imperialistinės Rusijos ribas. Kol 
kas jaku neįmanomai sekėsi, bet jo vežimas 
užvažiavo ant mažo kupsto — Suomijos. Čia 
staiga paaiškėjo, kad vien gųsdinimu ir pro
paganda nepaimsi — reikia įsivelti į tikrų 
karą, kurs pamažėli pradeda atskleisti ta
riamo milžino silpnybes. Jau dabar pasėkos 
neperlinksniiausios: raudonoji armija, kul
kosvaidžiais varoma į atakų, kažkaip nepa
žengia. Vokiečiai pradeda šaipytis — iš 
džiaugsmo. Apie kitas tautas nėr kų ir be
kalbėti — visi džiūgauja, kad sovietų pajė
gumo prestižas suniunka ir smunka...

Baltijos Valstybių Vienybė
Praėjusį mėnesį Latvija minėjo savo ne

priklausomybės šventę. Ta proga “Liet. Ž.” 
podarė tokių pastabų apie Baltijos valsty
bių vienybę:

“Baltijos valstybių likimas dabar pareis 
nuo jų pačių vidujo pajėgumo, atsparumo ir 
susipratimo, kaip ir nuo jų vidaus gyveni
mo sųlygų.

Tačiau Baltijos valstybių pastovumas ir 
atsparumas žymia dalimi guli pereiti ir nuo 
jų veikimo koordinacijos bei nukreipimo vie
na ir ta pačia kryptimi, kuri begali būti 
tiktai viena — atlaikyti Baltijos valstybių 
laisvę ir savarankiškumų.

Kai dabar jau nėra problemų, kurios tns 
tautas bei valstybes skiria, jų vienybės dar
bas galėtų būti suaktyvintas vieninga kryp
timi. Atsidūrusias tose pačiose sąlygose, jas 
visos turi dar vienų labai svarbų dabar už
davinį: išlaikyti neutralumų, išvengti karo 
ir išlikti šiame kare nepaliestos bei mažiau
siai paliestos. Todėl koordinuotas darbas liū
tų juo sėkmingesnis”.

Tikrai reikalinga, kad šios trys valstybėm 
susirištų ’stiprion vienybėn. Kodėl — šian
dien ir klausti nebereikia.

z

paustų berniukų ir augusių. 
Nors daugelis sutiks K a1 ėdąs 
tuščiomis rankomis, bet jų šir
dys bus kupinąs džiaugsmo,

numylėjo pasaulį, kad žmoni 

jai suteikė didžiausią dovaną 

— Savo Sūnų. Kokią dovaną 

Jam teiksi šiemet? Atiduoki-

kurio pinigas negali nupirkti, me Jam kas brangiausia ir 

Perdaug dirbtinas vaizdas I begalinės vertės — mūsų šir- 

brangioje krautuvėje, kurią, dį Jo malonėmis papuoštą, 

lanko turtuoliai arba nuduo- j Nykstantį Kalėdų džiaugsmų 

dų turtais apsikrovę. Čia tik- Į mūsų širdyse Jis atgaivins ir 

ras galvosūkis: dovanos per- už tų meilės duoklę atsilygins 

kainos, nežiūrima kokios jos šimteriopai. A.B.C.J.

4 4 Philadelp'.iijoj, Pennsy 1- 
vanijoj, likos sutverta Jtliu- 
bas moterių persiskyrusiu su 
vyrais. Kožna motere insto- 
janti in taji kliubų pasiraszo 
ant prižadėjimo kad daugiau 
jau niekados netekes už vyro. 
Pagal tiesas tojo kliubo tai 
motere’s galės draugauti su 
vyrais bet neturi; parodinet 
ant savęs kad turi kokia mei- 
liszka jausla dėl vyru. Koįžna 
nare tojo kliubo turi taikin
tis rustai su tiesoms kaip tai: 
jeigu duosis save pabueziuot 
per vyriszko veisle tai bus 
nubausta ant 25 dolerių. In 
taji kliuba prisirasze didelis 
skaitlis persiskyrusiu moterų 
bet ir daugelis isz jau užmo
kėjo po 25 dolerius bausmes 
todėl kliubo iždas daug padi
dėjo”.

IŠ TĖVŲ KRAŠTO

Iš Klaipėdos Išsiųs 
Apie 1500 Lietuvių 
Darbininkų

Paskutinėmis dienomis iš 
Klaipėdos miesto pradėti iš
siųsti į Lietuvų darbininkai, 

'Lietuvos piliečiai. Tiems dar
bininkams esu pranešama, kad 
jie per 10 dienų iš Klaipėdos 
išvažiuotų. Už neišvykimą esą 
grasoma aukštomis bausmė
mis. Išvykstantiems leidžiama 
išsivežti savo mantą, o amati
ninkams ir darbo įrankius. Be 
to, leidžiama išsivežti savo pi
nigų ne daugiau kaip 8 sida 
brines markes. į Kauną jau 
atvyko apie 50 tokių ir Klai
pėdos išsiųstų darbininkų. Kai 
kurie atvykę su šeimomis. Vi 
si tie darbininkai yra dirbi 
pramonės įmonėse ir snvisto 
viai ‘kaip amatininkai. Yra nu
matyta iš Klaipėdos išsiųsti 
apie 1,500 lietuvių darbiniu 

jkų. Laukų darbininkai tuo ta 
rpu paliekami savo vietose.

Noroky Fabrikas
ŠIAULIAI. — Šiauliuose, 

viešo'se varžytinėse, parduo
tas buv. brolių Nu rokų odę 
fabrikus. Pr'.ri'kų už 1 mil. 
245 tūkstančius litų nupilki 
akc. “Maisto” b-vė. Prieš ku 
rį laikų, bankrutavus -Nuro- 
kams, jų fabrikų adniinistr.i 
vo kreditorių išrinkta ndmi 
nistracija, kuri vistik reika 
lūs taip tvarkė, kad reikėjo 
fabrikų parduoti įš varžyti 
nių. Paskutiniuoju ' laiku odų 
fabrikų eksploatavo Lietuvos 
Bankas.

J

Paskandintas Kryžius
PALŪŠE (Vilniaus kr., Li 

Įnkmenų vai.) — Dabar !ais 
varne Vilniaus krašte, Palūšės 
parapijoj!?, Švl. Kazimiero 
Draugijos Meironių km. jau 
nimo '.-kyliui pastačius kryžių 
su lietuvišku užrašu, po nak
čiai kryžius kažkur dingo. Pl
akiau pauiškėjo, kad lenkų 
kareiviai su puskarininkiu nu 
ritę kryžių prie Lūšių ežero, 
įsivertė į laivų, nuvežė į kitų 
pusę ežero ir paskandino.

Neberadę kryžiaus jo statp- 
tojai, nenusiminė ėmėd ieško
ti. Po ilgo ieškojimo buvo su 
rasta kunigų rage. Tikimar 
ateinančią vasarų sii didelėm’- 
iškilmėmis kryžius pašventin
ti 'su laisvosios Lietuvos bro
liais lietuviais.

Balšavikų valymo metu 
Maskvoje čekistai apsupo vie
nų kvartalų ir gaudė visus 
draugus. Tarpe apsuptųjų bu
vo ir vienas lietuvis balšavi- 
ikas. Persigandęs jis išgirdo, 
kad kelios panelės pasakiu
sios čekistam “Sodkom” bu
vo paleistos. Tada ir jis ko
misarams suriko: “Sodkom;” 

'tačiau čekistai ne tik nepalei
do, bet dar gerokai apkūlė ir 
nutempė į patį “darbininkiš
ko rojaus” centrų — kalėji-

Turtingi balšavikai sykį pa
sikvietė kunigų pietums. Bu
vo pėtnyčia, tačiau, tyčiomis, 
paruošta mėsiški valgiai. Ku
nigas pasisakė pėtnyčioj ne
valgus mėsos, pasninkaujųs. 
Pasijuoki'mui iš to, šeiminin
kas pradėjo šaukti savo šu
niukų: “Popiežiuk, Popie-
žiuk, eik čia, aš tau duosiu 
mėsos. Juk tu pėtnyčiom ne
pasninkauji”. Tada atsidusęs 
kunigas ramiai tarė:

— Koko tikėjimas, toks ir 
popiežius.

j — Ar tu matei kada žmones 
! vaikštant kruvinomis lūpo- 
, mis ?
Į

— Kas čia per klausimas! 
Dabar visos moterys ir mer
ginos vaikšto ne tik kruvi
nom lūpom, bet ir kruvinai* 
nagais.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Klausimas. Dėl ko vyrai, 
paprastai, moteris vadina 
brangiausiomis! Pavyzdžiui, 
sako: tu mano brangiausia

> Norįs ženytis

Atsakymas. Mano delnas 
rodo, kad vyrai 'moteris vadi- 

Jna brangiausiomis dėl to, kad 
jos jiems brangiai kainuoja.

FM1ŪJSTU KAMPELIS
Redaguoja Ig. Sakalas

T - - - - - 2 r --rtn

Paskaitos Aktualiais 
Klausimais
M (INTEL M), MASS. - Kas 

antradienį, 7 vai. vakare, šv. 
Roko par. naujojo salėje įvyk
sta labai įdomios paskaitos 
įvairiausiais klausiniais, ku
rias pateikia įžymus ka'hėto- 
jas kan. Jonas Švngždvs, vie 
tinis pir. klebonas. Būtų ge 
ra, Ikad į šias įdomins paskai
tas lankytųsi ne vien eiliniai 
žmonės. |>et ir profesionalai, 
nes čia visiems galima .pasi
semti daug žinių ir labai įdo
mių žinių.

Monteliečių pavyzdys sek
tinas ir kitoms lietuvių koto 
nijoms. Žiemų kaip tik gera 
proga šviestis, pagilinti savo 
žinojimų. Rap.

Išleis Naujus 
Paprastuosius Pašto 
Ženklus

į Lietuvos Pašto Valdyba yra 
i nutarusi išleisti naujus papra- 
i stuosius pašto ženklus, šiems 
ženklams piešinių konkursas 

; jau yra paskelbtas. Piešiniai 
Į turės būti prisiųsti iki š. <tn. 
gruodžio 15 d. Piešinių kon
kursą laibiėjusiems skiriamos 
trys pirmosios premijos po 400 
lt. ir dar 400 lt., jei priinijuo- 
tas piešinys bus spausdina
ma'.-, trys antrosios premijos 
po 300 lt. ir trys trečiosios 
premijos ,|>o 200 lt. Priedai 
atitinkamai bus duodami prie 
kiekvienos premijos, jei tik 
premijuotas piešinys bus spaa 
sdinninas. Viso piešinių pre
mijoms paskirta 3,900 lt. Pa
što ženklui Ims leidžiami po 
2, 5. 10, 15. 25, 30 ir 35 cen
tus. Pašto ž aklų numnionm 
išleisti toki kiekini; po 2 cL
— 3 mik, po 5 et. — 8 mil..
,po 19 et. — 4 mil, po 15 ct.
— 15 mil.. po 25 et. — 2 mil..
po 31 ct. — 20 mil. ir jh) 35
et. — 2 mil.

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yra nuolankumas.

Nauji U. & Pašto 
Ženklai

Massachusetts Valstybėj — 
HnverkiU mieste. Pašto ženk
las 2 centų bus išleistas John 
Greenleaf AVhitter, poetui, 
pagerbti. .Jis yra gimęs tame 

'mieste (1807 m.). Jo gimtinė 
laikoma tautine šventove.

Kito 3 c. pašto ženklo pir
moji jiardavimo diena bus 
Cambriftjjf. mieste. Pašto žen
klas bus išleistas Charles \V. 
Kliot, edukatoriui, pagerbti. 
C. \V. Eliot gimė Bostone 
(1834 m.), liet visų savo gy
venimų praleido prie garsio
sios Amerikos mokslo jutai, 
gos, Harvard universiteto.

Trečias 3 ceūtų jiaŠto žen
klo pirmoji pardavimo diena 
bus taip pat Cambridge mie
ste. Pašto ženklas bus išleis
tas James Russell Txtwell, po
etui, pagerbti. J. R. Loveli 
yra autorius žymių veikalų, 
tarp kurių ypač minėtini “Vi 
sion of Sir Launfal”, “The 
Biglow Papers” ir Ileartsea- 
se and Rue”. Per 20 metų jis 
buvo Harvard universiteto 
profesorius, taip pat Amer. 
J. V. ambasadorius Anglijai 
ir Ispanijai.
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“DRAUGO” VAJUS ŠV. MYKOLO 
PARAPIJOJE

Rytoj, Šv. Mykolo parapijoje prasidės " Drauge” vajus. 

Bažnyčioje apie Katalikišką, spaudą sakys pamokslus kun. 

J. Mačiulionis, M. I. C., "Draugo” administratorius. Po piet 

1 va’andą įvyks svarbus susirinkimas parapijos svetainėje.

Visi kviečiami dalyvauti šiame susirinkime ir prisidėti 

prie "Draugo” vajaus pasisekimo. Bus nurodoma kaip visi 

katalikai gali pasidarbuoti katalikiškai spaudai.

DEDIKACIJA “DRAUGO” RADIO
PROGRAMOS ŠV. MYKOLO PARAP.

Kalba kun. J. Mačiulionio, M.l.C., pasakyta
is WGES

rupija. Čia kun. Feliksas Ku
dirka įkūrė spaustuvę, čia 
išleidinėjo "Tikybos ir

, t
Do

ros" menesinj žurnalą; čia 
buvo Tėvų Marijonų -mokyk
la, ‘kurioje ruošėsi prie dides
nių ateities darbų — vedinio 
mūsų katalikiško
“Draugo”.

Tėvai Marijonai ne vieni iš 
Šv. Mykolo parapijos žengė 
gyvenime pirmyn. Štai, kun. 
Aleksandras Baltutis, irgi pa
dirbėjęs penketą metų šiai pa
rapijai, pakilo iki pat viršū
nės ir tapo paskirtas į Chiea
gos lietuvių rinktiniausią pa
rapiją — Šv. Marijos Panos 
Gimimo.

Matyt, šv. Mykolas Arkan
gelas labai laimina savo pa
rapijai, pareidamas į pačias 
gyvenimo viršūnes tuos, ku
rie čia kokį laiką jo garbei 
pasidarbavo.

A. a. kun. Juozapas Svirs
kas nepakilo į žemišką poau- 
kštj, bet, tikimės, jo gvveni- 
'mo pamaldumas ir pavyzdin
gumas jam danguje skyrė la
bai aukštą vietą.

Tėvų Marijonų Betliejus A-į Nors Šv. Mykolo parapijos 
merikoje tai Šv. Mykolo pa-'nariai labai toli nuo vienas 

•kito ir nuo bažnyčios gyvena, 
bet pas juos stebėtina vieny
bė ir savo parapijos meilė ir 
prie jos prisirišima's. Ir da
bartinis klebonas kun. .Juoza
pas Šaulinskas savo parapi- 
jonais labai džiaugiasi, kad

dienraščio jie savo parapiją myli ir jos 
reikalais susirūpinę.

Gyvenau ir aš Šv. Mykolo j 
parapijoje vienerius metus ir 
tai pirmuosius atvykęs į Chi- 
cagą. Ir taip kaip Kūdikis 
prisiriša prie savo mokyklos 
ir mokytojos, taip ir mano 
širdis linksta prie Šv. Myko
lo parapijos.

Tad nuoširdžiai linkiu Šv. 
Mykolo parapijos vadams ir 
mano draugams parapijonanis 
Dievo palaimos ir savo Glo
bėjo užtarymo parapijos dar
buotėje.

NAUJAUSIO IŠRADIMO RADIOS"
KETURI | VIENĄ

[•UkS PIRMAS:
Radio turi 9 tubus.

ANTRAS: 
Phonograph ant 
kurio galite groti 
visokius rekordus.

TREČIAS 
Amplifier, kad pa
didinti jūsų pačių 
balsą.

KETVIRTAS: 
Svarbiausias, - jūs 
galite pasidaryti sau 
tinkamus rekordus.

KAINA-

*129E2
Priimsime jūsų seną 
radią į mainus.

Ši radia geriausia 
Kalėdų dovana 
jūsų šeimynai.

ROOSEVELT FURNITURE Company
Chicago, Illinois Tel. SEEIey 8760

2310 VVest Roosevelt Rd.

DRAtroXS
==

Gerb. Kun. J. šaulinskas, 

Šv. .Mykolo parapijos klebo
nas, kurioje rytoj atidaromas 
“Draugo” vajus.

rengė istorinę dramą (Piloto 
Duktė), kuri atvaidinta praė
jusį sekmadienį, gruod. 10 <1. 
mūsų parap. svetainėj. Atvai
dinta taip tobulai, kad žiūrė- 

! tojams begalo patiko, ir ilgai 
nepamirš. Lošime dalyvavo 
vien mergaitės; ir kai kurios

savo roles atliko labai gerai, 
nors ją tarpe buvo ir tokią, 
•sūrios tik pirmą kurtą sceno
je pasirodė, bet dėka gabios 
vedėjos mūsų jaunos lošėjos 
savo užduotis atliko gerai, kud 
tik stebėtis reikia. Be to, daug 
ir labai daug padėjo vietinės 
Sese’ė.s Kazimierietės, kurių 
naudai ir buvo skiriamas va

lkam pelnas. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė parap. svetainė. 
Geriausiai pasižymėjo E. Ma- 
čiukonytė ir mažytė L. Kaz
lauskaitė.

Vaidinimas rengtas Šv. Ka 
žančiaus draugijos vardu, bet 
daugiausiai savo brangaus lai
ko pašventė V. Daugirdienė, 
.lai padėjo ir kitos 'komisijos 
narės, viena jų ir programai 
vadovavo, tai M. Januškienė. 
Šis istorinis veikalas, drama 
labai tinka vaidinti gavėnios 
metu, todėl kitų kolonijų drau-, 
gijų vakarų rengėjai-jos, ku
rie norėtumėte jūsų kolonijo
je sulošti, atsikreipkite į V. 

Daugirdienę, o ji, tikiuosi, 

mielai sutiks su savo didžiuo

ju būriu mergaičių, ir pas jus 

atvaidinti didinga drama.

WHITE EAGLE BREWING COMPANY

LIETUVIS ATSTOVASMatėme Tikrai 
Gražų Vaidinimą

NORTH SIDE. — Energin
goji Viktorija Daugirdienė 
mažai turėjo poilsio per pra
ėjusius porą mėnesią, kol pri-

Frank P. Speecher
$
1

t

$

8

šis alus pasižymi savo žavingu skoniu ir

yra labai mėgiamas visų lietuvių. Kurie jūsų

dar nesate išbandę šio alaus, pabandykite, —

3 vieną sykį bandę — negersite kito.

ffJd

ALLWEIDEN BEER

WHITE EAGLE LAGER
Nors šis yra Kasdieninis šio bravoro alus, jis ne

pasiduoda skoniu ir gerumu kitiems. Reikalauki

te jo jūsų įprastose užeigose, arba iš bačkos, pius- 

bačkių, ketvirtinėse, pusgalionuose ir buteliukuo-

se.

;»»»»»)

IR S. Racine Avė. X u 
1
hite

1RCVVING tO. .

Šv. Mykolo Bažnyčia, kurioje rytoj bus. sakomi pamokslai apie katalikišką spaudą.

Siunčiami Lenkams Iš Chicagos Istorijos 
Drabužiai

Vakar Chicagos Raudonojo 
Kryžiaus skyrius vėl pasiun
tė dešimtį dėžių žieminių rū
bų ir medicinos reikmenų Le- 
nkijos pabėgėliams.

Gruodžio 15'

1926 m. ilgos distancijos te
lefoninis pasikalbėjimas tarp 
New Yorko ir Chicagos pra
tęstas iki St. Louis.

1930 m. Pravesta nutari

mas tiesti požeminį traukinį 
State St.

1931 m. Jane Adams, HulI 
House, Chieagoj, įkūrėjai, su
teikta Nobelio taikos premija.

Jei yra žemėje ramybė, tai 
ji randasi nuolankios širdies 
žmoguje.

CHEVALIER BEER
Kaip visame kame kitame taip ir alaus išdirbystėje 

stengiamasi rasti vis kas nors naujo ir geresnio, šis 

alus, kaip tik ir yra vėliausias išradimas alaus išdirbys 

tėję. Jis yra šio Dvidešimtmečio Sensacija.

r
>A

• T ?

CHOPIN Malt-Tonic 
BEER

šis alus yra specialiai pa

gamintas ir skiriamas mc- 

tinoms ir tiems asmenims, 

kurie norėtų atgauti prany

kus} svorį. Užtai jis daž

nai minimas kaipo "Svei

katos Alusv.

CHRISTMAS BEER 
(Kalėdinis Alus)

šis Kalėdinis Alus pasirodo tiktai per Kalėdas. 

Jis yra specialiai užlaikomas, taip kad kai pasiro

do, alus yra vienų metų senumo. Nepraleiskit šių 

Kalėdų neištyrę šio ypatingai skanaus alaus.

(«1

Visi Telefonai:

YARDS 7460

J?
f t 
L ♦
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Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingi) Laivais

P«r UoUioubiu-ga. Švediją 
Laivų išplaukimų tvark-
raitis ir laivakorčių 
kainos suteikiama nemo
kamai. Kreipkitės į mū
sų autorizuotus agentus 
ar bet kurių mūsų raš
tinę.J

Tamstos kelionei niekas liepa tarnaus 
geriau prisirengti, kuip Tamstos 
vietinis laivakorčių agentus.
SVVEDISH AMERICAN LINE

181 N. M Li li Igan Ave. Chieago, Iii.

Į WISC0NStN0 UETUV1Ų ŽINIOS

DOVANA ISPANAMS

Italų aviatoriai persiuntė 
ispanams padovanotųjų Lore- 
to Dievo Motinos statulų. Jų 
pašventino Italų aviacijos ka
pelionas, lėktuvu jis buvo nu- iaina>

Kenoshos Kronika
Susirinkimai ‘ t

Po sumos (Seselių Pranciš
kiečių Rėmėjų ir Birutės dr- 
jos.

Parengimas

Gruodžio 17 d., 3:30 popiet 
(po pamaldų) Seselių Pran
ciškiečių Rėmėjai rengia “Bu
nco ir Card Party” baigimui 
mokėti už šaldytuvų, kurs 
buvo šiemet* seserims nupirk
tas. Kas liks, bus seselėms 
kalėdinė auka. Visi kviečia
mi į šį parengimų. Bus ne tik 
moralė, bet ir medžiaginė pu-

rė 736I378-S4O taškus prieš

gabentas į Burgo'sų, o iš čia į 
aerodromo koplyčių Tetuane.

Šv. Vardo B:wling lyga
Vic's Tavern rinktinė pada

SE

*

>U

I

{.vairumai l.iiau.-ia i>v. Pranciškaus puru- Bažnyčiai Statyti
Kitų trečiadienį, penk tu die- pijos parapijonai, savo parų- — ■ — —...........

Pijo, susirinkime nutart p« Sklypas Jau Išmokėtas | HEin«k_ ra.( nį ir šeštadienį yra metų ber- 
tainis, pasninko dienos. 

Gruodžio 23 d. bus Kūčios,

I trTl’VlAI DAKTARAI

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARųuette Rd

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadieuaia ir Sekmadieniais

Susitarius.

LL\ilEN, N. J. — Lietuvių 
katalikų parapijos fondo ko
mitetas praneša, kad bažny
čiai sklypus nupirktas ir iš
mokėtas; jis kaštavo 7^500 
dol. Dabar tenka pagalvoti,, 
kus toliau, veiktum. Reikia 
mums centro, kur sekmadie
niais guutumėm lietuvį kuni
gų pamaldas atlaikyti, kur 
draugijos turėtų susiririkiuius, 
pramogas ir t.t. J. L.

6 mėnesius laiko sukelti $1,- 
500 pastatymui naujos puru- 
pijinės svetainės.

Kleb. kun. K. Petreikis pra
nešė, kad tiek dar trūksta į- 
sigyijilmui svetainės. Jeigu mi
nėtas nutarimas išsipildys, tad 
veikiausiai darbas bus pradė
tas ateinančių vasarų. X.

vietoj sekniutlienio, 24 d. Ber
nelių Šv. Mišios bus •ieC.nia- 
dienį, gruodžio 24 d., 12 vai. 

St. Tavern rinktinė naktį.
711-745-796 taškus1 _______

Lith. Business Men 774-821- 
801.

Wall 
padarė 
prieš Ben’s 
783.

Tavern 755-721- Juu virš mėnuo sunkiai ser
gu namie Stelį Hauser.

link utis Food Sliop rinkli 
nė padarė 785-780-896 taškus 
prieš Mockus Bakery 734-815- 
685.

Sparco Bubble Up rinktinė 
padarė 780-898-812 taškus 
prieš Bituutas Tavom 794-809- 
763.

Vic’s Barber Shop rinktinė'St<|tysi^ Naują 
i padarė 764-800-771 taškus Parapijos Salę 
i prieš Simo Paint Shop 759-1
764-739.

Klebonas jau gavo 
naujų “Draugo” kalendorių. 
Kas nori, gali įsigyti. Kaina 
25 centai. Pasiųskite vienų sa
vo giminėms ur pažįsta niems

gražių SKELBKITE - DRAUGE’

Tek Tardė Utt.
VALANDOS: Nuo 11 iki Ui 

2 iki 4 ir 7 iki *
Pū-nadieniais • 2 iki 4 ir 7 iki ė 

Šventadieniais: 11 iki U

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ir akiniua pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Clccrv
Antradieniais, Ketvirtadieniai* a 

Penktadieniai!
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 p. * 
3147 S. Halsted St, Chicaga 

Pirmadieniais, Trečiadieniais o 
šeštadieniais 

Valandos: 3-6 P. M.

Tel OANal 6909

OR, VVALTER j. PHlLUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 VVest Cermak Roafl
OITSO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8i30 vakgi* 
ir pagal sutartį.

OR. f. G. W!NSKUNA>
PHYSICIAN AND SURGBO* 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso teL Canal 2340

CICEROS ŽINIOS%
Norite Būti Turtingais?

Pradėkite Taupyti Dabar....
Artinantis Kalėdų šventėms, 

apmųstykime ar mes per per
eitus metus, bereikalingai *pra-

vnTTNrr<yrnwN num , leidom savo uždarbį, tkad da- YOLN(iSTOWN, OHIO. — | bar norėdamį duoti dovanų 
Šios kolonijos lietuviai, o la- savo tėvukui ar mamytei ar
------------------------------------------- į artimiems draugams neturime.

Kad tai vėl nepasikartotų a- 
teityje, aš raginu visus, jau
nus ir senelius, pradėti tau
pyti dabar, kol laikas leidžia. 
Taupyykinie ateičiai šiandien, 
nes nežinome kas bus rytoj. 
Neatidėliokime.

Saugi vieta tokiaim taupy
mui yra Švento Antano Skoli
nimo ir Taupymo Bendrovė, 
Ciceroj. Čia visų taupytojų 
taupiniai yra Federaliniai ap
drausti. Pas mus galite tau
pyti pagal jūsų išgalę — kaip 
ir kiek jūs norite. Švento An
tano Bendrovėje galite pasi
dėti ir ištraukti pinigus pa
gal pareiga,avimų, be ilgo lau
kimo.

Kuriems reikalinga pasko
la namo pirkimui, pataisymui, 
modernizavimui arba seno 
mortgičiaus atunokėjimui, a- 
teikite pirma pas linus. Mes 
darome paskolas pigiau negu 
kur kitur. Visos paskolos, di
delės ar mažos, yra daromos 
lengvais mėnesiniais išmokė
jimais ir be jottių įstojimų. 
Vienu žodžiu, Greitai ir Pi
giai”.

Švento Antano Bendrovė y- 
ra vienintėliai tokia įstaiga 
Cieeroje. Taigi, brangūs lie
tuviai, platinkime lietuviškų 
vardų ir išauginkime savo mi
lijoninę lietuviškų įstaigų Ci- 

i ceroj, parodydami svetimtau- 
11 čiams, kad ir mes galime di

delių darbų nuveikti.
Su savo finansiniais reika

lais kreipkitės į Šv. Antano 
Skolinimo ir Taupymo Ben
drovės raštinę, kuri randasi 
1500 So. 49th Court, Cieeroje, 
arba telefonudkite: CICero 412 
ir sekretorius Juozas Gribau
skas, Jr., duos jums sųžinin- 
gus patarimus.

Sekretorius.

LILI U VIAI UAKIARAI

į Lietuvų. Rap. Į Telefonas HEMIock 2061

1 DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimų

PROGRESS KRAUTUVE
Pilnai Prisirengus Pasiūlyti Naujausias, Geriausias, Praktiškiausias

Kalėdų Dovanos Mažiausiom Kainom Mieste
Šimtai iš ko pasirinkti naudingiausių dalykų tinkamų dčl kiekvieno šeimynos nario.

Vaikam .staliukų 
rūmas nuo

lr tas laimingas, kurs už 
viltas kovoje kris, jei savo 

l'kūnu tapo tiltas kitiems at
siekti garbės pilis.

A. Mickevičius

TeL Cicero 1484.

DR. 5. K. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos Gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

Kės. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484.

DR. A. JENKliiS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
N uo 1 — 4 ir uuo 7 — 9 vakare

Mažas rankpinigis rezervuos bile pasirinktą dalyką kuria bu* pristatyti Kalėdom ar kada pareikalausite 
VMMHMUmKMUIMIMMMIl

J. NAKR0ŠI8 
Generalis Vedėjas ir 

Pardavėjas

Pasiklausykite ntftaų grašamt Lietuviško Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 vai. ryte ia stotie# \V(lES, 1360 kiloeysles

D. ŠIMAITIS 
Skyriaus Vedėjas ir 

Pardavėjas

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY ARIU 
LIETUVIS

Su,Ir* SO melų praktikavimo 
Mano Gernatavlmaa

Patenavir.il aklų įtempimų, ku ee- 
tt prleftaetlml galvos akai. dėjimo, 
svaigimo, aklų (tempimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų kar*t|, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose cgsamlnavtmas daromu su 
elektra, parodandla meilausiąs klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikua. kreivos akys atl- 
taisomos

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. vak. 
Nedėliomis pngal sutartj

Datigrlj atsitikimų akys atltalso- 
be akinių, (ahne pigios kaip

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonai YABda 1178

Taipgi pagal s u ta t. j.
OfLo teisumai. PROspux 6737 
Namų telefonas VIRguua 2421

Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P
Res. 2305 S. Leavitt St

Rea tel. Canal 0402

TEL YARDS 5667

UK. tKANK U. KWINN
(HVLEULNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:3u Vakare,

ir Pagal Sutarti.

ŪK. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
4729 So. Ashland Av*. 

2-troa lubos
CHICAGO, ILL
Tel. MIDway 2880

OFISO VALANDOS;
Nuo IU iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki * 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. ft 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryteDR. P. J. BEINAR
UMSIAiAKAUSKAMJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yarda 3966 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 v&karr
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994
Res. Tei. PLAsa 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree. 6968 So. Talman Are.
Rea. TeL GROvehiU 0617
Office TaL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

2423 W. Marųuette Road

TaL YAKds 69*1
Rea.: KENrood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—834
756 VVest 35th Street

Ofiso TsL VlRginia 0086 
Residencijos tel BEVsrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso ▼gl-s 1—3 ir 6—8:30 P. M.

8989 8a*0Urem<mt Ave.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomla pagal sutarti.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGBOH

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso VALANDOS i

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak-
Nedėliomis pagal aatartį.

Offlos TaL TARds 47*7
Mamų TaL PROapeot IBS*

Tai OANal 0867
Bet. TaL PROapeot 66M

DR. P. 1. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reridenoija 6000 So. Artesian Ava 
VALANDO8: U v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare

Vėl OANal 61*8.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 
Valandos! 1—8 popiet ir 7—8 ▼. v-

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REPnblic 7868

TsL YARde *846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

VeL: nue 8 ryto iki B vakare 
Seredoj pagel sutarti

Offiee Phone Res aad Offiee
PROapect 1088 *86* O. Leavitt St
Vali 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706 |

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St, Chicago 
Traėiadiaaiaia • ir Sekmadieniais

OR. V.UIEDLINSKI
4143 South Archer Avenue

Telefonai Lafayette 8*66
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais «• 

Penktadieniais
4631 So. Ashland Ave.

Tel TARds 0094
Pirmadieniais, Traėiadianiaia b !

OeMadieniaia

Patenavir.il
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Kalėdų Eglaitė 
Lietuvių Vaikučiams

i išrinkti atstovai, deda pas
tangų, jog vaikinas būtų sek- 

i alingas. Keikia tik sveikinti

LENKAI DŽIAUGĖS KAI LIETUVIAI 
ĮMARSAVO VILNIUN!

Helen Zawistanowiez, 1026 Jį paliko Vilnių tų pačiųAteinantį p^l^enL gr«^ "į'. „ w. , . ..
džio 99 d lietuvių \udito '<ao rūpintis lietuviais vai- N. \Y inchester g., sienas die- dienų ir nuvažiavo Kaunan,

l.r . x. ,,, • kučiais. Nereiks jiems eiti nomis grįžo iš Lenkijos Cbi- kur pagyveno tris savaites
rijoj, Waukegano ir No. Chi- . • „ ” , , . ., , ,

.. . , pas kitataučius ir jaustis nas- cagon ir labai ploninu pupa- laiko. Siame mieste ji uuitėsicagos vaikučiams bus didelis * .... , . , . , . . , . , . , . J J
, , laičiais. \ aikuciams ma'oiiu šakojo kaip Lietuvos karino- kaip kokiame apsaugos porvakaras, nes, pastangomis vi- . . . r e r

sų lietuvių katalikišku drau- Kalė(i,i šventėse pamatyti eg- 'mene pnariavo Vilniun, kuo- te. Mat, ji buvo išgyvenus1 
laite ir diedukų. Mes patys met Lietuva Vilnių atgavo. visų laikų beveik karo lauke

sesutes Pranciškietes iš Pitts- 
burgo, kurios pasiliko Kaune 
ir grįš gerai progai pasitai
kius. Amerikos konsulas ten 
pataria, kad Kaune dabar sau
giau gyventi negu važiuoti 
laivu per Atlantu, (kur p ūdu- 
riuoja minos ir povandeniniai 
laivai.

Žinoma, p-lė Zawistanowic% 
džiaugiasi iš širdies parvyku- 
si Chicagon — Amerikon.

Raporteris

kentėjusių
darbui.

nuo kuro šalpos

124 šalpos organizacijų at
stovų susirinikinie sudarytasis 
komitetas pasivadino Ameri
can - Scandinaviun Alliance 
Finland Ked Cross Fund.

Vienas komiteto narių pa

reiškė, jog “Suomiams reika
lingu skubi pagalba. Moralė 
parama labai gera, bet šiuo 
laiku suomiams reikia ir mo
ralės ir niaterialės paramos”.

! Daryk užgana Dievui, 
visa kas tavyje, yru Jo.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

nes

gijų, bus surengta Kalėdų eg
laitė, apšviesta ir papuoštu. 
Kalėdų diedukas su visu savo 
štabu atvyks su didžiausiu 
maišu dovanų, saldainių ir 
vaisių. Iki diedukas uisduii- 

,bus išpildyta programa, 
’iisidedanti iš kalėdinių gies

mių ir vaizdelių. Draugijos, 
kurių pastangomis šis vaka
ras rengiamas, yra: 6v. Juo
zapo, Šv. Baltramiejaus, šv. 
Antano ir Šv. Onos.
kviečia ir vaikučius ir jų tė
velius atsilankyti į vakarėlį 
ir pasigerėti vakaro Įspūd
žiais. Įžanga dykai. Vietos 
bus.

išgalime tai padaryti, ir, štai, 
jau antros Kalėdos, kaip bu

di lankėsi Lenkijoj kai ka- Lenkijoj. Aplink jų, ji sakė, 
ras užplūdo Lenkijų. Po kiek sprogo bombos, ir debesiuos 

lekiojo nacių orlaiviai su mirdaroma. O, kiek gražių įspū-i dienų ji pabėgo į Vilnių ir iš 
džių būta praeitų metų! Tiki- ,buvo ten ligi to laiko, kai bol- ties bombomis, 
mosi tai,p pat bus ir šiemet, ševikai užėmė Lietuvos sosti-
o gal dar ir gražiau. nę. Jai teko ir pagyventi po Amerikos lietuviai

vaukeganteciainsiGarbė
Mokyklos vakaras

Gruodžio 17 d.,
Auditorijoj Šv. Baltramiejaus

rusais-bolševikais beveik še- 
i šias savaites kol Vilnių ati

Sudatyta Šiaurės 
Tautų Komitetas

Vakar sudaryta jungtinis 
komitetas iš 40 danų, norve
gų, švedų ir suomių grupių, 
kurios jungtų 365,000 skandi

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
“Sunny Boy’’ 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė.

Taipgi ’ reikalaukite 
Lietuviško Krupniko.

geriausio

davė Lietuvai.

Lietuvių Su bolševikais badas
Būnant po bolševikais Vii 

\ isos parapijos, mokyklos vaikučiai nįuje jai tėko, ji sakė Stasiui 
rūpesčiu Šv. Kazimiero sese- pįežaį, Chicago Herald-Ame- 
rų, rengia met. kalėdinę pro- rican raporteriui, kuris plu- 
gramų. Mes gerai žinome, kiek f.įnj aprašė apie jos gyvenimų 
sunkaus darbo reikia įdėt. Europoj karo metu, gan ge 
prirengime vaikučių vaka- raį pabadauti. Apie tai ji 

Valdyba šio vakaro suside- ra,ns’ 0 tie vakarai būna gra- ti .savo žodžiais pasakė: 

da iš: gen. pirmininka's Jonas
Jakutis, vice pirminirikai O 
na Daujotienė, A. J. Sutkn-

pj

Kaune ji sutiko keletu A- 
merikos lietuvių, ji; tarpe dvi1 navų bendram SuoTnijos nu- Parduodume

lionis.
viešu tik Taver-

— o —

žn*s ir malonūs, taip bus ir 
šiemet. Girdėjau, kad šiemet 
viršys visus kitus vakarus. Be
lieka tik tų vakarų paremti. 
Tai bus ir padėka seserims už 
jų sunkų darbų.

ir A. Jankauskas, rašt. Jonas 
Montvilas, kasierius Ona Jan
kauskienė, publikacijos G. P.
Bukantis ii- programos Pra
nas Bujanauskas, šv. Kazį-1 šv. Juozapo draugija laikys 
miero seserys taip pat daug priešiuelinį susirinkimą gruo- 
pri'sideda .prie pagražinimo džio 17 d., Lietuvių Audilori- 
programos išlavinant vaiku- ijoj. Nariai prašomi skaitlin- 
čius, taipgi ir kiti draugijų gai susirinkti. Enrikas

“Po bolševikais Vilniuje ne
mačiau raudonųjų to jų išpū
sto rojaus. Mums buvo baisu, 
•visiems Vilniaus gyventojams 
buvo baisu. Mes per visų lai
kų tegavome tiktai kąsnius 
juodos duonos”.

Džiaugsmas
“O kaip Vilniaus gyvento

jai priėmė Lietuvos kare’ 
vius?” užklausė Pieža.

Su didžia šypsena ant jos 
veido, ji atsakė:

MARIE OPLUSTIL
Kaldrų (Quilt) Dirbėja

6020 ARCHER AVENUE CHICAGO, ILL.

Telefonas REPublIe 2526

Plunksnų valymas 15c svaras.

Dirbame Naujas Kaldras Ir Atnaujiname Senas.

Rankos ir mašinų darbas.

Atsineškite plunksnas. Darome paduškų ir kaldrų 
uždangalus.

--------- ---------

(Z

Mūsų Valandos: nuo- 
kasdien.iki 5

9

Užsakymai isvežiojami 
sekančių dienų.

6246-48 S. California Av. 
Cbicago, Illinois 

Tel. REPublio 1538-9

J

A. F. CZESNA BATHS
Atlankykit Sveikatos Pirtį

Te’efonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetų, karštus ir garo kalmbarius; 
suteikiam elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų 
sveikatai \ 1OLLI Spinduliais ir sieros vanom. Kainos la
bai prieinamos; Moterų diena utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St:

“Žinoma, 
džiaugsmu!

su didžiausiu 
Vartai dangaus 

atsivėrė! Ir kodėl ne! Lietu
vos (kariuomenė atsivežė bač
komis maisto, visokių valgių, 
mėsos, vištienos, vaisių ir taip 
tolaus. Žmonės, ypač lietu
viai gyventojai, džiaugsmo a 
Saras liejo”. Jt

BRIDGEPORT MOTOR' SALES
3040 8. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

I

Dabar Laikas 
Pirkti Gerą

V artotą Karą

0

VISOKIŲ
ISDIRBYSČIŲ

BUICK PONTIAC 
CHRYSLER PLYMOUTH 
CHEVROLET DODGE 
STUDEBAKER FORD 

OLDSMOBILE DE SOTO
PACKARDS 

Didelis Pasirinkimas

Vis oje ių Išdirbyseių 
5 Dideli Pasirinkimai

Ir Visokių Modelių
VISI GARANTUOTI

Pardavėjau — ANTHONY BAfiKYS

< ANTHONY BALAS Phone, Victory 6992

Tel. CANaI 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS
Walter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

Salė Reydon Dėl Visų Parengi
mų — Vefeelėms, Šokiams, Baliams. 
Virtuvė Ir Sidabriniai Indai Dykai.

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

TINKAMIAUSIA 
KALĖDŲ DOVANA - 

DULKIU VALYTOJAS!

I

ROYAL
VACUUM CLEANERS 

FOR THAN THE
PRICE OF ONE

1’*'Th* grnlMt valu* 
ln fin* Vacuum 
Claanar* that 
Royal hai avar

A naw and improvad modai of 
th* famoua Royal D* Luxa, 54 4.95 
vvith headlight. Mada to mil /or a ■““*

Th* Royal Ravolving Bruah 
Hand Claanar. Tha laat vrord .

_ln afficiancy and guality. S |C95

,1
BOTH, DUBINO THIS 

SALK, FOR ONLY

Roosevelt Furniture Co.
2310 VVest Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois Tel. SEEIey 8760

Automatiškas... greitas... 
suarus... ekonomiškas!

• Linksmiausiom Kalėdom, duokite Moti
nai patogumus Elektrinio Virimo.'Greitu
mo, švarumo ir berflpesnio ypatybės su
taupys jai daug valandų darbo... duos 
jai daugiau laiko kitiems dalykams. Ir 
pečius genaus pagamins valgius. Valgiai 
bus skanesni — geriau patiks vfeai šei
mynai, — nes valgiai išvirti nuturališkose 
sultyse.

Elektrinius pečius parduoda elektros prie 
taisų dealeriai, reikmenų, rakandų ir de- 
partmentinės krautuvės ir ūonunomvealUi 
Edison Kompanija.

Virkite su Elektriką
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Darbuotės Eiga
MARŲUETTE PARK. — 

Šį rudenį šv. Teresės draugi
jų visu smarkumu pradėjo da
rbuotis. Surengė parapijo'? 
naudai šokius lapkr. 20 d. pa
rapijos salėj, kurių pelnas iki 
šiol yru $614.00, o tai dar ne
viskas, nes raportas nepilnas.

Dėka už tokį pasidarbavi
mų komisijos pirm. Onai Bau
bly ir jos pagelbininkėms, — 
Rakauskas, Drulis, Phillips, 
Jagmin, Strodem, Šlepovich, 
Zolp, Petkus, Martišius, Ja
nonis, Daunoras, Krikščiūnas 
ir Katauskas. Šių šokių proga 
parapija apvail'c:ščio.fci savo 
12 metų gyvavimų. Kun. A. 
Baltutis nesigailėjo nei triū
so, laiko nei patarimų, kad 
padarius šį vakarų sėkmingu.

Biznierių duosnunias ir žmo 
nių skaitlingas atsilankymas 
davė tokį gražų .pelnų. 
Draugijos Birthday party

Kaip kas metų taip ir šie
met, gruodžio 4 d. Šv. Tere
sės draugija minėjo devynių 
metų gyvavimų su vakariene, 
gražiame viešbutyje Plaisanee. 
Susirinko arti šimto narių. 
Didžiulį “birthday cake” per 
piovė pats draugijos organi
zatorius kun. A. Baltutis.

Laike programos įteikta se
nosios valdybos narėms po do
vanų už jų pasidarbavimų. Y- 
patingai gražių dovanų gavo 
pirm. Bronė Katauskienė.

Surengimui šio bankieto pri
klauso dėka komisijai: F. Viz- 
gard, L. Kučinskas, A. Pet
kus, A. Phillips, J. Aleksiun, 
K. Kliauga, A. Ambrose ir A. 
Peters.

Jaukioj atmosferoj, draugių 
tarpe a g’gerta, dainuo
ta ir kortuota. Vidurnakčiui 
artinantis nenoriai narės skir
stėsi, nes buvo malonu drau
gių tarpe.
Direktorių susirinkimas

Baigiant dviejų metų dar
buotę “board of directors” 
susirinkimas įvyko pas P. Si
mutis gruod. 13 d. Čia buvo 
ne susirinkimas, bet bankie-

E. Andreliūnienė gavo
Gražų Siuntinį
Iš Lietuvos

Šiomis dienomis Rapolo An
drei iiin> krautuvė, 6324 So. 
VVestern Avenue, yra pilna 
naujų gražių reikmenų iš kur 
gulima pasirinkti gražiausių 
dovanų Kalėdom'?. Dar prie 
to, Elzbieta Andreliūnienė, 
kuri padarė Kalėdoms gražių, 
nėrinių ir siuvinių, pereitų 
savaitę iš Lietuvos gavo di
delį siuntinį, kaip tui, lininių 
staltiesių, rankšluosčių ir ki
tokių uždangalų. Kainos labai 
žemos. Tai būtų gražiausia 
dovana mamytei arba drau
gei. Patartina aplankyti Ra
polo Andreliūno jubilerijos 
krautuvę ir pamatyti šį nau
jų siuntinį iš Lietuvos. Krau
tuvė bus specialiai atdara ne
dėlioj, visų dienų. Ltė

Miesto Darbininkų 
Algos Pakeltos

Pinmiau, 'pagal 1940 Chica
gos biudžetų, buvo pranešta, 
jog visiems miesto tarnauto
jams algos pasiliks tos pa
čios. Tačiau vakar paskelbta, 
jog miestas skiria $154,600 
pakėlimui Street Lahorer’s ir 
Construetion Labore’s unijos 
darbininkų algų.

Micjiael Carrozza, Street 
Imborer’s unijos pirmininkas 
ir Anthony D’Andrea, Cons- 
truction Lahorer’s unijc's pir
mininkas, reikalavo $597,797, 
tačiau nusileido iki $154,600, 
kurie tenka abiejų unijų 2,961 
darbininkui.

ledas yra atdaros kas vakarų 
iki 9:30 ir sekmadieniais nue 
10 iš ryto iki 4 v. po pietų. 
Čia rasite didžiulį pasirinki
mų įvairių kalėdinių dovanų 
iš rakandų, radio, auksinių ir 
sidabrinių daiktų, Bulovą ir 
Elgin laikrodėlį, floor lem
pų, rašomų mašinėlių ir elek
trinių daiktų. S.

žinių iš Progress krautuvės, 
nes šiomis dienomis čia eina 
prieškalėdinis išpirdavimas su 
nepaprastu pasiūlymu visokių 
naujausių prekiij už mažiau
sius kainas. Pasiklausykite.

Rap. J.

FOR DEUCIOUS 
SNACKS ...

Pinigai Suomiams 
Plaukia

Chicagoje suomiai susilau
kia ne tik užuojautos, bet ir 
aiškios materialės paramos. 
Neperseniai sudarytas Suomi
jai remti komitetą'?, kuris šio
mis dienomis jau gavo $1,020.- 
25 aukų.

Siunčiama daug mažų aukų, 
kurio1? kaip tik aiškiai rodo 
nuoširdžių užuojautų. Pavyz
džiui, E. M. Doney iš Rantoul, 
111. rašo:

“Štai $1, kurį gavau už 
persiškų kačiukų. Reiškiu vil
ties, jog ir tai padės”.

tas. P. Simutienė savo suma- 
ningunm yra ‘perfect bostes1?’.

Dėl Naujų Metų, sekantis 
draugijos susirinkimas įvyks 
sausio 3 d., tai yra trečiadie
nį. Vida

RADIO
BUDRIKO PROGRAIJA

Sekmadienį, gruodžio 17 d. , 
nuo 5:30 iki 6:30 vakare, iš) 
didžiulė? WCFL stoties clu- 
cagiečiai ir kitų miestų lietu
viai turės progų išgirsti pui
kių prieškalėdinę provi amų, 
kurių duoda Jos. P. Budriko 
rakandų ir radio krautuvė 
Chicagoje, 3409 S. Halsted 
st.

Programa bus įdomi ir tu
rininga? gerėsite' didžiule ra
dio orkestrą pildant puikius 
lietuviškus 'kūrinius, harmo
ningas duetas palinksmins vi
sus gražiomis liaudie*? daino
mis; žymi solistė Ona Juozai
tienė irgi išpildys keletu pui-i 
kių numerių, o kam nebus 
malonu pasiklausyti Makalų 
dramos? Nepraleiskite šios 
programos.

Beje, reikia pastebėti, kad 
Budriko krautuvės prieš Ka-

Svarbu priminti radio klau
sytojams, kad rytoj ll-tų va
landų prieš piet girdėsis oro 
bangose • graži ir įdomi regu
liari sekmadienio radio prog
rama, kurios leidimu rūpinas 
Progress Bendrovės krautuvė, 
3224 So. Halsted St. Ryt die
nos programoj bus daininin
kai ir muzika, kurie visi pa
tieks gražių meliodijų, įdo
mių patarimų, svarbių prane
šimų ir kitų įvairenybių, ypač, 
“Gtyvenimo Bangos” darosi 
labai įdomi. Be to, pirkėjai 
vi'soCriij kalėdinių dovani) ir 
namam reikmenų girdės gerų

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
aud crackers . . . and company 
refrebhments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
aalad*> too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft

„ Spreads come in. •

ALEK ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

634-3 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

darome

Ąį PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

DėJ Pirkrnio — Pa'alsymo 
Moti rnizavltnn

Ar Seno Mortgičlo Atmokėsimo

INSURED

M. D Z I M I D A S
Bismarck Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidų, — gausite greitų ir 

sąžiningų patarnavimą.

4138 Archer Ave. Tel. LAFayetle 0401

KINAI APDOVANOJO
Jėzuitų Ža'kinotų, kurs įsi

veržus japonams į Šanchajų, 
buvo suorganizavęs kare ne
dalyvaujančius gyventojus ir 
išgelbėjęs tūkstančius gyvy
bių.

5-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE-.'M>:-:]|iiiiiiiiiiiiiii!*!«"3
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^SKOLINAM PINIGUS, 
ANT 1-MĮI MORGIČIŲ

INSUR.ED

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki. $5000.00 per 
Federal Saving3 and Loan Insurance Oorp. po United States 
Ooversment priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vaL vak. Pirmadieniais, Ket
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306
JOHN PAKEL, Pres.

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
'?miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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“DRAUGO° KAIMAI
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gaun - Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. T Uetuvų Su Persiuntimu — 30c.

Ma5’.F Dūmas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsmaukite:

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedr rai Savings and Loan Insunuiee Corp., VVashington, D. O.

ST. ANTHONY’S
LITHUANIAN PARISH

BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 491h COURT

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGR AM O

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties “ 
WSBC — 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

“Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO-JANUARY 21, 1940

CHICAGOSOKOL SALEJE
2345 South Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

r .“T

Po koncerto įvyks šokiai prie šiaunios orkestros, kurios 
muzika visi galės pasidžiaugti ir smagiai laikę praleisti.

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

EMILIJA MICKONAS
■■■ ■■ ? '‘y

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai.

-

*

V
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nėj, 2-rą vai. po pietų. Kvie- tinio seimo ir daug (kitų. Be 
čiami atsilankyti visi skyriaus Į t°> bus renkama ateinantiems
nariai, darbuotojai ir “Lai- 

Marijonų Rėmėjų 5 skyriaus vo” skaitytojai. Turime svar-
priešmetinis sus-mas įvyks se
kmadienį, gruodžio 17 d. Švč.

styniui svarbių reikalų: ren 
giamasis 'skyriaus vakaras,

metams valdyba. Valdyba

Marijonų Rėmėjų 35-to sky

riaus priešmetinis susirinki-
Panelės Gimimo parap. svetai-' prisirengimas prie rėmėjų me- mas įvyks sekmadienį, gruo-

KALĖDŲ DOVANAS
Pirksite už Mažiau Pinigu

ADVANCE DIDŽIULĖJ
LIETUVIŲ KRAUTUVĖJ

Dėl tamstų patogumo krautuvė yra atvira kas vakarų ir nedėiiom nuo 10 vai. ryto 

iki 4 vai. popiet. — Mažas rankpinigis rezervuos bile daiktų dėl Kalėdų pristatymo.

B

Puikus Lounging krėslai 
platus pasirinkimas nuo

$14.50

Gražūs, Standard padarymo 
1940 metų midget radios 

parsiduoda nuo

$7.50
1940 metų dideli C'onsole 

Radios nuo

$29.50

X X 

Duokite šių deskutę, tai 
praktiškiausia dovaria dėl 
mokinių ir kitų, pasi

rinkimas nuo

$9.95

džio 17 d., tuojau po 12 vai., rinkimas prasidės punktualiai renkama naujoji valdyba ir 
svarstomi dr-jos reikalai. Per 
šį susirinkimų naujų nurių p 
seojimas dykai. A. Grišius1

Mišių. Bus renkama nauja i 2 vai. po pietų, prašome visų 
valdyba. Prašome visus, ku
rie turėjo “bunco party” ti-
kietus, atnešti pinigus ar 'su
grąžinti tikietus, kad galėtu
mėm sužinoti kie*k padaryta 
'pelno. Ona Jasper

Labdarių Sų-gos 23-sios kp.

priešmetinis susirinkimas sek
madienį, gruodžio 17 d., Švč. 
Panelės Gimimo parap. salėj 
3-čią vai. po pietų. Visi labda
rybės nariai ir darbuotojai 
kviečiami gausiai at'silarikyti, 
nes bus svarbių reikalų svars
tymui ir naujos valdybos rin-

1 kimas. Valdyba

atvykti laiku.

A. Nausėdienė, AKI) pirm.

S v. Ražančiaus draugijos
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
3:30 valandą po pietų, šv. My
kolo parapijos salėj, 1G44 Wa- 
bansia Avė. Nuoširdžiai kvie- ' 
čiu nares dalyvauti, nes bus 
rirtkimas valdybos ateinantie
ms metams. Taipgi yra svar
bių reikalų, kurie reikalauja 
narių apsvarstymo ir nutari
mo. A. K, rašt.

Kareivių Draugai, šį sekma

dienį, gniodžio lž d., po pie
tų, Liuosybės svetainėj, Cice
ro, šaukia priešmetinį sus-nią. 
Visi nariai dalyvaukit, kad 
išsirinktumėt gerą valdybą ir 
išgirstumėt pilną metinio pa
rengimo raportą. Naujiems na 
liams įstojimas nupiginta'.?.

Valdyba

PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 

MINTYS

U angliško vertė 
Kuo. Ant. M. Karušiškb

Iš užpakalio ir priešakio 
Mylėtinis buvo meilėje apren
gtas, ir jis išėjo ieškodamas 
savo Mylimojo. Meilė jam sa
kė: “Mylėtini, kur tu eini!” 
Jis atsakė: “Aš einu pas sa
vo Mylimyjį, kad tu padaugė- 
tumei”.

Draugija Šv. Elzbietos Mo- 
’ terų ir Mergaičių ant Town 

Kazimiero Akademijos of Lake laikys priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 17 d., 2- 
trą vai. ,po pietų, šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Meldžiu

Rėmėjų Dr-jos priešmetinis su 
sirinkinias įvyks sekmadienį, 
gruodžio 17 d„ 2 vai. po pie
tų, Šv. Kazimiero Akademijoj, 

i Visų ARI) skyrių prašome at
siųsti atstoves susirinkiman 
•su pilnais rąportais iš įvyku
sio centro “bunco party”. 
Prašome priduot pinigus už 
parduotus bilietus, kad galė
tume suvesti sąskaitas. Taip
gi bus rinkimai centro valdy-

visas nares skaitlingai susi
rinkti, nes bus rinkimas nau
jos valdybos ateinantiems me
tams. Valdyba

Šv. Antano iš Padvės dr-jos

priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 1?

CICERO, ILLINOIS

Draugystės Visų Šventų 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 17 d., 1 vai. po 
pietų. Bus valdybos rinkimas. 
Ateikite visi nariai.

SKELBKITĖS “DRAUGE’-

DON'T BE GREY
<rwy hair. Grvy bah 

look old and M
Tty the 'Uodam* Method (or Cet> 

Hair ... CLAIROL. Toat

URBA 0 616 s Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms, 

Puošimams.
GĖLININKAS 

<180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

Riešuto medžio kombina
cijos kavos staliukai, tin

ka visuos namuos, po

.95

Pianas, geriausia dovana, ko
kių galite suteikti dėl jau
nuolių. Geri, gražiai atrodau- 

vartoti pianai ]>o
L00

Šis gražus, aukštos rūšies 
gesinis pečius bus neužmir
štanti dovana šeimininkei,

sumažinta kaina

d., 1 vai. po pietų, Dievo Ap- 
bos sekantiems metams. Susi- vaizdo's parap. mokykloj. Bus

mIIIIIIUIIINIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC jIIIIIIIIIIIĮM

LEO NORKUS, Ir. Į
DISTRIBUTOR 

OF

AMBROSIA & NECTAR I
B E E R S I

Mo bleaching reųuired ta 
•often tha hair whan you ase 
CLAIROL. You’U fcvu the ruda 

oair oea tranu, n*uuu»
i thd dulkas

as yoo 'uouM Bhe t»

$28. $5.

daeooyeoMOVL

. mm

«t dek
4or thn emrt te 
•atr CUral «

AAM CLAflk. OABOt. teaTrak. B. K

Kaurų šlavikas nepaprastai 
irangi dovana už negirdėtai 

pigių kainų, verti $3.50, 
parsiduoda tik po

$1.95

$44.50

QERK.lT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir mėgsta = 
j AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- E 

E resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alos yra pagamintas iš im 
E portuotų pirmos rūšies produktų.'"
S < • '

Urmo (vrholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- : 
E Buomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar- 
E navimų.E =
| 2423 West 64th St Tel. Hemlock 6240 |
^iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

M

Dėl jaunų ir visų moterų yra 
naudinga turėti gražių Cedar 
medžio dėžę, pasirinkimas nuo

1.95 Labail naudinga dovana, 
naujos mados

HAMPERS 
Pasirinkimas nuo 

98c 
aukščiau

Pastovumas --
Tę liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

$10.

Mažieji džiaugsis per 
daug metų su šiuo gra- 
setuku, galite nupirkti 

tik už

'Š#

Visuose namuose ir visiem rei
kia šio gražaus smoking stand 

su taea, kaip parodyta, 
vertas $2.00, už

.19

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MCSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS’N. NO. 1
3236 South Halsted Street

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 
Iki $5,000.00 Federallnėje įstaigoje.

$3.95 $1.

FURNITURE C2;
2536-40 W. 63rd St. Prie Maplewood Avė.
Vedėjai Pardavėjai: J. Kaledltykas, A. Lukas, J. Miškus ir kt. 

Maloniai tamstoms patarnaus.

Naujos mados Hassocks, 

puiki sėdynė tinka visur, 

specialu kaina nuo

79c

Eilių eilės kitų naudingiausių dovanų už specialiai numažintas 
kainas siūllnia mūsų didžiajaaie kalėsimame išpardavime. Įmokė- ■ 
kit mažų dainių, o dalykas bus režen notas dėl pristatymo Kalė- J 
doms. Dėl Tomistų patogumo Krautuvė atvira kas vakarų ir 
nedėliomis nno 10-tois vai. ryto iki 4-tos vai. popiet.

Platus pasirinkimas gražių 
naujos mados lėlėm vežimė
lių už speeialę kainų nuo

$4.95

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ūmiausia n didžiausia laidojimo istaima

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue

_______________________ Tel. LAFAYETTE 0727___________________

pv VZ Y A T koplyčios visose 

* Chicagos dalyse

Klausykite mftsq nulio programo Antradienio tr 
■cgtadienlo rytate 10.M valandų, « WHXP stoties (1480.)

fta Povilu

AMD:ese
READY IU 9 ONUTĖS

Remkite Savuosius 

Biznierius

•ART. DID. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN 

•onaaalas Patanavtmaa — Moterie patarnauja 
Phoae 0000 8S0 W. I6th Ava

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas AIVIdULANul diena ir naktį

DYKAI

Anthony B. Petkis

LaMcz ir Si
1. Mulevičius
S. P. Mažeika
Antanas M.Pbillips 
1.1, Zūlp_ _ _
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas

DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

6834 So. We8tern Avė. 

GROvehiU 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

2314 West 23rd Place 

Phone CANal 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

4704 S. W es t era Avė. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YABds 1419

I

QERK.lT
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brzsots Šeštadieni*. gruodžio Ifi. 1939

Teisių Skyrius
AVestern Avė., ChicagoRašo Chas Kai, 6322 S.

KLAUSIMAS. Esu 23 Mie
tų amžiaus ir viena} sykį bal
savęs. Dabar esu išvykęs į ki
tų, miestų ir gavęs gerų dar
bą, bet dirbtuvės užvaizdu rei
kalauja parodyti pilietybės 
popieras. Pilietybės popierų 
negaliu parodyti, nes piliečiu 
tftpau kuomet mano tėvas ta
po piliečiu, tai yra ‘by act of 
Congress”. Tėvas yra miręs

ir jo .pilietybės popierų nega
liu rasti. Kaip galiu įrodyti 
savo pilietybę?

ATSAKYMAS. Įrodymas 
nėra lengvas. .Jei nerandi tė
vo pilietybės popierų, sek 
šiuos mano patari ura'*, o išeisi 
iš tų nesmagumų. 1. Tamstos 
tėvas buvo Amerikos pilietis, 
tad jo vaikai, buvę nepilna

mečiai, automatiškai paliko 
piliečiais. 2. Reikalaulk apliku 
rijos iš bile pašto, kur ran
dasi Imigracijos Biuras. Toji 
blan'ka turi numerį 2400. Ga- 
vęs blankų, turėsi stropiai iš
pildyti atsakant į visus joj 
pažymėtus klausimus. Paskui 
su ta blunka, savo dviem pa
veiksliukais (2x2) ir “Money 
Order” $5.00 sumai pasiųsk 
j Commissioner of Inunigra- 

*tion and Naturalization, Wa- 
shington, D. C. Suradę tėvo 
pilietybės aplikacijų, išduos 
tamstai pilietybės certifikatų.

aipie tai žinių visiems, su ku
riais turėjai reikalo. Kurk 
nežinojo ir nežino, kad. buvai 
partneriuose, tiems apie persi
skyrimų nereikia duoti jokios 
žinios.

Milinaitės, A. Kaminsko ir J. 
Rukštalos. Smagių juokų su
teiks komedijautas “Dėdė” 
Bronislovas Bruknis ir tfmagj 
muzika Kaimiečių Kapelijos 
su Juozu Warputu. J. R.

' in Beauty and Tone 
at tliis Price! .

1940 AUTOMATIC

RCA'Ifc&eča,

Combines Retord 
and Radio 

Entertainment
5 « I i Ii 'U. 1
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KLAUSIMAS. Ištekėjau už 
nepiliečio ir 1923 metais iš
siskyrėm. Dabar Ikai kas 'sa
ko, 'kad esu praradus piliety
bę. Ar taip yra! Jei taip, tai 
kuriuo būdu galiu jų atgauti?

ATSAKYMAS. Amerikos 
pilietis susituokęs su nepilie- 

i čiu prieš rugsėjo 22, 1922 me- 
Į tais, netenka pilietybės. Taip 
yra su tamsta. Pilietybę gali 
atgauti šiuo būdu: l. Turi iš
pildyti aplikacijų Imigracijos 
Biure, kad: a) buvai ipilietė,
b) buvai vedus su nepiliečiu,
c) kurių dienų, mėnesį ir me
tais apsivedei. Už certifikatų 
reikės mokėti $1.00. Paskui tu
rėsite padaryti priesaikų išti
kimybės šiai šaliai ir po to 
atgausite pilietybę.

KLAUSIMAS. Nuomoju lie
tų unt antrų lubų. Vienų va
karų, lipant laiptais lūžo len
ta ir susižeidžiau kojų. Dabar 
esu ligoninėj ir nežinau kada 
pasveiksiu. Ar galiu skųst na
mo savininkų už padarytus 
nuostolius?

ATSAKYMAS. Jei laiptas 
lūžo lie didelės jėgos ir spau
dimo, namo savininkas turė
jo tai pastebėti ir pataisyti, 
kad neįvytktų nelaimė.- Pana
šiuose atsitikimuose namo sa
vininkai turi apsaugų apdrau- 
dos 'kompanijose, kurios atly
gins tamstai padarytus nuos
tolius.

Advance Furniture 
Kompanijos Kalėdiniai 
Pasiūlymai

Šios dienos skelbime maty
site Advance Furniture Co. 
labai įdomų pasiūlymų prieš 
Kalėdas, didelį pasirinkimų 
aukštos rūšies rakandų gana 
žema kaina; taipgi visokių 
vertingų mažmožiu dėl vaikų

Tad nepamirškite užeiti, pa
matyti ir persitikrinti kainų 
skirtumų. Adresas yra: 2536 
W. 63rd st., Chicago, III.

Jei kas tariasi esųs šis-tas, 
nors yra niekas ji's pats save 
apgaudinėja. Gal. VI, 3.

• Niekuomet neleisk viešpa
tauti savo mintyse arba savo 
žodžiuose puikybei.

Tob. IV, 14.

Kas norėtų dorybių rinkti 
neturėdamas nuolankumo, bū
tų panašus į tų, kurs dulkes 
per vėjų neša.

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo;

nes greičiau žmonės tave už

mirš, negu tu mauai.

Litten to and Advertise
HUHEOrc YIKOSUflUM
Folk Songo Muoėe 
Tambaritza OrchestraarOJdt, Kvevy fceėųl »• ■

ne S. Clark SL, Chicago — Har. S0M

•A

Įsigykite naują Radio Kalėdoms. Budriko krautuvėje Jūs 
rasite visas Radios ir didžiausj pasirinkimų PHILCO, ZENITH, 
R.C.A. VICTOR, GENERAL ELECTRIC ir kitų. Kainos 
nėra keliamos, bet dar daug pigesnės prieš Kalėdas.

Vėliausi Lietuviški Rekordai po 49c. Siunčiame ir į kitus mįe- 
stus. Perkant 6 rekordus ant sykio už persiuntimą nerokuosime. 
16280 Storo Jono Polka lr Veski Mane šokti Polka — Shenandorio 

(Ork.)
16286 Kanklininkas ir Oi Liepa Liepelė — Juozas Olšauskas.
16290 Anoj Pusėj Ežero ir Mėnulis Užtekėjo — Tamk’"*ė ir

(Česnavičiūtė )
1 6293 Tekėk Dukra už Čigono ir Aš Ne Jauna, Ar fcv vainikuota
16294 Manei Sakė Motinėlė ir Aš Pievele Buvau — K. Menkeliū-

(nlutė. Soprano)
16295 Diena Snaust Neduoda Musės ir Ar Skauda Man Širdį.
16296 Kam Vakaras O Man Vakarėlis -— K. Menkeliūniutė Ir

(Kazemekas)
16297Polka Apynėlis ir Polka Vakarėlis — Liet. Ork. ‘įLyra.’’
16298 Atėjo Bernelis Lygiais Laukeliais lr Vaikinuka Aš Mylėjau.
16299 Erei Polka ir Našlys Polka — “Lyra" Orkestrą.'
16300 Lakštutės Polka ir Dėdienė Polka — Klaipėda Lith. Orch.
16301 Karo Muziejaus Vėliavos Nuleidimas — Dalis 1 and 2 —

(Karo Muziejaus Orkestrą).
16302 Gegužinė Polka ir, Jaunuolių Polka — W. Gula ir jo Ork.
16303 Virbalio Polka ir Polka Dėl Numylėtos — W. Gula ir jo Ork.
16304 Kanapių Polka lr Ona Polka — W. Gula Ork. ir AIex

(Vasiliauskas).
16305 Beržų Polka ir Daratytė Polka — W. Bula Ork. ir Alex

(Vasiliauskas).
16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango ir Ar Atsiminsi? — A. Sabaniauskas

(ir Ork.).
16307 Marš, Marš, Kareivėli ir Geležinio Vilko Maršas — Karo

(Mokyklos Choras).
16308 Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-lia - Akiras Biržys ir Pupų

(Dėdė ir Dėdienė).
16309 Eitk Vyras Polka, ir Kai Aš Turėjau Kaime Mergele —-

(A. Dvarionas).
16310 Septintame Rojuje — Anglų Valsas ir Jaunystės Meilė, Tango.
16311 Mano Gitara, Tango ir Saulėtas Rytas, Anglų Valcas —

(A. Sabaniauskas).
16024 Gloria ir Kūtelė — Kun. Struckas.
16025 O Tu l’alaiminta Kalėdų Naktj — Ateikite Čia Jūs Ištikimieji.
16026 Oi Ištikėjoji Pūsis ir Šventoji Iškilmingoji Naktis.
18050 E| Kalėdos! ir Kalėdų Pasveikinimas — Čerienė ir Biežlenė. 
16109 Tyliąją Naktį ir Rami Naktis — Trubadarių Kvartetas.
16I4) Sveikas Jėzau Mažiausis ir Gul šiandiena — Jonas Butėnas. 
16229 Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Naktį — Petras Petraitis.
26022 Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksma Giesme Mes -Užtrauksim.
26023 Gul šiandiena ir Atsiskubino Betllejun — Brooklyno Kvart. 
26105 Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Naktj — Petras Petraitis. 
73103 Linksmą Dieną ir Gul šiandiena. — Marijona Rakauskaitė. 
81763 Kūčių Šventas Vakaras ir Tyli Naktis — Stasys Plika.

Gramafono adatos, specialiai 2 pakeliai už....... ...5c
Vietor chromium adatos, 6 už ....................................25c
Vietor plieninės adatos, pakelis ...........................10c
Panešami Victroiai, po ...........................................$9.50
Panešamos Radios ir Victroiai, po .................... $19.50
Mažos naujos Radios, po .............................  $5.95
Bulovą laikrodėliai, Parker ir Waterman auksinės 
plunksnos, Rašomos mašinėlės: Royal, Corona, Under- 
wood, Įvairūs Toastmasters, Mixmasters, Elektrinės 
britvos ir t. t. — Lengvais Išmokėjimais.
Krautuvė atdara kas vakarų, o sekmadieniais iki 4 
valandos po'pietų.

Joseph F. Budrik, Inc.
RAKANDŲ ir RADIO KRAUTUVE 

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Žymus Radio Programas Leidžiamas Nedėlios vakare,

5:30 iki 6:30 P. M., WCFL., 970 k-

KLAUSIMAS. Esu “Groce- 
ry” biznyje, partneriuose, per 
16 metų. Dabar susidėję tokie 
dalykai, kad reikia mums ski
rtis. Kų turiu daryti, kad, po 
atsiskyrimo, apsigynus įvairių 
kliūčių?

ATSAKYMAS. Kadangi bi
znyje buvot per 16 metų, tai 
visi, su kuriais vedėte biznį, 
žino, kad esate partneriuose. 
Perskyrimas vadinamo “Part- 
nership” turi būti atliktas 
vadinamu “actual notice” vi
siems jūsų biznio skolinin
kams, Ikad nuo tos dienos tam
sta išeini iš biznio ir duodi

Įvairus Parengimai
Labdariai rengia “bunco 

party” sekmadienį, gruodžio 
17 d., Šv. Mykolo parap. sve
tainėj Visas pelnas skiria
mas neturtingiems šelpti Ka
lėdų Švenčių proga Visus 
kviečiame atsilankyti. Komi
sija rūpinasi, kad atsilankiu
sieji laimėtų dovanas. Pra
džia 7 vai. vak. Komisija

Rytoj, 10-tų vai. ryte, kaip 
ir 'kiekvieną, dienų, rytmečiais 
girdėsite šaltimiero radio va
landų iš stoties WHIP (1480 
k.) Žymūs daininkai-ės dai
nuos gražias daineles. Solistė 
Florencija Balsiutė, kurios ža- 
vėjantį balsėlį ne vienų kartų 
girdėjote; “Dainuojanti Pipi
rai”: Antaiias Kaminskas ir 
Jonas Rukštala; “Trys Sesu
tės” trio: Elena Pečiukai tė, ' 
Christine Kriščiūnaitė ir Flo
rencija Balčiūtė; ir “Aidų 
Aidai” kvartetas, susidedan
tis iš F. Balsiūtės, C. Kris-

Ar Tamstos Vaikas
Susislapin Lovoj?

Jei taip, tai pamėginkite 
VENETIAN HERB TEA. 
Tos žolelės išgydė šimtus 
vaikelių; išgydys ir Tams
tos vaikelį.

Kaina tiktai — $1.25 

Galite gauti pas gydytojų:
PETRĄ ŠIMAITĮ

2421 W. 45th Place,
Chicago

Kviečiu visus kaimynas, drangas ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

iii.............4' ....... 8

KLAUSYKIME
Šaltimiero
LIETUVIŠKŲ RADIO
nrsAAniUII » STOTIES

PROGRAMŲ

RYTMETINIU
10:00 VAL. RYTO W.H.I.P.

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

1

Tbermic Machineless Per- 
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.
— o —

Gaukite čionai Kalėdines 
dovanas: Cologne, Orchids, 
Cosmetics ir Permanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICE S BEAUTY 

SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. TeL Tardė 2771

16 metų patyrimo.

TURTAS VIRŠ-------------$4,000,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00

Dabar mokam 31/2% už pa

dėtus pinigus. Duodam pa

skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

-K

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
JUSTIN MAUKI E WIC H, Prea.

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečlad.: 9 iki 12:00 p. Seštad.: 9 Iki 8;00 v* v.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

•
Statau visokios njSlcs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Daran visokį taisymo dar
bų be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriausi atlyginimų M 
Fire Insurartce Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo S iki 20 metų. Reikale kr lp- 
kttės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOS ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
NB1 EOME OF FINN FURNITURE" SlNCB 1994

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 50®

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. KrlkStynom tr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tam* rimą.

Llnksmaa Patarnavimas Tįsiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Standard CU

15c.

švelni Degtinė—-100 Prool 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
ni Tokią Kainą 

TIK $1.00 PT p n
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKES

TAVERNOJ
DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Forklozuotl. Turi greitai būti 
parduoti:

10 fletų kampas $19,500.
6 fletų kampas $12,000.
4 fletų, pigiai, arba mainysim ant

2 fleto arba farmos.
2 fletų apšildomas, Marųuette

Parke $8,500.00.
Bungalow su pagyvenimu užpa

kalyje, pigiai.
Visi namai yra up-to-date, mo

derniški.
2 fletų medinis, po 5 kambarius, 

$1,000. pilna kaina.
4 fletų medinis po 4 kambarius. 

$1.200. pilna kaina.
Mažai tereikia įnešti. Renda 

išmokės.
Chas. Umieh (ITrnikas)

2500 W. 63rd St.. Prospect 6025 
Teisingas Patarnavimas

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Naujenybių ir įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2519 W. 63rd St. 
įsteigta 10 met,ų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu i? 
priežasties senatvės. $2,000.00 cash. 
Agentai . nepageidaujami. Telefonas1 
Prospect 6430.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmobile, 

6 cyl., 4 durų Sedan. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 4004 S. Rock- 
well St... 3 aukštas, užpakalyje.

PARDAVIMUI KANARUOS 
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite šeštadienį arba. 
sekmadieni: 2341 West 23r«l Street, 
1-mas ankštas.

Parsiduoda arba išmainoma blz- 
bizniavų namą Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukltl 
pas savininką telefonu — Nevadi 
8039. •

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, 
tintus pastatus, stogus, saldi: 
Apskaičiavimas dykai, — len« 
mokėjimai. Terzo Oonstmctkd 
7518 South Damen Avė. Phol 
BEEley IMI,

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fletų namą su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3949 West Jaekson Blvd., tele
fonas Ncvada 8039. 

RENDON FLETAS 
Rendon 8 kamgarlų fletas, naujai 
Išdekoruotas: antras aukštas. Atsi
šaukite 4223 Prlneeton Avenne.

PARDAVIMUT NAMAS TR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Įrengta groser
nė: medinis namas. Atsišaukite: 
4223 Prlneeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS TS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pl« 
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje. mieste Buenos Aires, paieškt 
savo artymų giminaičiu PRANC 
DEVEIKTO Ir ONOS DEVEIKYTĖS- 
PUMPUTIENĖS (7). kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abndu yr 
prašomi užeiti I dienraščio DRAUtH 
spaustuvę. 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio IŠ 
Arj2Įtlno8 jĮarvežt^J|ahintin2i

PARDAVTMUI NAMAI 
Vienas dviejų-aukštų, 4821 South 
Campbell Avenue: antras talpi
dviejų-aukštų. 4187 Marmora Avė 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus. 2384 
So. Oakley Avė.. Chicago. DU

PARDAVTMUI NAMAS 
< kambarių medinis namas, kar

šta vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11181 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Bever
ly 4838. Bargenas.

_ _ . _ _    ___ __ _ _ . ____ POCAHONTAS

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Sm&SsL
___________________________  _________________________  ** 7 ** nua ar daugiai

POCAHONTAS Mine Run II geiauslų mainų)
"*------ mmta. Perkane ą tonus ar dau-

.................................................................. 97 Al
CARBON COKE. perkant R to. 

daugiau, tonas. .. .97.75. Sales tax ekstra.


