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T R U M P A I 
P. T. 

Kongreso atstovas A. J. 
Sabath iš Chicago nesenai 
paraše laišką komunistų lai
kraščiui New Masses. Jis 
pasiūlė komunistams suda
ryti rusų-amerikiečių sąjun
gą glaudesniam raudono
sios Rusijos susiartinimui 
su J. A. Valstybėmis. Pas
kiau atstovas Sabath parei
škė, kad Amerikos su sovie
tais susiartinimas yra geis
tinas. Anot jo, skleidimas 

TAIKOS KLAUSIMAS NEGALIMAS 
Petainas rengiasi prieš Vokietiją 
Gen. De Gaulle 
Ragina Sukilti 

LONDONAS, gruodžio 29 
d. — Sąryšyje su praneši-

visokių nepalankių gandųlmais> i°§ V i c h y vyriausybė 

BOMBA PARLAMENTO ROMUOSE 

apie sov. Rusiją yra niekas 
daugiau, kaip tik nacių ir 
fašistų propaganda. Atsto-

svarstanti apie karo atnau 
jinimą prieš Vokietiją, gen. 
de Gaulle pasakė radio kal

vas Sabath nepakeitė toelbžl> kurioje jis ragino visus 
savo numonės ir Maskvai 
banditizmo keliu užgrobus 
Pabaltijo valstybes. 

prancūzus sukilti prieš vo 
kiečius. 

Vienas Londono laikraš
tis praneša nepatvirtintą 
žinią, jog Hitleris nutrau
kęs visus pasitariama su 
Vichy. 

Žydų laikraštis American 
Hebrew piktinasi*savo tau
tiečio atstovo Sabatho nu
sistatymu. Ir pareiškia, kad 
Sabath nekalba visų Ameri- j P e t a i n ™°šiasi. 
kos žydų vardu. Londone gauta žiniųt Jog 

/ Vichy - * vyriatfsy>e esanti 
Naujai paskirtas AngH-! pasirengus persikelti šiau-

jos ambasadorius J. A. Vai- ( rės Afrikon su laivynu 
stybėms lordas Halifax yra1 (apie 100 karo laivų) ir 

Uždare Uostus 
Svetimiems 
Laivams 

VVASHINGTONAS, gruo
džio 29 d. — Šį vakarą 'Pre
zidentas Rooseveltas Bal
tuosiuose Rūmuose pasakė 
radio kalbą, kurios didžiau
siu susidomėjimu laukė ne 
tik visa Amerikos visuome
nė, bet ir visas pasaulis. 

Anot paties Prezidento, 
šioji kalba nebuvo paprasta 
kalba, nes joje jis kalbėjo 
apie tautos saugumą ir a-
teitį. 

tęsti karą, jei Vokietija už
simotų okupuoti visą Pran
cūziją ar pagrobti praneū-

sūnus mirusio garsaus lor
do Halifaxo, kurs po pasau
linio karo turėjo pasitari
mus su tuometiniu belgų j zų laivyną, 
kardinolu Mercier dėl Angli-' Sakoma, jog vokiečių 
konų Bažnyčios grąžinimo svarbiausias reikalavimas iš 
Romos Katalikų Bažnyčion. Prancūzijos esąs, kad pran-
Pasitarimai nutrūko mirus cūzai perleistų Vokietijai 
kardinolui Mercier. Paskiau i savo laivyną, kad pastaro-
mire ir lordas* Halifax. An- ji galėtų teikti paramą Ita-
glų katalikiška spauda nie- lijai. 

„ko gera nenumatė iš tų pa- Prancūzijos laivynas, pra 
sitarimų. Bet viso pasaulio 
katalikai įvertino lordo Ha-
lifaxo nuširdžias pastangai. 

("Draugas" Acme telephoto) 

600 metų, seno Šv. Stepono vienuolyno griuvėsiai po. įvykusiojo vokiečių lakūnų išmestos 
bombos sprogimo. Šis vienuolynas yra greta is torinių parlamento rūmų, Londone. 

Chicagos Tribūne kores
pondentas EKonald Day iš 
Helsinkio (Suomijos) prane
ša, kad Maskvos užgrobtų 
Pabaltijo valstybių gyvento
jai šiemet pirmą kartą nuo 
neatmenamų laikų praleido 
Kalėdas nepaprastai mizer-
nai. Raudonieji banditai 
draudė, ypač katalikams, 
švęsti Kalėdas ir rinktis į 
bažnyčias pamaldoms. Kita 
mizerųuffio priežastis, tai be 
galo pabrangęs gyvenimas. 
Dėka tiems banditams, Pa

nešama, išvykęs iš Toulono 
į šiaurės Afrikos uostus. 
Hitlerio ultimatumas. 

Londono laikraštis Daily 
Express praneša iš Lisbo-
nos, jog Hitleris įteikęs Vi
chy vyriausybei septynių 
dienų ultimatumą. Reikala
vimų tarpe esą: 

1. Prancūzijos laivynas ir 
prekybiniai laivai turi būti 
perleisti Vokietijai ir Ita
lijai. 

2. Vokiečiai turi okupuo
ti Prancūzijos Viduržemio 
uostus Touloną ir Mar-
seille. 

3. Bizertos uostas Tunisi-
jof turi būti perleistas Ita

lijos laivyno naudojimui. 
4. Gen. Weygando armija 

šiaurinėj Afrikoj ir Pran
cūzijos armiją Sirijoj turi 
būti demobilizuota. 

"Laisvųjų /prancūzų" ži
nių agentūra praneša, jog 
maršalo Petain vyriausybė 
vokiečių reikalavimus besą 
lyginiai atmetė. 

ŽINIŲ SANTRAUKA 
— . 

baltijo gyventojai jau suly-
i ginti su Rusijos driskiais ir — 

išbadėjusiais žmonėmis. /nepalyginamai geresnis, nei 
buvusių buržujų rėžimų lai
kais. Prieš raudonosios armijos 

įsiveržimą į Pabaltįjį Lietu
va, Latvija ir Esfija maisto Tikrai "geresnis", jei dar-
ir drabužių turėjo perviršį. (bininkams uždarbis padidin-
Nebuvo ten bedarbių, dris-j tas iki 50 nuošimčių, o mais-
kių iš išalkusiųjų. Nepraeitas pabrangęs net iki 400 
jus nė 6 mėnesiems užgrobę nuošimčių. Drabužių kainos 
tosios valstybės visko nete- žmonėms neprieinamos. Už 
ko. Raudonarmiečiai viską vieną yardą vilnonio audek-
išgraibstė. Mažai maisto, o lo reikalaujama 120 dolerių, 
gyvenimui reikalingi reikme, Palaidinis (overkotas) kai-
nys neįperkami. Savo rėžtu noja iki 400 dolerių. Papras-
Maskvos išlaikomi komunis-jtų batelių pora — 30 iki 40 
tai agitatoriai per savo lai- dol. amerikoniška valiuta, 
kraščius ir radiją staugia, Atrodo lyg pasaka. Tačiau 
kad, girdi, darbininkų ir vai- tikrenybe. O raudonieji ban-
stiečių būvis šiandien esąsiditai bando tai užginti. 

ŠIMTAS BOMBŲ 
Į MINUTC 

LONDONAS, gruodžio 29 
d. — Anglijos aviacija pra
vedė masines orlaivių ata
kas prieš naujuosius vokie
čių pasiruošimus invazijai 
visam Prancūzijos pajūry. 
Į šias anglų atakas vokie
čiai atsakė smarkiomis ata
komis pietvakarinėj Angli
joj, kur smarkiai bombomis 
apmėtyta vienas miestas. 

Vokiečių užimtuose Pran
cūzijos pajūrio miestuose 
anglai numetė bombų po 
100 į minutę. Šią ataką an
glai pravedė nuo Norvegi
jos iki Normandijos. 

Anglijoj, išskyrus vieną 
pietvakarinės Anglijos mie
stą, kuriame numesta daug 
padegamųjų ir sprogstamų
jų bombų, buvo ramu. 

ROMA, gruodžio 29 d. — 
Sąryšyj su nepatvirtintais 

pranešimais, jog Jungtinės 
Valstybės pasirengusios 
įtraukti Airiją neutraliojon 
zonon, kurion Amerikos ka
ro laivai lydėtų Anglijos 
krovinių laivus, Romos ra
dio pareiškė: "Jei Jungtinės 

MASKVA, gruodžio 29 d. 
— Rusijos kariuomenės da
liniai sunaikino du būrius 
kontrabandininkų, perėju
sius Rusijos sieną. Praneši
mas nepasako, prie kurio 
pasienio susirėmimai įvyko. 

ROMA, gruodžio 29 d. — 
Italijos vyriausioji karo va
dovybe praneša* jog Bardi-
jos apylinkėj sunaikinta an
glų motorizuotos kariuome
nės dalinys ir suimta visi 
kariai. Tuo pačiu laiku ita
lų laivyno dalinys apšaudė 
anglų kariuomenę pajūryj. 

MASKVA, gruodžio 29 d. 
— Profesinių sąjungų orga
nas Trud rašo, jog dėl ka
ro "ekonominė pozicija Ja
ponijoj darosi labiau nepa
stovi,*' kai tuo tarpu sąry
šyj su užsienio politika 
"valdančiose grupėse jau
čiamas kaskart didesnis ne
sutarimas." 

HAVANA, gruodžio 29 d. 
— Patikimi šaltiniai prane
ša, jog naujuoju Kubos am
basadoriumi Amerikai pa-
skirtas dr. A. F. Concheso, 

PULGARIJA PRIEŠ 
SĄJUNGA ^ 

SOFIJA, Bulgarija, gruo
džio 29, d. — Parlamento 
užsienių reikalų komitetas 
visuotina balsų dauguma at
metė pasiūlymą, .kad Bul
garija prisijungtų prie Vo
kietijos ir Italijos sąjungos. 
Tuo pačiu laiku, pranešama, 
parlamentui padarė praneši
mus karo ir vidaus reikalų 
ministeriai apie Bulgarijos 
karinę «r vidaus padėtį. 

Informuotieji slūogsniai 
praneša, jog prisijungti 
prie Vokietijos ir Italijos 
pasiūlė vienas parlamento 
užsienio reikalų komiteto 
narių, bet šiam pasiūlymui 
griežtai pasipriešino užsie
nio reikalų ministeris Po 
poff, nes tai nesutinką su 
Bulgarijos neutralitetu. 

SUIMTA 38,114 
ITALŲ KARIŲ 

KAIRO, gruodžio 29 d. -
Autoritetingi Kairo slūog
sniai praneša, jog anglų 
motorizuotosios kariuome
nės dalys atkirto kelią iš 
Bardijos į Tobruką, kai tuo 
tarpu anglų laivynas Vidur
žemio jūroj atkirto italų 

kai gresia didčihįo krizio 
pavojus, kuris siaučia pa
saulyj. 
Trilype sąjunga 

Rugsėjo mėnesį Berlyne 
sudaryta trilypė sąjunga, 
kuri pasiryžusi dominuoti 
visą pasaulį. 

Roma — Berlynas pasi
ryžę ne tik "pavergti visą 
Europą," bet paskui, pasi
naudodama Europos rezur-
sais, nugalėti visą pasaulį. 

šiandie, anot Prezidento, 
negalima įsivaizduoti taikos 
su naciais, kurie supranta 
tik jėgą. 

Kai kurie žmonės norį į-
tikėti, jog karai Europoj ir 
Azijoj mūsų neliečia* bet, 
pareiškė Prezidentas, mums 
ypač svarbu, kad diktato
riai neįsigalėtų Atlante it 
Ramiajam vandenyne. 

Parama Anglijai 

Dėl paramos Anglijai Pre
zidentas pasisakė, jog para
ma būtina ir būtina kaip 
galima didesnė. Juo dau
giau bus remiama Anglija, 
juo toliau bus Amerika nuo 
karo. Anglijai pralaimėjus, 
anot Prezidento, naciai gal 
ir nepultų Amerikos tuojau, 
bet nėra abejojimo, jog po 
kelių ar keliolikos metų ka
ras būtų neišvengiamas. 

Prezidentas baigdamas 
pareiškė, jog pasiremdamas r " " " T -i I pasitraukimą jūros kelia 

kuris paskutiniuoju laiku £ t^_j . O A n n n T. „ , 
yra buvęs Kubos ambasa- T u 0 * u d u a p l e . 2 ° '° 0 0 I t £ * ! Peikimais pranešimais, j » * ^ 

PARAMA 
ANGLIJAI — 
SAUGIAUSIAS 
KELIAS 

BUDAPEŠTAS, gruodžio 
VALSTYBES SAUGUMAS 2 9 d> _ Q a u t o s B u d a p e š t e 

— SVARBIAUSIAS ž i n i o s s a k o > j o g R u s i j a i pa_ 
UŽDAVINYS skelbus karo stovį Odesos 

apylinkęj, visi Romunijos 
uostai įfrie Juodosios jūros 
uždaryti svetimų valstybių 
laivams. 

Romunijos vyriausybė ne 
tik uždraudė svetimų val
stybių laivams plaukti į jos 
uostus prie Juodosios jū
ros, bet taip pat draudžia 
visiems svetimšaliams lan
kytis Juodosios jūros pajū
rio apylinkėse. 
Rusija koncentruoja 
kariuomenę. 

Prieš aštuoneris nietus A- T ^ p a č i u ia iku> sakoma, 
merikoje siautė vidaus eko- R u s į j a koncentruojanti di-
nominis krizis, kalbėjo Pre- delius kariuomenės būrius 

itas*, De* ŠųĮnJįę Ameri- prįe Juodosios jūros ir Ro
munijos pasienyje. 

Taip pat manoma, jog 
Rusijos delegacijos Padunb-
jaus konferencijai pirminin
kas staiga išvyko iš Buka
rešto Berlynan. Konferenci
joj Vokietija ir Italija pa
sipriešinusios Rusijos kon
troliavimui Dunojaus žiočių. 

Sąryšyj su tais praneši
mais Balkanuose didėja 
nervingumas, ypač dėl di
delio Vokietijos kariuome
nės padidėjimo Romunijoj. 
{tempimas didėja. 

Neutralieji diplomatiniai 
slūogsniai Bulgarijos sosti
nėj galvoja apie galimybę, 
kad Vokietija tuo pačiu lai
ku gali pulti Angliją ir 
Graikijos uostą Saloniką 
vasario mėnesį. 

Tuo tarpu autoritetingi 
Budapešto slūogsniai pa
reiškia, jog sukoncentruoto
ji vokiečių kariuomenė ir 
karo medžiaga Romunijoj 
būsianti pasiųsta Graikijon 
tik tuo atveju, jei Anglija, 
išlaipinusi kariuomenę Grai
kijoj, bandytų įsiveržti cen-
trinėn Europon. 

Iki sausio mėnesio pabai
gos tikimasi, jog Romuni
joj būsią arti 500,000 Vo
kietijos kariuomenės. • 

Taip pat pranešama, jog 
šiuo laiku prie Romunijos 
pasienio yra apie trisdešimt 
geriausių Rusijos kariuome-

• : 

dorium Vokietijai. jos kariuomenes apsup! 
Bardijoj. 

Šiuo metu, anglų apskai-
BEULYNAS, gruodžio 29 čiavimais, Egipto fronte iki 

d. — Oficialioji Vokietijos šiol suimta 38,114 italų ka-
žinių agentūra praneša, jog I reivių, kurių apie 10,000 

Valstybės bandys .pravesti j šiaurryčius nuo Londono 
Airijos pasiūlymus, ašies 
valstybės negalės garantuo
ti, jog Amerikos laivai ne
bus skandinami." 

Hyde Park sekcijos vokie
čių bombanešių sukeltas 
gaisras nusitęsė per tris ari kęs Bardijos gynėjams "ge-
penkias mylias. - riau mirti, negu pasiduoti.5 

ne italai. 
Pasak anglų, šie kaliniai 

pasakoja, jog Mussolini įsa-

tikrai įsitikinęs Romos —, 
Berlyno pralaimėjimu. 
Tiksli netiesa 

Sąryšyj su Amerikos vi
suomenės nervingumu de\ 
pavojų, jog Jungtinių Vals
tybių kariuomenė gali atsi
durti svetimose žemėse, 
Prezidentas griežtai pabrė-

gandai yra" "tiksli netiesa,*' 
nes vyriausybė negalvoja a-
pie siuntimą kariuomenės 
kur nors svetur. 

Savo kalboje Prezidentas 
taip pat pailetė ir Ameriko
je veikiančius svetimų vals
tybių agentus ir pagaliau 

žė, jog. šie skleidžiamieji darbo ir kapitalo klausimą. 
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Beadradarmams Ir kore%y ndentams psat* e »i»raSewria tai padaryti * neprlalunčiama 
pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 

Ir trumpinu visus prisiųstus rastus ir jrpad korespon-
ieaeUa* sulis aave nuoliOraa. ICoceapondentu BtsJo ra-
•jru trumpai ir attSlal CJ«i s a l i m a raSomaja maStaSla) 
paliekant didelis* tarpu* patsUyinam*. v*o«lant psie 
mJkos ar aemtiHHfimn Pasenusio* korespoadsasljp* 

a — / 
> Matter Marce. $1. ! • ! • •* Chicaao, 

:d M Secand-Ctass 
. mfnbiš, Lnder th e Act of Mareli 8. 1878. 

Penkios Taikos Sęlygos 

m'f>\. i 30, 1940 

skoje muzikoje Tokia yru tik gyvuirą tvarka, netarinčią 
prot* ir sąžinės, kurie nurodytų jiems, kas 
yra leistina ir kas ne. Gyvuliai taikosi gam
tos jiems duotu instinktu, impulsu, ta i yra 
aukščiausi* jų veiksmų rodikli Tuo *me- » ^ ^ s l**darbavimas paties .lesomts v a r n i u k o ) 
gus ir skiriasi nuo gyvulio, kad jk tt»i k n - ] a ^ u v ^ ™ *U1£*Q® ***&*% A Kakausk.*, V. Niekaus pri-
nesnius sav-o veiksmų tvarkytoju* — erotą. snttfe, Seivijajfi, yra labaiį rengus. Pinnieįi veikalai iš-
ir aąjUnfc .kurie aiškiausiai įsakty Jog Rsmis 8v**w*: Nekalbant apie tai, įleisti 1914 m. pmno^ isolo, St 
pajėgimas daryti bloga» dar neduoda įbkios ^ a d bažnyičiose stengiamasi į 

taisyti gerus vargonus; nekal
bant apie lai, kad sjteagiatnasi 
tuneli gerą vargonininką ir 
chorvedį; nekalbant apie tai, 
kad daug pastangų padedaiua 
palaikymui choruose jaunimo 

daug- pasidatnbuota akty-

Draagafe ' jau baro pranešęs savo 
skaitytojams apie Šventojo Tėvo Pi 

XII pasakytą kalbą Kūčių die-

teisės Ui daryti. 
Bet kai žmuigus atmeta proto ir sąžinės 

nurodymus ir nuslysta ligi gyvulio lygmens, 
jis tampa blogesnis až gyvuli.. Nes gyvulio 
instinktas beat teisingas yra; tuo tarpu žmo
gaus pojūčiai, bt proto vadelių, yra nuolat 
palinkę į blogą. 

m to, kudaiįgi j o č i a i aegali aukšfcauj y i a m ė ^ Kėlei* dvaMškių 
saveš $ M 4 «e visa kas ^Juciams yra nua-. rand& ^ ^ chor% a k . 
dingą ir gera, visam žmogui vra naudinga,. . . , , , ,_ 
r ^ » • y , ° tyviai dalyvauja: gieda, gne 

Juo labiau tai reikia pasakyti, kai kal
bame apie tarptautinius žmonių santykius. 
Jei vien tik savinauda ir jSgai pastatoma 
įstatymo ir teises pagrindu, negali būti ir 

kalbos apie taiką tautą tatĮpe. Pagaliau, tik
toji ir didžiausia žmogui nauda ynai mylėti 
artimą ir gyventi pagal sveiko proto ir tei

sia .vargonais, diriguoja drau
gė veikdami ęu vargonininku. 
Pasitaiko tr tokhjs, kurie ne 
tik bažnyčioje solo atlieka, 

Rakausko prirengti, "Muzi
kos Aidas", dvi dalys. Ten 
yiA maršas pavestas dr. J. 
Bas>3Jaavičiui, valsas Onutei 
X janka Marytei B., rinki- pQ g ^ ^ V^&jįfctf tik stsigulė ant pilvo ir, 
»eiis is lietuvišką melcdijųi barzda pabrukęs po silkiuc-
ir Vytauto maršas (Kova ties Sakoma, kad Kalėdų naktį t u š v a r į u , sriūbtelėjo, lyg 
2algiriii). Tas pat buvo is- «•** viena minuta, kurioj eje^tyos trenktas atšoko:* 
leistasi su aasgližku užrašu ir vanduo pavirsta į vyną. _^ rjį, givalt! Koks biau-
aagiiškais paaiškinimais "Mu-, 
sioal Efcho". Eita dar toliau. 

Lietuvoj sykį pasitaikė, ras pasmirdęs vanduo. A 
kad žydelis Leiba Kalėdų fui, a fui! 

1925 m. mažam orkestro sąs- naktį iš vieno miestelio į Pupla žydas prie vežimo, 
tatui su piano pritarimu iš- kitą vežė keletą bačkų vy- pakiša gerklę įo bačkos 
leklžia "Aifeuni iitkaaniain n o. Kelyje čiulpus, čiulpus krauu, kraną atsuka ir čia 
Dattčes" prirengtas muziko silkės uodegą žydeliui už- vėl: 

— A fui, a fui! Koks 

singos sąžines nurodymte, karie privalo kon 
noje. Ji yra taip svarbi, kad tenka • troliuoti visas menkesnes &nj3«a«s7 *f$fo*. 
tnųmtį giliau į ja įžvelgtiJr su jw , l V <;***&* panaikinti visokį kenMita 1 l m s ^ k i y ^ ^ 
svarb^usiomu imutuius arčiau sna- pasago ekonomijc* santvarkoje ir įvesU t ^ t l * ^ * , negm tokiose ^a«t 
paimti. Todėl žemiau talpiuame viena faą ekonomine tvai**, kad kiekviena vak^- ^ ^ %*&& e W u t 

U M deramai aprūpinti * * * * * * s4vu į ^ ^ ^ W p e ^ ^ ^ 

':. ' . -• ^ K ^ g i v i s i ž m o n ^ y l a k i ^ V ^ ^ *'??'"***£? 
Kamščio diktatoriamts jėga pasauliui brn- f protevių, visų yra vienoda log i škoj i pri- Į L f t b a i s t o « a i a i i r &***1 

ttt nauja tvarka", Šventasis evas ' g ^ t ^ į,, visi turi lygios teises į visai tai, kas : *** «*W« *** &*&$**& 

anasų artimiaufeių bendradarbių šiuo 
reikalu parašytą straipsnį. RĖD. 

bet ir scenoje oavO parapijije- Niekaus. Labai daug jo tilpo §jo noras vandens atsiger
t ą tarpe pakoncertuoja. Be dainų ir ^esmių "'Vytyje", ti. Šoka į vieną griovį, šo- biaurus vanduo! Bėga vėt 
abejonės, tokiose vietose pa-. Valiausiu laiku — paskuti- į a į kitą, o vandens taip ir prie prūdelio ir ką mat 
raja jonų tarpe, fpač, jaiaaime,.m&tia dešimtmetyje — sakon-1 neranda. Ant galo priva- prūdely stovi pažaliavęs, 

I ma«kos pažanga ir masivoki- ^^ėntravo visais pastangas iš-ižiuoja mažą prūdelį. Su- jokios gyvybės, vanduo 
leidimui diddio Bažnytinio stabdęs arklį žydelis strikt taip dvokia, kad net m 
Giesmyno. Oia pasikviečia tai- per griovį, šlėkt ant pilvo, suk į šalį. 
kon žanomus lietirvių kompo barzdą po .silkiuotu švarku i^aip ^ apsįga Vo žydeli į 
zitorius: Al. Kačanauskę ir 
yį{||M^|lų).? Tas giesmynas 

k ant '* naują tvarką 
•jas XII, savo tradicinėje Kūčių kalboje, pa
sakytoje Kardinolams, susirinkasiems Jį pa
sveikinti šv. Kalėdų proga, pareiškė karstai 
trokštąs, kad, kai pagaliau patraiacos nu-, 
tils, žmonija karto, su savo vadais, būtą >a* 
pakajnkamai intelektnaliai subrendus ir pajė
gi plašti: dirvį naujajai ateities tvarkai, ku 
ri butų patvari, tikra ir teisinga ". 

lai prigimčiai yra reikalinga. 
Dievas visus žemės tartus sukūrė visai 

žmonių giminei, nė vienai kuriai taatai. Dei 
to, visokie žemes turtai, prekybos keiia, turi 
J>afci lygiai lengvai prieinami .visai žmonių1 

bendrijai, ne tik vienai kurki tautų grupei. ] 
Yik įvedus tokią ekonominę santvarkai, ku

rioje kiekviena valstybe palotų, deramai ap-

&un. J. cizausaus 

as. y 
• 

nėra dar baigtas ieisti, aplin-

Kad žmonijos bendruomenė kalbėjo Šven- j rūpinti visas savo piliečius, pasaulyje galės 
UM* Tėvas, "galėtų būii garbingas, dvasiš- įsigYvendinti tikrai, (pastovi tiika. 
kai pakilusi ir tikrojo gėrio šaltinis" jai; V. 'Eeikia nugalėti šalto egoizmo dvasią, 
pirma reikia išpildyti šias būtinas PEN&lAS kari leidžia valstybės suverenitetui pažeista 
SĄLYGAS * klėkrienain piliettui prikiausarriaą teise ii 

I -Panaukinti ueapykanH" h į v » " 
Neapykanta nustato įmones vienus prieT r?*k<ty** l*n ^ " f 1 bendrajam piliečių 

kitus; ji skaldo Sf ardo bet kokią %ėi*lruo- t* r M n_.U
t
b u i ' ° - ™L * ******* * en-

menine santvarką. ; g $ j a ' KlfVienas *>lb*iis ton
v

rastl ^tyfeege 
• x _ ^ _ ^ -L=L vAu* V l s a s sv>gus ir priemones išvystyti ir išto-Neapykantos pnesgmybe >-ra meile. Kaip ^ K ^ OOW.A +*„^^ *^ ^LJ a U a ū i ^ 

Komį>oziei$os srityje tarime 
garbinga-i dvasiškiją atstovau
jantį kun. Juozą Č&aūską. Ji'̂  
yra baigės DeteOite Konser
vatorijoje kompozicijos skyriui 
ir todėl gaM veikti km$ pro-
fieisiohailas. Jo k^ryfea begalo 
įdomi, gyv&t eųbąziasiinga^ o-
riginAlį pilna upo, į>rogrami-
nio ^tilia^s. Jįs sa^o letftūn iš
leido po SOb kopijų "16 dai
nų" mišriam ehorui ir ^Cae-
eilia" — ieitynJįšką giesmių ri-

aeapykanta skatdo ir a«l», taip meilė" jun-. I 

pabrukęs, patraukė van- nežinodamas, kad Kalė*. 
dens. Bet vos tik paraga- n a k t | v a n d u o tik viena mf-
vus,Leibai net akys iš kak- n u t ą pavirsta į vandenį. L 

kybės susidariusios Europoje I tos iššoko: skaniausias vy- , | 
šį darbą tuo tarpu nutraukė, j nas! .r j — Del ko nerūkai cigaro, 
Sudėjus krūvon visa, kiek y-j — IJi, givalt! Visam kurį tau daviau Kalėdų prl-
ra ant muzikos aukuro sude- miestely, nėra tokio vyno' centui? : 

Ragindamas žmones išmesti neapykantą iš 
savo Širdžių, Šventasis Tėvas tuo pačiu, kad 
k netiesioginiai, pasmerkia nscizmą. ir vi
sokius <4iamus", nesvarbu kokios spalvas bū
tų jų pasaalėiiūra, kurių tačiau prakta« 
išnaa^dta imonių giminės pagrindinę nelygy 
be ir nelygų traktavimą visuomenės gyveni-

buKnti savo asmenybę ligi galimai aukščiau-
&o laipsnio. 

Toktos asmenybės yra brangia/ašis valsty
bes turtas ir didžiausis jos pasidadžiavimas, 
žr drauge tikros^ pastovios taikos ir pažangos 
gaiingiausis veikaiys. 

dtaį Aukščiausiojo Katalikų Bažnyčiom dar ir sian^en giedamos. Ra 
nkraščiuose turi neiiiažai įdo-
mių kofmjpozieijų, tik dėl sto
kos leiįejų ir maėoŝ  lietuviš,-

rės ši-1 

tuo keta eiti! | y 

nkinį taipgi mišriam chorui. t smių, susidedantį iš virš tūk 

ir cementuoja. Meilė yra dvasine, vidinė 
pajėga, gyvybės dinamas, kuris iš giliausių 
žmogaus širdies gelmių verste verčia žmonts 
vienytis ir rištis artimesniais ryšiais. 

Kaip gj gattma neapykantą išmesti iš feno-
gaus Širdies t Ji pati neina. Ją reikia išstūm- 1 ^^^^7^^^^ n***l L^P ^°* 
^ Kuo? Tiktai meilei j ̂ <M^ t?l° "" Mtokytojo nurodytas kebas, ku

riuo emant galima susilaukti pasaulyje tik-
nas ir pastovios taikos ir geroves. 

Ar šių dienų paaĮuiio valdovai 

Be to "Muzikos Žiniose" til
po kelios jo dainos ir giesmės 
eborams. Savo laike jo dai
nos buvo iįabai plačiai dainuo-
jamos, o fbažaytinės giesmės 

jes kun. J. Židanavičius, bus 
nemažiau) kelių tūkstarteių do
lerių auka. Šiade to,, jis daug 
yra parašęs sceniškų veikalų 
ir kai kurie labai populiarus. 

Kun, K. Ambrozaitis 

Kitas didėlis muzikos mė 
gėjas, kuris daug tūkstančių, 
įdėjo į gaidų leidimą, yra kun. 
Kazimierais Ambrozaitis. Jis 
1925 m. išleido a<fesmių Lo
byną", rinkinį bažnytinių gie-

• . 

Kad. Amerikos lietuviu tarpe buvo ir yra> 
iiie. Tai yra; priešinga ir protui ir Bievo a$t- kurie džiaugiasi, kad Lietuva pakliuvo j ru-
reikstajai tiesai. i sy raudonųjų imperijaJistų vergiją, kurie 

iaigį netiesioginiu būdu Šventasis tėvas visokiais būdais garbina ir giria baudžiavos 
pasmerkia ir ašies diktatorių "naująją tvarr * tvarką \vestą amsiį tėvynėje, — nėra nieko 
ką". i \ stebėtino. Nes visaemet buvo 5r bus išganą 

pan?ida^ėlių, kurie Už pinigį paeireii^ę lai-
II. NugaiėU nepasitikSįimą, 

paralifinoja tarptautinius santykius ir 
kfiffilo bet kokmm sasitarimui . 

KepasiU*#|i»ias ir fO dvynuką* įtarinėji
m a i yra tiesioginis meilės stokos, neapykan
tos, vaisius, 

žyti svetima batą U vergiškai pildyti save 
ponų parėdymus. 

feet labai keista yra, kad atsiranda tarp 
gerų fcetnviu, patrijotą tokių, kurie ar per 
savo nesnsiprstimą ar dėl kokių kitų prie
žasčių remia tuos pUrsnmvėlias ir išgamas, 

sitikėjimo, ten negali būti pa- * « i ė prenmnerUoja bolševikų išgamų ttikra-
i$mc\ karie jnese garsinasi. 

?**» t ^ 1 ^ # » * sau &tim karš i s feo-
ImkiiBe ryškiau^ šiuo atžvilgiu niiisų lai- j ^ ius tkpasias "Uragvajaas Žiniose" Kr. 0 

kų diktatorių sutaorių pavyzdį. Koks jpro- š l * ujetų: 
timgas žmogus šiandien tikėtų Hitlerio, Mus- "Keistą, kad lietuviai «u**a atliekamą 
sorinio ir Stalino bendradarbiavimo msošir- I P™m užsisakyti tautos jadošių kikraš-
dumut Kas šiandien manytų kad Stalinas eių, tačiau nemato reikalo užsisakyti p 
tikrai linki Hitlerini dar didesnių karinių 
laimėjimų, kad liūdi del Mussolinio nepasi 
salamu Albanijoje ir Libijoje, arba, kad H it 
leris sielojasi dėl Mussolinio prestižo nete
kimo, ir kad MūGsplmi džiaugsmu netveria i 
dėl Hitterio nlanjų žemių prisiplešimo? 

Jie visi vieaas kitn nepasitiki, vienas kito 
negerbia ir nekenčia. Juos šiandieh mikfnai 
r*a hm\nč — banmė be tarpusavis pagalbos 
|Hisini|rl Ii m g 

UI. * Atmosti teoriją, kad nttttda 
yra įslatymo ir taisės pagrindą*, ir, kad jafca 
fi% teisė". 

trijotinį lieta-vių laikraštį. Jie prisideda 
p5e sau duobės kasimo. Ir kiek tolpų duob
kasių yra ir niekas dar smarkiau nedrįso 
iki Sol jų pajudinti, sugriauti jų įtikinę, 
įimus, jų klsidmg^ nuomonę. Pažinkime 
priešus. Mums reikia tokius laikraščius pa
žinti ir jų saugotis.* Jtems neskirkime nei 

kos tovos muzikoje guU rank 
raščiuose. Prie to dar tenka 
pažymėti, kad kun. J. Čižaius-
kati yra geras dainininkas, tu
ri lafatį gražų ir retos skalės 
soiistinį tentoro balsą. Opero
je būtų tikrai padaręs didelę 
karjerą. 

Kun. J židanavičius 

Kil!»a stambi figūra lietuviš
kos muzikos < ašeivijo|e yra 
"Seirijų Juozas rr- kun. Juo
zas Židanavičius. Jis yra tūk
stančius dolerių įdėjęs į savo 
Bažnytinį Giesmyną, kurį lei
džia Bažnyčios metų raidos 
tvarka, dalimis, kurių jau y-
ra arti 1& knygų. Nebudiiimas 
muzikes speėas, bet turėda
mas dnftefį norą pasitarnauti 
rretuviškai muzikai, o prie to 
begalo muziką mėgdamas, sa
vo darbų įvykMaimui pasi
kviesdavo tokius muzikus, ku
rie sugebėdavo jo su&rendu-
sks muzikos mintis užrašyti 
popieres gaidotuis. f*ad&ioje, 
ko4 nebuvo savų maaikų, pla 
čiai pasiekusių savo amate ži-

stančio puslapių. Begalo dide
lė kiiyga, kurios, rodos, išleiį-
do bene 3000 kopjų> Darbas 
nebuvo pritaikintas mūsų lai
kams, nes buvo spausdinta že-, 
maičių tarinte ir tai žargonu 

'(Nukelta į 4 pusi.) 

Ui, Leiba, tu radai aukso 
šaltinį! 

Pasakęs tai Leiba prišo
ko prie fatų, pągrįebė kir
vį ir keliais smūgiais išmu
šė bačkų dugną. Išpylęs bu
vusį jose vyną, pagriebė ki-
biriuką ir tekinas į prudeU-
Nepraėjif^nei pusvalanids, o J 
žydo vežamos bačkos buvo 
pilnos atrasto prūdely vy

no. Uždėjęs ant bačkų dug
ną, užkalęs lankus Leiba 
jau rengėsi važiuoti. Glos
tydamas savo apšepusią 
barzdą, mislijo, kad nuva
žiavęs į miestelį padarys 
gerą biznį, o grįždamas na
mo vėl iš to prūdelio pri
sipila bačkas Bkanaus vyno. 
Viską sutvarkęs, dar nuėjo 
prie prūdelio atsigerti. Kaip 

—r Dėkui! Vakar atidarąs 
dėžę įsitikinau, kad tai tie 
patys cigarai, kuriuos per
nai aš tau daviau Kalėdų 

l - r . i w 

prezentui 

Kolegijoj, per tikybos pa
moką, mokytojas aiškina 
studentams apie svetmote-

. — Imkim pavyzdį, sako 
mokytojas. — Tu, ^pnai, 
esi susižiedavęs su mergina, 
o aš tą merginą atkalbinu. 
Ar čia nuodėmė? 

— Aišku, — atsako Jo-
nas. % 

— Prašau aiškinti, — sa
ko mokytojas. — Juk tu 
dar nesi vedęs v 

— Aš ne, ale mokytojas 
esi vedei 

cento, nes tuo badu maitintumėm sa-i 
vo prie&ą ir augintumem jo ragus, inrinisi*1* **™&&i™ va^goninm-
mas pačias į s m e i g s kada nors. Nebūki- ^ ^ ° «te«uduB savųjų iš 
me neišmanėliai, kaip tos kaelutes, kuriom 
Išperi, šeria ir aagioka save ^džiausią prie-
š^ — gegužiuką". -

mokslintų — specialistus, teo
retikas. Todėl, pradžioje ma
tome išleistas jo veikaius jo Draugai! Somos PilMiai!;' 

^ ^ - — ^ v m — 

* ^v^ ?W*3? 
. i - . "*. #*- ^ ^ * —• , 

f 

&mtt»*f$B rr 

t 
•' *0 

*tr t. - ės w^f l » f 
4 • 

. i 
U 

r i 
. »• • i * • • h t a 



1940 D R A U G A S 

=7^ 

Hillaire Belloc 

CIVILIZAajOS KRIZE 
Premijuotas kun. J. Karaliau* vertimas 

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

^ 

J 
MAŠINERIJA IR GREI- laipsnį toliau už paprastą 
TAS SUSISIEKIMAS. burnos pūtimą/. Bet kada jis 

pridūrė keletą sparnų prie 
Kada bankininkystės ir 

tarptautinės komercijos au
gimas dar tampriau visuo
menėje kapitalistinę siste
mą sunitavo, kitas procesas 
vystėsi ir prisidėjo prie 
tarptautinės ir komercinės 
dvasios ir tarptautines fi
nansinės organizacijos. Tai 
buvo mašinerijos ir greito 
susisiekimo išsiplėtimas. 

Mes turime aptarti mūsų n<>s, kurias žmogus išpra-
terminus: džių padarė, nebuvo visai 

rato, tuomi pagamindamas 
vėjo sukamą ratą — malū
ną kviečiams išvėtinti, nesi
naudodamas jokiu savo ran 
kų tiesioginiu tarpininkavi
mu, bet jų vieton panaudo
damas tarpininkaujantį įran 
kį, tada jis jau vartojo ma
šiną. 

džių pajėgas. Bet gildija 
galėjo ir apėmė paprastąjį 
juodąjį darbą ir išdalino be
neficijas, kurios buvo aptu
rimos iš turto. Gildija sau
gojo darbininką nuo kon-
traktoriaus įsiveržimų; Y iš 
tikrųjų, ji pašalindavo šio 
tarpininko reikalingumą, ir 
ji dar akyliau saugojo tą 
silpnojo žmogaus besitęsian 
čią valdžią išdar*oC3 prie
monių srityje. 

Bet gildija ir visoji jos 
dvasia buvo sunaikinta di 
džioje 16 šimt. tikybinėje 
katastrofoje: šis panaikini

mas galutinai buvo realizuo
tas 17 šimt. 18 šimt., kada 
plačioji koncentruota maši
nerija išvien susijungė su 

Žodis "mašinerija," visa-

Dabar originalios maši- Aiamiei liray, 17 m. aniž., COUUILOIIS, Ohio, žinoma* "deli- j plačios skalės kreditu, ku-
v ry boy"., rodo, Jv.ip jis paJeis į upę savo dviratį, kaip gaus \ r į s p ia ukė iš bankininkys-
125 tūkstančius doleriu, kuriuo^ jam užraše turtinga jo tėvų | t§g> g U į e j i 1 § j o v i s a i 

brangios. Atsitiko, kad jos ***** »' kaimyne Mrs. Enid Drued 

dos buvo vartojamas išreik- Į ^ ^ ^ b J ^ ^ ^ J J ^ nio spėka buvo gana plačio- katalikiškuose laikotarpiuo-' 
sti antraeilę mechanišką j e skalėje. Kaip tiktai iš se. Po reformacijos, jeigu 
Drietaisa Kada žmo?ua nir- s k a l e DUV0 m»za, bet pa- yj" J . , , , -. ^-± - . 
prietaisą, rvaaa žmogus pir- SIO paskutinio dalyko mes visuomenėje butų egzista-
mą kartą panaudojo rastą ~ £ £ ^ j £ £ ™™°_ nirime anglišką žodį "mjU-įvus gyva, energinga įstai-kaip dalbą akmeniui pakel 
ti, jis iš 

aKmemui panei- » * - - dirbtuvės prasmę išreikšti, ga, 1 
tikrųjų naudojo. ™ t ą daittą Kaip mauną i ^ ^ Lancanshire, An- niažąj žmogus galėjo pastatyti pa 

kuri būtų apsaugojusi 
mažąją savastį koordinuo-

a„: 0„„^ r ; _ glijoje, mes kalbame apie toje formoje — t. y., susi-

h I šimtų dolerių. Tik tuome 
giniai vartojo. Bet" vėliau, k a d a žmogus pradėjo ga-

kokį nors įrankį apart sa- -*—• — j "cotton mills," medvilnes; vienijime, taip kad eilinio 
vo sąnarių. Bet jis jį tiesio- s i m t l * dolerl1*- T l k t u o m e t — ' • • * - — L - i ^ . : ^ -dirbtuves — terminas parei. žmogaus turtas būtų buvęs 

Irt* k" n^ s n u o ^ laikų,- kada dirb- panaudotas kartu su kitais 
kada jis pradėjo naudotis j tuvių mašinerija buvo vau- didelio skaitliaus jam pana-
antrąja dalba, kad tokiu J J ' j c ; l s varoma. Tas ir išaiš- šių asmenų turtais, šie blo-
būdu galėtų sustiprinti pir- W kapitalizmui issi- y ^ f i § k s t o y . a n k . . n e b i š k n 
mojos pajėgą, tada jis įvedė P ^ t i : kada paprastas m a j ^ ^ . ^ 
mašinerijos naudoseną, t. y., £ ^ savininkas; « b a »et ir ( ̂  ^ ^ , Įrankiai buvo vartojami 
jis į^ede antraeilius įran-!k"* stambesnis, neišgalėjo j ^ ^ . v a d i n a m o s « m a i u l . 
kius, lume buvo visu laip- g ~ netikejosi nupirkt, ma „ ^ ž m o n _ g 
sniu toliau pažengę ui pri- * * is savo privačių paje- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mityviškus žmogaus sana- « • i birbtų!) paslSnyse prie 
rius atlikti darbą. Kada Svarbiausioji šios revoliu-

. . . . /. , . sriaunų upelių. 
žmogus panaudojo bet ko- Į cijos priežastis, platus ma-
kią natūralią vėdyklą sukel- šinerijos vartojimas, buvo Sustokime laikinai prie 
ti vietoje pavėjį, kaip tai j garinio inžino ištobulinimas j vieno dalyko, kurį pirmiau d i e n o 8 e t o k s konstrukcijos 
palmės šaką, pelams išvėty-' ir pavartojimas, nors ir jau pagvildenome beliečiant \ darbas viršijo meister—mū-
ti, jis tiktai buvo pažengęs anksčiau krintančio vande- industrijos suorganizavimą rininkų ir meister—da?U-

senovėje, k. a., uostų kon
strukcijoje. Dideli įrankiai 
buvo naudojami įvaryti kuo
lus miestų statyboje (pa
vyzd. Venecijos miesto stei
gime), kurią reikalinga bu
vo išvesti pelkynuose; tose 

Beeiti.a DHAFT? 
gargie Listerine 
Likę wet feet and fatigue, drafts weaken 
body resistance so that germs associated 
with colds may get the upper hand. Help 
Nature to overcome 8uch germs on throat 
surfaces by gargling with Listerine Anti-
septic at the first symptom of an ir-ritated 
throat or an oncoming cold. This pleasant 
precaution,takenpromptlyandirequently, 
may spare you a long, unpleasant siege. 
Lambert Pharmacal Co., St. LoUis, Ma 

Kilis germs 
associated with colds 

TARP KŪJO IR PRIEKALO 
Šiandien, xiexvienas susi- Be panikos ir be perdėto 

pratęs lietuvis »rūpinasi, nervinimosi turim gyvent 
kaip gelbėti Tėvynę iš tos pradėtą didžiąją mūsų Te-
buklės, kurioje ji dabar vynes katastrofą. Taktas ir 
yra. atsargumas visur. Neveik-

A*„„I,. i u i lumas, pesimizmo dvasia 
Atsakymas labai platus " » i~ 

;„ * «**»- 4. *• • i a, šiuo momentu pati kenk-
įr komplikuotas. Šio gi lalk- . . . * . 
Mvv. ^ . .. , ,v. v. smmgoji mums ir mūsų 
rascio pozicija teleidžia siuo i_ :°. •* : . .. . * mšAUAtū ««-;««i ~4.i 4. .̂ ' Tautai, šitokia nuotaika ir reikalu pasisakyti trumpai! „ , 
• „ . s , . . 6 . ,. numojimas ranka \ visuo-
ir aiškiai. Šiandien visi gru- ' .„. „ , 
****** „i.;«+„^ i i meniskus reikalus yra nuo-
pinius skirtumus palikim , , ., r-T_ 
•,,^x«ii>- D • J u dai ne tik pavieniems hetu-
nuosahai. Bent jau dabar: . . . . . . . . , , . 
.. . . , .. viams išeivijoj, bet ir visai 
jiems ne vieta ir ne laikas. — . .J J' , . . . . 

savo Tautai. Įtakingesmoji 
visuomenės dalis visoj Tau
toj, kad ir tolimiausiuose 
užkampiuose, turi paskleist 
santūrumą ir protingą rūpi
namasi rytojumi. Nenuleis-
kime jau dabar rankų, nes 
dar ne pervėlu. Dabar dar 
laikas Lietuvą išvaduoti iš 
pražūties. 

Šiuo metu dar daugiau 
darbo, dar daugiau rūpes
čio savo ateitimi pasaulinė
je Valstybių aikštėje. 

Europoje daug kas vie* 
šiuo galvojimu ryškėja | n a s kį tam žvėrim pavirto. 

ypatingas lietuvių išeivių Mes gi dar labiau pajuskim 
vaidmuo. Kiekvienas tikras I tarpusavio brolybės dvasią, 
Lietuvos sūnus, kuriame dar vieningiau, atsargiau, 

dar teisingiau ir taktingiau! 

Iš kiekvienos pusės organi
zacinis (ne principinis) su
sikalbėjimas ir geros drau
gystės dvasia. Laikas vi
siems lietuviams visoje 
Amerikoje, Šiaurės ir Pietų, 
susiprasti, ypatingo dėme
sio kreipiu Pietų Amerikos 
lietuviams, kad skaldyda-
miesi, riesdamiesi ir tarpu
savio piautynes palaikyda
mi, mes ne tik nieko nelai
mėsime, " bet ir savo lietu
viško vardo nustosime. 

teka dar lietuviškas krau
jas gyslose, šiuo momentu j visi kaip vienas stokime į 
lai nepasilieka užpakalyje Bendrą Pasaulinę Lietuvos 
ir nebūna posūniu. Vadavimo Sąjungą ir ruoš-
" '? kimės atatinkamai pasiro- l 

prieiti prie šiqs naujenybės, j dyti Pasaulio Lietuvių Su-V \ 
Jie neišgalėjo, nebent susi
jungę, nupirkti naują įran 

važiavime! Tuomi atliksime 
savo lietuvišką pareigą ir 

PLATINKITE '' DRAUGĄ'y 

kį arba pastatyti rūmus jų | nustatysime bendras gaires 
aprūpinimui. Bet jų kombi- j veikimui, 
nacijos jėga buvo sunaikin- D r # P r a n a s š a c i k a U 8 k a s 
ta kartu su kombinuota so
cialine tikyba, kurioje šios 
kombinacijos jėga buvo pa
grįsta. 

(Bus daugiau.) 

Julius Smetona, Respubli
kos Prezidento sūnus gydosi 
akių klinikoje, Davose, Švei
carijoje. 

r 

CHICAGO KATALIKIŠKAS JAUNIMAS DAINUOS PER "DRAUGO" KONCERTĄ 
S O K O L S V I T A I N C J E 

2 3 4 5 South Kedzie Avenue 
Sekmadienį, Sausio (January) 26-tą Dieną, 1941 Metais 

Pradžia lygiai 5-tę vai. popiet 
TZZ~:±- - r&9t 

Šokiai po koncerto 8-tą vai. vakare 
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CMICAGOS APSKRIČIO VYČIŲ CHORAS 

GAKSl SIS DE PAUL UNIVERSITETO A CAPPELLA CHORAS 
Dienraščio "Draugo" šiauniame koncerte dalyvaus rinktines Chicagos Katalikiško jau- Chlcagos Lietuviai! Amerikos Lietuviai skubėkite į dienrašgio "Draugo" koncertą, nes 

limo jėgos. Dainuos ir šoks rinktinės Chicagos Apskričio Vyčių artistai! Dainuos, gie- jaunimas dainttos ir šoks Jfisu pasilinksminimui. Pirkite tikietus! Koncerto vajininkai 
choras, kuris stebino visą Chicagą per pra- pardavinėja tikietus! Pagelbėkite juos laimėti dideles dovanas už parduotus tikietus. 

Vien tik šokiams — 35c 
duos garsusis De Paul Universiteto A Cappella Choras, 
eitas metus! Koncerto dirigentai Daktora:. Arthur C. Becker, iš De Paul Universiteto ir TM . $ 1 Q 0 7 5 5 0 c 
Pmf. limens Siinris. Chicagos Vyčiu Choro vedėjas. *JLJ1 Z 1 2 

/ 
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g. D R A U G A S Pirmadieni*, cmod. 30, 1940 

1 $ A M E R I K O S S P A U D O S 
išo L. F . 

" T h e NVw W o r l d " iš lap- jos teritorija rraplefiama ir * * * * * * M « # « i * ne tik eg 
riėio 7 ck a n t r a š t e - K a i Sta-į jos sadistiška doktrina pri akuojančiose demokii..tijo>^ 

^ j Amerikos prezidenlas Roo- ningTad.?, Vladivostoke ir Ba- jrali įvykti dabar, paskelbus 
sevelt karo p.iliaubų sukaktu- tum ir paskelbtas vokieriu Pieš Komiteto "BtJtaju-Kny-» 
vių proga lapkr. 11 d. padą- kariuomenes iŠ šiaurės Suo- g ą " ir kai kurioms ageutū-

roi»s įrodžius, k <d totalitari
nės valstybfc naudoju šia ša-
\\ propagandinia'iN t ikslams". 

rė sekančią aliuzija į okupuc- mįjos a t i t raukimas" . 
f U . mažesnes tau tas : - ' . . .M.* j . . j ^ ^ k a d HitlerW-Mo. 

lotovo pasikalbėjimų tikslas 
k r i ė i o 7 d . a m t r a š t e - K a i 8 ta- į jos sadistiška doktrina p i i ž i o j a n č i o s e d e m o k r U i j o ^ } ) u v o p r a v a l v t i M[ą n a u j n m 

lin&s paėrae Lietuvą" rašo : 'metama tautoms, kurio> ka- b e t t a i P ^ ta,T> ^V^nto.ia Ašies pijudejinuii. Šis'į,pn:li^ 
" K a i Sovietų Jlusija toji meldais*, buvo laimingos ir l.,i<- ™ * W tautu, jau užimtu b u y o s u s t i j v i n t a s k U u E u r o . 

"Draugas" gynė, gina ir a- Sausio 2G d., 1941 m. įvyks 
teityje gins Amerikos lietu-.nepaprastas "Draugo. ' 1 kon-
vių ir visos mūsų tautos rei . _ . . , . „ 
. T j . , . . : . x., :ertas, Sokol salėje. Rezervuo 
kalus, del to kiekvienas t ik 
ras lietuvis tur i remti "Drau d t e t a #*»* ' - B ™ " * * " pa-
gą»# ėmimui ir savo malonumui. 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ'» 

ška, kuri vaikščioja k a i p žino v o s " 
p * užėmė Lietuvą, Amerikon 
spauda neatkreipė neužtenka

ma Ivojame platesne prasme a-

bė 

poe dignitorių pelerinaža^s 
pie palaikyme naudos tvarkos, R . * „ 

Kaip gal] mf^ij, vyri?.u<y- p r i e k u r i o s m e s b l l v o m e p r į . . * ' 
favorizuoti rusą agresiją t i p k a r i a „ ^ l l u L i s t a t c 

l Evening S t a r " lapkr. 22 
mo dėmesio į šią aneksiją. J i j 

. , , daugiau negu voki.ciu ar ita- +n<f: >> 
Įvyko tuo metu, kada panašūs ; , . .. ' ... t ^ t l -
^ ^ j ^ ^ ; :_4 ;lų ir kaip galime mes liketi d. praneša, kad '*Sovietu vy-

Rusijos pažadais, kada ne t ik ' " T h e Ne\v York T imes" riausybė leido Suvienytoms 
a t i t i k i m a i virto kasdieniniu 
da lyku" . Toliaus paduodama 
trumpos Lietuvos okuparijo* 
aprašymas ir paskaita Rosa-
ry kolegijoje, kurią laikė iš 
Lietuvos j Ameriką atva/ia 
vusi studentė Severiną Stei-
kūriaitė. J i tamsiai nupiešia 
okupante Lietuvoje veiksmu-. 

mes patysj, bet likusi laisva i,<ypkr. OQ d. įžanginiame strai- 'Vatetyb&na atidaryti kansu-
mylinti pasaulio dalis buvo r V l l v j t l užvardintame: **Nnu- k t ą Vladivostoke' \ 
nuolat ąpviliama ir jų išduo- j0ji*Tautų, Są jun -a" tarp ki- \ 
d a m a " * , t a [pastebima, kad nauja kon- j "Evenino- S t a r " lapkričio 

4. 'The Chicago Daily Ne\vs\ tim-fltale tvarka prasideda į 22 ė. korespondentą;- Consta-
korespondente iš Londono, 'vakamis nuo Rusijos' ir i*y- utine Brown .praneša, kad "ži 
Helen Kirkpatrie.k lapkričio' Syj su tuomi įdomiausia P^i- š i o m i s iš gerai informuotu 

[.16 d. antrašte: "Br i ta i p*£ -' nešimuose iš Berlyno esąs {..- e t i n i ų Prezidentas Keosevel 
•'Chieago Her_dd-Amei\»ean* kelbia salygBft pasifilytas rau reiškimas "Hambun»er Freui- ^ a s ^a | į s į§Jeisti parėdymą už 

iš lapkričio 11 d. catulpino j doniesiems už ta iką", tarp <lenblatt", kad paskutinės pe šaldyti Vokietijos Įr Italijos 
ilgą straipsnį karo paliaubi/ .kito rašo: "Oficialiai Foreign rmainos Eui-opoe h taip pat k l V ( | i tus Suvienytose Valstijo-
sukaktuviu minėjimo proi-a. !Office patvirtinta, kad Britu. Tolimuose Kytuose vykstą sn s e š i s sprendimas, kuris ke 

Ckėlės MylUiUenus,. 
Vestuvėms, BniikJe-
tanis. Laidotu v euu-
ir PuoSlmaius . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Staiilt-v 

Ta rp ki ta jis rašo: "L i e tu 
va tyli. Trimito balsas nebus 

Straipsnis užvardintas *41 )in j vyriausybe laikė diskusijų autoritetinga kooperacija ]1 ; e ta savaičių kaip svarstomas 
of war rages ov^r unknown ta rp ambasadoriaus ^ i r Staf- pilna. Sovietų Sąjungos c.ipro-' 
soldier ' ' , parašytas 
Pieža. 

C O N R A D 
Fotografas 

studija įreneta pu 
mos rūšies su m o 
derniškomls užlaido 
mla ir lioilvvvoo 
šviesomis D . • H • 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883 

Res. — ENGlewood 5840 

ford Cripps ir Sovietų vice- batą . 
užsienių komisaro, A. Višim*- Ryšyje su aukščiau pasie
ki, durvė sekančius pažadus: ^t^ ^Hamburger Fremden-

1) Britų Vyriausybe pasi-j blat t 1 ' tvirtinimu, kuris <^a 

giitfimM prie nežinomo karei | n , o S u s f k f a < > t o p r i , ; t l Ž i r J t i R " ' \ į r o d ę s , ! kad Ven-rijos prisi-
vio kapo, Kaune, Lietuvoje. Į s ! J a i P a b a l t ^ Valstybių isi^i,-1 dėjimas \prie ašies valstybių 

Nežinomo kareivio paminklas, , l 

sulig Lietuvos Kon^ido Čika
goje, dr. P . D.iužvardžio, pa
sakojimo, padarytas iš akme 

2) Kusi ja po karo bus pri
imta į taikos konferencijų, 
kadp lygus partneris, 

nų, kur ie Lietuvos i n ^ ] i < l u I ^) Britai nesutinka prisidė-

surinkti iš Ehdžiojo Karo ko
vos laukų. Raudonoji Rusija 
nžeme Lietuvą pereitą vase-
rą". 

Ten pat tilpo atvaizdas ne
žinomo kareivio kapo Kaune 
su sekančiu pažymėjimu: . 

" L i e t u v a i nežinomai ka
reivis ilsisi Kaune. Jo pasi
šventimas buvo veltui. K 
nas ir visa Lietuva yra Ru
sijos. Taip pat ir kaimyni
ne Estija bei Latvija 

įvykęs su Sovietų Sąjungos 
pritarimu, Tass paskelbė cte 
menti paneigdamas "H- inbur-
ger Fremdenblat t" tvirtinimą 
lapkr. 22 d. 

ti prie bet kokio Rusijos už
puolimo. 

Šios sąlygos buvo oficialiai 
perduotos Rusijai spalių men." penyje užvardintam: *'Aši« 
22 d., bet sekant Britų oficia- (rianuojai viduržemių kampa-

uForei<g*n Policy BuRetin^ 
lapkr. 22 d. įžanginiame wtrai-

ni ją" t a ip kita rašo, kad, Hit
lerio ir Molotovo pasimatymo 

yy 

liu pareiškimu, ligi šiol nėra 
gavę Maskvos atsakymo. 

Dar kartą, išrodo, Britai Berlyne proga lapkr. 14 d. ar 
siūlo mažiai! negu minimalūs pasidalinta. įtakos sferomis, 
Kusijos prašymai, kurių tar- ar tesikalbėta glaudesnių eko-
pe pirmoj eilėj figūruoja de nominių ryšių tairp abiejų vai-
Jure pripažinimas Pabaltes stybių reikalu, sunku tuo ta-
Valstybių inkoi-poravimo į So- rpa p a s a k a i . Vkminteliai ko-
vietų Sąjungų... j nkretūs ženklai ligi šioliai te-

Labai įdomu patirt i , kokia r a Sovietų pripažinimas Vo-
4Chic2go Hera id -Amer ican , | D l ^ r u s l ] r e akcij.a į Britų pa- kietijos protektorato Slovaki-

iš lai^iricio 11 d. |žan^ilMfne Į gįfDym^ paskelbimą, kadangi, joje paskelbus Sovietų spau-
straajiuiy^e t a r p kita rašo: j \iT0^0y buvo susitarta tan;.1 Sir doje Vokietijos-Slovakijos su-

^ i 4 Paskut in iame DidžiajamehgtaffeHl i , iVišin,ki, kati de- tartį, nors tas protektoratas 
Ivane mes nuisemūs kad pa-1 r y ^ g Dus vedamos konfidęn pora metų kaip egzistuoja; 
sanlis būtų saugus demokra
tijai ir kad įgyvendinti tau
tines laisves bei a}>sisprendi-
mo principus. Tačiau, Rusiji 
padal ina Lenkiją, Suomija, 
Rumuniją ir užima visą Esti
ją, Latviją ir Lietuvą, o mes 
laiminam šventajai sąjungą su 
malonia šypsena... 

Je igu visi pasižadėjimai duo 
darni Rusijos yra nuolat lau
žomi, kodėl mes reiškiame pa-
sifikejimą tokiai perfidiškai 
vyriausybei ? Dargi pati Ru
sija skaito mūsų nusistatyme 

naiviu". 
ry

t i 
Autoritet ingas Stalino 

ria.usybes org .nas 4 tIzvestia 
neeeniai rašė: "Vis i argume
ntai apie teisėtumą a r netei
sėtumą mažų; šalių traktavi
me tegali būti naivūs, kada 
didžiosios imperialistines val
stybės kariauja žūt ar bū t ' 

'*Jeigu Stalinas skaito mū
sų nusistatymą naiviu, ka^ 
liečia jo a r Hi'lerio nu:v:ų tau 
tų okupavimą daug daugiau 
naiviu Stalin turi skaityti 
mūsų nusistatymą kūdikiškai 
juomi pasitikėti, kada nuolat 
laužomi pasižadėjimai. Rusi-
įtt neboja laužyti neutralumą 
ar huužyti pažadus, kol jos 
groboniškumas patenkinamas, 

.cialiai ir pasiūlymai viešai steigimas Vokietijos konsulą 
neskelbiami ' \ tu didesniuose miestuose; T 

j \ ' -

BP.VO.TTR L A K Ū N A S T.A.TMĖTO PAŽYMI 

^ 

Douglas Bader (viršuje), bekojiis britų lakūnu būrio vadas / 
atžymėtas skridiko krylium už savo narsą. J i s numušė de
šimtį nacių lėktuvų. Abiejų kojų jis neteko nelaimėje 1931 
lėktuvo valdyme. 1939 metais jis iš naujo priimtais tarnybon, 
m. Tačiau įsitaisė metalines kojas ir jomis išmoko naudotis 

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER - PRUZIN 
dariausias Patarnavimai — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
r I 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visost 
Chicagos dalyse 

Klausykit* mflba radio programo Antradienio tr 
Į n i f fltrmio rytais 10:00 TSlands, Ii WHEP stoUea (1480 k.) 

•a POTUU Šaltlmlera. 

PAMINKLAI 
TIKRAI MENIŠKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBĖ 

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

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

Saukite Tel. — SEELEY 6103 

AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

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

gaisrų; 
6. Greitai i r lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavimas Dykai I 
P a r ū p i n a m e F.H.A. Paskol in imu* 

a r Išmokėj imus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehouse: 9401 So. Stony Island Ave., Uu. 80. CHICAGO 9245 
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^ Don 't loolt 

VOLDER 
tkan your je m rs! 

Why b« rtmr og«? Look younger thcm your years witk 
Clairoled hair . . . with hair that U soft. coloriul. youtb-
Bkel Those gray streaks cčm b« so thoroughly erasod 
with Clairol. the fcanous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatmont that eleemses as it reconditions cu it TINTS. 
$— your hairdrMMf today and say: 

DOW for free booklet and tr— advie* on your hair problem 
/oan Clair. President. Clairol. Jnc. 130 W. 46th St.. New York. N. Y. 

A. Į A 
A N T A N A S S T U P U R A S 

Mirė grruod. 28. 1940,- 3:10 
v. popiet, su laukęs pusės aniž. 

Gimęs Lietuvoje, Saulių a p 
skrityje, Papi lės parap, , š ima-
tai^iu ka ime. Amerikoje išgy
veno 30 metu. 

Pa l iko didel iame nul iūdime: 
moterj Uršulę (po tėvais Venc
iai į ska i tė ) ; du sūnus Antaną ir 
Pranciškų; dukterj Brouislavq.; 
pusdrolj Juozapą Tamaš iu t j , 
švogerką Pranc išką ir ftvofrerj 
Aleksandrą Kezoną ir Reimą; 
giminaiėius: Makuškų ir Pau-
lauskų še imynas ir kitas gi
mines Amerikoje. Lietuvoje pa
liko seserę Agniešką Stepona
vičienę. 

K ū n a s pašarvotas Ant.ut.> M. 
Phi l l ips koplyčioje, 33(17 Litu-
anica Ave. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad. , sausio 2 d., 1941. Jš 
koplyčios Ė vai. ryto bu.s al iy-
dėtas į Šv. Jurg io par. bažny
čią, kur ioj įvyks cedulin^o.j pa
maldos už velioni .> sielą. Po 
pamaldų b a s Nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvit CiUmo visus 
gimines, d raugus ir pa t in tamus 
dalyvauti -.iose laidotuvėse. 

Nul iūdę : Moteris, Sūnt:.i, Duk
tė , F'A»*biolis, S\i7gt>rka; ftvoS^»-
rts i r visi kiti G iminės. • 

Laidotuvių d i rektor ius ^ M. 
Phil l ips, tel. Y a i d s 4908. 

A. T A. 
VLADISLOVAS 

B E R N O T A S 
( ( i yv rno : 4542 S». \V«MHI Str . ) 

f klirė 
e, st 

gruod. 28, 1910. C vai. 
ryie, sulaukęs pošės smilaus. 

Gimė* Lietuvoje. Kartenos 
parapijoje . , 

Amerikoje išgyveno 30 tnet. 
Pal iko didel iame nul iūd ime: 

pudnkrę Jadv>g:.i ir jos vyrą 
Joną Chepu'.ius ir iij š«'in>a; 
d-i posAnius Doleslovą ir Pe
trą Vasi iauskius ir jų se imas; 
o Lietuvoje paliko tris Seaeres 
Ikirhora. Kazi' ' i ier; ' ir Domi
cėle; ir brolj Liudviką. 

Velionė pr iklausė prie Keis-
luėio l ' aš t lpus K liūlio. 

Kūnas paša rvo tas J. F . Ku-
deikio k->i>lyčioje. 4605 * o u t h 
Hermi tage Ave. Laidotuvės j -
vyks ant rad . . gru<Klžio 31 d., 
1940. Iš koplyčios s:30 vai. 
ryto bus a t lydė ta < šv. Kry
žiaus pa rap . bažnyčią, kur io je 
jvyks gedulingos pannldo.s už 
v^lųjujp. sieLs. Po pamaldų I ua 
nulydėtas j š \ . Kazhniero k a 
ilines. 

Nuoširdžiai kviečiame v ^ u -
gimines, d r a u g u s ir paž įs tamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: I»o<fiukiv. Po^ūuai , 
feeserys, Bix>liai ir tJ i minės. 

Laidotuvių d i rek tor ius J. F . 
Eudeikis, tel. Saras 17 41. 

DIREKTORIAI 
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A I I D III A M P t PATARNAVIMAS 
AIYIDULANUE DIENĄ IR NAKTĮ 

D Y K A I KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE 

Altanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 

Phone YAKds 4908 

Anthony B. Petkus 
6812 So. Westem Ave. 
.GROvehill 0142 
1410 S. 49th Comt 
ClCero 2109 

P. J. Ridikas 3354 So. Halsled S t 

Telefonas YARds 1419 

Lachawicz ir Sunai > 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 S t 
Phone PULlman 1270 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 

Phone LAFayette 8024 

L J. Zolp 3L646 West 4Gth Street 

Phone YARds 0781-0782 

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

J. Liulevičios 4348 So. Califomia ^ v e . 

Phone LAFayette 3572 

file:///prie
http://BP.VO.TTR
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K* veikia Gelgaudų ainiai. Buvfls "N«w York Times" 
Gelgaudų šeima viena seniau- ilgametis korespondentas Ber
siu Lietuvoje. Gretimai jų: pi- į lyne Otto TofcsU*, kibne fclai-
H«B griuvėsių ant Nemuno pediškis, grįžo į Amerika. Su
krauto įsikūrė lietuviai sale-' grįife paraše knyg% usVardįn-
ziečiai. Nuo jų vardo paeina tą "Tbey Wanted War". Da-
Gelgaudiskio vietovė* favadi- bartinim metu ruošia Mitrą 
nimas. Ge^gauctaa vadovavo knygą Msjfa kalba. TeJišius 
sukilimui prįeč rusus Lieta-; didelis Lietuvos pirietetios ir 
voje 1863 metaig ir žuvo KJai-, keletą kartų Lietuvoje buvęs, 
pėdos Krašto pasienyje ties.:Berlyno užsieniu žurnalistų 
Kretinga. Jo ainiai gyvtena tarpe skaitėsi vieaas geriau-
Londone. Vienas jų, John G ei- j šiai informuotų žurnalistų* Lai 
gud, garsiausias Anglijos drar mejo 1940 m. Palitfter pri»e 
maturgas, Šekspyro svarbiau- už ufeieninę korespondenciją, 
sių personažų sėkmingas vai- , _ _ _ _̂  
dintojas. Prieš keletą metų Tarp kitų lietuvių studen-
buva atvykęs vaidinti Ameri-jtų užsienyje, Pietų Prancūzi-
kon. 'joje, Marselyje, studijavo se-

Kitae^orolis, Vai Gelgud, ^ ^ ^ Sueisieldtao Ministeri 

Buvęs ilgam*-' •> Lietuvoj 
Ministras Maskvoje, Jurgis 
Baltrušaitis, karo metu gyve
no Prancūzijoje. Įvykių už
kluptas, jis ten ir pasiliko. 
Jo sūnus buvęs lektorius Vyt. 
Didžiojo Universitete, huma
nitariniam fakultete, irgi gy
vena Prancūzijoje. 

yra British Broadcasting Cor
poration direktorius Londone. 

Trečias brolis ilgametis Rau 
donojo Kryžiaus Lygos pasek-
retorius. Eoaitt Kaud. Kry
žiaus pinaindnkui Amerikos 
admirolui p. GrWson, jis jį 
lydėjo į Baad. Kryžiaus kon 

jos stipendininkai, kurie ten 

Lietuvos pasiuntiniai Ame
rikoje ir Europoje telegramo
mis, laiškais ir žodžiu susi- I 
lauke užuojautos iš kitų ša- j 
lių diplomatinių misiįjų ir pa
skirų žymių asmenų. Jų pa
vardes kol kas neskelbiamos. 

Rapolas Skipitis, advoka
tas, užsienių lietuviams rem
ti draugijos pirmininkas ir 

i Žemes reformą šiame valsčių- Užsienių Reikalų Ministeri-
! je vykdė agronomas Šapira. jos valdininkų dar yra dirba-

—~>—— nčių Kaune. Jiems pavesta at-
Raila, buvęs ''Lietuvos Ai- l i k t f likvidaciniai įstaigos da-

do"/ redakcijos narys, deda ( 
ipastangų atvykti į Ameriką. 

Marselyje, Pietų Pran'įvi
joje, tebeveikia Lietuvos gar
bes konsudatas. 

P. Stoškiūtei, amerikietei 
lietuvaitei, leista pasilikti Be 
riyne dainuoti Berlyno valsty
binėje operoje iki ičsibnigs jos 
sutartis. Ji turi Berlyne dide 
lt pa!sisekim$. 

Manžiūrijoje, Harbino mie
ste, Lietuvos konsulatas tebe
veikia. Konsulu yra dr. Ja
tulis. 

•*V*V*vj»*. v . \ v , ^ j 

Admirolas VVilliam D. Leahy, naujas J. A. Valstybių am
basadorius Prancūzijai, išvyko į Europą. 

Persikėlus Lietuvos į galio- Lietuvos kvota įvažiuoti A-
pasiliko ir atsidūrė sunkioj' pirmo užsienio lietuvių kon-• tam ministrui dr. J. šauliui, .merikon -esanti atidaryta. Ja 
materialej padėtyj: 1) Adže- greso Kaune organizatorius,' taupumo sumetimais, gyventi • gali pasinaudoti lietuviai nž-
jauskas Vytautas, 2) Babilius gyvenai užsienyje. Į i Luganą, jis sulig reikalo sienyje, kurie .gali savo kil-
Juozas, 3.) Vardauskas Juor 
uas, 4) Kudirka Albinas. 

Nepriklausomoisios Lietuvos 
laikais neturtingų šeimų na
riai, kurių rūpintojas buvo 
paimtas į kariuomenę, buvo 
šelpiami iš valstybes iždo. Da
bar tas šelpimas nuo Lapkri
čio 1 d. sustabdytas. 

PLATINKITE " DRAUGĄ" 

W G I K STtl.OiCM 
• 9 4 5 VVesi 3 5 ' BtoMf 

U,« INCfcd PHOTOCRAftHl 

MOOEKN 

>I.OWEST r*ossim K PHCM 
RH0M LATAYKTn 1M % 

. 'važinėja į Berną. Jam nesant, 
Tenka patirti, kad Sovietų Berne, jį pavaduoja tos pa-

ažgrobtoje Lietuvos Pasiunti- j siuntinybes patarėjas E. Tu-
Kun. Morkūnas, M J.G., Va- j nybe> Paryžiuje užgrobta Mi- raufefcas. 

ferenciją Japoin/ou. Antra togtenet, katalikų aniversite- nfetro Klimo ir konsularinio 
kartu vyko vienas į Japoniją' te, ruošia daktaratui tfesserta, skyriaus vedėjo Liutkaus dai 
suorganizuoti Tokio mieste Į <aia tema: Amerikos lietuvi? 
Jaunimo Raudonojo Kryžiaus j vaidmuo Nepriklausomai Lie-
konferenciją Azijos kontinen- [ tuvai atstatyti 1914-19 metų 

Siena tarp Lietuvos ir Ga> 
lernieB^r*"- SRfery ta. 

Be specialių leidimų negali
ma iš vienos teritorijos į kitą 

tui. Didžiojo karo metu gy- laikotarpyje, 
vena Prancūzijoje kaip anglų 
kariuomenes karininkas, ilgus 
metus dirbo Paryžiuje Rai'd. 
Kryžiaus Lygoje su dabarti
niu Amerikos Raud. Kryžiaus 
generaliniu sekretorium Swift įvažiuoti bei išvažiuoti. 
Prafckkejus karui buvo pai*-' 
kirtas prie anglų ambasados 
karo attache Paryžiuje. Da
bartiniu metu yra Angitjoja? 

Šis pastarasis Gelgandų ai-
•nis yra didelis Lietuvos ir lie
tuvių draugas. Jis du kartu 
lankėsi Lietuvoje lankydamas 
Gelgaudų šeimos istorines vie
toves. Paskutinį kartą buvo 
Lietuvoje 1938 metais. Jis y-
ra kęjetos knygų autorius ir 
ruošė knygą apie lietuvę. 

Lietuvoje prekyboje išnykt) 
tekstiles ir odos |>rek£s, batai, 
daikrodžiai, amžinos plunk*-
nos, paišeliai. Baltinių bei rū
bų, dargi pakulinių, nesą ga- \ m Prezidentūroje, Kaune. 
Įima gauti nei už pinigus. 

ktai. 
Sovietų Lietuvos komisarų 

taryba praneša, kad^Amtų, ka-
9 'mbarių ir kitokių patalipaj 

mę įrodyti dokumentais ir pa
tenkina kitus Amerikos kon
sulatų reikalavimas. 

— Pumpėnų valsčiuje že-
me's matavimai, baigti. 1973 
ha. duota nuomon 470 šeimų. 

Buvęs karo attache Berly
ne pulk. Grinius su šeima iš 
Vokietijos išvyko. Jo tikslas, 
pasiekti Ameriką. 

Argentinos buvęs ilgametis 
konsulas Lietuvoje p. Barsan 
ti išvykęs iš Lietuvos padare 
vizitus daugeliui oficialių Lie 
tuvos asmenų ir reiškė savo 
skausmą ir užuojautą del ją 
ištikusios nelaimes. P. Barsa-
nti vedęs lietuvaitę, tarnavu 

nuomoki kainų bei sąlygų tva
rkymais yra išimtas iš finan
sų komisariato žibios ir pa
vestas komunalinio ūkio ko-
įiiivsariatui. 

, 

Dr. Anievieius, buvęs 4* Lie
tuvos Žinių" korespondentas 
Berlyne, paraše disertaciją 
teina "Stalino konstitucija,'. 
Sovietai atėję į Vimių tuojau 

ĮMums praneša, nauja Sin-
gerio masina normaliai dai
navo Kaune 400-500 litų, Ru
gsėjo meu. kainavo 1200 litą, 
o paskutiniu laiku kainoja 
2,000 litu, t y. apie $333, — 
bet ir už tokį pinigą esą sun
ku gauti. 

Šanchajuje, Kinijoje, kur 
veikia lietuviška organizacija 
ir esama lietuvių, viešpatau 
ja susirūpinimas Lietuvą isii-
kusia nelaimė. 

Turimomis žiniomis Lietu
voje darbiuinkams ir mok y te

atėjo į jo namus ieškoti au-jjams atlyginimas padidintas 
toriaus ir jo kūrinio. Dėl to-'#) nuoš, o maisto produktai 
kio "nusižengimo" dr. Anee-1 pabrango 250-300 nuoš. Mafe-
vičius negaiejo grįžti į tevy- to didelė stoka ir to pačio ten-
nę% I ^ ^ ka eilėse ir il#ai httikti. 

NELAUKITE KOL 
PRrPRŪKSITE ! 
UŽSISAKYKITE 

ŠIANDIEN 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

Remkite Lietuvišką 
Žydukę t 

« » » • , . • " NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesalė 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd 

0014 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ve kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiem* 

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

H 0 L L Y V V 0 0 D I N N 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

SchUtz Alus. Visoki Gėrimą 

PETE YOUNG 
Smagi Užeiga 

83rd ir KEANE AVENUE 
Willow Springs, Illinois 

(Priešais Tautiškų Kapinių 
Vartų) • 

NARYS: 
Dariaus-Girėno Posto 271 ii 

Chicagos Lietuvių Dr-jos. 

M» • • • • » • • • • • • • » • • • • • » • • • »fž 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu horite būti sveikas, nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris duo
da gerą apetitą ir prašalina už
kietėjimą vidurių, užlaiko juos 
švariai: prašalina visus nerei
kalingus daiktus, kurie nuodija 
kūną, suteikia gerą virškinimą 
ir sutvirtina sistemą. Vartok 
Salutaras Stomach . Bitters, būsi 
sveikas. Galima gauti aptickosę, . 
visose užeigose, arba nuo išdir-

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

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

• SPORTIŠKI VIRSUTI 
;;NIAI VYRŲ MARŠKINIAI,; ; 
o Balti ir Spalvoti. Vilnoniai;: 
-Šveteriai, Pančiakos, Piršti-^ 

nes i / Kepures. Vilnoniai 
;; Apatiniai Marškiniai Vyr-;; 
;;ams. 

w M M M . — • • — — — - • —' 1 

M1DWEST FĮJĘL ĮHL SERVICE 
BLUEPLAME RANGE OIL 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

Range Aliejus %A\m Fuel Aliejus 
i • 

• 

: BRIDGEPORT KNITTING: 
MILLS 

504 West 33rd Street: 
Arti Normai Ave., Ckicago;; 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavich, Sav. 

Atdara kasdien ir vakarais;; 
ir Sekmadieniais. 

HT 1NT£KNAT1QNAL CARTOON CO 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin-

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

tiMLOO 

" D R A U G Ą S " 
Somth Oakley Ave„ 

Oiicago, Illinois 

2 3 3 5 ' S O . WESTERN AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 
Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
m" 

s 
DINING ROOM SETS — PAR-
LOB SETS — BEDROOM SJETS 
— RŪGS — RADIOS — RE-
PRIGERATORS — WASHERS — 

MAISGEliS — STOVĖS. 
Ail MfttioiiaUy Advertised ltcms. 

Charles P. Suromskis & Company 
RE AL ESTATE AGENCY & CONTRACTOR 
6921 So. Western Ave., Chicago, III. 

Patarnauja Chicagos Lietuviams per 25 Metus 

PARDUODA 

PERKA Rezidencijas, Biznio Namus, 
MAINO ^ r * 7. f • 
am*™ Farmas, Lotus - Visokiau-
STATO 

TAIS(J 
APDRAUDŽIA 

Parūpiname Paskotas ir Apdraudžiame Namus, Auto
mobilius ir Rakandus, ant Lengvų Išmokėjimu. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. VVestern Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

sių ir Visur. 
Ą 

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

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

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

Ši bendrove, kaip mūsų ta-ta. yra įsteigta anl 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nekasiu 
langesnes vietos taupyti savo pinįgus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT ILGŲ METŲ. 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCiATION 
3236 South Hakted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdraasU iki $5,000 FederalinėJ įstaigoj. 

^ 
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NEPILIEČIŲ 
SĄRAŠAI Į 
WASHINGTONĄ 

t 

Chicagos pašto viršininko 
E. J. Kruetgen vadovybėje 
pašto valdininkai patvarkė 
Cooko apskrityje Įsiregis
travusių nepiliečių sąrašus 
ir tai visa siunčia į Wash-
ingtoną teisingumo departa
mentui. 

Pranešta, kad Chicago 
paštuose iki gruodžio 26 d. 
vakaro 253,377 nepiliečiai 
įsiregistravo. Paskutinę die
ną centriniam pašte ir ki
tose šešiose pašto šakose 
net 6,100 nepiliečių įsiregis
travo. Jų nė neklausta, ko
kiais sumetimais atidėliojo 
tą savo pareigą. 

Neįsiregistravusieji nepi
liečiai yra baudžiami 1,000 
dolerių baudai, arba penke
rius metus kalėti, arba 
abiem šiom bausmėm. 

Žiniomis iš VVashingtono, 
paviršiniais apskaičiavimais 
susekama, kad bus daugiau 
kaip 100,000 nepiliečių, ne
legaliai atvykusių į J. A. 
Valstybes ir čia gyvenan
čių. Tarp jų būsią apie 
2,700 kriminalistų. Jie yra 
subiektai deportacijai. Deja, 
kol kas nėra kur juos de
portuoti. Daugybė šalių jų 
yra išsižadėję ir nenori įsi
leisti atgal. 

1941 m. BUS KETU
RI UŽTEMIMAI 

Northwestern universite
to astronomas dr. Oliver J. 
Lee praneša, kad 1941 me
tais žemėje bus matomi ke
turi saulės ir mėnulio užte
mimai. Tarp jų bus vienas 
visiškas ir vienas dalinis 
saulės užtemimai ir du da
liniai mėnulio. 

Dr. Lee sako, kad kai ka
da vieneriais metais pasitai 
ko daugiausia 7 užtemimai, 
o mažiausia — 2. 

Kovo 13 bus ir Chicagoj 
matomas dalinis mėnulio už 
temimas. 

Kovo 27 d. bus dalinis 
saulės užtemimas ir mato
mas tik P. Amerikoje. 

Antrasis dalinis mėnulio 
užtemimas įvyks rugsėjo 5 
ir bus matomas Alaskoj ir 
rytiniam žemės puskamuo-

Rugsėjo 21 d. bus visiškas 
saulės užtemimas. Tačiau 
Amerikoje nebus matomas. 

< BUNDO VADAS CHICAGOS TEISME 

Kalinių paleidime 
neaiškumai 

Gubernatoriaus Stelle kon 
troliuojamas parolių boar-
das prieš Kalėdas iš Jlli-
noiso kalėjimų paroliavo 
204 kalinius. 

Dabar Chicagos policija 
susekė, kad 17 paleistųjų tu 
ri nusikaltimų pakartojimo 

PERORGANIZUOS 
VALSTYBES 
POLICIJĄ 

Penktadienį spaudos kon
ferencijoje Dlinoiso guber
natorius elektas Green pa
reiškė, kad jis, užėmęs gu-

X Steponas Lekavičius, pla 
čiai Chic&gb žinomas laidotu
vių direktorius, gruodžio 26 
d., švęsdamas vardines, siurf-

bernatoriaus"vietą, tarp kit- U u k * ^ S S i m i n i » ** draugų, 
ko pasirūpins nuodugniai I Chi<»«Q lietuvių palinkėti ii. 
perorganizuoti valstybinę Į B * * ^ ™etu suvažiavo sūnūs 
policiją, kurią sudaro 300 S u ž m o n °mis ir vaikais, taip 

pat atsilankė daug draugu iš 
arti ir toli. 

Dr. Otto A. Willumeit, Cnicago 'Garmau Amerieatnf bundo 
vadas miestiniam teisme buvo, kai policija užklupo jo val
domos organizacijos buveinę ir užgrobė" ten rastus 'rekordus. 

Nes tai įkietėję kriminalis
tai ir jie visuomenei pavo
jingi. Paleisti iš kalėjimų 
dažniausia ir vėl užsiima 
piktadarybėmis. 

Nėra vėlu pirkti »1 

Kalėdų ženklus 
Per Kalėdų švenčių sąjū

di gal kas ir užmiršo pirkti 
Kalėdų ženklus (Christmas 
seals), pareiškia Tuberculo-
sis Institute of Chicago and 
Cook County prezidentas 
Homer J. Buckley. Tad da
bar yra proga tai padaryti. 

Anot jo, per ištisus me
tus galima pirkti tuos ženk 
his ir tuo būdu remti kilnuįr* čjįj 

- ** *ud»rfc *vie»omilų ano dole-
dalyką. 

Būtų nepaprastai gražu, 
jei visuomenė daugiau do-

'mėtusi gailestingaisiais dar 
bais ir juos vykdytų su nuo 
širdumu. 

Jis sako, kad Kalėdų žen
klų pardavimu surenkamas 
fondas šiaip paskirstomas: 
45 nuošimčiai suvartojami 
sveikatingumo edukacijai ir 
džiovos susekimams; 28 
nuošimčiai — išlaikyti insti 
tuto septyniolika bendruo
menės sveikatingumo cen
trų, ir 23 nuošimčiai išlai
kyti naminio slaugavimo 
tarnybą. 

Linksma Žinia 
Keistuto Bendroves 
Nariams 

Keistuto bentirovPs direkto 
rių taryba nutarė savo na
riams išmokėti už 1940 m. 6 
mėn. 3*/2 nuoš. dividendų. Di
videndai bus išmokami Keis-

rekordus ir jie kaip tokie rtuto bendroves ofise, 3236 So. 
neturėjo būti išlaisvinai. Halsted (Tel. Cal 4118) tuoj 

vyrų. 
Jis sakė, kad ši policija 

bus įtraukta civilinėn tar
nybon ir nieko bendra ne
turės su politika. Anot jo, 
policijos nariai turi turėti 
protines ir fizines kvalifika
cijas ir aukštojo laipsnio 
inteligentiją. Jis mano, ka/1 
šią policiją būtų geriausia 
sudaryti varžytiniais kvoti
mais. Paaukštinimai turi bū 
ti paremti užsitarnavimais, 
bet ne kokiais politiniais 
pagrindais, kaip iki šioliai 
esama. Tokia policija bus 
švari ir naši. 

Valstybinė policija yra 
vieškelių policija. Kaip to
kia tikrai ji neturi būti ko
kia politinė pastumdėlė, bet 
patikima visuomenės tarnau 
toja. Tada jos tarnyboje 

Roseland. — Suvienyti]. Lie nepasireikš jokie skandalai. 

tams. Dalyvaus ir jų tėvai. 
Aluzikale (programą išpildys 
studentai. Pasižymėję muzikoj 
bus apdovanoti. Bus ir viso
kio įvairumo, užkandžio ir t i , 

X Moterų S^iungos 67 kp., 
Marąuette Park, priešmeti-
niam susirinkime vienbalsiai 
užgyre, šių metų. valdybą ir 
1941 m. 

X Melrose Park kolonija 
susilaukė lietuvio gydytojo W. 
V. Norako. Lietuvių ten gy
vena nemažai, bet iki šiol ne
turėjo lietuvio gydytojo. 

X šv. Teresės, jaunų mote-

SUSIRINKIMAI 

X " Naujų žmonių Fabri
ko", kuris tęsiniais eina per 
dienr. "Draugą", pirmas to
mas jau baigiasi. Sfo&yto- ** d r a i l ^J°s S o- Chicago p t » 
jams jis, taip patiko, kad dau- m o ^ P r a e i t ^ *****"»* *<* 

sutraukė publikos,, kad nfct 
vietos trūko parafpajos salėj. 
Padaryta gražaus pelno. 

gelis išsikirpo iž laikraščio ir 
pasidarė atskirą knygą. Nuo 
Naujų Metų ^pradėsim spaus
dinti antrąjj tomą — pirmą- X 28-jj. metinė gėlių paro-
ją triologijos dalį pavadintą j fe (Christmas Flower. Show> 
"Studentai, meile ir čeką". 
Atnaujinkite "Draugo" pne-
numeraitas, kad nejpraleistu-
met nei vieno numerio. 

X Žymiausias Lietuvos ra-
šytojas-beletristas A. Vaičiu
laitis, Lietuvos buv. Pasiunti
nybes sekr., atvykęs iš Romos 
apsigyveno Marianapolio Ko-

po Naujų lietų. 

Su pasigerėjimu tenka pa
žymėti, kad per 44 metus Kei
stuto Bendrovei gyvavimo' lai
kotarpį nebuvo sulaikytas pa
žadėtų dividendų išmokėjimais. 

Ir todėl nei vienas indėlinin
kas nebuvo apviltas bei netu
rėjo jokių nuostolių. 

tuvių Amerikos Politikos Klū 
bas 9-to Wa.rdo laikys metinį 
susirinkimą, pirmadienį, gruo
džio 30 d., parapijos svetai
nėje, 10806 S. Wabash A ve., 
7:30 vai. vak. Visi nariai kvie 
čianii atsilankyti. ĮUis naujos 
valdybos rinkimas ir svarsto
ma daug svarbių dalykų. 

NESIKIŠTI Į 
VYRIAUSYBES 
PAREIGAS 

i 

Chicago parkuota iržsidarys 
sekmad., sausio 5. Gelių iparor 
dos yra Garfield ir Lincoln 
parkų, šil tad arži uosa 

X Darius - Girėnas postas 
271 Amerikos Legijono naujų 
metų sutikime, rengia savo na
me, 4416 So. Western Ave. 
Bus plati programa. Vakarie
nė tik 75c. Įžanga — tik du 
pakeliai cigaretų, kurie bm 
išdailinti lietuviams Hines ve-

X Racine Muzifcofe Konser
vatorija (lietuvio įstaiga), a-
dresu 6448 So. Talman Ave., t e r a m j l i g o n į n ė j . 
gruodžio 30 d., 7 vai. vakare, 
Gafee Park salėj, prie 55 ir S. 
Wettern! Ave., rengia "Christ-
mai Party" muzikos studen-

PLATINKITE '' DRAUGĄ'' 

0* v *̂ -v-,» viyi'-«v«> • 

Laimingu. Naujų Metų tad 

Milijono dolerių fondas 
darbininkams 

Sears, Roebuck and Co. 

ri** fondą, & Hferio • atsįtar-
& r i u * » s kampanijos dar- ^ a , ainiai ir hutai lietuvių 
bininkams bus mokama pen- ^ ^ n e i « * » " • V 

sija. Prie fondo palaikymo 
iš dalies prisideda ir apie 
47,000 darbininkų, kurie 
šios kompanijos "mail or-
der" ištaigose ir krautuvė
se dirba. 

Vykstantiems iš Lietuvos į 
Ameriką Sovietai siūlo pasi
rinkti kelių per Vladivostoką. 
Jis esąs "saugesnis ir pato-
getmis i i 

Gruodžio 30 d. įvyks susi
rinkimas Lietuvių Keistučio 
Klubo choro, Hollywoodi sve
tainėj, 2419 West 43rd St., 8 
vai. vakare. Rus vaildybos.rin
kimas, "First Birthday" pa
rengimo sutvarkymas ir ap
svarstyta daug kitų svarbių 
reikalų. 

Lucille S. Dagis, rast. 

Nepiliečių registracijos 
nacionalinis direktorius E. 
G. Harrison ^paskelbė, kad 
lokaliniai autoritetai ir indi-

, vidai nesikištų į nepiliečių 
registravimo įstatymo vyk
dymą. Nes tai yra pačios 
vyriausybes funkcija. Prie
šingai gi gali būti trukdo
mas vyriausybes veikimas. 

^»»»X^»W»K»»W»^?S»*»*WW^ 

» 

Gal kada paskiau, sako 
Harrison, vyriausybe pa
kvies lokalinius autoritetus, 
arba pavienius nurodyti ne
įsiregistravusį svetimšalį, 
jei tokį žinO. Bet šį kartą 
nurodymai nereikalingi. 

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

Nepiliečiai subruzdo 
natūralizuotis 

Fred J. Schlotfeldt, imi
gracijos ir natūralizacijos 
direktorius Chicagos srity
je, pareiškia, kad 1940 me
tais nepiliečiai taip subruz
do natūralizuotis, kaip nie
kuomet. Šiemet padarytas 
rekordas. 

Per dvylika mėnesių iki 
gruodžio 1 dienos Chicagos 
srityje 62,926 nepiliečiai na-
turalizavosi. 1939 metais 
36,802 naturalizavosi. 

Šiemet pirmąją vietą už
ima lenkai, kurių 5.278 na
turalizavosi. Paskui seka vo 
kiečiai — 4,605. Trečiąją 
vietą užima italai — 3,542. 
Po italų britai — 3,501. 

Kuomet Jums Bus Reikalinga Geros Degtines Ar 
Vyno, Pašaukite — 

LAFayette 3632-33 

Soutlt Side VVholesale Lrquor Co. 
JOHN F. SKORPIK, savininkas 

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

Remkite Tuos Biznierius, Kurie Garsina 
« 

i 

Savo Biznius "Drauge" 

IT1ARGIW 
BADU) UHĮBAščIO H j METAI 

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

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

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

W H F C — (1420 Kilocycles) 

8 

# 

VVAUKEGAN'O LIETUVIAI! 
Pirkdami Kūrę, Jeigu Norite:— 

Geriausias Anglis, Pigiausias Kainas, 
Greita, Malonų Patarnavime — 

Saukite: 
DREW COAL & ICE CO. 

575 Market Street Waukegan, III. 
TELS. — ONTARIO 570±_- $015 

Daniel B. Drew Anne Drew (Kubaityte) 

^ : 

A. DULSKIO UŽEIGOJE 
1859 W. Haistings St. 

Rengiamas 
NAUJŲ METŲ LAUKTUVIŲ BALIUS 

Antrad. — Gruodžio 3)1 d., 1940 m. 
Bus Gera Muzika — Skanūs Valgiai 

Vfcms Draugus ir Pažįstamus Kviečia ADOMAS DULSKIS 

: ^ , 

# 

<? 
Kviečiame Visus Draugas ir Pažįstamus Dalyvauti 

NAUJŲ METŲ LAUKTUVIŲ BALIŲ 
Antradieni. Gruodžio 31 d., 1940 m. 

GERA DIENA TAVERN 
2320 S. Leavitt St. Chicago, Illinois 
Muzika, Valgiai, Vaišes — Biznieriai Mažeika, Sav. 

: ^ 

Nauji Cofumbia Kalėdiniai 
Rekordai - 50c vienas 

16024 Gloria ir Kūtelė — Kun. S. J. Struckas, Tenoras. 
16026 Oi Ištikėjoji Pušis — Šventoji Iškilmingoji Naktis — GjėsmSs. 
16141 Sveikai Jėzau Mažiausis — Gul šiandiena. Jonas Butėnas 
16110 Šventoji Nakis — Pirma ir Antra dalis. Trubadorų Kvartetas 
16229 Angelai Gied Danguje — Tyliąją Naktj. Petasr Petraitis. 

^««22 ST#*ajf*3e1^^lMflfc — Linksmą Giesmę Mes Užtrauksim. 
Brooklyn -'• Kvttrtfe'tėSr-v ^ -

26023 Gul šiandieną Atsiskubino Betlėjun. Brooklyn Kvartetas 
26105 Angelai Gied Danguje — Tyliąją Naktj. Petras Petraitis ' 
16308 Druįla •£•« T* C,i<lt«ya Tu Mano. įdainavo Akiras Biržys — 

Pup4j D6d5 ir Dėdienė 
16309 Būk Vyras Polka — Kai Aš Turgjau Kaimo Mergelę. įdai

navo A. Dvarionas 
16310 Septintame Rojuje, Anglų Valsas — Jaunystės Meilė, Tango. 

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

vo A. Sabaniauskas 
16312 Lietuviškos Liaudies Dainelės — Dalis 1 ir 2. A. Sabaniaurkas 
16313 Našlaitės Kapas — Griovėsių Gėlelė. Akiras Biržls, Pupų Dėdė 

ir Dėdienė 
16314 Anūku Polka — Pu'pų Dėdės Polka. įgrojo Akiras Biržys. 
16315 Būk Vyras Polka — Sukas Ratukas Polka — A. Dvarionas. 
16316 Gieda Gaideliai — Gražus MiSko Būdas. įdainavo Akiras 

Biržys 
16317 Sužadėtinių Valsas — Rosaliūtės Polka — įdainavo Pupų 

Dfdienė 
16318 Marijampolės Polka — Gardus Alutis, Valsas. įdainavo Pupų 

Dėdiene 
16319 Obelių Polka — Sekminių Valsas. įgrojo Akiras Biržys 

Victor Rekordai, po 75c vienas 
14067 Našlaitėlės Vairas — Aukštaičių Polka. P. Četrauskas and St. įg 

Vilniškis, Akord. % 3| 
14068 Kur Tas Šaltinėlis — šiaurius Vėjas Baisiai Ūžia. Steponas ! 

Gaižinis, Tenor 
14069 Kepurinė — Kalvelis. P. Čeįkauskas and S. Vilniškis, Akor- ! 

dijonai 
14070 Sukčius — Jonkelis. P. CetkauskaS and S. Vilniškis, Akor-

dijonai. 
) | 14071 Motulė Mano — Pirmyn J kovą. šv. Marijos Lietuvių Ohtoraa 
y 14072 Malda j Mariją—Marijos Giesmė, šv. Marijos Lietuvių ChoraS*~S 
J 14073 Kubilas1 — Blezdingėlė. P. Cetkauskas ir St. Vilniškis, Akor-

dijonai 
14074 Kai Mes Augom Du Broliuku — šią Naktelę Miego Nemie

gojau — Steponas Graužinis 
14075 Ko Vėjai Pučia — Išgeria* Septynias ir šia Naktelę Per Nak

telę, įdainavo Steponas Graužinis, tenoras 
14076 Lietuviškų Liaudės Dainų Rinkinys — Aluntos" Polka. P. 

Cetkauskas ir St Vilniškis, akordijonai 
14077 Oi, Mergyte Tu Jaunoji — Vai Nekūkuok. Steponas Graužinis 

su orkestrą , 
14078 Nikita — Vėdaras. P. cetkauskas ir S. Vilniškis, Akordijonai. 
14079 Rūtn Polka — Rožės Mazurka — Mahanojaus Ork. įdainavo 

A. šaukevičius 
14080 Kvietkog Valcas—Laisčiau Rūta Polka. Mahanojaus Orkestrą 
14081 Smagi Kūmutė Polka — Anykščių Merginos Polka. F. Yotkt) 

Orkestrą 

SU KIEKVIENU REKORDU DUODAMA DYKAI 
PAKELIS GERŲ ADATŲ. 

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

Telephone: YARDS 3088 

Leidžiamas žymus Radio Programas iš WCFL Radio 
Stoties, nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 vai. 

^ : 
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