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T R U M P A I 
P. T. 

Meksikos katalikų vyskupai 
viliasi, kad naujas tos res
publikos prezidentas Cama
cho grąžins Kataliku. Bažny
čiai laisvę ir teises. Savo vil
tį vyskupai remia tuo, kad 
prezidentas Camacho viešai 
pasisakė esąs katalikas ir dar 
pareiškė, kad Meksikos gero
vei be kitako yra būtina są
žines laisve ir religine taika. 
Jis sake, kad ta linkme ir dar 
buoais. Vyskupai spėja, kad 

tie prez. Camacho pareiški
mai yra nuoširdūs. Tuo la
biau, kad Katalikų Bažnyčios 
stovis žymiai gerėjo jau ir 
buvusio prezidento Cardeno 
laikais. 

SPĖLIOJIMAI DEL AMBASADORIAUS U.S. 
Hitlerio slapta misija, radio 
Užginčija ( t o l i n i 
kelione Berlynan 

KARO POZICIJOS EGIPTE 

NF/SV YORK A S, gruodžio 
13 d. Šiandie radio praneši
mas iš Berlyno sako, jog ne
žinia kur išvyko iš Berylno 
Hitleris ir užsienio ministeris 
Joaehim von Ribbentrop. 

EŠ=BR»TISH MEOITEMUHEAH FLEET 
HEAVILY SHELLING ITALIAN 

RETREAT INTO LIBYA MEDITERRANEAN SEA 

Visu šalty ir visų tautų 
žmones ne tik karais biaurisi, 
bet jų ir bijo kaip baisiausios 
rykštes. Istanbule (Konstan
tinopoly) yra katalikų kentė
tojo, palaimintojo, Gomidas 
Keomurgian, šventove. Gomi
das yra armėnų katalikų ku
nigas. Popiežius Pijus XI 19-
29 m. jį beatifikavo. Turkai 
maldininkai gausingais bū-
riais dabar lanko tą šventove/. 
Meldžiasi, kad Dievas paša
lintų karo pavojų Turkijai, 
įmones nori taikos, ramaus 
gyvenimo. 

BERLYNAS, gruodžio 13 d. 
— Berlyne šiandie ėjo nuola
tiniai gandai, jog netrukus 
Berlynan atvyks premjeras 
Mussolini. 

Tačiau autorizuotieji sluog
sniai griežtai pareiškė nieko 
nežiną apie Mussolini bet ko-

« 
kį vizitą. 

("Draugas" Acme telephoto) 
Šiuo žemėlapiu rodoma* kaip britų kariuomene sėkmingai veikia prieš italus E^ipie. Bri

tai paėmė svarbią iteilų baze, atkirto gausingas italų pajėgas ir !rfi?ngiasi jas sunaikinti, jei 
nepasiduos nelaisvėn. 

N.C.VV.C. socialinės akcijos 
departamento direktorius 
mons. John A. Ryan darbuo
jasi, 
nors būdu palengvintų mi
grantų buitį. Šimtai ir tūks
tančiai neturinčių darbo dar
bininkų kilnojami iš vienų vietų 
į kitas tikėdamas rasti kokį 
nors darbą. Bet ieškomo darbo 
neranda ir skursta. Daug jų 
turi šeimas. Iškeltas sumany
mas teisėtu keliu uždrausti 
bedarbiams kilnojimasi. Šių 
migrantų likimu ėmė rūpintis 
mons. Ryan. J is kreipės kon-
gresan. J is reikalauja, kad 
kongresas ir vyriausybe rim-
lai atsižvelgtų į migrantus ir 
juos vienaip, ar kitaip šelp
tų. Uždrausti jiems kilnojimą 
si, pareiškia mons. Ryan, ne
galima iki Amerika bus Ame 
rika. 

ITALAI NEATLAI
KO GRAIKŲ 
SPAUDIMO 

ATĖNAI, gruodžio 13 d. - -
Pranešama, jog ir naujai pri
siųstoji italių kariuomenė ne
išlaikė graikų atakų prie au
kštumų, supančių pajūrio mie 
stelį Chimara, kuris yra į 
šiaurę nuo užimtojo uosto kad vvnausvbe kokiu į v J 

Porto Edda, italai parodę 
griežtą pasipriešinami.: 

Patikimi i l t i n i a i praneša, 
jog graikai užėmę Porto Pa-
lerno ir jog italų vadovybe 
Tiranoj (Albanijos sostinėj) 
svarsto apie siūlymą Graiki
jai sudaryti taiką. 

SIUNČIAMA DAUG 
KAREIVIŲ 

PAGALIAU PASI
DALINO LENKIJĄ 
BERLYNAS, gruodžio 13 d. 

— Vokietijos laikraščiai ra
šo, jog <Vokietijos-Rusijos ben 
droji komisija sienų klausi
mams spręsti, galutinai nus
tatė sienoj liniją buvusioj Len 
kijo j . Linija pravesta toj pa
čioj vietoj, kur buvo praves
ta 1939 m. rugsėjo 15 d. 
Nacių partijos organas Voel-

kischer Beobachter sako, jog 
šis sutarimas buvo "svarbus 
indėlis Reicho ir Sovietų Są
jungos draugingų santykių 
stabilizac^jai , ,. » 

ŽINIŲ SANTRAUKA 
MONTEVmma, gruodžio 13 

d. — šiandie anglai iškėlė vai 
šes. paminėjimui anglų kruze-
rių ir Vokietijos kovos laivo 
Admiral Graf Spee kovos me
tinės sukakties. 

NAUJI ĮSTATYMAI 
PRIEŠ ŽYDUS 

* 

SOFIJA, Bulgarija, gruo
džio 13 d. — Speciailioji par-

L0ND0NAS, gruodžio 13 d. 
— Admiralitetas praneša, jog 
anglų submarinas Sunf ish 
prie Norvegijos nuskandino 
Vokietijos krovinių laivą. 

BANGKOK. Siamas, gruo
džio 13 d. — Siaftrao karo va
dovybe praneša, jog atmušta 
pranclzų orlaivių ir kariuome 
nės bandymai iš Indokinijos į 
siveržti į Siamą. 

larmemto komisija, ruošdama 
Yra nepatvirtintų praneši-1 pakeitimu* vaMybės saugu

mų, jog Yalonoj sutraukta tu | m ° statute), šiandie patiekė 
šti krovinių laivai italų evaku n a u J u s įstatymus, varžančius 

Federalinis senatorius Holt 
išvardino keletą šimtų asme-

acijai iš Albanijos. 
f 

Tuo tarpu pavargusi italų 
kariuomenė pakeičiama nauja. 
Ypač daug italų kariuomenės 
sukoncentruota pajūryj. 

Anglų agentūra praneša, 
jog italai traukiasi iš Tepeli
ai, kur jiems padaryta daug 
nuostolių. 

nų, kurie pereitą vaasarą S u i l n t i e j i i t a l ^ k a r i n i nka i , 

Bulgarijos žydus. 
Pagal šiuos įstatymus žy

dai negalėtų tarnauti Bulgari 
jos kariuomenėj ir jiems ne
būtų leidžiama išsipirkti nuo 
priverstino darbo, kuris už
imtų karo tarnybom vietą. žyr 

dams taip pat nebūtų leidžia 
ma užimti jokių valstybinių 
vietų ir valstybės atstovavi
mo. 

spaudoje finansavo didelius 
skelbimus, kad Amerika būti
nai gelbėtų Anglijai šiame 
kare su Hitleriu. Tarp tų as 
menų yra žymi dalis banki
ninkų ir pramonininkų, kurie 
turi glaudžius finansinius ry
čius su britais. Amerikos tur 
t uolių spauda pirmiau bandė 
užginti, kad bankininkai ir 
pramonininkai turi sąryšio su 

sakoma, abejoja, kad italai 
galėtų ilgiau išsilaikyti, jei 
bus paimtas Klisura perėji
mas, kur jie manė sulaikyti 
graikus. 

nurodymu, kad tarp tų finan 
gavusiųjų asmenų yra daug 
^raidinimų rašytojų, aktorių, 
filmų gamintojų ir kitų jiems 

SHOPPtffBŪAYS 
LEFT 

kampanija Ameriką įtraukti i panašių, kurie daugiausia va
karan. Dabar tenkinasi tikjduojasi jausmais, ne protu. 

BUKAREŠTAS, gruodžio 13 
d. _ Ronranijos oficialusis 
laikraštis atspausdino 139 as
menų sąrašą, kurie dalyvę 
"veikim© prieš valstybes tvar 
ką". \ 

VATIKANO MIESTAS, gruo 
dšio 13 d. — Vatikano orga
nas Osservatore Romano pra^ 
neša, jog kariaujančių kraštų 
katalikams išklausyti Kalėdų 
mišių gruodžio 24 dieną po 
pietų. 

Bt/y CMSMAS SfALS 

U.S.S. MAYRANT, gruo-
žio 13 d. — Prezidentas Roo 
seveltas per vienuolika dienų 
perkeliavo 3,000 mylių ir ap 
žiūrėjo pusę U. S. bazių At
lante ir Karibų jūrose. 

ORAS 
Debesuota ir šalčiau. Šiau

rės vėjai. 
Saulė teka 7:11 v a i , saulė 

leidžias 4:19 vai. 

PAVOJUS ITALI
JOS LIBIJAI 

KAIRO, gruodžio 13 d. -
Anglijos bombanešiai ir ko
vos orlaiviai sprogdina italų 
bazes, amunicijos sandelius, 
kariuomenę ir susisiekimą E-
gipte. Pranešama, jog išspro
gdinta virš 12 italų aerodro
mų. ; 

Vakar naktį anglų karo or
laiviai atakavo Italijos svar
biausiąją karo bazę Tobruke, 
Libijos pasienyje. Aviacijos 
ministerija praneša, jog "To-
bruke numesta daug tomi bom 
bų' \ 

Anksčiau buvo pranešta, 
jog suimta 20,000 italių, bet 
dabar šis skaičius dar padide 
jo. Suimtųjų tarpe yra penki 
generolai. 

Pilni maršalo Graziani ar
mijos nuostoliai dar nežinomi. 
Kai kurkus jo kariuomenės da 
lys esančios gierai įsitvirtintu-
sios. 

SUEZAS SAUGESNIS 

Anglų nuostoliai esą menki 
ir težuvę tik keturi orlaiviai, 
kai tuo tarpu sunaikinta 40 
italų orlaivių. 

Aniglų kariniai sluogsniai 
sako, jog britų laimėjimas 
prie Sidi Barrani panaikinęs 
artimą pavojų Suezo kanalui. 

Šiuo laiku įvykiai Egipto 
fronte vyksta labai greitai. 
Kai kurie sluogsniai mano; 
jog anglai nesustos prie Egip 
to-Lfbijos sienos, bet žygiuos 
Libijos gilumom 

Tuo tarpu Anglijos lai 

Kas ambasadorium Amerikai — 
Anglijos diplomatų rūpesnis 

Įvairi spekuliacija 
Kunigaikštis nepopuliaru 
Edvardas pas Prezidentai 

LONDONAS, gruodžio 13 iL 
— Šiandie Anglijos diploma
tija rimtai susirūpinusi ieško 
tinkamo asmens, kuris tęstų 
lordo Lothian pradėtąjį darbą 
Amerikoje. 

MAISTO SIUNTI
MAS EUROPAI 

ATIDĖTAS 

gruo-WASHINGTONAS, 
džio 13 d. — Šiandie aukšt? 
oficialieji Wate>hingtono žmo
nės praneša, jog valstybės de 
postamentas turįs žinių, kad 
maisto Europoj esą užtenka
mai iki ateinančio pavasario 
pabaigos. Todė-l bet kokių 
valstybės departamento žygių 
dėl maisto siuntimo Europai 
ntegalima tikėtis bent tris mė-
nesiufe 

Tačiau manoma, jog gali 
būti ipadaryta išimtis Ispani
jai, kur maisto trukumas e-
sąs kritiškas. Gali būti, kad 
Raudonajam Kryžiui bus leis
ta gabenti kondensuotą mais
tą Prancūzijos vaikams 

Oficialieji sluogsniai mano, 
jog iki pavakario padėtis Eu
ropoj įgali labai patsikeisti, ku 
ri gaJi visai panaikinti mais
to trukumą. 

SMARKIAUSIA 
ATAKA 

SHEFFIELDE 

Pirmiausia buvo minimas 
karo ministeris Anthony 
Eden, kuris 1938 lankėsi Ame 
riko j ir buvo labai maloniai 
priimtas. 
BAHAMŲ 
GUBERNATORIUS 

Dabar neoficialieji Londo
no sluogsniai kalba apie Win-
dsoro kunigaikštį, dabartinį 
Bahamų gubernatorių. Tačiaai 
gerai informuotieji sluogsniai 
tiki, jog geriausiai pasitar
nautų Amerikos-Anglija? san
tykiams užsienio ministerio 
Hailifaxo paskyrimas. 

Anglų kai kuriuose sluoigs-
niuose Amerikoj gandai apie 
Windsoro kunigaikščio skyri
mą sutikti nepopuliariai. 

Betą, dar minima Sir Ge 
rald Campbell, generalis kon
sulas New Yorke rr Sir Wal-
ter Monckton, att. — gen. 
Kornvalio Kunigaikštijai. 
SLAPTA KUNIGAIKŠČIO 
KELIONĖ 

MIAMI, gruodžio .13 d. — 
Šiandie iš Miami Amerikos 
laivyno orlaivių nežinomon 
kelionėn išvvko Windsoro ku 
nigaikštis, kai tuo tarpu eina 
gandai, jog jis išvykęs pasi
tarimams su Prezidentui Roo-
seveltu 

Laikraštininkams jis pareis 
ke negalįs nieko pasakyti apie 
savo kelionę. Tačiau žinoma, 
jog jis išvyko oficialiais rei
kalais. 

SUGRIUVO ITALI
JOS PLANAI, 

RUSIJA BERLYNAS, gruodžio 13 d. 
— Šimtai vokiečių orlaivių va 
kar naktį pravedė milžiniškas 
atakas antį Anglijos plieno 
centro Sheifielde, kuris, anot 
grįžtančių lakūnų, dar dau
giau nukentėjo negu Coventry. 

Informuotieji sluogsniai pra 
neša, jog šios atakos pravesta 
taip staigiai, kad anglai net 
nesusigriebę gintis ir jų prieš 
orlaiviniai pabūklai nepašovę 
nė vieno vokiečių orlaivio. 

Autorizuotieji vokiečiai 
tvirtina, jog Sheffielde paga 
minama 15 nuošimčių Angl i - į b a i £ i a P r a v d a 

jos plieno ir todėl paliesta 
vienas svarbiausių sunkiosios 
industrijos centrų. 

(Iš Londono taip pat pra
nešama, jog vokiečių orlaiviai 
pravedė smarkią ataką ant 
- !effieldo). 

nas be sustojimo bombarduo- Vienas Vokietijos submari-
ja italų bazes ir italai verčia nas šiandie nuskandinęs tris 
mi betvarkiai trauktis Libi- ginkluotus anglių krovinių lai 
jon. vus, viso*15,800 tonų. 

MASKVA, gruodžio 13 d. 
— Pravda rašo, jog dėl grai
kų laimėjimų Albanijoj ir I ta 
lijos laivyno nuostolių Taran-
to uoste, Italija turėjusi atsi
sakyti suplanuoto puolimo E-
gipte ir pereiti gynimosi po-
zicijon Libijoj. 

" Turėdami geras susisieki
mo linijas anglai galėjo su
traukti paramą ir pravesti ne 
lauktą ataką vakarinėj dyku
moj. Pagal anglų spaudų,'p 

"šios atakos 
tikslas yra priremti italus 
prie jūros, kur juos galėtų 
bombarduoti Anglijos laivy
nas ' \ 

VICHY, gruodžio 13 d. — 
Šiandie kolonijų, ministerija 
paskyrė naujus gubernatorius 
Martinique, Guadalupei, Mad 
gascarui, Nigarui ir kitoms 
Prancūzijos kolonijoms. 
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JunL As*eri|»»a_Vs4at¥bes«: 
JUS sH 

Tiesa, vėlioms nekariavo karo fronte drau 
ge su narsia anglų kariuomene, bet Jis ka 
riavo labai fc*varbianie diplomatų fronte, ka
riavo naiviai, daug; laimėjo, toj kovoj savo 
amžių patrumpino. U i tat, anfglaį šiandien 

' l iūdi jo netekę ir jo darbus aukštai vertina. 

Lietuva Pasaulio Valstybių 
V ' — • 

Ii <_ $«.«• *usei Metui ~ - H M; Ttfsus ¥*•*• 
— 92.04; V*aa»m Mėnesiui — .71a Kitoss vstfs-

j U n i i i ą į f i n Metams — fT.tt; Fus** Ms4« 
— $4.00 Pavisais aiunerls — lo. 

Sfetibimu. kaiBos prii»runčiaj»as pajreikalavua 
Eaia'H.sajrHliHll ** Korestondaatasss nata. M taftai, 

tu neprašoma tai padaryti Ir nepriaiunčiama tam tiks 
tul pašto fcenkli*. Redakcija pasilaiko sau teise taisyt) 
tr trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespon 
SsnrljtB sulis- savo nuožiūros. Korespondentu Prašo ra-
•rti trumpai Ir alaklal (jei galima rašomąja mašinėle) 
paliekant Ifrattni tartus patalsymamą van^ant poie^ 

Taikos Sąjūdis 

vos dėsnį bekylanti žmoni.io. 

Eatsred as Second-Class Matter March II, 191* ai 
Chicafe, ftlinoią, Under the Act of March S, 1879. 
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Baudžiavos Ir Vergijos Kraštas 

Pastaruoju laiku Jungtinėse Amerikos Val
stybėse yra stipriai padidintas sąjūdis u i tai
ką. Pirmoje vietoje, itnoroa, rūpi, kad sis 
kraštas neįsiveltų į dabartinį karą Šiureno,,*. 

Respublikonų- parti ja? lyderiai vis daT su *»tt?ra bei eiviliaaoija sten-
paniėgimu įtarinėja, kad dabart ine adminis- Si a s* pakeisti teises dėsniu, 
traeija dideliais šuoliais veda kraštą į karą. I tautų kovą del būvio sten 
Demokratai į tai atsako, k a d tai yra didžiau- giamasi įnešti daugiau teisė
sią nesąmojfte. Adiniaistraeijos užsienių po
litikos linija esanti taikos IMja . Girdi, jei 
iinonių daugumos opinija bus prieš įstojimą 
į karą, bus padėtai didelių pastangų jo iš
vengti. Bet šis klausimas, berods yra visai 
a iškus: 

•Rašo Dr, P ranas Šacikausku* 

(Tęsiflys) kiti šių dienų gyvenimo fak-

Kovoje nulemia jė-
aa — kas stipresnis, tas i i 
k imi . Šį i a u r ų del būvio ku

l s visokiais ksliais atėjusių pranešimų is 
okupuotosios Lietuvos i r net iš pačių oku
pantų bolševikų leidžiamų laikraščių 'sužino
me, kad mūsų senoji tėvyne Lietuva yra pa-
veroiama vergę, Daudiiauninkų i r vargo krar 
šta. 

Lietava šiandien yra valdoma jau ne be 
įstatymais, bet ukazais, įsakymais. 
Lietuvoje dabar nebėra kitokios spaudos, 

ka ip tik bolševikiškai Toji spauda nededa 
ainių U Lietuvos kultūrinio, religinio gyve
nimo, nebeskelbia žinių iš kaimo ir mieste
lių gyveninio. Užtat tie laikraščiai mirgėte 
miega žiniomis iš Maskvoka, Stalinui aukš
t inti straipsniais ir visokiausiais įsakymu į-
sakymais. 

Žmonės kitokios išeities neturi: komisa
rų įsakymus tur i pildyti, nes ki taip gresia 
dideles bausmėj*. 
Nėra jokių'Įfalimumų įsakymams pasiprie

šinti, nes Lietuvoj yra keli šimtai tūkstan
čiu raudonosios armijos, susidedančios dau
gumoje iš žiaurių mongolų. 

Ūkininkams įvesta baudžiava, žeme jan 
ne be jų. J ie dirba ne sau. žeme sovietų 
nuosavybe, ją dirba komisarų prižiūrimi 
ir dirba sovietams. Daj-buualįai y ra pa 
versti vergais. J i e kiekvieną įsakymą ak 

. lai tur i išpildyti i r jiems negalima, griež
čiausia uždrausta ne t ik streikuoti, bet ir 
pasiskusti savo skaudžiu rikiam. 
Ne be reikalo viename laišką, gautame ne

seniai iš Lietuvos, nusiskundžiamai, kad 
nepriklausomoje Lietuvoje gyvulių būvis 

. buvo daug geresnis, negu šiandien prie 
bolševikų okupacijos žmonių būvis. 
Nuo p a t Lietuvos ekup?aeijas negauta nė 

vitaos* gerean&s žinios. Vito* mums, liet u-
visuns, labai skaudžios ir liūdnas. 

Turto nusavinimai, u^gTobimai, areštai, 
, tttrtmisafti, visokiauiių (a-ganiaacijų, įstai

gų, spaudos likvidavimai, prievarta, įaakv-
mai -r-

tai viskas, ką sužiisome ia laiškų, laikraščių 
i r pabėgėlių. 

Lietuvos žmonių būvis' šiandien yra blo
gesnis, negu kas gjaii sau įsivaizduoti. D^l 
to, u i pavergtosios Lietuvos sienų gyvenan
tiems lietuviams reikia* susiorganizuoti i r 
dirbti, kad greičiau išlaisvinti savo brolius 
iš to baksaus padėjimo. ^ 

Amerikos žmonės milžiniškoj daugumoj y-
ra nusistatę prieš karą. 

Apie tai negali būti jokios abejones. Anot 
J . lisu. Kardinolo 0'Coni*ell, kam i r kves
tionuoti Amerikos žmonių normalų taiko* 
troškimų! 

turao, žmoniškumo, siekiama, 
kad kultūringų jių tautų san
tykiai būtų tvarkomi ne vien 
brutalia jėga, bet teisiniais 
pagrindais. Ypač paaskutį-
niais laikais geriausi žmonių 
protai bei jausmai ieško bū
dų, kad tarptautiniai ginčai 
būtų sprendžiami ne jėga, 

Lietuvaičių Įstaiga 
" T b a New Wiorld" plačiai rašo apie lie

tuvaičių Šv. Kazimiero Ssselių LoretU> li||€>-
iiiiję. Pamini, kad šią ligonine Seserys Kazi
ui ierietės per ime 1938 m. Kryčius šioj ligo
ninėj buvo iškeltas 1939 m. sausio 17 d. Mat, 
prieš tai ligonine buvo nekatalikų rankose. 
J i (pastatyta 1923 m. Pirmiausia j i vadino** 
Austin Hospital, vėliau buvo žinoiifea kaipo 
" T n e Willard Hospi ta l" . 

• 
Ligonine pta-taisyta, pei-tvaa*kyta. Sudary

tas gerų gydytojų personalas. Vi^a. tvarka 
puikiai vsedama. Pasisekimas kuo geriausias. 

Tikrai smagu pažymėti, kad su tokiu pa
sitenkinimu atsiliepiama apie lietuvaičių vie
nuolių įstaigas. 

tai ypač paveikė į maząsia 
valstybes, nes jos jėga pa
siremti negalėjo. Griuvus -vi
suotinai taikos sistemai, ne
beliko pagrindo į ką heatsi-
remti, mažųjų valstybių sau
gumas atsidūrė pavojuje. Sle
giamai nuteikė mažuosius, 
kai jie nebeturėdami tarptau
tinio teisinio pagrindo, pasi
juto, kad jų likimas priklau
so nuo didžiųjų interesų ir 
išskaičiavimų. Tat jaučiamo 

P o S v i e t e P a s i d a i r i u s Į*?*** krikščionių-^ojų bažny
čią, tai spiaukite ir sakvkite: 

15 Lietuvos ateina groma- , k g - v i s u o m i , ž v d a j 

t.KS kuriose žydai perkūnai. k r i k S ( , i o n i s l a i k o k a i p k t į i u s 

svaidomi. Žydiškomis ide 
joms prarūgęs Stalinas, kurį 
tik silpnesnį už save paver
gia, tuoj žydais, kaip kokiais 
parazitais, užleidžia. I r Lie-

ir mes, lietuviai, nes mes csa-Įtuvoje dabar ant krikščionio 
me maži tarp didelių ir jau kataliko ponavoja žydai. Žy 
esame nukentėję, netekdami 
laisvės ir nepriklausomybės. 

het susitarimo keliu. Tačiau1 Bet nusiminti ir nuleisti 
visiems priimtinas tarpt auti-1 rankų negalima. Neviltis ir 

desperacija slegia tol, kol 
mes galvojame siaurai, ste
bėdami vien siaurą gyvena
mo momento tarpą, kol gre
tiname savo pajėgumą su 
didžiųjų kaimynų galybe, ne
atsižvelgdami į kitus žmoni
jos gyvenimą tvarkančius dės 
nius; kol ieškojom saugumo 

nes teisės normas nustatyti 
labai sunku. Kiekvienas sten
giasi įrodyti gavo siekimij 
teisėtumą, žiūrėdamas vien 
savo interesų? kiekvienas jė
gos veiksmas turi ar bent 
stengiasi turėti savo teisini 
pagrindą. Dėl to vienu atveju 
toji teisė atrodo tikra, pa
grįsta, pvz., kova del neprl-lyieų teisėje, kol žiūrėdami 

Neteko Gefo Diplomato 
Anglai liūdi neteka gabaus i r sumanaus 

diplomato asmenyje lordo Lothian, kuris 
priefl (porą dienų mirė Vašingtone. 

Lordas Lothiau buvo Didžiosios Britani
jos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Val
stybėse. J o apsukrumu anglai laimėjo dai*g 
moralinei ir medžiagines savo kraštui para
mos iš Amerikos. Pastaruoju laiku jisai ve
dė derybas Vašingtone gauti iš Ameriko-
ditiflę paskolą. Tose derybose* jam neblouai 
sekėsi, tačiau mirtis jas nutrauko. 

Vašingtonas šiandien yra didelis ir svar
bus pasaulio cUplonratij* centras. Ypač svar 
bus jis yra Anglijai, kuri veda žūt-būtim/ 
kovą su užpuolikais ir kartos išsigelbėjimo 
viltis, be abejones, yra Amerikoje. 

Tai labai gerai suprato lordas Lothian ir 
del to jis visas savo pastangas padėjo, kad 
tą padėtį išnaudoti : kad laimėti Dedas Sanc© 
moralinę ir medžiaginę paramą kare sų Ber-
ly»o R c i o s ašim. 

X>- tik Anglijos, bet ir Ameriko> spauda 
l a k i ..rili.-u į\\-rtina velionie;. nuopelnus sa
vo krantui, jo diploinatinius gabumus, išti
kimumą įr pa^ i aukojimą. 

Komunistinėj Valstybėj 
A. Simutis "L-vflĮf' rašo ap«i Lietuvą, 

patekusią į komunistinę valstybę ir savo 
straipsnį ta ip baigia; 

" V i s a ši naujoji sistema sugriaus tai, ką 
Lietuva sunkiu dariau sukūrė per 2*J ne, 
priklausomybes metų. Gamyba jau dabar 
vieton kilus pradėjo kristi . Ekonominiam 
gyvenime yra nesulaužomais dėsnis, kad gy
ventojų gerovė gali kilti tik tadai, jei jie 
daugiau pagamina. Je i prieš okuparciją Lie
tuva ųe tik pati išslmaitindjv'o, bet dai 
daug maisto eksportuodavo į ušsięnį, kaip 
į Vokietiją, Angliją i r net Ameriką, tai 
jau dabar to njebus. J a u dabar aiškėja, kad 
visai netolima© im laikas, kada Lietuvoje 
maisto truks, ka ip jo t rūksta pačioje Ru
sijoje. 

"$tors okupaeįįa yra ii* WNM suirki^ \-et 
vis t ik dar galimai viltįs, k a d ilgainiui ji 
dalinai išeis ir į nauda lietuvių, tautai, nes 
daugelį išgydys nuo utopinių i r neįgvven-
dinimų visuomenines santvarkoa bandymų 
l i e tuv ia i geriau sutiktų, tafti'tie komiuiis. 
tiniai band>miai būtų daromi aMt kieto ru
so sprando, o lietuvių tauta galėtų jais 
pasinaudoti, kai paaiškės naujų santvarkų; 
naudingumas gyvenime. Bet t a s bandymas 
lietuvių tautai įprimeistas jėga, todėl jis dar 
labiau nepakenčiamas. Lietuva juk skiria
si nuo Sovietų Sąjungos t u ą kad ten žmo
nės normalaus gyvenimo nematė nuo di
džiojo karo paibaigos ir, būdami kinų sie
na at i tvert i nuo pasaulio, nežino ka* už 
tos sienos diedasi. Bet Lietuvos gyvento
jams naujoji santvarka yra naujiena, fcu. 
rią junta darbdavys įr darbininkas, ūkį-
nir&as ir miestietis, J į e tą naują santvar
ką visuomet lygins su buvusia įr visuo
met jos ilgėsis. 

" I r nesant pranašu galima pasakyti, kad 
pirmas Nepriklausoniybės spindulys sutirp-
dys Lietuvai jėga primebtą rusiško komu
nizmo santvarką, nuo kurios kvaitulio IsBS 
n-? vienas išgijęs, pag>venęs ir pajutę^ to 
4 • žemi ik o roja i s ' * malonumui'' , 

» • • 

The New World oficialiai paskelbė apie 
lietuvių klebonų pakeitimus: kun. Ig. Alba-
viči ;^ — į Cicero, kun. A. Martinkus — į 
Dievo Apvaizdos parap., kun, P. K a t a ^ k a s 
— į Šv. Kazimiero parap. 

Mauxomybės, del laisves, yi-
nant savo gyvybinius mterc--
sus: kitu atveju, atrodo tik 
fikcija, prisidengimas ideju 
vykdant neteisėtą veiksmą, 
pvz., prisidengus civilizacijom 
misųa, o faktiškai dėl me
džiaginių išsiskaičiavimų, ki
tų tautų pavergimas, jėga 
primetimas joms savo valios. 
Dažnai net sunku atskirti tik 
ruja, teįsę nuo tariamosios. 
Kar ta i s jėga teisę gina, o 
kartais ją laužo. Bent ligi 
Šiol dar nepavyko surasti tei
sinio pagrindo tarptautinia
ms ginčams spręsti. Teisė 
laimėdavo tiek, Kiek j i būda
vo paremta jėga: arba prie
šingai - • teisė prieš jėgą vi
suomet pralaimi. Mums tatai 
labai aišku, nes jau daug 
kartų turime progos įsiti
kinti. 

Tarptautiniuose santykiuo
se teisė paprastai daugiau 
įsigali tuomet, kai pritrūk
sta jėgų kovoti, Po didesnių 
ginkluotų konfliktų, po šįur 
pių didelių karų, nualinęių ir 
išsemianeių žmonijos jėgas. 
ateina t rumpam teisės įsiga
lėjimo laiko tarpas. Taip bu
vo sudaryta " šven to j i Są
junga , " Napoleone nugalė 
jus : ją pasirašė pasižadėjo 
niekad ta rp savęs nekariauti, 
o visus ginčus spręsti teisės, 
susitarimo kelių.' U* buvo 
siekta ir po DIDŽIOJO KA
RO sukūrus Taafų Sąjungą. 

savo asmens interesų norė
jome išvengti kovos, norėjo
me apeiti amžinąjį kovos dėl 
būvio dėsnį. Kas bando eiti 
prieš tą dėsnį, tas fatališkai 
suklysta. 

a 

(Bus daugiau.) 

BADOGLIO PRIEŠ 
KARĄ SU 
GRAIKIJA 

ROMA, gruodžio 12 d, -
Šiandie 11 Kegiine. Paseista re 
daktorius duoda s .įprasti, jog 
maršalas Badoglio, pereitą 
savaitę rezignavęs, pareiškęs 
savo draugams esąs priešin
gais' prieš italų karą s u grai-
kais ir jog šio karo pradžiai 

reikią daugiau kariuomenės. 

dai ministrai, žydai komisa-
lai, žydai nacionalizuotų fab
rikų direktoriai, žydai darbi
ninkių brigadų, kolonų vadai 
Kur tik kokia šilta vieta, žy 
<las ponas. 

Ki tam svieto Tcra'i'e žydai 
gal, Iviek sumodernėjo, pakei
tė savo būdą, pažiūras į 
krikščionis, ale Lietuvos žy
dai yra tamsiausi savo tai 
mudo starovierai. Mes mokin 
damies poterų sakome: "My
lėk artimą, kaip save , " ir 
artimą rokuojame, ar j is bus 
krikščionis, a r ne. O žydai* 
savo vaikus mokinai krfkšeio 
nis, kiniuos jie vadino ^o-
jais-siabmeld/iais, laikyti ne
apykantoje. J e i matysi krikš
čionį į šulnį įpuolusi, • tai 
pagelbos anam neduok, ale 
dar giliau pastumk. 

Tėvai mus mokino, o da
bar mes mokinam savo vai
kus, kitų neapgaudinėti ir 
sykį duotą žodį šventai iš
laikyti. O žydai savo vaikus 
mokina ta ip : jei tu davei 
krikščioniui-gojui žodį, tai 
gali jo neatlikti, jeigu tavo 
reikalas to reikalauja ir Je
hova tą tau už gerą pani
kuos. Mus mokina, kad mes 
ir savo neprieteliams blogo 
negeistumėm, o starovieras 
žydas sako: jeigu jūs pama-

galvijus. 

Kai kurie, gal, sakysite, 
kad ši mano šneka yra prieš-
žydišfca, kurstanti žydams ne
apykantą, ale faktas lieka 
faktu. Lietuvoj žydai niekad 
nebuvo lojalūs valstybei — 
krikščionių valstybei. Valsty
bine jų kalba buvo burliokų 
kalba. Kai Stalinas "apšvie
t ė " Lietuvą savo saule, bur
liokų kalba žyduose pražydo 
pilnu "g ražumu." Dėl ,to 
Stalinui jie geriausiai patiko 
ir Mickiai, Ickiai, Chaimai ta
po krikščionių ministrais, ko
misarais, direktoriais. Dėl to 
ir nėra dyvų, kai kaimiečiai, 
rašydami gromatas sako, kad 
jei galėtų, tai tas " erkes, 
siurbėles, vietos ir nuo Hit
lerio pabėgusias ir Lietuvoj 
prieglaudą gavusias, paėmę 

už peisų po visus Tceturis 
svieto kraštus ištaškytų." 

* • • • ' * ' * " * -

Wtm YORK, N. P. - Tu-
las Plaišinis "Tėvynė je" ra
šo, kad Lietuvoj dabar įeina 
madon visas veikėjų-kalbėto-
jų pavardes baigti ant "of." 
Valug, to, sako, ir Amerikos 
spaudoj turės pasirodyti nau
jos pavardės: "Bimbof," 
"Pruse ikof" ir k. 

— Daktare! Kokia nelai
mė. . . Nuo vaistų, kuriuos va 
kar davei mano vyrui, šian
dien jis mirė. 

— Tai geras ženklas. Šitie 
vaistai pradeda veikti tik po 
trijų mėnesių. 

TAIP, TAIP, BET KAS YRA TAVO PONAS? 

Bet kaip tik karas pasibaigė 
ir> žaiados užgyja, atsigauna 
medžiagiškai ir dvasiškai, toi 
sė vėl pradeda užleisti vie
tą jėgai, vėl įsivyrauja sena 
taisyklė — kieno jėga, to ir 
teisė. ' 

Po DIDŽIOJO KABO rys 
kiau sušvitusi laisvės bei 
žmoniškumo idėja, teisėtu
mas, dabar vėl pradeda už
leisti vietą brutaliai jogai. 
Tautų, tarpusavio kova eina 
vis aštryn, sugriuvo ilgai sta 
tyti taikos rūmai, ginčai pra 
sidėjo spręstis jau nebe su
sitarimo keliu, bet jėga. Val
stybių tragiškas likimas ir 
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Nauju Žmonių Fabrikas 
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LĖKTUVAS NU3ILEIDO Į UPELIUKĄ 

S 
(Tęsinys) 

Draugui Vladimirovui prasidėjo naujas, ligi tol visai 
nepažintas ir neįsivaizduotas, gyvenimas, kuriuo jis pats 
daugiau stebėjosi, nenorėdamas tikėti, ka.fl taip iš tikro 
galėtų dėtis. Lyg tyčia, jam kaip tik buvo nutikę tai, iš 
ko j is anksčiau ypačiai juokdavosi: visg, apvaldė buržujiš
kas meiles jausmas. Viskas jam pasidarė nesvarbu, net jo 
"žmonių fabrikas,'* ir jei būtų ^Tania už ji nenudirbnsi 
pusės jo darbo, nežinia, kokių būtų tarnyboje nemalonumų 
sulaukęs. Tania už jį priiminėdavo su reikalais žmones, ją 
net siųsdavo į posėdžius a r pasitarimus, stropiai saugoda
mas, kad nepersidirbtų. 

Praėjo visa eilė savaičių, bet jis juto, kad taip ilgai 
negalės t rukti ," turės kartą atsiverti bedugnė. Pats puikiai 
žinojo, kad jau yra priėjęs jos krantą. Tačiau niekaip ne
galėjo, kaip sakoma, paimti savęs į nagą i r dirbti, kaip 
dirbęs senąjį darbą. Jį ypačiai domino viena mintis, apie 
kurią, tar tum ašį, sukosi visos kitos, tai buvo klausimas: 
a r ir dabar, kai visi aiškiai mato, kad ji yra nėščia, ar ji 
ir dabar dar nenorės būti mano žmona? Šiandien buvo pas 
jį užėjęs draugas Surkovas. Atlikus tarnybinius reikalus, 
kalba užėjo apie Tanią. 

— {domiausia, kad niekas nežino, kas yra tėvas." Da
bar iš viso labai mada nutylėti tėvą. Taigi, taigi: " a š esu 
motina, tai svarbiausia, o kas vaiko tėvas — kas kam 
darbo. ' Mes visi jau seniai laužome galvas, kas jai būtų 
galėjęs įkrėsti vaiką, nes Tania niekur nesivalkioja, gy
vena labai užsidariusi; dieną tarnyba, vakare universite
tas. Aš ir ten ėmiau klausinėti, keno tai būtų darbo vai
sius, bet visi tik patraukydavo pečiais ir atsakydavo, kad 
bakterijų židinio reikia ieškoti raštinėje. Na, užtat, manau, 
sužinosime, kai vaikas gims; juk vis tiek bus į ką nors 
panašus! 

Xuo tų Surkovo žodžilų draugui Vladimirovui tar tum 
kas būtų per pečius užterėjęs šaltu vandeniu. Todėl nu-

("Draugas" Acme telephoto) 

Iš Cbirago skridęs i Fteirt Wortb didelis keleivinis lėktuvas nepataikė nusileisti i Lambert 
Field, St. Louis, Mo. ir priešakiu nunėrė į gre timą rjpeliuką. Skridikas suž. ii ILK, o penki 
keleiviai ti'k smarkiai sukrėsti. 

Daugiau Rugesnio Tremtiniams, Pabėgusiems Nuo Lietuvos 
Laisvės Smaugikn 

Amerikos lietuvių-spaudoje j heroiški protestantai, bet dr&u bet Lietuvos užgrobimo pro-
paMrodė i^tabėgelių iš Lietuvos [ ge yra ir t ikros aukos to des-
i r nužudytų sąrašas. Tai ank- potiiko kommustinic' režimo, 
styvas vaisius i»isų bolševikų , kur i . prievarta užnėrė- Lietu

vai ant kaklo nepaisant Justo 
Paleckio, Liudo "Padlevkio ' 

okupacijos Lietuvoje; tai au
kos O. P. U. teroro, kuriam 
talkininkauja tik vienas k i - , ir parinktų raudonukų 
tas vietinis lietuvis prijaukin
tas sovietiškų valdini nikų vai
šėmis arba pramokęs šio a-
mato belangėje. 

a 

Bet pabėgėlių pavadinimas 
sprendė "su Tania pasikalbėti. Tik jis niekaip negalėjo iš- 'net inka. Pabėgėlis ar išbėgė-
siaiškinti sau tos aplinkvbės, kodėl j i ta ip spiriasi būti j a (lis paprastai reiškia mmmų 
žmona ir visą laiką su juo ta ip sau, beveik neapkęsdama,, apleidusj savo nuolatinę gy 

sei-

testantais, Lietuvos nepriklau 
!sK>mybes draugais-kovotojais, 
rusų raiudonoį'o imperializmo 
aukomis, Antrojo Pasaulinio 
karo lietuviškais tremtiniais. 
Nors retkarčiais pagalvokime 
kaip jiiems einasi svetur ir m o " privalomos kooperacijos. 

Norinčių pabėgti buvo 05 
v T • * ±-t būkime pasirvže iiems pagel-

nuos. Lietuvos gyventojų, tik m i K i m r F™4 * - •' x 

jų pabėgimas buvo bendrai i-! bt t i ypa* akyvaizdoje ateina-

elgiasi. ' : i • _ ' * ' ; m• ' 
Paspaudė skambutį ir įsakė: 
— Pašauk draugę Tatjaną Nikolajevną! 
Tania pasirodė ne tuoj pat. Šiandien vėl jautėsi blo

gai ; jau iš pat ryto visą kūną užpuolė kažkoks silpnumas, 
darėsi pikta, spendė ausyse, visą kankino nesiliaujantis 
jausmas, tartum kas viduje būtų lūžęs. Be to, da r naktį 
sapnavo tokį netikusį sapną: 

Rodės, atėjo i valgomąjį ir atsisėdo prie stalo. Nieko 
nematydama perpjovė padėtą valgį, ir iš jo trykštelėjo į 
veidą tamsi kraujo čiurkšlė, o lėkštėj vartaliojosi gyvatė, 
kurios kūnas buvo perskrostas [ dvi dalis. Galva beveik 
nejudėjo, užtat pasiutiškai šokinėjo uodega ir į ją įsmigo 
nejudėdamos dvi stiklinės besibaigiančios bestijos akys. 
Pabudusi, dėl matytų baisybių daugiau nebegalėjo užmig
ti. Pa t i r tu nemaloniu jausmu negalėjo nusikratyti visą 
dieną — rodos, aplinkui iš visų pusilų tyko jos su išskėstu 
liežuviu, panaši į gyvatę baimė, kuri tik laukia, kada ga
lės įsmeigti į jos kūną savo geluonį. 

Kai dabar ją pasaukė pas draugą Vladimirovą, ji 
kažkaip intuityviai pajuto, kad tai. kas dabar įvyks, y ra 
artimai susiję su jos sapnu, todėl sunkiai veikdama tar
tum švinines kojas nuėjo į kabinetą. 

— Tat jana Nikolajevną! — pasitiko ją draugas Vla-
dimirovas. — J ū s jau, tur būt, pačios pastebėjote, kad 
mūsų įstaigoje daug kalbama apie jūsų nėštumą. Žinoma, 
— nusijuokė priverstinai, — kiekviena moteris turi teisę 
elgtis kaip tinkama, bent taip skelbia visi plakatai. Bet, 
matote, aš visai dėl asmeninių sumetimų noriu sužinoti, 
kas iš tikro yra vaiko tėvas? 

Tanios bruožai tar tum suakmenėjo; veidas pasidarė 
toks kietas ir priešginingas, kokio draugas Yladimirovas 
ypačiai bijodavo. Tania ramiai, bet kraupiai pažvelgė jam 
j akis ir atsakė tyliu tvirtu balsu: 

— Tai ne jūsų reikalas, drauge Vladimirovai, vaiką aš 
įregistruosiu savo pavarde. 

Draugas Madimirovas susyk įsiuto. Pašoko aukštyn ir 
kad sušuks iš visos gerklės: 

— O jei aš iš viso nenoriu, kad vaikas būtų! Supran
ti, aš visai nenoriu!!! 

Bet, pastebėjęs, kad ir ta ip išblyškęs Tanios veidas 
nuo tų žodžių pasidarė dar baltesnis, kiek aprimo ir to
liau ėmė kalbėti jau ramesniu tonu: 

— Aš noriu rimtai su jumis pasikalbėti; juk jūs jau 
nebe vaikas! J ū s mano pasiūlymą tapti mano žmona at-
metėte. Na, tokiu atveju aš nieko daugiau negaliu pada
ry t i ; žinoma, tai jūsų privatus reikalas. Bet šiuo atsitiki
mu jūs tur i te priedermę vaiką pašalinti! Dabar dar ne 
vėlu, o pinigų tam reikalui, kiek reikės, aš duosiu! 

(Daugiau bus.) 

venataa vietą a r net savo krui-
štą laisvu norą1. Sąrašuose iš
vardyti asm@r.u (ton* ne visi 
teišvardyti) todėl nėra pabė
gėliai, bet yra greičiau trem
tiniai, nes komunistų režimo 
žiaurumais juos privertė [pasi
šalinti a r patsirinkti karJčių a r 
mirties rytojų. Pats pasišali
nimo ar pabegi'noo faktas prie 
tokiu, sąlyg-ų yra protestas | gi moterų ir mažų vaikų. Ne 

mant fiziškai neįmanomas. 
Tremtinių herojų tarpe mato
me pirmąjį Lietuvos pilietį 
Antaną, SmetorJa, Lieki vos 
Prezidentą, buvusį Ministrą 
Pirmininką ir Finansų Minis
trą Ernetstą (ialvanauską, bū
rį Lietuvos inteligentijos ir 
keikta Lietuvos su>wgumo val
dininkų, kurie dabojo kraštą 
nuo penktakojų. , 

Daugiau pagarbos ir atydos 
tiems didvyriškiems protes
tantams, kuriu, tarr:ie yra taip-

učių Kalėdų švenčių ir žie-

prieš Lietuvos klastingą oku
paciją, prieš komunistinio re-
'žimo klasinį kerštą, betvarkę 
ir nesąmonę, kas bolševikų x\~ 
ra vadinama; "raudonasis pa-
radiza-s". 

Už pasišalinimą iš bolševi
kiško rojaus baudžiama turto 
atėmimui, kalėjimais neišski
riant bilieto į seniai girdėta 
Sibirą. Pabėgėliai tai žinojo, 
o visgi bėgo, nors svetur jų 
nieks nekfukė. Todėl tie mū
sų * * pabėgėliai" yra ne t ik 

pabėgėliais juos vadinkime, 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

w NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
VVbolesale 

4707 So 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

tir — w ^ 

MOTERYS, MERGINOS! 
JŪSŲ Grožis — 

Mūšy Specialybe 

— Moderniškiausi įrengimai — 

— Patyrusio* Grožio Specialistes — 

— Prieinamos Kainos — 

— Lietuviška {staiga — 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
TeL: BEPublic 9202 

afarty SuoiUa, savininkė 

Hoytie Avenue 
Ekspresininkas 

(2248 S. HOYNE AVE.) 

Vladas Palikevičius 
("Vadinamas Wilsonu) 

Pris tatau įvairių rūšių an
glis iš parinktų Coal Yardų. 
Mano patarnavimu būsite 
įpilnai patenkinti. 

TEL. SEELEY 7895 

^ = 
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LEO NORKUS. Ir. 
DISTRIBITTOR 

O F 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT t ik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to^ išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar sreresnj alu. kuri užvardino NTCO-
TAE. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas* 
įstaigas. Visuomet kreipkitės Das NORKTJ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 

,mos šalčių. Xeišsisukin rkime 
nežinojimu kam auką jt ikt i : 
aukos siųstinos Lietuvos \J^-
gaeijai Vašingtone ir Lietuvos 
Konsulams Amerikoje; bet ir 
visos patrijotiškos Amerikos 
lietuvių visuomenės organiza
cijos aukais priims; viso/ Į i-
nigines auka- tikrai pasieks 
mūsų brangius tautiečius, nu
kentėjusius nuo mo'lotovšri-
nos, a r kaip Paleckis sako, 
nuo "Stal ino Saules", kuri 
nei šviečia}, nei šildo. L. A. 

are sure to be 
jus t \vhat y o u want— 
light, delicious a n d of 
fine texture. 

t** 
WW 4W Doublf TrsledDouble Act'.on 

K C BAKING P01DIR 
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Visa Chicagos lietuvi,** da

lyvaus ' * Draugo' koncerte, 

sausio 26 d., 1941 m. 

-^rw 2V Use only one Icvcl tea-' 
spoonful to a eup of 
sifted flour for most recipes. 

MIUIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USFD BY OUR GOVERNMENT 

PLATINKITE ' \ DRAUGĄ' ' 

WEST SIDE EXPRESS 

Moving, 

Pečiams Alyva, 

Anglys 

ir 

Malkos 

2146 S. Hoyne Ave. Chi 
Tel. Canal 5233 

S. T. FABIONAS, Savininkas 

Mid-West Jewe!ry S Music 
ANTANAS P. LIAKAS, sav. 

Užlaikaiii visokių laikrodėlių, žiedų, deimante, muzikai 
instrumentų, plunksnų, piešeiių ir t. t. 

2049 W. 35th St. Chicago,' Illinois 
-Telephoae LAFAYETTE 0332 ' 

"DRAUGE" GAUSITE 

EDINI 
Sveikinimti~Korteliti 

10 L I E T U V I Š K Ų 
A N G L I Š K Ų U Z 50 

A B B A 

Oi L I E T U V I Š K Ų „ ^ $ | 
u l A N G L I Š K Ų WĮ *• 
" D r a u g o " spaustuve šiuo laiku gali pristatyti įvairia-
spalvų, krikščioniškų Kalėdinių kortelių sveikinimams, 
lietuvių ir anjdų kalboje už tokia, mažą kainą kaip — 
10 už 50c arba 21 aiž $1.00. (Kur reikia persiųsti paš-
tu7 pridekite 5c už 10 kortelių ir 10c už 21 korteliu.'; 

Būkite katalikai lietiniai. Sveikinkite savo priete-
lius katalikiškoje ir lietuviškoje dvasioje. 

Asmeniškai ar paštu kreipkitės į:— 

" L A I V A S " 
2334 South Oakley Avenue 

.CHICAGO, ILLINOIS 
Chieagiečiai gali šaukti:— CANal 8010 - 8011. 

1% 
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
VEIKIA PRIEŠ ITALUS I įr 

4* 
Šv. Baltramiejaus, Šv. Anta
no ir Šv. Onos. 

Lanko parapijomis 

Kalėdų proga, prade,o pa
rapijomis lankyti vikaras kun. 
Albinas Kiškūnis ir varg. St. 

Gavo Pilietybes 
Popieras 

Praeitą ti\<*-iadienį tarpe 
106 aplikantų buvo ir 16 lie
tuvių, kurie į&vo pilietybes 
]*>pieras, būtent: Jonai? Var-
duuskas, Pranas Ramia, P**- žylius, 
ronele Paiuckis, Dominika* Neprisipažįsta 
lauraitis, Kazimieras Navic
kas, Stan. Jurgaitis, Juoza
pas Sacevičia, Jurgis Stumb
ras, Petras Kanaverskis, P e t - j ^ F ' 
M fiidkauska*, Vincas Jakai,! P u i k i * V%**** koplyčią, 
tis,- Juompa. Kanausk.s A n - j ^ " * į ™ as bet mano 
na Valaitis, Teodoras A d o m > " ° « a " T a m e * * h n t l i r 

Tr., , *. • u- teisybes, nes ir Ona Petrosie-
keviri'i. \ iktoras Orinius, K. •> » 
-, . » , t * ui - " - n e \TJI nemažai tame darbe 
^ k m s . Apltkaiitus klausine- *1WJ J1-" 1J"r 

. . . . •• • ! patvinsi ir daiiy? vyrui pajrel-
jo, S. \ . in.ugracij*js egzanu- f ~ f ™ °̂ * _. ,.° 

. . „ . . , . , t : •% bsti: be toi yra. veikėja lietu-
nienus \Villiani Lempke pnesl 

Vietoy I k t u vis laidotuvių 
direktori us J uozai; as Petro-

kuris pastate ir j rengė 

1 LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
Žinutes Iš 
Rockford, I1L 

Gruodžio 8 d. sodai ietes sve 

^ 

Gruodžio 7 d. po vakariniu 
svetaine žmonių pasiklausyti 
pamaldų susirinko pilnutėle 
dr. Petro Vileišio, kuris bu-

ntė savo Globėjos Nekulto(vo atvykęs iš Chicagos padą 
Prasidėjimo švente. Iškfc.use \ ryti (Įranešima apie Lietuvą 
mišių ir priėmė" šv. Komuni- ir jos gyventojui 
ją. Po mišių buvo pusryčiai 

i ir (susirinkimas. 

Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. Josepnine Schlauter, 

(vice pirm. Patrieia Survrill, 
' raštininkė Biruti Marma, iž-

(Jruodžio 15 d., parapijos 
svetainėje bus ' 'bingo party". 
Pelnas skiriamas atmoket an
glių skolą. 

("Draugas" Acme teiephoto) 

Leit. geri. Sir H. M. VVilson, 

dininke Lucille Bartus. 

Nutarta ateinantį metą pa
skelbti naujų nerių vaju. Da
bar sodaiieeių yra 42. 

Sodaliečių "Christmas Pa-
59 m. amž., britų karinių j?- r t y ' : bus gruodžio 12 d., p&-

ce iš B e l - ] v i u t a r P e i r d raus t i 0 8 * V k " m K © * * vadas, kuif̂  ten sek- 'rupijos svetainėje, 
' ' mas Petrošių sūnus, Kaymun- Baidai veikia prieš įsiver-

daą žada sekti tėvo pėdomis, žudus italus. videre, III. 

Sudaryta valdyba 
Gruodžio 8 d. sudaryta K a 

ledų eglaitės lietuvių vaikams 
valdyba. Vakaras įvyks gruo
džio 22 d., Lietuvių Audito
rijoj. Valdybon įeina: pinu. 
Jonas Jakutis pirm. pagelbi-
ninkai A. J. Sutftus ir Ale-
kas Jankauskas, raštininkas 
G. P. Bukantis, ižiininkės O-
na Petix>šiene ir OnaStulgin-
skiene, pagelb. Mrs. Nagode 

o kitas sūnus, Lauransas, pa
vasarį bitigs Notre Dame uni
versitete teisių skyrių. Taigi, 
galima sakyti, jog naujas na
mas stojo rūpesčiu visos pa
vyzdingos šeimos, o seniui 
daugiausiai kliuvo. Enrikas 

i 

SLKKA 137 kuqpos prieš-
metinis susirinkimas buvo 

Gruodžio 2 d. palaidota se
nutė Morta Žilinskienė, kuri 
mirė po sunkios ir Ugdė ligos. 
Amžiną aitilsį duok jai, Vieš
patie. Mėlynake 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekvaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visa akiu Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chlcago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9.00 a. m. iki 8.30 p. m. 

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

*n»o 

LIETUVIAI DAKTARAI 
*•* VĄFd* s u f l 

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

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipįh akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLu Street 

tel CANa] 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagal sutarti. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Ofiso Tel.: Rerid. TeL 

VIRgiuia 1886 

DR. F. C. m j J N A S 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1&53 VVest 35th Street 

PHYSICIAN - SURGEON 
PROspect 3531 Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 

Tel CANal 2345 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HHMiock 3150 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekniad. tik susitariąs. 

gruodžio 8 d. Susirinko daug pirkimo dydis — 2o nuos. nuo i • *r , , , l r t . . 7 . v „ . ... . nariu. Valdvbon 1941 m. 
laivo vertės, k a i p ttus ispn . , , 

1S-

kimais) bus realizuotai, busią 
tik vėliau nustatvta 

Turto Nusavinimas 
J. Pate^kis paskelln" jsaky-

111$, kuriuo iš bendroviij, it 

DR. KARL NURKAT 
(Nurkaitis) 

p u s n i ų akmenų nusavinimu 
ir O. Daujotiene. Dovanos bus ne tik jų turėtieji laivai ir 
teikiamos visiems vaikams, kitoks turtas, bet ir sąskaitos 
pradžios mokyklos amžiaus. 
DMjgijoa, kurių pastangom 
tas daroma, yiu:: Šv. Juozapo, 

Lietuviai, Pirkite Me
džiagą iš Ali State 
Builders 8C Lumber 
Company! 

Vienut iš progrefcjyvrų .namų 
statVmo ir "taisymo reikmenų-
bendrovių Chįc.pigoje, yra AU 
State- Builders and Linui> r 
(Jo., kurie yra* užėmę vi>ą 
pirmų, aukštų didelio namo, 
3959 Ogden Ave., jaie kam
po Pulaaki Koad ir Ogden 
Avenue. Jie dabar aitidaro 
naujų, intensyvių kampanijų 
supažindinti Chicagos ir apy
linkių visuomenę, su n-aitdin-
gmnų ir patogumų statymo 
naujų namų ar taisymo semų 
dabar — nelaukiftnt ateinan
čių metų, kada pabrangs me
džiaga. 

Kaip tik šiuo laiku, kada 
žieum.> laikas dar nėra mus 
suspaudv>, yra laikas sutaisy
ti savo namas kad jie būtų 
šilbč^ni, smagesni g>-\<nimui. 
0 tai galima padaryti k.bai 
pigiai. 

Ali State Builders and 
Lumber Co. ne tiktai yra pa^ 
tys kontraktoriai ir jums pa-

•"v 

statys ar sutaisys namus, bet 
jie viršminėtam adrese turi 
p i i ia ų-pilniausį pasirinkimų 
\isokių reikalingų įtaisymų ir 
reikmenų, k. a. elektrinių 
.prietaisų, hardwarė, malia
vos, furnisų, stokerių, plumb-
ing įrengimų — kas tik rei
kalinga namų pastatyti ar 
įrengti nuo beismonto iki 
>togo. Nereikia įmokėti nei 
centų, ir galiuką, išmokėti' pei 
1—3 metus. 

Praaukite dabar CRAvrford 
2717 jeigu jums reikalingai 
UI State Builders and Lum

ber Co. mandagus, greitas 
patarnavimai 

užsienyje, taip pat priklau 
saneios jiems teisen). tame 
skaičiuje ir draudimo atlygi-
nimos reikalavimai. Už nusa
vintus laivus nustatvtas iš-

Atsakančiai ir prieinama kai
na pritaiko akinius. 

Kiekvieną dienų randasi: 
DIDŽIULĖJE BUDRIKO 

KRAUTUVĖJE 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3089 

Ii 
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D U O D A iŠ E 

PASKOLAS ANT NAMU 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 

NUO } IKI 15 METŲ. 

Reikale kreipkitės prie: 

. ST, ANTHONY'S 
BUILDING & LOAN ASSOCIATION 

1500 SOUTH 49th COURT 
CICERO 

TELEPHONE CICERO 412 JOS. F. GRIBAUSKAS, Sec'y. 
Padėti pinigai kas mėnesi iki 11 d. neš nuošimti nuo 1 dienos 

DABAR M O K A M E 3 \ % U Ž PADfifUS PINIGUS 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIA1 APDRAUSTI IKI 16,000. 

per Ped'Tal 8a-ftn«8 and Loan Insurance Corr>., Washlntfion. O. a 

pinu. S. Kasputi!.-, 
vice pinu. Ant. Kairys, fin. 
rast. S. Keliotis, nutar. fc:6t 
Adele Misiūnaite, iždininkas 
V. Lapinskasi iždo glob. Ksa
vera. Vai'akojien'a ir Antele Mi
sevičienė, maršalka J. Jezuko-
vičius. Nutarta turėti šokius 
sausio mėnesį. 

J'ries besiartinančias Kalė
das Chicagos vidumiesty, 
kaip paprastai, didėja žmo- į 
nių judėjimas. Tad šiai mio- j r ė t o f o n a l : H e m l o c k 584g 

sto sričiai paslcirta- daugiau ] n n DCTCp f DQA7|Q 
policijos. 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiii 
AKIŲ GYDYTOJAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

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

iJekmadieuiuis suU* sutarties 

Mūsų parapijos Šv. Vardo 
dnafugija buvo užmigui-j, bet 
dabar, matyt, atbunda. 8į mė
nesį išrinko naują valdybą: 
pinu. Ed.. Rimkas, vice pirm. 
Frank Rever, rast. Al. Kas
putis, iždininku Loui: 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OITOMKTRICALLV AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palongrvinis akių įtempimą kas es-
'.i priežastimi graJvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
nio, skaudamą, akių karšti. Alitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 

č e p i l - I mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-
I taisomos. 

l l S . N l l t a r t a r e n g t i " S e i l l i - F o - \ Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedSliomis pagal sutartį. 

n u a l ' V a s a r i o m ė n e s į . L i n k i n i Daugely atsitikimu akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigios, kaip 

pirmiau. 

4712 So. Ashland Ave. 
Telefonas YARDS 187S 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Phonfe Cicero 4276 

Dfi. F. AIKOČIONAS 
DANTISTAS 

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

ir Penktadieuiais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-b, 7-9 P. H. 
3147 S. Halsted S t , Chlcago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — H popiet, 

DR. V. E. S1EDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

pasisekimo šiam parengime ii 
taip paft draugrį'ai gyvumo. 

A. PETKUS 
Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų. 
Laikrodžių taisymas, tai mano spe
cialybe. 

2502 W. 69th St. 

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
WGFL 970 k. Sekmad. vakarais 5:30 iki 6:30 P. M. 
WHFC 1420 k. Ketvirtadienio vakare, 7-tjj valandą. 
WAAF 920 k. ketvirtad. rytmečiais, 9:30 valandą — 

Kanarkų Programa. 

s}.« 

Laikrodėliai, po $9.95 ir aukščiau. Įmokėti tiktai 50c. 
Kadios, po $9.95 ir aukščiau. 

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

JOSEPH F. BUDRIK, Inc. 
3409 South Halsted Street, Chicago, 111. 

Jei Jūsų Radio Sugenda, Tuojau Našaukite Mus — 
TELEFONAS; YAEDS 3088. 

Telefonas CANal 7329 

Dfi. FETEfi J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutarti. 
Sekmadieniais tuipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

TeL Cicero 1484 

Dfi. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. IdfcJ* Uat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LR CHIRURGA8 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-troe lubos) 
TeL MIDway 2880 ChicaKO, 11L 

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

Sekmad. uuo 1U i*i 12 vai. ryto. 

Dfi. MAURlCtW 
GYDYTOJAS LR CHlixUitGAS 
4(xJl So. Ashland Avenue 

TeL lARda 0994 
Rez. tel. FLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliotais uuo 10 iki 12 vai. dieuf 

TeL YARds 5557 

Dfi. FRANK C. KUflNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lbol VVest 47th Street 

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

ir pagal sutarti. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Mamų telefonas VIRgiuia 2421 

DR. P. J. BE1NAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — YVENtwortn 1612. 

Res. — YARds 3956. 
OFLSO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 

TeL YARds 2246 

Dfi. G. VEZELIS 
% DAJNTISTAS 
' 4645 So. Ashland Ave. 

arti 47tn Street 
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Seredoj pagal sutartį. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS INARIAI 

Chicago, Illinois 

SABONIS IR BUICKI 
• 

L>u garsūs ir visų mėgiami vardai ipo visą Ameriką. 
Sabonis už malonų, nuoširdų, ir teisingą patarnavi
mą. O Buickf, jame važiuodami, sakysite su pasigė
rėjimu: "Ak koks malonus (pasaulis!" 

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

Tvreįpkites į SABONĮ: 
1735 S. Union /\venue, 

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

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

TeL LAWndale 1707 

KLAUSYKITE! — PATIKS! 

ŠALTIMIERO RADIO PROGRAMAI!! 
ŠĮ RYT IR KIEKVIENĄ RYTMETĖLĮ 

WHIP — 10:00 vai. ryte - WHIP — 1480 Kiloc. 
Juozas Warputas ir jo Kaimiečių Kapelija 
Kastas Sabonis ir Flomte (Lakštute) Balsiute 
Steponas Norkus ir Vėlesnių Žinių Žinovas 
Albina Kaspariūte ir Al James 
Kri'stina Kriščiūnaite ir Jonas Paredna 
Aštuonios NASTURTOS ir Keturi KAVALIERIAI 
Juokų Karalius 'Sank Liu Lujis' ir Simas Bartkus 
Bartkų Šeimyna ir Uuliojančios Lietuvaites 
Oktetas su Antanu Kaminsku, Petru Kavaliausku, 
Vanda Zabella ir kiti. 

&e*. 6958 So. Talman Ave. 
&ea, TeL GUOveliUl 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL valu 
Nedėliomis pagal subarti. 

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Office Fhone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Lcavitt S t 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak.. Canal 070i 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniui s ii Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Ree.: K_ENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRgiuia 0036 
Rezidencijos teL: BEVeily 8244 

DR. 

Šaltimieras Radio Advertisers 
6912 South Western Ave. Chicago, Illinois 

Tel. Prospect 4050 
" T H E LITHUANIAN HOUR , ' 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. J 

REZIDENCIJAI 
6631 S. California Ave. 

TA RHFsUle TMf 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 1—3 ir 6-S:30 P. AL 
Kedeliomia pagal sutartL 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROspect 6058 

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

R— Jdancija: 6600 So. Arteaian Avi 
VAULND08: U T. ryto iki a 

IUI«i 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ s 

Visko Po Truputį syk didesnį sveikinime davė. 
jSakOj biznis gerai eina, rei-

ISkilmingai kia savo kovtumenus šauniau 
l>alaidojo ai. a. Mykolą Mm- pasveikinti ir palinkėti vko 
>iliūną gruodžio 11 d iš Sv. ^ ^ metįnet>e šventėse sykiu 
Antano parūpi bažnyčios fcv. i r dienraštį " D r a u g ą " pare-
Kaziiniero kapinėse. Velionis m t i puikus iš ,,o biznierių, 
buvo žymus biznierius ir ke- Tokiam žmogui, be abejonės, 
liij namu savininku.-, taipgi lv })lzn[6 gerai eekafli Rap. 
" D r a u g o " skaitytojas ir rč-

mej&<. Apie šį Ir Ta 
dilios užuojautos Masiliūnu, ^ ^ _ D r a i l K i : a L i e t . J f . 

šeinmi. 'vos Kareiviu šį sekm tlienį 
Gruodžio l t d t ; ipgi įvyko \:M po pietų, Liuosy.)ės sve-

laidotuvės a a. Jono Seiko, tainej laikys priešmetinį su-
l; fiv. Antano bažnyčioB pa- si rinkimą. Nariai kviockmi 
laidotas 6vJ Kazimiero ka,pi- atvirutėmis. Bi^ renkama va 
nese. . jldyba 1941 m. Nariai turi 

susirinkti skaitlingai ir atsi-
Kam 
laukti paskutiniu dienų BU 
pirkimu kalėdinių dovanų; 
kaad galima apsirūpinti iLbi r , 
kada yra iŠ ko paar inkt i Į Ci-
ceriečiams patariu nueiti ad
resu liM)4 So. Cicero A V A į 
tUizabeth's Fancy JShop krau 
tuvę pas simpatinga, teisingų 
ir mandagių lietuvę sovinin- Į 
k* E. Lankauskiene. Jos? krau ~ , , 

8 . , . . . • Pirmai hemo vakare .los. 
tuvėj visadu? yra is ko pasi-; l , . 
. . , . , . ,. '* Shametaa atsisveikino su nu

rinkti, o ypač dabai, pnes 
labai daug ******* * į važ iavo visa, sa-t* * u " vaitei — pa t i viena.-. J i s ti-įr naujo 4*stako . F ~ * " * * 

k a i kiši .parvežti daug gražių zą-
s l l — ne tokių, kokia- irū>.ų 

vesti naujų, nes Kare-vių dr-
gija yna veikli, skaitlinga na
riais ir stipri turtu. Tad nėra 
gėdos savo garą draugą atves
ti. Ypatingai tčvai turėtų pa
raginti savo sūnus i unifor
mos skyrių. .Taunieu turi už
pildyti senųjų vietas. Senuo
sius reik paleisti į " pensijų '\ 

HARMON RECEIVES HEISMAN TROPHY dieni ir sekmadienį turi būti ! į o m i t e t a s šokiams susidaro riu kam pafciskūet, nei tino ko 
suvalgyta meška ir stirna. Kas | iš : Anthony Baltakis, Anas- pagalbos gaut. 
norit paragauti tos šviežienos, j tąsia Varanis, Oenevieve 

Kraujalis, Adelle Kaminskas a/tsilankykit jei ne šeštadienį 
"tsi sekmadienį. B . t jei nori 
būtį tikras gauti porcijų, pa
šauk Cicero 3134. D. 

Jaunas Bancevičius 
Išsaukia Risiikus 
Į Kovę 

Rytuj, gruodžio 15 d., Mar-
qr.i?Ue Parke, Gimimo Pane
lės Šv. parapijos s?Jr'\? įvyk.-
nepaprastai įdomus sporto pa 

' rengimai. Programa prasidės 
3 vai. po pietų. Pelnas ski
riamais parapijos nauiiai. Pro
gramoj risis gerai žinomas 

[lietuviu jaunasis Baneevicuus 
su N. Bauer, vokiečiu, ir su 
J. J . Bagdonu. Feliksas ,1a-

Nuoširdžiai visų prašau dr-
gijų, profesionalų, biznierių ir 

ir Joseph l sas. Iki šiol jie . , . , ,. . . *. 
. . . . visų brangių brolių i r se6ucių 

savo susirinkimuose nutarė ,. « , ,. 
v. v . . . . « f c l lietuvių pratar t nors žodeli 
si šokių vakarą vasario lo-tą . . . . 
J K - 7 « * v x , ^7 susirinkimuose, ar tarpe savo 

d., sestadienvi, Aušros \ artų v. . . . 
,_. ' . x., pažįstamų, parinkt aukų mm, 

parap. salei. Įžanga bus tik v . ZV.A. 
«. V A ZlZr vargšui, sušelpti. 
3oc. \ ardas šokių pramany- ' tas: "Dance After Dark ." 

Mūsų chorų Brighton Par
ko parapijos choro šokių va
kare, sausio 4-tų, 1941 m., at-

J. Lapinskas, 
1440 So. 50th a , 

Cicero, UI. 

IŠ LIETUVOS 
stovaus Anne Ūsas, išrinkta j Uždarius visas sporto orga^ 
kaipo "Miss West Side nizacijas, Lietuvos geriausieji 
Choir ," ir tikimės kad ji bus krepšininkai yra sugrūsti į 
viena iš laimingųjų, kuri s v i e t ų sporto organiziitciją, 

<4Kožuch?\ Hioie sovietų ko
mandoje žaidžia Andrulis, 
Šliupas ir kt. 

gaus " fu r coat. 
ENB 

Vargšo Atsišaukimas 
Cicero. — Skaitau laikraš-ruraugas' Acme toiepnoto) j kaitis kilnos sunkias vogas ir 

Tom Hannon (center), Mielumui si' r balt* back, receives pasirodys dar dvi poros. Ta eiuos ir fp*er radio girdžiu, 
Hei: man M.mori:;l trophy as rJationVi outstivnding foctball , proga smnrku^is jaamasi'.^ Ba- kaip Šv. Kalėdų ir Naujų Me-
player, froni Walter B. Holcombe (let't), president of New 
York's Downto\vn Athletic club. Micrigan's eoach Fritz Ciis-
ler ( r ight) , looks on. 

ncevičius išsaukia į imtynes tų šventenus vieni kitus svei-
visus risiikus — ir patį i o- 'kiną su dovanėlėmis ir linkė-
žėlų. X. X. 

Kalėxių šventes 

gražaus 
Antano turės metinę vakarie
nę, kuri buvo atidėta dėl klt 
bonto mirties. Velionis buvo 
draugijos narys ir stambu s rė 
ruėjas. Visi apgailestauja i-

Kiini>s 11J iug žeinesnėV, 
didmiestv. 

^T *• -.-A i- mamos perka oucerne.e nrna 
Ntpamn-skite savųjų bizme- ,UWUW1

< ^ *a 

. , farmeiiai atveža, fenamcas lu 
n gerą. šautuvų ir gerų ok\ 

Kalėdiniu [ j i s p i iveš laukinių /ųsų, ku-
sveikinimų " D r a u g u i " nuo riu mėsa dar.g skaneme Nė- tokio nario vieta ilgvi, il.,a: 
Cicerus biznierių rinkėjas- la- - ra , „oonės , ir vėl turėsim-/1 ^ t l ^ i a - Parapijai k i r t o 
bai d ž i a ^ i a s i , ktul iki šiol p a u k š t ų " p * t y M . %

 n a S b l l S n a U ! ' a S ; ***** k ' M ' 
dar nei viena< a f a f f o t t * nuo ^ ^ ^ ^ 
davimo pab'vjeikinimo. Kai ku-

Praeitą šeštadienį, Shamrto 
svetainėj buvo šauni švedų 

draugisk. žmonas ir vieni ki K a d V a l o y s i t t l , T a i 
tus remia. I r šios- sft^bros t i k - ! \ r i • n m ^i . 
r , +. .. Valgysime Meskiera 

suis buvo — r;aremti sergantį &'m . * 
tautietį, ir, tikėsit, virš trys i -»* Stirniena 
Siuitai dolerių sukelta tokioj j Kur tas bus? O gi pas Pa-
mažoj vietoj. (Jeri norai. Ifiplį, 2320 S. Cicero Ave. ri i-
Pasiryžimas viską nugali ! gy\ ūnai parvežti iš Pefuišvf-

Šio sekmadienio^ vakare, n- : vaaiia kalnų, palios Paliulio 
rapijos svetainėj draugija fcv. «nšauti. Jeigu ne Kalėdos ir 

Nauji Metai, tai toji iškilni:* 
būtų buvus' pratęsta toliau. 

Bet dėl tų švenčių, šį šešta-

West Side Parapijos 
Choras Veikia 

Aušros Vartų parapijos 
ehoras, vadovaujamas muz.. 
Jos. Brazaičio, gyviau prade
da veikti ir žada su ateinan
čiais 15)41 metais daug nu
veikti ir geriau dirbti. J au 
planai yra daromi surengti 
pasilinksminimo ir šokių va
karą vasario mėnesį, 1941 m. 

rie duoda didesnius negu pra
eitais metais. F. Zajauskas, 
1444 So. 51st Ave., net tris' . sueiga. Švedui linksmi, 

sukėsi «*iip ir suksis, bet drau 
gijoj jo vieta DUS tuščia. 

Peoples Krautuvėje Išpardavimas 
Eina Jau Antrę Savaitę! 

Duokite Praktišką Kalėdų Dovainę Motinai, 
Moterei, Seserei. 

Pecples Krautuve tur i didžiausi pasirinkimą, gražiau
sių modelių- Kedro dežiu (cedar chests), ka l ias išpar 
duoda šioinis specialiai nupigintomis kainomis. 

NUO £ 8 9 5 ^ £ 5 9 . 5 0 
Lengvi Išmokėjimai. 

Šimtai kitu praktiškiausiu ir naudingiausių dovar.^ 
kiekvitn?m štimynos mariui. Vaikams yra didiiai. i ias 
T»?irinkimas iaisių-toys. Viskas parduodama u i Bar-
gain Kainas! 

KRAUTUVE ATDARA KAS VAKAKĄ 

•kmadieniai.- n 10 llVtos v«l. rvto iki 4-tos vai. r opiet. 

Kai-donos EožC.> Klubo. \-\-
lėd'n s parengimas jam tvar
koj. Pasamdyta 11 mmdkan-
tu. Svetaine išpuošta. Egi ai-
tė jau užsakyta iš tolimo Vis-
kans ' ro . Lemputės žibueiai 
j)erkami iš F . Siulmlo, k' :bo 
iiai'o. Tai'n šauniam parengi
mui bilietai nuo narių guu-
ivuiii dykai. D. 

^ • - » - f 4 * < m 
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SPORTIŠKI VIRŠUTI 
: ; N I A I V Y R Ų M A R š i a N i A i , ; : 

::Balti ir Spalvoti. Vilnoniai;; 
'•Šveteriai,' Pančiakos, Piršti-o 
;;nės ir Kepurės. Vilnoniais 
•j Apatiniai Marškiniai Vyr ; | 
;ams. 

I BRfDGEPORT KNITTINGf 
MILLS 

i504 West33rd Street; 

AR DAUG KURO SUDEGINAT ŽIEMOS M E T U ? 

Vartodami ROCK WOOL Namy Insuiaciję 
Sutaupysite Daug Pinigy.v 

Laikui bėgant, Jus vistiek insuliuošite savo namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro; ' 
2. Apsaugo gyventojų sveikatą; 
3. Padidina namų ver tę ; 
4. Taupo namų šilumą; 
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų; 
6. Greitai i r lengvai įtaisoma 

Apskaičiavimas ' Dylcai! 
Parūpiname F.H.A. Paskolinimus 

ar išmokėjimus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPEESENTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehonse: 9401 So. Stony Island Ave.. tei. SO. CHICAGO 9215 

l i_Hi^_i Ii nu" i ' i ii—i 

1" mmmmm nortm POCK W0pL 
lirMBHi CoRKsoAno 
14 • • • • • FitsoujlKMiAtmcBo**Dt 
2h | | CoKW!ts!tDCoH»osmo«BoA»»i 

t I I tlA»pWbo»«l»KlC«»cFT 

Si"M I PiAfTt» BoAM9t m U r i » « 

V}£m • HCAVY DuitmmHATtKiAU-
•lYiU M A J O H S Y . COKCTUTt. ETC 

H1ARCDTIJ" 
RADIO LAIKRAŠČIO 9-TI METAI / 

ES RN TURE, 
C O M P A . N V ® 

4179-*3 Archer Avenue Chicago, III. 
M A M U P A C T U B I N G 

e 

' ;Art i Normai Ave., Chieagor 
TEL. \T:CTORY 3486 
F . Selemonavich, Sav. 

;; Atdara kasdien ir vakarais; 
ir Sekmadieniais. 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigru norite būti syeikcis, nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris duo
da grerą a{>etitt} ir prašaiina už
kietėjimą vidurių, užlaiko juos 
švariai: prašalina visus nerei
kalingus daiktus, kurie nuodija 
kūną, suteikia gerą virškinimą 
ir sutvirtina sistema- Vartok 
Salutaras Stomach Bitters, būsi 
sveikas. Galima gauti aptiekose, 
visose užeigose, arba nuo išdir
bėję. 

S A I J U T A R A S STOMACH 
BITTERS 

639 W « t 18th St , Chicago, UL 
Tel CAKal US3 

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

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

Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietų. 
Kitomis Dienomis — 9:30 vai. vakare. 
Penktadieniais i r šeštadieniais — 7-tą vai. vaK. 

W H F C — (1420 Kilocycles) 

ATYOA! TAVERNŲ 
SAVININKAI 

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtines Ar 
Vyno, Pašaukite — 

LAFayette 3632-33 

South Side lolesalc 
JOHN F. SKORPIK, savininkas 

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

Liaior Co, 

jimais. To ir aš visiems įgeraf-
dejaaits linkiu. 

Beda man vargšui: per 14 

Į Aukštąsias Mokyklas da
bar jau nebegali kas nori sto
ti, bet reikia įrodyti tuvo 
"proletariškųja" kilmę. Tfe 
pati tvarka, kaip* žinoma, yra 
įvesta visoje sovietų Rusijoje. 

Save nuskriausite •nedaly
vaudami " D r a u g o " koncerte, 

mt'tų ligos suspaustas. Netu- sausio 26 d., 1941 m. 

D Z I M I D A S 
Berghoff Alaus1 Išvežiotojas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Berghoff Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikus ir t. t. 

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidfc — gausite greitą ir 

B 

sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave. TeL LAFayette 0401 

NELAUKITE. . . 
. . . rytoj gali būti per vėlu! 

Apsidrauskite nuo ugnies. . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin-
goms kompanijoms, per mūsų Ąpdrau-
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. 

JOS. F. GRIBAUSKAS 
INSURANCE 

1500 South 49th Court TeL Cicero 412 
WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL K1ND& 

* Automobile • Pire • Tornado • Furniture * Plate Glaas * 

.DIENRAŠČIO "DRAUGO" 
Katalikiški ir Lietuviški 

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

Dienraščio "Draugo* ' spaustuve yra vienintele spaus
tuve Amerikoje, i r gal pasaulyje, kuri išleidžia kasmet 
įvairia-spalvių kalendorių katalikiškoje ir lietuviškoje 
dvasioje. Visos reikšmingos šventes, šventieji, ir pas
ninkai, kurie pasitaiko metų bėgyje yra aiškiai pažen
klinti ant " D r a u g o ' ' kalendorių. Tai y ra vienas iš 
reikšmingiausių, svarbiausių ir puikiausių spausdinių 
mūsų spaustuvėje. 

•Draugo ' 1941 m. kalendorius galite gaati pas agen
tus ar mukų rastinėje. 

KALENDORIŲ KAINA YRA TIK — 

2 5 centai 
Asmeniškai ar laiškais kreipkitės į: 

D R A U G A S 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 



o P H T E P T U - -v • -\ 

Sodaliecių Švente 
Marąuette Park. — Mergi

ni} Sodalicija iškilmingai šve
ntė savo globė jcs Nekalto Pra 
aidėjimo Paneles ftv. diena. 
Sodalicįa., kari jau gyv loja 
13 metų šioje parapijoje, tik
rai padare neužmiršt. ma jspū 
dį visai parapijai: džiaugsmą 
klebonui kun. BaJtu'iui, dva
sios variui kun. Petrą uskii, 
tėvams, o ypatingai pavyzdį 
jaunimui, kuris (kr nepri
klauso prie p..rapijos draugi
ja. 

Sodai iertes, kurių galvot- bu
vo pridengtos baltais veliu-

Plotkeliy Kepėjų 
Kontestas 

Dabar intensvviai vvkstu 

West Pullmano 
Naujienos 

Praeito sekmadienio para
pijos laikraštėlyje "Ž. Ž. Ž . ' \ plotkelhj kepėjų kontestas. 
kuw reiškia "Žiūrėk Žinių Žį- Jame dalyvauja ir visiems ži 
neles" tilpo šitoks pranrvi- nomas brolis Vladas Cibuls-
ma>: • kisMIC, kuris turėdamas ge-

**Kita sekinad. gruodžio 15 r iaus ias plotkelių kepimo ma-
d, .parapijos salfje bus atvai-
<linta linksma komo Ii ja. MGra 
fat̂  kaimiečio bernas". Vaka
rą rengia Šaltimiero icdio 
štabo vaidintojų dalis, vado
vaujant vang. S. Railai". 

Soniai čia buvo kas nors 
vaidinta, taigi visi kitų sek-
HMidieni turėsite progos pan.i-nais, įvede» į bažnyčią mišių 

tarnautojai (altar boys). Mi- tyti Juokmgą k e « ^ t f f t i * -
šias sodalieėių intencija laikė 

šinas nori visus tautiečius !-ii 
savo meniškomis plotkėlėinis 
supažindinti. Kad. gavus duu 

priešmetinį susirinkimą sek-i l tbuneo par ty" bilbtus lapkr.į 
mudienį, gruodžio 15 d., para. 17 d. Turime svarbių reikalų 
pijes svetainėje, 2:30 vai. po-1 aptarimui, rinkimą valdybos, 
piet. Visi kuopos nariai ir la'planfej vasaros darbams 1941 
bdarybės darbuotojai kviečia-1 metų ir daug kitų* reikalų. Vi-
mi laiku susirinkti, oefc yra Į eų atstovių prašom atv\*kt lai-
daug svarbių reikalų svars-jkuj, būtent punkt. 2 vai. po 

Bus rinkimas valdybos pietų. A. Nausėdienė, 
1941 metami?. Valdyba 

Town of Lake. — Draugija 
Šv. Pranciškos Rymietės lai-

giau balsų jas siuntinėja - i - k y s priešmetinį 'susirinkimą, 
šiems Gerb. Klebonams, var ' g n i o d ž i o 15 d., 2 vai. po piel 
gonininkams, zakristijonams t u ? n i o k y k l a s kambaryje. Na
šavo plotkelių pavyzdžius ir 
tikisi laimėti kontesta. 

ARD pirm. 

Cicero. — Draugijos šv. A.-
ntamo metinė vakarienė įvyks 
sekmadienį, gruodžio 15 d., 
jparapijos svetainėje. Vakarie
nė bus gardi, programa jdo-

dvasios vaflas kun. IVtr us-
kas. Per "Offertorv" žavėti-
nai 4*Sveika Marija" gir lojo 
Harriet Lukas. Su tokiu šir
dingu giesmės meldimu, be a-
bejo, kad Šv. Marija tikrai 
meldė twvo Sūnaus išklausyti 
prašymą jos dukrelių. Per šv. 

timiero radio programos ar 
tistus. Visi ruoškitės atvykti, 
liūs daug juoko. 

Pelnas skiriamai pusiau su 
parapija. 

rės malonėkite dalyvauti šiâ  mi: dalyvauis parapijos mo 
m;? susirinkime, mes bus ren- jkvklos benas, Cicero* motmj 

Jis gamina įvairių spalvų karna valdyba 1941 metems.! dainininkių klubai, taip pat 
plofkeles su gražiais lietuvis-1 Taipgi yra daug svarbių rei

kalų svarstymui. Valdyba kais užrašais. Balsus ir ui 
sakymus siųskite brol. Vladui 
Cibulskiui MIC. 2324 South 
Oaklev Ave., Chicago, III. 

! 

Gruodžio 22 d., parap. sa
lėje rengiama šaunus vakarė
lis. Bus žaidžiama kauliu
kais ir lošiama kortomis. Pra Komuniją duetą giedojo "Jf» 

•D Duleis Memorin" H. Lnkai. *»** r e n g i a r^™P; . k ° ™ 
ir P. PeeUukas. Po mišių vi
sos sodalietės kėlė balsus gie-
sjue "Šioj rii«?r»orj, brangiausiai^ " 
Motin, atiduodam garbę t a u " 
ir po atnaujinimo įžagiu visos 
sukalbėjo "Pasiaukojimo Ak
tą". 

Po visami sekė gardūs pus
ryčiai salėje, kur programą iš 

RADIO 
Rytoj, 11:30 valandą radio 

klausytojai turės malonume 
BDtagjUri praleisti valandėlę 
klausydami Progresą krautu 
sės programos!, kairi susidės 
iš žaivėjančių liaudies dainų, 
smagios muzikos ir įdomybių. 
Programoj dalyvaus žymūs 

Gruodžio 15 d., 8 vai. ryto talenttai. Be to, pirkėjams vi-

i t is parapijos naudai. Bus 
visiems gerų ir na.adingų do-

Visi kviečiami atvykti. 

mišios* Šv. Juozapo dr į 'a be
ndrai eis prie šv. Komunijos. 
Dr-ja pasižymi savo darbais: 
visados nemia paraipijos ir ki-

PUdė Adelė Druktenis daino-' t l> k i l n h * ***** r e i k a U l S
R 

mis, A. Cibulskis ir T. Ra.š- J * • 
tutis pasakėlėmis. ~ 

Linkime Sodalieijai Dievo' V i s y P a r a m o s 
palaimos visuose jos darbuo-Į V e r t a P r a m o g a 
sel EX So. Chicago. — Gruodžio 15 

d. 4 vai. po pietų, parapijos 
Mrs. Catherine Ibees, ta , s v e t . , 88th Marąuette Ave., 

verno, 4359 W. Kinzie gt. įvyks kauliukais ir kortomis 
savininke, kreipės policijos lošimas, kurį rengia Šv. Te-
biuran tikslu ten iš nuotrau- resės dr-ja. 
kų (fotografijų) identifikuo' Komisijai: O. Čepulionienė, 

šokių dovanų ir namam© rei
kmenų bus svarbu girdėti 'ži
nias iš Progress krautuvės di
delio (prieškalėdinio išparda
vimo, kur yra progas viso ko 
pasipirkti dideliu pinigų su-
tafupymu. Nepamirškite pasi
klausyti. Rep. A Z. 

ti du plėšikus, kurie ketvir
tadienio vakarą apipiešė ją 
ir t?.verną. 

Ushinį, Kondrataitė ir Činikai-
tė daug veikia, kad visus at-
silankusiiis patenkinti. Bus 
puikių dovarių ir gardaus už
kandžio. Be to, atlilankusieji 
turės progos laimėti tris g3-
ras dovanas. 

Kviečiame visus atsilanky
ti, laikų smagiai praleisite ir 
paremsite gėrę. tikslų, nes pel
nas s;kiriamas nupirkimui rei
kalingų bažnyčiai rūbų. Bi
lietai po 25c. 

Lošti (pradūrime lygiai 4 
vai. po pietų. Neslyėluokile. 

Rap. 

Marąuette Park. — Marijo
nų Bendradarbių 5 skyrius 
laikys priešmetinį susirinkimų 
sekmadienį, gruodžio 15 d*, 
paraip. tsvetainėje, 2 vai. po
piet. Visi skyriaus nariai-nla-
rės ir Marijonų darbuotojai 
kviečiami la iku sus i r inkt i . Y-
ra daug svarbių reikalų svar
stymui. Bus rinkimas ir val
dybos ,1941 mi?tams. Valdyba 

Marąuette Park. — Labda
rių Sųjungos 23 kuopa laikys 

SOOTHE W°OV.EK
RĖD EYES! 

J U K I T H U SIMPLC TĘST TODAY 

•Y1S OVttWORKIOT Do they smart 
and burn? Murinę bringa q uick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
oooming and arhenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired 

Murinę ta alkaline—pure and gentie, 
economical. too. Trv Murinę today 

VTJUR 
t • ciffftum. mFimMp 

|/i?//V£, 
™ EVES 

NEGLECT 
A COLD 

Krūtines **jg"M, kartos gali ifel-
vy styti t lifiauiic, pa,i»rtw«iMi pa 
leiiKveJa pavartojus raminančia 
>ili.laiioią Musterole. Miisterole no 
ra Ūktai mo>tė Jinai yra "OiHin-
ier-irrita.it." Milijonui yra varto
ję ja per 25 m. Daktarai rekoinen 
ilitnia Oalima *<uti antiškose 

Fotografą? 
idija *rer.v*h ^li 

un PŪSi-9 -«u mo 
-erniAkoniis užlaido-
nta >r Ho.lvwoo>i 

Wleaomi» L). / b x a 
• * • r a n t u o t a * 

l|M1 VVest «3rd Streei 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883 

Res. — ENGlewood 5840 

H0LLYVV00D INN 1 

Svetaine renduojama snsi-
* 

rinkimams, parems, vestu
vėm* ir visokiems kitiem." 
parengimams. 

Mykolas Ir Elzbieta Rudauskai 
(8avininkai) 

2417-19 WEST 43rd ST. 
Phone Vlrglnla 9780 

Reservnokite sausio 26 d., 
1941 m., "Draugo" konoer-
tul 

r ^ 
VVAUKEGANO LIETUVIAI! 

Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:— 
Geriausias Alelis, Pigiausias Kainas, 
Greitę, Malonų Patarnavime — 

Saukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

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

Anne Drew (Kubaityte) 
TELŠ. 

Dauiel B. Drew 

Sekmadienį, gruodžio 15 d. 
1 vai. po įpietų paprastoj vie
toj įvyks draugijos *'Lietuva^ 
Ūkininko'' prkišmetinis susi
rinkimas. Prašomiai narių su
sirinkti, nes bus valdybos rin
kimas 1941 metams ir svars
toma daug kitų reikalų. 

J. Žurkauskas, pirm. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Remejų Dr-jos priešmetinis 
susii-inkimas įvyks gruodžio 
15 d. 2 vai. popiet Šv. Kazi
miero akademijoj. Visų ARD 
skyrių, Chicagos ir c^ylinkės 
atstovių prašome atvykti su-
sirinkiman su pilnais rapor
tais ir pinigais už parduotus 

vakarienėje žada dalyvauti 
naujais mūsų klebonas kun. I. 
Albavičius. Prašome kuo skait
lingiausiai atsilankyti. Užtik
riname, kad būsite patenkin
ti. Pradižia lygiai 7 vai. va
kare. 

Kviečia visus Komisija 

Cicero. — Draugijos Visų 
Šventųjų priešmetinit^ susirin
kimas įvyks gruodžio 15 d. 1 
vai. po pietų. 

Ražt. E. W. Mikutis 

(Aėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankie-
tams. Lakiotu* ėin*. 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
M4 

tP 
JAU IŠLEISTA KNYGUTĖ — 

"PILIETYBĖS PAMOKOS" 
(Parašyta Advokato) 

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

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

PHONE: YARDS 1001 
4> 

OASY. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER - PRUZIN */• 

Otriauiaj Patarnavimu — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSU IB DID2IAUSU LAIDOJIMO Į8TAIOA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

TeL LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visost 
Chicagos dalyse 

Į Į Į Į Į Į I I mft»q imdlo progiamo Antradienio fer 
Į,įt,itiimlff rytai* 10:00 valanda, Ii WH1P atottca (1480 k.) 

•n Povilu ialtlmleru. 

PAMINKLAI 
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

Prieinamos Kainos 
"MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE" 

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

Saukite TeL — SEELEY 6103 

A. 1 A. 
ELZBIETA MAČIULIONIENfi 

^rire gruodžio 11 d., 1940 DL, AVilkesi-Barre, Penna. 
Gimus Lietuvoje, Marijampolei ap^kr., Daukšių par., 

Amalviškių kaime. Amerikoje iSgjveoo :>6 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 3 sūnus — Kun-. J u m * 
pg, ^r.T.C, Kun . Pijų, S.V.D., i r J u r g į ; 6 duk te r i s : Sr. 

.M. Leokadi-ą, C.S.C., 8r. M. Klotildą, C.S.C., Sr. M. 
Judita, C.S.C., Petronėlę Ažiukienę, Mairijoną Špokienę, 
Agnietę Lapinskienę, kitas gimines ir do&g dranga 
ir pažj:.Jtamų. 

Laidotuves įvyks pirmad., gruedžio ,16 d., 9:00 vai 
n ' to bus atlydėta į Šv. Trejybes (\Yilkes-Barre, Pa.) 
iriarap. bažnyčią, kurioje įvyks gpdcdingOfl pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų buts nulydėta i Šv. Trejybei 
kaipines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimincB, d-rau^us ir pa
žįstamus dalvvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: SŪNAI, DUKTERYS IR GIMINĖS. 

JUOZAPAS STROMSKIS 
445G So. Hermita#o Ave. 

Mirė gruodžio 12 d., 1940 m., 9:l.r> vai. vak., sulaukęs 
pusamžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Kvedaruos parnp. 
Amerikoje išg>rveno 31 metus. 
Paliko dideliamt nuliūdime: SŪUŲ James ir marčia, 

Charlotte; sūnų Petrą; dukterį Kazimierą Cheiiviteh, 
žentą Joart; dukterį Sophie Jarski, lentą Prank; dvi 
anūkes ir tris anūkus; švogerką Ona Barbftiene ir jos 
vyrą Pranei.Škų, (Brooklyn, N. Y., ir daug kitų giminiu, 
draugų ir pažįstamų. 

Kiinas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4G0T> 
So. Hermitage Ave. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 16 d. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapine* 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus dafyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnai, Dukterys, Žentai, Marti, Ąnukei, Anū
kes, Švagerka ir Gimini*. — 

Laidotuvių direktorius J. F . Eudeikis Telefonas 
Yards 1741. 

DIREKTORIAI 
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

H I I D III A II H T PATARNAVIMAS 
A I T I D U L H I I U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D Y K A I KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

Anthnny B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

3354 So. Halsted S t 
Telefonas YARds 1419 

Lachamcz ir Simai 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Slcyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

Alnert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

I. J. Znlp 
S. P. Mažeika 

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

J. Liulevicius 4348 So. California Ą.w. 
Phone LAFayette 3572 

http://ier-irrita.it
file:///Yilkes-Barre
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ARD Centro vicepirmininkei, Onai 
Reikauskienei iš Gcero, sukanka 20 
mėty vicepirmininkavimo mūsų 
organizacijoj. 

= c fiJLUBI 8 
PADĖKA 

I 

Uruodžio I d. su dideliu 
jMfcrisekimu praėjo "Draugo" 
pagerbimo bankietas duos-
niems rėmėjams. Kaip vi-

APLINK MUS 
X Kaikaris, žinomas ska

nios ruginės duonos kepyklos 
Cįoeą-oj savinijikas pirmas tos 
kolonijos lietuvių biznierių 

X Ryt, sekmadienį, nauji davė kalėdiniam "Draugo'1 

Pagerbsime žymią veikėją »aot o r g a n i k o s varau ir tfems via žinoma, tų rėmėjų ^ m i : ^eero * i * 1* Al-1 nulneriui pasveikinimą savo 
ir kmUgo Juozo Reilamsko didžiuojamės jos nuveiktais pastangomis buvo nupirkta h*yxclųs> ^ev<> *£*** I * Hostumerįų. 

darbais ir jos ištikimumu nauja raidiių rinkine ma.ma. ™JWJ0J k u n ' A* K a r t i n k u s * Į X Pas savo dėde kun. A. 
ARD idealams ir tikslui. Ji- \ Garbingiems svečiams buvę I C h l c a g 0 H e i , g h t s k u n ' R K* j Dėta* i Ameriką atvykta 

vardas pla*ai žinomas kata- ™ tai arfranUacijai » H ^ * » Į ^ Rėksnys, Jr. baig.s 
šveatė, įoj iAbuvo nuo patlnms, 0 ^t iems rėmėjams ».; b e * i e i 0 b e PW»igab ir p^bils, Fnbourgo (Šveicarijoj) imi-

\ naujus savo parapijiečius, j versitetą Doctor Divinity lai-

kumg 
motiną 

Ona Reikauskienė — tasai! 

immiescio krautuves pirkim 
patogiau, pigiau ir geriau pas 
savuosius vietinius biznierius. 

"Negalėdamas būti laimin 
gas savo vuosūra laime, M 
būsiu laiminga* Jū,<u laime.' 

CLASSIFIED 

liku visuomenei. Tai grvuoa 
Uetuvže n r d u , kilusios iš i Pra.li.os .r po tau dienai yra dalmt. grąžto chplomai. 
Matot* kaimo, Vkluklfc p a J v i e n a *> l h o r n j mmU d r T " 
rap., Haseinių apskr., atrytu-'JO*' 
sius Amerikon prieš 3* me-; 

kuris įvyks gruod. lo a., »v. 
centro 

i 
susirinkime, 

Piie to gracža»is bankiero su-
reniįijpo prisidėjo visų koiu 
aijų \eįkėjad, tiek dėt Ji it 

X Šiandien ir rytoj, t. y. | psniu. Jo atvykimu į Ameri-
14 ir 15 .gruodžio dienomis, ką pasirūpino TT. Marijonai 
6v. Fetro parapijos bažniy- \ kun. T. Zdanavičius iš Ams-

tus. 
Jos darbuotė. 
Ona Reikauskienė, be namų 

ruošos ir išauklėjimo dviejų 
sūnų, kurių vienas yra kun. 
Juozas Reikas, dirbąs pastoli „oi.* brangia veikėją jos aymia raeijos darbą kansas valst.J ° : 

- i u J i- w*- u.j kaktuvių proga, turėjo laiko daug tlirbU ir; T . x ^ , „ ^ „ „ ^ , ., • Lietuvos hinme giedama dalyvauti visuomenes veiki- ,v 
"is jpraeities lai stiprybę sau 

Kazimiero Akademijos skyrių!1* i"«tinimo tiek del *«fc , 
aUtovfe, susirinkę iš Chica- i ̂ r a * l m o

: YpaUngai Pas., , 
KM ir apylinkės prieš m e - j ^ d u o s n ū s rau*u biznieriai 
tini centro susirinkimą, tatfc tM*™* bankietui «kwg 
progos asmeniai pasveikint *ąniiiiiyi«i, kas labai palen-

g\rmo bankieto surengimą. Po, 
gražiausią kalakutą dovanų ' I e y M e m o r i a l ligoninėj, 24401 Siete biznierius įteikė kaledi-
buvo gauta iš B. Pužauskie-;& D e a r b o r a S t A, Oškeliūnas! niani "Draugo'-' numarmi pa-

eion, Aurora, atvyks kunigas 
Marijonas išpažinčių klausy
ti. Sekmadienio rytą laikys 
mišias ir pasakys {pamokslėlį. 

terdam, N. Y., ir kun. A. Dek-
RJiyg šiuo metu apsistojęs p^s 
kun. A. Skripką Chicagoj. 

X Mikas Abromavičius, ian-
X A. OskeUūno žmonai pa- Į glių pristatytojas į namus 

daryta didelė operacija Wee- i (ccal dealer) pirmas West 

._ 

n»e. Turėjo laiko būti nei 
s einia vien narys draugijų, bet uie-, 

mė visur vietas valdybose.!ve e-l4*mi*» ?*. . 
, , • ! pavyadi veikliosios u atver

stai trumpas rekordas jos *^ J f 
, _. . - . imngosios mūsų centro viee-

stebetmo darbštumo. \ •. . . x , — „ , • 
Labdarį 7 kp. viena 0Vgfi.V^m^, Onos Beikaukie 

nUatorių, josioa pirmininkė! nfe>. k u " 0 8 f** Į*** )•« 
ir ižd. per kurį laiką. Mot Sąjungos 7 kp. (dabar 55) 
iždininkė, ir persikėlus į 2 

nJes, Stanislovo Šambaro, M. 
jaunesnės kartos ! Ginioto, o kiti vatiniai biz

nieriai parūpino taip pat ka
lakutų, gi didžiausią kalaku
tą, kuris svėrė virš 20 svarų, 
•**pagjavo" Nikodemas Karla-
».ueius. Duona ir pyragais ap
dovanojo broliai Kučinskai, sidabro plaukai, bet kurios 

energija, sumanumas ir veik -F Urbeilis, K. Marozaą,, šini 
lumas prilygsta ir jaummuL 

yra Gimimo Panelės Š\\ pa- sveikinamą savo kostumenų. 
rapijos trustisai^ ir žymus pa~ x j ^ Vy&ų organizacijos 
rapijos veikėjas. 

X 20 Bridgeport draugijų 
atstovai dalyvavo susirinkime 
praeitą ketvirtadienį svarsty
mui, kaip šauniau siivruočti 
Šv. Jurgio parapijos «Tiksinio 
jubilieja-us paminėjimo iškil-

Biznieriai, 
Skubėkite su šv. Kalėdų ir 

Naujų Metų pasveikinimais. 
Nepalikite nepasveikinę save 
kostumerių, nes jie jus remia 
visuomet. Taigi kartą me
tuose ir juos prisiminkite. Vi
sose kolonijose eina gyvas 
pasveikinimų rinkimas. Gi 
agentai tarp savęs rungti- PELNINGAS IU/MS PAUOAVIMI I 
_• • v. • I • . Bučemė ir grosern<> pilnai įrengta 
niauja, kiekvienas nori pasi- ir iigus nutus išdirbtas \a*nU i<an-
„^ -\wi • . :„ . . • i • -i.* j d^si ant privatinis fratvės - iirtgh-
nxlyti geriau ir lamipti dova- ton i-k. ^rbi pruESu vvvn, Jvi-

ninką parduot už lemą kaina. Taipgi ld"~* mainys į namą — geroj vietoj. Pri
dės ir pinigų. Kreipkitės pas įga
liotinį:- -

. v, K. J. MACKK-MACH K VS. 
Dabar yra pneskaJedinis ^^ w. **tn. st. a-ms lubos 

lakotarpis kuomet visi per- ToL m*mt" 314° 
kam daug įvairių daiktų ir 
dovanų šv. Kalėdoms, Nepa
mirškime savųjų lietuvių ir 
vieton grūstis po dideles se-

Gyvuok ir būk laiminga, 
kp. ,.bnvo jos ^ p m , , pev • i padovanojo" * - « B*lnfc. Be 
3 metus (dabar O. Reikaus u *: , r ^ 6 " .. 
kienė yra ižatojua U Mot! Ja- T l k . V" J*"? t f t u g f h 

p į e tinkamai atlyginti mt ilgų 

kaile. Taip pat visiems pati- U1,es atemančiais metais Pa-
Ęo suvalskinių duona, • Kurią >**** įvairių nutarimų. 

Sąjungos.) Sopulingosios metų pasiaukojimą labdarin- įpristatė Napoleonas Poeiui

to svečiai labai įvertino "Che-
X Grafą kaimiečio bernu 

vestpulmamieciai , ryt matys 
rry BranoV kumpius, kuriuos parapijos salėj 6:30 vai. vak. 

vo Motinos dr-jos Oiceroj per - - . V i . i r . l v o ų: g_ 
į. v ^ , i giems darbams. Mes sveiki- į P ^ visi teiravosi, Kaip jis 

j \ U S l O o name ir linkime visuomet bū-j sugeba 
mis iškepti. 

us su vysnio^ 

Aužros Vartų parapijos isa 
lė buvo pirmą kartą taip iš
puošta, seimininkėm, kurios tą, 
gražųjį bankietą sureiilgė ir 

13 metų vicepirm. 
\'*rtų Mut, ir Vyrų dr-jos * JU. v. t* \sn\ ti su ARI) ir jos kUnų dar-vicepinn., Apaštalystės Mal-; . J TT -• ' 
* A • I*A »~„ 7 M ^ « a • bą tęsti toliau. • Hėmeja. <los, dr-jos įzd.. per 7 metus. ^ v 

ADB 9 sk. Cicero išbuvo pir-| -^ • ' -". 7T~ 
minink? per 7 metus ir izd.]™**1} <UStttKtQ 
p>er 4 metus. ARD amžina ną- išlaidų sęmąta 
r>ŝ _ sumokėįųs al0(>.00, vie-j Chieagos parkų dktrikto daug rūpesčio jo pasisekimui 
na veikliųjų rėmėjių, di'rWi i boardo prezidentas R. J. Dun*piittejioi: Kasdmiera!'-Sfto^eHė-

nė, o geroniis padėjėjomis bu
vo: C. Urban, Ę. Karlavičienė, 
E. įliogefli«»ė, J. ..Zalatorienė, 
Ona Radaiukynas, M. Dobro-
valskienė, Btella Vabalienė, U. 
Mockienė, P. An2įelotti, E. 
Jurkštienėi, Ona Juodikienė, 
B. iMateitytel, T. Samalytė, D. 

f Bagdonaite G. Uurtauiskaitė. 

Komedija graži. Visiems ver
ta pamatyti. 

X Ciceriečiai begalo di-
džiuojjasi savo jaunu veikėju 
J. Grybausku, Jr., kuris yra 
sekretorium Šv. Antano Par. 
Taupymo ir Paskolos bendro
vės. VMems jis malonus, vi-
šiems lygiai patarnauja vi
duose .-^seikakiose. Garbė tė-

įvairiose komisijose per 12iham paskelbė šio distrikto iš
metu ir ARD Centro vice
pirm. per 20 metų. 

Be visuomenės veikimo ir 
namų ruošos, Onai Reikaus
kienei taip susidėjo gyveni
mo aplinkybės, kad reikėjo 
veik visą gyvenimą dirbti dar 
ir už namų. Bet jinai ge
riems darbams atsidavusi, ne 
šykštavo nei savo sunkiai už
dirbtų pinigų, nei laiko, nei 
sveikatos. Ir Dievas ją lai
mino: išleido sūnų į kunigus, 
išiiK>kėjo nuosavą namą, ku
riame su vedusiu sūnumi, 
mama ir anūku, abu vyres
nieji Reikauskai tebegyvena 
adreau 122tf 8. 49th ave. 

Šia proga sveikiname savo 
brangią veikėją eentro ir vi-

laidų sąmatą 1041 metams. Iš 
viso reikalaujama 22,828,546 
dol. 7c. | 

Ši suma taip paskirstoma: 
10,443,026 dol. 66c. korpo-

ratiniam fondui. 
10,665,566 dol 81c, bonų iš

pirkimui ir nuošimeiams. 

vatms išauklėjus tokį sūnų. 
Į. f" 

organo "Vytis" metimai šo
kiai hm sausio mėn., 1941 m. 
Vatsario mėnesį bus išleistas 
jubiliejinis (25 m.) numeris. 

X Po 40 v. atlaidų Šv. An
tano bažnyčioje, Ciceroje, 
svečiai vargonininkai, artimie
ji diautgai ir pora laikrašti
ninkų vang. A. Mondeikos ir 
jo žmonos buvo 'pakviesti į jų 
namus vakarienei, kurioj da
ly vaviot ir kun. Deksnys, kun. 
A. Kazlauskas, o vėliau buvo 
užklydęs ir kun. A. Linkus. 
Per vakarienę pasimelsta už 
a. a. kun. J. Vaieūna ir A. 
Glemžą. Dėkodami Mondei-
kams už vaišes visi linkėjo 
savo draugui Adolfui kuo ge
riausio pasisekimo ir prie 
naujo klebono^ taip pat dide-
Įjo varg. bičiulio kum L Al-
bavičiiaute. 

^ • 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam l*a-

tarnavima. 
Linksmafl Pataruavimas Visienui 

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

Schlitz Alus. Visoki Gėrimą 

PETE YOUNG 
Smagi Užeiga 

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois 

(Priešais Tautišku Kapinių 
Vartų) 

NARYS: 
Dariaus-Girėno Posto 271 12 

Chieagos Lietuvių Dr-jos. 

<? ——-

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

Ši bendrove, kaip mūsų ta^ta, yra' įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nekasiu 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

^23T 
ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 

IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

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

^ 

442,501 dol. &k. policijos | J. Petraityte ir kitos* Prie 
pensijų fondui. 

664,444 dol. 44c, tarnautojų 
pensijų fondui. 

,013,006 dol. 32c, akvarijaus 
ir muziejaus fondui. 

1940 metais korporatiniam 

baro ir kitų darbų pasidarr 
buvo šie svečiai: C. Druktenid, 
J, Kryževičius, Ant. Fabijo
nas, JoJiiass Jiuienas, J oiias Ja
nkauskas, Mykolas Suraickšis, 
Antanas Pavilauskas, Juozas 

S P O R T O P A R E N G I M A S 
(&ISTYN*$ IR SUNKIŲ V0GŲ KILNOJIMAS) 

Sekmad., Gruodžio 15, 1940, 3 vai. popiet 
GIMIMO P A N 1 U S ŠVENČIAUSIOS SVETAINĖJE, 

6812 South Wa#atenaw Avenue 
K1S18: Jauna* Bancevidius, 180 ^v., su N. Bauer, vokie
čiu, 220 sv., ir su J. J. Bagdonu, 200 sv. Falix Jakaitis 
kilno> >inkias vogas ir psfcurodvv tlar dvi poros. 
Įianga — 25c. Pelnas skiriamas parapijos naudai. 

Ižkviečia rViaus — KLEBONAS IR RENOĖJAL 

fondui buvo 11,514,136 dol Juodikis, F. Oubista, G. Mi-
43c. Kiek daugiau buvo ir bo-1 ciūnaw, K. BoguMovas, L. Ja
nų išpirkimui. jsevičius ir kiti. 

Vadinasi, išlaidos mažina-
Sių garbingų talkininkų de-

k% pavyko surengti " Drau
go'' gieî aidariams tok j giažų 
bąnkie<ta> uiž k^ visiems tariai-
im nuoširdžiausiai ačiū; tiki
mės įr kitais metais panašaus 
bankieto susilaukti. 

* • • - - - . • Andreliunas Jewelry Store 
6324 South Western Avenue 

Visokiausių laikrodėlių, žiedų, deimantų ir šimtai 
kitokių dalykėlių. 

Kiekvienas atsilankęs gaus gražią dovanelę dykai! 
Vai.: 9:00 A. M.-9:00 P. M. Sekmadieniais iki 3 vai. pp. 
Rapolas ir ELs. Andreliūnai Tel REPublic 4932 

MMEST FĮJĘL 1 S K 
BLUE FLAME RANGE OIL 

• 

Rengimo Komisija 

Pheme VI0TORY 4a56 

A. RIZGEN 
Mtyręs Laikrodininkas 

DEIMOkNTAI — BBANGEtfYBfcS — DOVANOS 

3249 So. Halsted St. Chicago, III. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN
ČIAI ftTIBMAT 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge-
riausios rūšies anglys ui 
lomiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pasaukite — 
PULLMAN 6776 šiandieni 

• 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas * 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

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

FK1GERATORS — AVASHERS — 
MANGELS — STOVĖS. 

AU įSatiouaUy Advciliatd ltcuia. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Westem Avenue 
Telefonas REPUBLIC 605f 

i 

* 

Range Aliejus 
* 

. 

Fuel Aliejus 

• 

2 3 3 5 SO. WESTERN AVE. 
24 VALANPŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANaI 3764 — CANal 3765 

= ^ 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBĖS EGZAMINUS? 

Nusipirkite Brošiūrą 
4THE BASI0 PRINCIPLES OF DEM00RACY & CITIZENSHIP , 

a r b a 
*'KĄ TT7RI ŽINOTI KIEKVTENAS PILIETIS?" 

Kuri% Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation Council for Chicago 
Sioli brošiiini AngUškai Jr Lietuviškai išaiškina visus reikaUnsua 
klausimus ir pilnai prirengia nepiliečats prie antru pilietybes popleru 

Kaina 25 centai 
Siuskite užsakymus į: 

, "Draugo mitine, 2334 So. Oakley Avenue, ,. 
CHICAGO. ILLO^lOia 

Charles P. Suromskis & Company 
RBAL ESTATE AOENCY & C0NTRACT0R 
6921 So. Western Ave., Chicago, III. 

Patarnauja Chieagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
Farma*, Lotus - Visokiau-

STATO 
, TAISO m ir V i s u r-

APDRAUDŽIA 
Parūpiname Paskolas ir Apdraudžiame Namus, Auto

mobilius ir Rakandus, ant Lengvų Išmokėjimu. 
• 

Atsilankykite Pas Mus Pirmiau — Nesigailėsite! 

*^Tel. REPublic 37*3; Vakarais PROspect 0176 

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

http://Pra.li.os
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VYSIC SHEIL IŠRINKTAS NACIONALIU 
CYO DIREKTORIUM 

.lo Ekscelencija Vyskupas .metais kelių skautų Tniopų 
B. J . Sheil, Chieagos auxilia- padedamas vyskupas įstei-
rinis vyskupas, C.V.O. (Catli ge C.Y.O., kad jaunuolius iš-
olic Youth Organization) įku- j traukti iš pavojingų jiems. 

> > 

rėjas, išrinktas šios organi
zacijos nacionaliniu dirękto-
i i u m. 

Apie tai pranešė iš Xew 
Orleans parvyke ehiea^kuai, 

ypa«" dideliuose miestuose, 
gyvenimo smkurių ir duoti 
progos išautrti gerais ir svei
kais kūnu ir dvasia piliečiais 
patrijotais. Suorganizuoti 

dalyvavę ten šios organizaci - i ' i a u n u o l i a i s u t r a u k * i i įvairių 
rūšftj sportus. 

D i e n r a š č i o ' ' D r a u g o 

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

SOKOL SVETAINĖJE 
Dalyvauja:— 

VISŲ MĖGIAMAS CHIC. APSKR. VYČIŲ CHORAS 

gedulo pamaldos, kuriose <ia-
lvvaus iš kitu J . A. Valstv-
bių suvyikusi sirijiečiu. kata
likų dvasiškija. 

jos nacionaliniam suvažiavi
me. 

.Vyskupas Sheil y ra visoj 
šaly išgarsėjęs jaunuolių 
<1 raugas ir globėjas. J is rū
pinasi ne tik katalikų, bei 
protestantų ir žydų, jaunuo
lių padėtimi ir likimu. 1930 

Sudaryta Cbieagoj organi
zacija greitai pradėjo didėti 
j r ji persimetė į kitus mies
tus. Šiandien C.Y.O. turi dau 
giau kaip penkis milijonus 
narių. 

PALEISTI 3 
ĮKALINTI 
KALINIAI 

Federalinis distrikto teisė
jas C. E. Woodward anądien 
pranešė t'ederaliniam distrik-
to prokurorui \Voll, kad jis 
teisman pristatytų slaugiau 
kaip 20 kalinių, kurie ilgų 
laika apskrities kalėjime lai
komi ir jiems neiškeliamos 
bylos. Teisėjas perkratė tų 
įkalintų asmenų rekordus ir 
rado, kad kai kurie jų be j kai 
tinimo kalėjime laikomi net 
nuo rugsėjo mėnesio. Tai 
skandi netvarka, sake teisė
jas, taip ilgai rinkti ir doro
ti prieš tuos žmones jkaltini-
mo medžiagų. 

Teisėjo įsakymas turi būti 
pildytinas. Tad ketvirtadienį 
federaliniai maršalai 22 įka
lintuosius pristatė teisman. 

KAMPANIJA 
UŽTAIKĄ 

Chicagoj sukelta ir plečia
ma kampanija už taikų — 
prieš J. A. Valstybių įsivėli-
mų karan. 

Ateinantį trečiadienį įvyks 
masinis piliečių susirinkimas, 
kurį rengia "America F i r s t " 
organizacijos grupe. Sukvie
sti žymiausieji kalbėtojai. 
Įvyks Orchestra Hali. 

Ketvirtadienio vakarų Sher 
man viešbutyje ' 'America 
F i r s t " komiteto Chieagos 
grupė surengė pobūvį, ku
riam padaryti planai, kaip 
ginti šalį nuo įsikišimo ka
ran. Kalbėjo buvęs Illinois 
nacionalinės sargy bos brig. 
gen. -Thomas 8. Hammond. 

Jis pareiškė, kad ateinan
tieji keturi mėnesiai bus 
sprendžiamieji, ar Amerika 

IR 
DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS 

Kcneerto Dirigentai: 
Prof. Juozas Sauris I Dr. Arthur C. Becker 

Vos teisėjas spėjo tris įkalln- turės įsikišti karan, ar pasi-
tuosius išlaisvinti, iš federa
linės "graml j u r y " teisman 
atnešta pluoštas popierių. 
Pasirodė, kad "grand ju ry" 
įkaitina net 32 asmenis, ku
rių tarpe buvo 15 iš kalėji
mo teisman pristatytų, o jų 

\jo iš
laisvintieji, i 11 

Teisėjas nutraukė kitų įka
lintųjų apklausinėjimus. Gi 
federaliniai maršalai susirū
pino surasti ir iš naujo įkalin
ti tuos tris paleistuosius. 

Teisėjas \Yoodward visgi 
nepatenkintas tokia tvarka. 
Žmonės įkalinami ir neleidžia 
ma jiems kreiptis teisman pa 
siaiškinti ir prieš juos neiš
keliamos bylos. Teisėjo žodis 
gal įneš daugiau gyvumo į 
prokuratoriją. 

likti nuošaliai ir darbuotis už 
taikos gražinimą pasauliui. 
Jei visuomenė ir toliau mažai 
ką veiks, tai karan įsivėlimas 
bus neišvengiamas. Nes už 
įsivėlimų karan propaganda 
V i-soj- <įaly, skleid.žįarua. Visuo-

tarpe ir tie trys teisėjo is^f menės * nuomonė * pasukuma 
karo linkme. Šaukiama, kad 
Amerikos saugumui pirmiau
sia turi būti vaduojama An-
gfcją. 

Anot gen. Hammondo, vi
suomenė turi būti nuodugniai 
supažindinta su šiandieniniu 
stoviu. Šalies administracijos 
viršūnės turi išaiškinti, kaip 
iš tikrųjų dalykai stovi. J i 
turi žinoti, kokiais sumeti
mais čia vedama propaganda 
už įsikišimų karan. 

Taryboje triukšmas 
del vandens 

Chieagos aldermenų tary
bos finansų komiteto posėdy
je kilo daug triukšmo, kai 
viešųjų darbų komisionierius 
Hewitt pareiškė, kad pietva
karinėj miesto daly vasarų 
visados yra pakaktinai van
dens kiekvienam gyvenamų 
namų aukštui. 

14 \vardo aldermanas Mc-
Dermott akiminkoj atrėžė, 
kad tas netiesa. J is nurodė, 
kad vasarų popiečiais žemu
tiniuose namų aukštuose turi
ma kiek vandens, bet antrieji 
ir tretieji aukštai vandens ne
gauna. 

Su kitii. aldermenų pagalba 
McDermott neleido pripažin
ti vandens fondų biudžeto. 
Jis reikalauja, kad vandens 
reikale išlakių sąmata turi 
būti nuodugniai studijuoja
ma. Į tfjl 

Vandens saikrodžių įvedi
mo į visus namus ir sukė
lė nepasitenkinimo, nes tas 
susiję su didelėmis išlaido
mis. Pietinei miesto daliai 
reikalinga apie 115,000 van
dens saikrodžių ir jų įtai-
svmas kainotų mažiausia 4 
milijonus dol. Vyriausybė ža
dėjus padengti šių išlaidų da
li. Kuone kiekvienas alderma-
nas priešinosi šių saikrodžių 
į ta^yHUi7^Kmiestas vistiek 
pasirašė kontraktų su vyriau
sybe. 

Mirė sirijiečiu kata
liku prelatas 

Šv. Antano ligoninėje mirė 
sirijiečiu rito (apeigų) kata
likų arkimandritas Seraphim 
R. Roumie, 71 m. amž. 

Prelatas Roumie Chicagon 
atvyko 1906 m. čia organi
zuoti sirijiečius katalikus ir 
juos dvasiškai aptarnauti. 

A. a. arkivyskupas Quigley 
1910 metais jį paskyrė šv. Jo
no Baptisto sirijiečiu bažny
čios, 1249 So. Washtenaw 
ave., klebonu ir pavedė rū
pintis visais sirijiečiais Chi
eagos arkivyskupijoje. Tki šio 
laiko velionis ir užsiėmė pa
storacija tarp saviškių. 

Pirmadienį įvyks laidotu
vės. Minėtoje baažnyčioje bus 

Įvykdyta mirties 
bausme 

Cooko pskrities kalėjime 
elektrinėje kėdėje vakar po 
pusiaunakties įvykdyta mir
ties bausmė žudikui Robertui 
Schroeder, 26 m. amž,, taver-
no patarnautojui, kurs liepos 
18 d. taverno rūsyje, 2850 N. 
Central ave., nužudė 8 metų 
mergaite Maizie Smith, 

Kreiptasi į gubernatorių 
Stelle, kad jis pasigailėti) žu
diko. Bet gubernatorius atsi
sakė tai daryti. 

Rytoj advokatų 
pamaldos 

Šv. Vardo katedroje rytoj 
bus aukojamos vadinamos 
raudonosios Mišios šv. Tomo 
More ir šv. įves pagarbai. 
Šie šventieji yra teisių pro
fesijos patronai. 

Į pamaldas susirinks šimtai 
advokatų ir teisėjų. 

Per Mišias katedroje bus * 
ir J . E. Arkivyskupas S. A. 
Stritch. J . Ekscelencija sakys 
pamokslą. 

^ 

Baigiant novena bus 
dalinamos rožes 

Pirmadienį baigiant metinę 
Kalėdų Taikos novenų Šv. 
Teresės šventovėje, 64 gat. h 
Woodlawn ave. novenos da
lyviams bus dalinamos rožes. 

Giedos Šv. Teresės Legijo-
nas, o kun. F . Manion sakys 
pamokslų. 

INTERNATIONAL LIOJJOR CO, 
Savininkas: FKANK VI^GABD 

:<5s 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
"Sunny Boy" 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtines. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtine. 

• * » 0 - K ' 

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 

Parduodame vien tik Taver
noms. 

Mūsų Valajndos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančių dieną. 

— 6 — 

6246-48 & Califomia Av. 
Chicago, Illinois 

f ei. BEPublic 1538-9 

Jr 

Kaltinami ledo klodai [J W E S T SIDE VIEŠBUTIS 
Federaliniai autoritetai ieš

ko lėktuvo nukritimo Chica
goj priežasties. Daug kas kal
tina susidarusius ledo kle+-
<!us ant mašinos sparnų, kas 
lėktuve nepaprastai apsunki
no ir neturėjo jėgų iškilti į 
aukštumas. 

Iš skridusių lėktuvu 16 as
menų, 6 išliko gyvi, bet su
žeisti. J ie nežino nukritimo 
priežasties. O abudu lėktuvo 
nk ridi kai yra žuvę. 

V V l l l k S T I D I O 
194? West 3 5 * Street 

i i iMr i y n 

:KI E t'Ki S 

Kambariai Rendon 
Dienai ar Savaitei 

Sale Rendon del 
visų parengimų, 
vestuvėm, šokiam, 
baliam. Virtuve ir 
sidabriniai indai 
dykai. 

WALTER NEFFAS, Sav. 
2436 S. Leavitt St. Chicago 

TeL Canal 9585 

: ^ , 

A. KASS 
Užlaikau geriausios rūšies laikrodžius, 

žiedus, muzikalinius instrumentus ir vi
sokių ibrangmenų. • 

4216 Archer Ave. Chicago, Illinois 
Telepkone LAFAYETTE 8617 

^ 

rP Padėti Pinigai kas MčnesĮ iki 11 Dienos, Neš Niiožimtį nuo 1 Dienos 

TURTAS VIRŠ £5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš £400,000.00 
Dabar mokam 3V2% ui pa
dėtos pinigus. Duodam pa
skolas ant namu 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOCIATTON 

OP CHICAGO. 
JTSTIN MACKIE\VICH, Pres. 

: ^ 

Chartered by U. S. Govemment. 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED. 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEIi. VIRGINIA 1141. 

VAL.: » iki 4 p., p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 v, T . 

Jr 
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inisįRadio 
IŠPARDAVIMAS 
EUROPi DIRECT 

>y 

<$$?» 

Keep u p with the Wor/d with a Zenithl 

Budnka Rakandu 3r Radijo Krautuvėje 
Didžiausias iškrovimas Radijų Chieagoje. Perkant da
bar, tereikės mokėti tik kitą metaj, ant lengvų išniokeįf-
Jfl&. .,, ̂ tfiiki^-pa.siujlĮi gražų .12 pusl?ipių Kalendorių 
visiškai dykai; 

Lietuviški Kaldiniai Rekordai, po 49c 
16024 Gloia ir Kūtele — Kun. S. J. Strucckas, Tenoras 
16025 Oi Ištikėtoji Pušis — šventoji Iškilmingoji Naktis — Giesmės 
16141 Sveikai Jėzau Mažiausis — Gul šiandieną. Jonas Butėnas 
161 1 (L Šventoji Nakis --- Pirma ir Antra dalis. Trubadorų Kvartetas 
16229 Angeali Gied Danguje — Tyliąją Naktį. Petras Petraitis 
26022 Sveikas Jėzau Gimusis — IJnksmą Giesmę Mes Užtrauksim. 

Brooklyn Kvartetas 
26023 Gul šiandieną Atsiskubino B?t!ėiun. Brooklvn Kvartetas 
26105 Angelai Gied Danguje — Tyliąją Naktį. Petras Petraitis 

Amerikoniški Kalėdiniai Rekordai 
462D. Aderte Fideles - Silent Nith, Hallowed Night. Vibra-Phone 
4489VAd'este Fideles — Joy To Tne World. Chorus 
621B Adeste Fideles — Silent Night . Bing Crosby 
303D Oh.ristmas Party — parts 1 and 2 — Voeal 
5248VJingle Bells — For He's A Jolly Good Fellow — Orchestra 

with vocal chorus 
1031DJingle Bells — Santa Claus is Corning To Town — Orchestra 

with vocal chorus 
2189DOh Little Town of Bethlehem — O Holy Night — Vocal with 

orfjan 
2783D Silent Nith. Honly Nith — The First Noel. Orchestra 

Golumbia Naup Lietuviški Rekordai 
16300 Dėdienė Polka, Lakštutes Polka. Klaipėda Uthuanian Or

chestra 
16302 Gegužine Polka — Jaunuolii? Polka. W. Gula ir Jo Orkestrą 
16303 Po'ka Del NumyKt03 — Virbalio Polka. W. Gula ir Jo .Or

kestrą 
16304 Kanapių Polka — Ona Polka. W. Gulos" Orkestras dainuoja 

Alex Vasiliauskai 
16305 Beržų Polka — Daratytė -Polka. W. Gulos Orkestras, dainuoja 

Alex Vasiliauskas 
16306 Tai Nebuvo Meile. Tango — Ar Atsiminsi? Anglų Valsas. 

Trlainavo A. Sabaniau^kas 
16307 Marš, Marš. Karvelėli —Geležinio Vilko Maršas. Karo Moky

klos Choras 
16308 Drulia — Tu Lietuva Tu Mano. įdainavo Akiras Biržys — 

Pupų Dėdė ir Dėdienė 
16309 Būk Vvras Polka — Kai Aš Turėjau Kaimo Mergelę. įdai

navo A. Dvarionas 
16310 Septiname Roiuje. Anglu Valsas — Jaunystės Meilė. Tango. 

Įdainavo A. Sabaniauskas 
16311 Mano Gitara. Tango — Saulėtas Rytas Anglų Valsas. įdaina

vo A. Sabaniauskas 
16312 lietuviškos Liaudies Daineles — Dalis 1 ir 2. A. Sabaniauskas 
16313 Našlnitės Kapas — Griovėsiu Gėlelė. Akiras Biržls, Pupų Dėdė 

ir Dėdienė 
16314 Anūku Polka — Pupų Dėdės Polka. Tgrojo Akiars Biržys 
16315 Būk Vvras Polka — Sukas Patukas Polka. A. Dvarionas 
16316 Gieda Gaideliai — Gražus Miško Būdas. įdainavo Akiras 

Biržvs 
1C317 Sužadėtinių Valsas — Rosaliūtės Polka — įdainavo Pupų 

Dėdienė 
16318 Mariiampolės Polka — Gardus Alutis, Vaisas. įdainavo Pupų 

Dėdienė 
I631f* O ^ 1 ' " PnlV-a — Selv-piinh' Valcftft, Teroio Ak'ras Bir*vs SU KIEKVIENU REKORDU DUODAMA DYKAI 

PAKELIS GERU ADATŲ. 

JOS, F. BUDR1K 
3409-21 South Halsted Street, Chicago 

Telephone: YARDS 3088 
Žvmūs radijo programai Lš W.C.F.L. 970 kil., nedėlios vakare 

nuo 5:30 Iki 6:30 valandos vakare. 
^ . SA 
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