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SUOMIJOS RUSIJOS PASIENY VYKSTA KOVOS
SOVIETAI ATMETA
ATSAKYMĄ; NAIKINA 
NEPUOLIMO SUTARTĮ

Suomija buvo atsakius, kad 
šaudymai pasieny girdėti 
tarp pačių sovietų kareivių

MASKVA, lapkr. 28. — So- HELSINKIS, lapkr. 28. — 
vietų radijo šiandien vakare Suomija taikinguoju tonu at- 
pranešė, kad suomių, kariuo- sakė sovietų vyriausybei j jos 
menės dalinys iš naujo puolė notų dėl šaudymo Karelijos 
sovietų kariuomenę. Paskiau pasienyje — Leningrado šo 
įvykęs kitas ir trečias suomių rrv.

su sovietų sargyba susikirti- Suomijos vyriausybė griež- 
mas. Keli suomiai paimti ne- faį užgina suomių kareivių 
laisvėn. , šaudymus pasienyje. Pažymi,

MASKVA, lapkr. 28. - So- tyrimais susekama, kad lap- 
vietu vyriausvbė šiandien at-. krivio 26 dienų popiečiu šuo 
metė Suomijos vyriausybės’ n,ill kariuomenė girdėjusi pa- 
at sakymų — paaiškinimų, kad, -li*eny.ie sovietų .pusėje šaudy- 
suoiniai 'kareiviai nešaudė per Tnws> ar sprogimus. Maniusi, 
siena i sovietų kareivius, kad K»tu kaiiuomenė tui i
šaudymas ar bombų sprogi-' bon,bl* svaidymo mankštų, 
mas buvo girdimas tarpe pa- Aliams gi nė nes.sapnavę 
čiu sovietų kareivių. Į saa<b’ti per sienų.

Šiuo aiškinimu Maskva, ne- Kas link sovietų vyriau'sy- 
siten'kina ir pakartoja reika- ’H~S reikalavimo ištraukti ka- 
lavimų suomių kariuomenę riuomenę iš pasienio, Sudmi- 
nim pasienio toliau ištraukti. • -'a atsako, kad ji tai padarv- 

Re to, sovietų vyriausybė s'anti, jpi >r sovietų kariuo- 
praneiė, kad ji išsižada sov.
Rusijos su Suomija gyvavo-. . ■ ’*** sios nepuolimo sutarties.

menė lygų tolį bus ištraukta 
iš ipasienio,

SOVIETŲ KAREIVIAI 
HELSINKIS, lapkr. 28. — SAVŲ BOMBŲ AUKOS 

Suomijos., užs. reikalu minis-
„•rija gavo iš Maskvos .prane- KOPENIIAtiENAR, lapkr. 
šia,a. kud sovietų Vvriaosvbė 2S- ~ LaikraStia National Ti-
išsiža<lė.jo nepuolimo sutar- dende Pr“ne5a> lk*ul ?Ovi"ty 
ties, atmetė paskutinę Suomi- kareiviai Suomijos .pasienyje

jos notų dėl įvykio Karelijos 
pasieny ir pakartoja reikala
vimų kariuomenę ištraukti iš 
pasienio.

Suomių vyriausybė tikrai 
sukrėsta sovietų žygiu — ne
puolimo sutarties išsižadėji
mu. Tariasi, kas toliau veikti 
dėl to nelaukto bolševikų ag
resyvumo.

bombų mėtyme darė pratimus 
ir nukentėjo. Tr už tai kaltė 
tuojau suversta suomių ka
reiviams. Tas yra tikrai bol
ševikiška ir begėdiška.

.VAKARINIAM FRONTE 
VEIKSMAI MAŽĖJA
PARYŽIUS, lapkr. 28. — 

Prancūzų karo vadovybės ko
munikate pažymima:

Nuo Moselle upės rytų link 
įvyko keli lokaliniai pėstinin
kų susikirtimai su priešu ir 
patrankomis apsišaudymai. 
Kituose baruose nieko nauja 
neįvyko.

Naktimis veiksmai visiškai 
apsistoja dėka besiartinan
čiai žiemai ir šalčiui didėjant.

BERLYNAS, lapkr. 28. — 
Vokiečių karo vadovybė pra
neša, kad vakariniam fronte, 
išėmus vienur kitur kai kada 
patrankų subaubimus, nieko 
nauja neįvykę.

Bet vokiečiai skelbia, 'kad 
jų skautų būrys naktį priš
liaužęs prie prancūzų Magi
nėto tvirtovių grandinio ir 
ten atlikęs 'svarbių žvalgybų. 
Skautai grįžę su padaryta# 
braižiniais.

A..,v
Mussolini stebi paradų Romoj. Paskutiniuoju laiku jis su

mažino Italijos kariuomenę iki 300,000 — 20 nuošimčių. 
(Aeme telepboto)

ROOSEVELTAS SIŪLĖ 
BELGIJOS KARALIAUS 
VAIKAMS PRIEGLAUDĄ
W ASU TNG TON, laipkr. 28. 

— Kai prieš porų savaičių 
atrodė, kad Vokietijos kariuo 
menė pasiryžusi įsiveržti ()- 
landijon ir Belgijon, prezi
dentas Rooseveltas su žmona 
buvo nusprendę įlydė Parke; 
N. Y., duoti saugių prieglau
dų belgu karaliaus našlio Leo- 
,|H>ldo III trims vaikams — 
sosto įpėdiniui ir dviem jo 
sesutėms.

Prezidentas karaliui tai pa
siūlė personaliu laišku. Vai
kai pasiliko Belgijoje, nes vo
kiečiai pakeitė, o gal tik ati
dėjo, savo planų įsiveržti į 
minėtas valstybes.

Prezidento karaliui pasiūly
mas didžiai įvertintas ir ne
atšauktas. Jei vokiečių karo 
vadovybė savo planų atnau
jintų, karaliaus vaikai gal ir 
būtų atkelti Amerikon ko
kiais nors slaptais ir saugiais 
keliais.

NACIŲ POVANDENINIS 
LAIVAS NUSKANDINO 
BRITŲ KARO LAIVĄ

Sakoma, su laivu žuvusi visa 
650 jūrininkų įgula

BERLYNAS, lapkr 28. — 
Vokiečių karo vadovybė šian
dien paskelbė, kad nacių po
vandeninis laivas sutorpeda- 
vo ir nuskandino dar vienų 
britų laivų, 10,000 tonų ’krui- 
zierį, šalia Shetland sab;.

Nuskandintas laivas buvo
karo laivo “London” klasės, žymėjo.

ir turėjo apie 650 vyrų įgu
los. Ši visa įgula žuvus?.

Pranešta, kad tai atliko 
tas pat povandeninis laivas, 
kurs spalio 14 d. nuskandino 
britų karo laivų “Roval 
Oak”. šio povandeninio lai
vo komandierių Guenther 
Prien, 31 m. amž., Hitleris at

Vokiečiai taiso sunaikintus 
Lenkijos geležinkelius
BERIA NAS (Elta). — Rei- niui. Atremontavus Torno ge-

cho susisiekimo ministras I)r 
Dorpmuelleris DNB atstovui 
suteikė žinių apie geležinke-

ležinkelio tiltą, pradės veikti 
geležinkelio linija Poznanė — 
Tomas — Deutsch — Evlau

NACIŲ EKSPORTAS BUS 
GROBIAMAS ATEINANČIĄ

SAVAITĘ

LONDONAS, lapkr. 28. — 
Ministras pirmininkas Cham- 
berlainas šiandien parlamente 
pranešė, kad Vokietijos eks
portas neutralioms valsty
bėms jūrose- bus grobiamas 
pradėjus ateinančiu pirma
dieniu. Ši nuolaida padaryta 
neutralių valstybių naudai.

AMERIKOS VIEŠOSIOS
NACIAI Iš ROZNANIAUS SKOLOS DIDĖJA 
IŠKELDINA LENKUS WASHTNGTON, lapkr. 28.

— Iždo departamento sekre- P™gdinti geležinkelio bėgiai.

lių padėtį Lenkijoje. Minis-! per Allensteinų į Rytų Prūsi- 
tras pareiškė, kad tuo tarpu' jos pietinę dalį. Manoma, kad 
Lenkijos geležinkeliuose esų»( tiltas bus atstatytas vasario 
tikras chaosas. Per karų buvo mėnesyje.
susprogdinta nemažiau kaip1 Svarbusis geležinkelio ruo- 
600 geležinkelių tiltų, iš jų 11' žas į§ Silezijos anglies sričių 
per Vislų. Taip pat vietomis(į Gdynių jau veikia. Vdkieti- 
ilguose ruožuose buvo sus- jos geležinkeliai tvarko visus

Sovietai įspėja britus 
nesikišti į Suomijos klausimą

LONDONAS, lapkr. 28. — 
Sužinota, sovietij Rusija rei
kalauja Anglijos, kad ji pa- 

i limitų veikusi prieš sovietus 
f Suomijoj, Balkanuose ir Arti
muosiuose ir Tolimuosiuose 
Rytuose.

TARĖSI SU BIUDŽETO 

DIREKTORIUM

RYGA, lapkr. 28. — Po pa- 
•saulinio karo lenkai Pczna- 
niaus vokiškų miestų pakei
tė lenkišku, įgyvendinę ten 
daug lenkų. Dabar naciai len
kus iš ten pašalina ir į jų vietų 
nukeldina vokiečius iš Pabal
tijo. Lenikai nukeldinami į to
limesnes lenkų teritorijas.

Prieš pasaulinį karų Poz- 
naniaus mieste gyventojų dau 
gumų sudarė vokiečiai. Šian
dien Poznanius turi apie 250,- 
000 gyventojų ir iš jų vos a- 
įpie 60,000 yra vokiečių. Kiti 
lenkai.

Taigi naciai dabar ir dar
buojasi šiuos lenkus žymiai

torius Morgenthau pareiškia, 
kad sausio mėnesį susirinkus 
kongresui bus reikalinga pa
siūlyti, kad jis viešųjų skolų

Tokiose vietose reikės visiš
kai (pertvarkyti geležinkelio 
bėgius.
Nežiūrint sugadinimų, dides-

didinimui nustatytų iki 45 bi-Įnp dalis vokiečių geležinkelių 
lijonų doleriij ribų. Šiandien ruožų buvo atremontuota ir

čia atlankė prez. Rooseveltų 
Sovietų ambasadorius Lon- įr tarėsi 1940-41 metų vals- 

done Tvanas Maiskis tuo rei

WARM SPRINGS, (In., ln-' Savastys pigia kai
pkr. 28. - Federalinio bitui- ™ Pavedamos repatrijuotiems 
žeto direktorius Tl. D. Smith

viešųjų skolų yra jau 41 bi
lijonas 278 milijonai dol.

Sekretorius Morgenthau tai 
pareiškė ryšium su užtraukia
ma nauja pusės bilijono dol. 
paskola išleidžiamais vyriau
sybės bonais su 2 nuošimčiais 
palūkanų.
Prieš vienerius metus šis pat 

sekretorius buvo pasiūlęs kon 
gresui viešosioms skolonrs ri
bų nustatyti 50 bilijonų dol. 
Bet kongresas atsisakė svar
styti tų siūlymų. Tad šiandien 

vokiečiams. sekretorius ir norėtų jau ma-
Stambesnioms lenkų įmo jesne paskolų suma tenkintis, 

nėms ir panluotuvėms trusfi-Į Prieš kektą metų, yie. 
sais skiriami vokiečiai iki ga-i šųjų skolų buvo užvaryta jau

jau naudojama, kai kur abeji 
bėgiai. Po kelių mėnesių su
sisiekimas Lenkijos geležinke
lių tinklu bus atstatytas.

Ministras nurodė, kad di
delis dėmesys atkreipiamas į 
susisiekimų tarp rvtprūsių ir 
Vokietijos centro. Tiesioginis 
susisiekimas pradėtas prieš 
dvi savaitės, pastačius per 
Vislų tiltų. Tiltas bus praplė-

ruožus, kurie eina į Sovietų 
Rusijų, nes tuose ruožuose 
laukiama didelio prekių ju
dėjimo.

Geležinkelio linija per Kau
nu į Daugavpilį veikia nor
maliai.

Toliau ministras nurodė, 
kad vandens keliai Lenkijoje 
buvę labai apleisti. Baigda
mas ministras pareiškė savo 
susirūpinimų, kiek galima 
greičiau sutvaikyti geležinke
lio susisiekimų, kad užimtose 
srityse gyventojai galėtų būti 
aprūpinti maistu ir prekėmis. 
Jis pareiškė viltį, kad, su
tvarkius geležinkelio tinklų,

stas ir bus pravesti antri bė-j bus užtikrintas gyventojų ap
gini pavasarį, praėjus potvy- rūpinimas.

kalu tarėsi su užsienių reika
lų sekretorium lordu Halifa- 
xu. Sakoma, Maiskis įspėjo Ha 
lifaxų, kad Britanija ypač nie 
ku būdu nesikištų į sovietų 
Suomijos reikalus, kad suo
mių nedrų'sintų nepasiduoti 
sovietams.

Stebėtojai nurodo, kad suo
miai nereikalingi pašalinio 
drųsinitno. Jie patys yra pasi
ryžę atkakliai ginti savo lai
svę ir nepriklausomybę.

NEBUS 1939 METŲ
NOBELIO PRIZŲ

OSLO, Norvegija, lapkr. 28. 
— Nobelio prizų komitetas 
paskelbė, kad šiais 1939 me
tais nebus kam nors skiriami 
prizai (dovanos).

tvbės išlaidų klausimu. Sako- . . .
ma, ieškota priemonių bųip'^tinai -.ų savasc ių i imas jkį 39 bilijonų, .prezidentą* 

nors sumažinti nepriteklių. bus išspręstas.

BELGAI APŠAUDĖ 
LĖKTUVUS

BRIUSELIS, lapkr. 28. — 
Belgų priešlėktuvinės pat
rankos šiandien buvo paleis-

Pats prezidentas pageidau
tų, kad minėtais metais nepri 
teklius neperšoktų dviejų bi
lijonų dolerių.

AMERIKOS R. KRYŽIUS 

ŠELPIA LENKUS

Rooseveltas bankininkų buvo1 tos darban čia ir kituose mie- 
" ' I patariamas, kad vyriausybė stuose .pastebėjus skrindant

KENNEDY ATSISVEIKINO pavojaus gali viešąsias sko j svetimos šalies lėktuvų gęu- 
į las didinti iki 60 bilijonų pę.SU CHAMBERLAINU

MAISTO KORTELĖS

BELGAMS

BRIUSELIS, lapkr. 27. — 
Belgų vyriausybė turi pasinio 
susi maisto korteles Laikraš
tis “Demiere Heure” pareiš
kia, 'kad artimoj ateity korte
lės bus išdalintos gyvento
jams.

LONDONAS, lapkr. 28. — 
J. A. Valstybių ambasado
rius Britanijai J. P. Kennedy 
atlankė ministrų pirmininkų 
Cbamberlainų su juo atsisvei
kinti.

dol.
Prezidentas šiuo patarimu 

ėmė naudotis ir, štai, jau tu
rima vos atkeliama skolų naš 
ta.

Nė vienam lėktuvui nekbu- 
vę, nes per aukštai skrista.

BERLYNAS, lapkr. 28. —
Amerikos Raudonasis Kryžius Gruodžio 3 d. Kennedy iš-
paskyrė 250,000 dol. nuken
tėjusių lenkų šelpimui buvu
sioj Lenkijoj. Už minėtų su
mų bus parūpinta vaistų, me- 
dikalinių reikmenų ir drabu
žių.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovai užsiims vaistų 
ir drabužių paskirstymu.

vyksta į Amerikų. Sakosi jis 
,po švenčių čia grįšiųs.

NUTRAUKTAS SUSISIE
KIMAS SU ANGLIJA

NUSKENDO OLANDŲ
LAIVAS

LONDONAS, lapkr. 28. — 
Tbames upės žiotyse, netoli 
Londono, nuo minos nusken
do olandų prekybinis laivas 
* ‘ Spanrndam ’ ’, 8,859 tonų.
Žuvo 5 asmenys, tarp jų viena 
moteris.

11 ŽUVO SUSIDAUŽUS 
TRAUKINIAMS

BERLYNAS, lapkr. 28. — 
Ant Krank fort-Giessen gele
žinkelio linijos keleivinis trau 
kinys susidaužė su prekiniu 
traukiniu. 11 asmenų žuvo ir 
5 sužeista.

VOKIEČIAI NUSKANDINO 
SAVĄ LAIVĄ

LONDONAS, lapkr. 28. — 
Britai nutvėrė vokiečių gar
laivį “Bartkum”, 3,670 tonų, 

• ir jį lydėjo į Anglijos uostų.
BRIUSELIS, lapkr. 28. —: Vokiečių nardantis laivas 

Belgijos susisiekimas laivais puolėsi ir “Barkum” miškan 
su Anglija sąsiauriu nutrauk*-1 dino, kad jis nepakliūtų bri
tas dėl minų plūduriavimo, [ tams. Žuvo 4 vokiečiai.

Netiek darbai kiek mintys 
parodo, kur gali nueiti — ar 
į piktų, ar į gerų — T. Faber1 4:20.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. -Šian

dien debesuota ir šilčiau. 
Saulė teka 6:56, leidžiasi
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Dieve, duok, kad jis greit pagerėtų. Ir, Die
ve, duok, kad jos vadai, besistengdami at
statyti savo valstybę, neužmirštų tų priešas 
čių, kurios privedė Lenkijų prie susmukimo 
ir ketvirtojo padalinimo ir taip pat, kad ne
užmirštų statyti savo valstybę ant krikščio
niškojo teisingumo pagrindų.

APŽVALGA

Vis Dėlto Liūdna..

Užtenka pavartyti bent vienos dienos bet 
kurį lenkų laikraštį, kad suprasti kokioj pa
dėty šiandien yra jų tauta ir kaip jaučiasi 
Amerikoj ir kituose kraštuose gyvenų lenkai.

Kai tauta pateko į taip skaudų ir liūdnų 
būvį, suprantama, kad lenkai negali gerai 
jaustis. N elitai p jaustus ir bet kuri kita tau
ta, jei taip būtų parblokšta ir suskaldyta, 
kaip Lenkija po ketvirtojo jos padalinimo.

Viename užvakarykščiame Chicagos lenkų 
dienraštyje didelėmis antraštėmis įdėtos ži
nios iš lenkų gyvenimo.- LAIVAS ' PILSUD- ’ 
SKIS ’ NUSKANDINTAS, DIDVYRIŠKA , 
KAPITONO STANKEVIČIAUS MIRTIS, 
VOKIEČIAI STATO ŽIGFRYDO LINIJĄ 
LENKIJOJ, LODZIUJE NUGRIAUNAMAS 
KOSCIUŠKOS PAMINKLAS, MASINĖ ŽY
DŲ KONCENTRACIJA LUBELSKE, VO
KIEČIAI KONFISKUOJA LENKŲ TUR
TUS IR ŠAUDO LENKŲ VEIKĖJUS.

Vedamieji straipsniai pilni liūdesio, pilni 
ašarų, skundų. Perspausdinama A. Mickevi
čiaus malda už tėvynę, detaliai nurodoma, 
kaip žiauriai elgiasi Vokietijos naciai su len
kų vadais ir veikėjais, sodindami juos į ka
lėjimus, ištremdami ir žudydami.

TIKRAI LIŪDNA IR SKAUDU...
Jei kas dabartinę lenkų tautos padėtį gali 

gerai suprasti, tai mūsų, lietuvių tauta, nes
JI IŠ PRIEŽASTIES TŲ PAČIŲ LENKŲ
DAUG TOKIŲ SUNKIŲ VALANDŲ YRA
PERGYVENUSI.

Lenkų vadai, be abejojimo, dar atsimena 
1918, 1919 ir 1920 metus, kai jie stengėsi iš 
visų savo jėgų sutriuškinti Lietuvų ir jų prie 
Lenkijos prijungti. Jie tų būt ir padarę tik, 
deja, tada jų jėgos neišnešė. Bet vis dėlto

VILNIAUS KRAŠTĄ OKUPAVO IR PER
DEVYNIOLIKĄ MĖTŲ JĮ VALDĖ IR TO

KRAŠTO LIETUVIUS SKAUDŽIAI PER
SEKIOJO.
Ponai lenkai gal būt dar atsimena ir tuos 

laikus, kuomet Vilniaus krašte, jie
GRŪDO Į KALĖJIMUS LIETUVIŲ VEI
KĖJUS, JUOS IŠTRĖMĖ, DAUG JŲ IŠ
ŽUDĖ, UŽDARINĖJO LIETUVIŲ MO
KYKLAS, RELIGINES, KULTŪRINES
IR EKONOMINES ORGANIZACIJAS,
MĖTĖ Iš PRIEGLAUDOS NAMŲ NAŠ
LAIČIUS...
Skaudu mums, lietuviams, bnvo tos žinios 

skaityti... Bet jūs, lenkai, iž mūsų tik pasi
tyčiodavote. Įgį

Tikrai neužmiršote 1938 m. kovo mėnesio, 
kuomet milijoninė Lenkijos kariuomenė bn
vo išsirikiavusi Lietuvos pasieny, kuomet 
Lenkijos vyriausybė griežtu ultimatumu

GRŪMOJO LIETUVAI IR GRĄ3INO JĄ
SUTRIUŠKINTI, PAVERGTI, JEI NEIŠ
PILDYS JOS NETEISINGUS, NETURIN
ČIUS JOKIO PAGRINDO REIKALAVI
MUS!
Bet tai jau praėjo. Laikas kad ir didžiau

sias žaiadas užgydo... Mūsų tauta daug am
žių kovojo už teisybę... Kovojo didžiausiu 
pasitikėjimu, kad, ar vėliau ar anksčiau, tei
sybė paims viršų. Ir neklydo. Tie, kurie ne
tikėjo šiam dėsniui, kurie nesilaikė krikščio
niškojo teisingumo, kurie skriaudė silpnes
nius ir mažesnius už save, skaudžiai suklydo 
ir skaudžios Dievo bausmės susilaukė...

Krikščioniškoji artimo meilė reikalauja 
mylėti ir savo priešų. Išeidama iš to dėsnio, 
kaip gauname pranešimus ir skaitome laik
raščiuose,

LIETUVA PRIGLAUDĖ, GYDĖ. MAITI
NA NET TUOS. KURIE PRIEŠ KIEK
LAIKO KARDU RANKOJE JOS KRŪ
TINE SUŽEIDĖ...
Jei visos kitos tautos taip užjaustų, taip 

suprastų, taip atleistų, pasaulyje tikrai už
viešpatautų ramybė ir taika.

Lenkų tautos būvis, ištikro, yra liūdnas.

Rusų Ultimatumas Lietuvai
N-no« paduoda, kad savaitraštis The New J rįas kultūrines įstaigas 

Leader, lapkričio 25 d. laidoje, įdėjo tokį 
pranešimų iš Kauno;

“Speciali rusų komisija, atvykusi Kau
nan iš Maskvos, įteikė šių savaitę minis- 
terių kabinetai ultimatumų. Rusai reika
lauja, kad Lietuvos vyriausybė suteiktų 
Maskvai detalų sųrašų visų Lenkijos pa
bėgėlių ir piliečių gimusių svetimose ša
lyse.

“Kitas rusų reikalavimas yra, kad Lie
tuvos valdžia uždraustų pabėgėliams ir pi
liečiams gyventi arti bazių, kuriose sovietų 
Rusijos kariuomenė laikoma (apie 15 my
lių nuo Vilniaus).

“Trečias reikalavimas buvo, kad Lietu
vos vyriausybė ištremtų iš Lietuvos visus 
pavojingus Maskvai pabėgėlius ir imigran
tus.

“Paskutinis reikalavimas atkreiptas 
-prieš visus Lenkijos socialistus, zionistu's 
ir nacionalistus’’.
Jei tai tiesa, reiškia, kad Stalinas jau pra

deda diktuoti Lietuvai, nors sutartyje yra 
pažadėjęs nesikišti į valstybės vidaus rei
kalus. Netrukus turės paaiškėti, kaip, ištik
tųjų, ten dalykai yra.

Sunkus Palikimas...
Kai A. Merkys (dabar ministras pirmi

ninkas) buvo paskirtas atgautojo Vilniaus 
valdytoju ir ten nuvykęs patyrė, kokioj pa
dėty tas kraštas buvo paliktas, spaudos at
stovams jis padarė tokį pareiškimų:

“Prašau parašyti, kad visi žinotų, jog paskirti Vilniaus biednuome-
labai sunkus palikimas mums atiteko. Čia,
Vilniuje, susimaišė viskas: demoralizuoti 
buvusios lenkų armijos kareiviai, partiza
nai, paleisti iš kalėjimų kriminalistai, įvai
rūs bėgliai iš visų pusių, kurie neturi jo
kios ateities, avantiūristai, svetimi agen
tai, išmušti iš normalaus gyvenimo vėžių 
geros valios žlmonės ir t.t. žodžiu atiteko 
toks mišinys ir tai visais atžvilgiais kart 
nualintame mieste, kad jis sutvarkyti rei
kės daug pastangų ir laiko, kad galima 
būtų įjungti į Lietuvos valstybės organiz
mų. Tačiau padėtis nors ir sunki, bet nėra 
beviltiška, reikia tik darbo, darbo dar kar
tų darbo ir ištvermės, musų vi'sų geros va
lios žmonių, norinčių paversti dabartinį 
Vilnių Lietuvos valstybės sostine pilna to 
žodžio prasme”.
Šį pareiškimų atydžiai perskaitykime, kad 

įsitikinti, jog ne be reikalo mūsų visuome
nės vadai ragina savo tautiečius eiti į pa 
galbų Vilniaus kraštui.

_______ :_
“XX Amžius”

“XX Amžius” spalių mėn. 27 d. išleido 
1000-nį numerį. Ta proga sudėti dienraščio 
personalo atvaizdai, suminėti bendradarbiai, 
įdėta daug sveikinimų.

Redakcija pastebi, kad, jei “XX Aunž.’ 
galėjo atsistoti visuomenėje lygiomis su ki
tais spaudos organais,tai esųs vaisius ne tik 
redakcijos, administracijos ir spaustuvės per
sonalo, o ir gausių bendradarbių, kurių tas 
dienraštis turi ne tik Lietuvoj, bet ir už
sieny.

“XX Amž.”, ištikro, yra gyvas, įdomus 
ir turiningas dienraštis.

Linkime jam geriausios kloties!

Džiaugiasi
“Amenkti” rašo, kad amerikiečių lietu

vių kultūrinio gyvenimo tikra pažiba yra 
du mėnesiniai žurnalai — “Studentų Žodis” 
ir “Šv. Kazimiero Akademijos Aidai”. Abu 
jaunimo žurnalai, abu jaunimo prirašomi tik 
lietuviškai.

Daugeliui ir idealistų lietuvių amerikiečių 
atrodo nesąmoninga užsispyrusiai laikytis į- 
sitikinimo eiti į jaunimų tik grynai lietu
višku keliu, tik lietuvių kalba. Bet ar tai ne 
idealas, vertas labai sunkių jrastaiigų, nors 
dažnai ir neduodančių apčiuopiamų vaisių? 
Lengvu keliu gali bet kas eiti!

DRAUGAS

Tautiečiai, Beit h Dileli IM!
Paskutinėmis dienomis atė- kad kuo daugiausia surinkti 

ję iš Lietuvos laikraščiai vaiz-' aukų, kad sudaryti didesnę 
džiai nurodo, kaip dideliu yra Kalėdų dovanų Vilniaus kraš- 
reikalas skubiai eiti į pagal-! tui. Tų darbų reikia pradėti 
bų atgautam Vilniaus kraštui,! tuoj, nebegaišuojant. 
kurį okupantai suvargino, nu
alino. Pagalbos reikalingųjų 
žmonių yra dešimtimis tūks
tančių. Be to, reikia atstaty
ti suardytas, sugriautas įvai-

, 1suteikė. Lietuvos kariuofcnenė 
netuščiomis rankomis įniarša- 
vo į Vilnių. Ji atsivežė su sa
vimi duonos, vaistų, drabužių. 
Bet šelpimo darbas turės eiti 
per visų žienių. Nualinto kra
što atstatymas truks daug me
tų. Ir šelpimo ir atstatymo 
darbų turės dirbti visa tauta. 
Nėra išimties nė mums, šio 
krašto lietuviams. Pagalbos 
rankų ištiesti reikalauja ir 
tautiškoji ir krikščioniškoji 
pareiga.

Ligi šiol tik maža mūsų da
lis tų šventų pareigų atliko. 
Netoli milijono Amerikos lie
tuvių atgautam Vilniui nė pe
nkių tūkstančių dolerių dar 
nesudėjo. Tiesiog skandalas! 
Kur mūsų tautinis jausmas? 
Kur patriotizmas? Kur tau
tos ir artimo meilė?

Pastaromis dienomis aukų
Vilniaus kraštui per Federa
cijos centrų prisiųsta iš šių 
kolonijų: So. Boston, Mas»., 
nuo Maldos Apaštalystės drau 
gijos — $30.00; Connecticut

Lietuvos vyriausybė ir vi- Moterų Sųjungos apskritys iš 
suomenė daro viskų, kad su-1 savo iždo $10.00; Federacijos 
teikti greitųjų pagalbų.lr jau! apskritys Chicagoje $20.15;

St. Usulis iš Sioux City $5.00; 
P. ir M. Mikolajūnai iš Phi
ladelphia, Pa. $3.00.

Moterų Sųjungos Connecti
cut apskrities sekretorė p-lė 
M. Jo'kūbaitė, prisiųsdaina ap
skrities aukų, laiške rašo:

“Kadangi atgavus mūsų se
nųjų istorinę sostinę Vilnių, 
visų Amerikos lietuvių širdy
se viešpatauja didelis džiaug
smas, taigi turiu pareikštų 
kad prie to džiaugsmo prisi
dėjo ir Moterų Sąjungos Conn. 
apskrities atstovės, suvažiavu
sios į savo metinį suvažiavi
mų.

“Apsvarsčiusios organizaci
jos reikalus nutarė paaukoti 
Vilniaus krašto gyventojų šel
pimui $10.00, kuriuos čia ir 
siunčiu.

r “Sveikinu Tamstų ir visų 
Federacijos valdybų, linkėda
ma geriausių ‘sėkmių dirbti 
katalikybės ir tautos naudai”

Laikas, broliai, 'su brūzti! 
Gyvename, tiesa, sunkiose die
nose. Bet nėra taip jau blo
gai, kad negalėtume po dole- 
rukų ar kad ir po dešimtukų

Daugiau tokių laiškučių ir 
tokių organizacijų, fkūrios ne
užmiršta savo tautines parei
gas atlikti!

Visų organizacijij ir drau
gijų valdybos yra prašomos 
priminti savo nariams, kad 
didesnė ar mažesnė auka pri

sidėtų (kas gali doleriu) prie

nei sušelpti.

“Amerika” gražų sumany
mų paskelbė. Amerikos lietu
viai tuoj sudeda po vienų do
lerį ir pasiunčia vilniečiams 
Kalėdų dovanėlę. Reikia ma
nyti, kad tų praktiškų suma
nymų patriotingieji lieĄiviai 
parems ir pradžiugins suvar
gusius Vilniaiiš krašto gyven
tojus.

Federacijos skyriai tesuda
ro kolonijose komitetus, ku
rie pereitų per namus ir ki
tokias priemones panaudotų,

suteikimo džiaugsmo vilnie
čiams Kalėdų šventėje.

Siųsdami aukas per Fede
racijų, čekius rašykite iždinin
ko kųn. Pr. Juro vardu, o sių
skite sekretoriui — 2334 Sa 
Oakley Avė., Chicago, III.

Leonardas Simutis,
ALRKF sekretorius

Maršalas Smigly-Rydz
Skundžiasi Dėl Įžeidimų

Iš Bukarešto praneša, jog kaltina, kad jis, faktinai tu- 
Rumunijos teritorijoj inter- rėdaimas visų Lenki jos valdžių 
nuotasis Lenkijos maršalas, savo rankose, nepadarė jokių
Smigly-Rydz atsiuntęs Rumu-i reikalingų reformų susitvar- veno, žinome tat ir neužmirš-
nijos vyriausybei prašymų, kyti vidaus politikoj, praves- 
kuriame jis prašo perkelti į. ti žemės ir mažumų politikos 
kitų vietų. Ten, kur jis dabar reformų ir paleisti visai nusi
gyvenus, jį nuolat įžeidinėjų bankrutijusių lenkų valdžios 
lenkų pabėgėliai. partiją ir politikuojančius ka-

Ry|lz-8miglų lenkai labai rininkus. (“U.”)

Kas Girdėti Seinų Krašte
Atvykę iš Seinų apskrities: šte nesiima jokio tvarkymo 

gyventojai pasakoja, kad <pe-'darbo. Lietuviai yra tvirto 
reitų savaitę į Seinų apskritį> nusistatymo. Vokiečių vyriau- 
vokiečiai sutraukė daug ka-| sybė jų nevaržanti, ir jie lais- 
riuomenės, kuri ten atlikinė-1 viau gali dirbti lietuviškų da- 
ja karinius pratimus. Keletą! rbų. Lietuvių tarpe esąs įsi
gyvenusių vokiečių tautybės tikinimas, kad nepoilgo galės 
Lenkijos piliečių iškelti į ki- jaustis visai laisvi. (“U.”) 
tas arčiau vokiečių sienos Le
nkijos vietas. Naujų, iš Pa
baltijos valstybių perkeliamų 
vokiečių Seinų apskrity ne-, 
apgyvendinama. Labai daug 
iškertama miškų ir gabena
ma toliau į vokiečių pusę. Sa
ko, kad tai atgabentiems iš 
Pabaltijo valstybių vokiečia
ms juos gabena apšildymai.
Šiaip, vokiečiai užimtam krar

Vilniuje Bus Daug 
Suvažiavimų

Metų pabaigoje ir naujųjų 
pradžioje paprastai įvairios 
organizacijos šaukia savo vi
suotinius suvažiavimus. Paty
rėme, kad šiemet visa eilė to
kių suvažiavimų numatyta su
kviesti Vilniuje. (“M. L.”)
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KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI
Vcžnas ir členavas profeso

riau:
Su dideliu iš anksto denk 

ju profesoriui ir tavo mac- 
ni.1111 delnui, ant kurio pra
šau ištlumočyti mano pakau
šy revoliucijų keliantį, o visų 
kūnų drugiu krečiantį klausi
mų, būtent, kieno paminklas 
turi stovėti ant Šv. Kazimie
ro Akademijos plečiaus prie 
Marąuette Road ir So. Rock- 
well St.: gyvo, ar jau miru
sio žmogaus? Aš tai šneku ne 
iš piršto išlaužęs. Štai, praei
tų nedėlių nusipirkęs angels- 
kų ipoperų radau joj garsi
nant, kad. viena mūsų dar gy
va daktariška provišenija bn
vo “ instrumentai in the foun- 
ding of St. Casimir academy 
and Holy Cross hospital”. Tki 
šiol aš ir visas šviesus lietu
viškas svietas Amerike žino
jo, kad toji mūsų kultūrinė ir 
mokslo įstaiga stojo ačiū švie
siu.; atminties garbingam kn- 
nigui A. Staniukvnui, kurio 
vardui įamžinti artisto iškal
ta marmurinė figūra ir pasta
tyta ant akademijos plečiaus.

Macnaus delno profesoriau! 
Daryk savo delnu kų nors, 
kad ant to akmens, ant kurio 
dabar stovi kun. A. Stani ūky 
no statula, kurių nors dienų 
neatsistotų

angels'koj poperoj a Į garsinto 
dat gyvo žmogaus figūra.

Mertvec
Atsakymas. — Mirtingiau- 

sias tavorščiau, prašau nusi
raminti. Nieko panašaus neat
sitiks. Paikų smertelnų žmo
nių ant svieto niekuomet ne
truko ir netruks. Šv. Kazi
miero akademijos steigėju bu
vo ir amžiams pasiliks švie
sios atminties kun. A. Staniui 
kynn.s. Prie to dar pridedu ir 
mažų rodų: tavorščiau, dau
giau pašvęsk laikų maldai, 
tuomet mažiau turėsi laiko 
melagingoms laikraščių ži
nioms, kuriomis paprastai 
dangstomi garbėtroškos.

Prašau Nesijuokti
Į siuvyklų tėvas atsivedė 

devynelgį Jurgiuku ir užsa
kė jam naujų kostiumų. Siu- 
vatos į kelnaites, — paprašė

— Ar į švarkelį įdėti kiek 
vatos, kad piečiai gražiau at
rodytų ?

— Ne, ne! Geriau įdėkite 
vatos į 'kelnaites, — paprasšė 
Jurgiukas, pažvelgęs į tėvo 
diržų.

Pirkėja: Šita mėsa man vi
sai nepatinka. Pereitų savai
tę buvo daug geresnė.

Mėsininkas: Tamsta klysti, 
poniute. Juk čia ta pati kul
šis, nuo kurios až tamstai at-

praeitų nedėlių kiitau pereitų kartų.

Vilniečius
Vilniečių ir sostinės išvada- ko: drabužių, mediciniškos po 

vinias buvo mūsų ir svajonių galbos, net maisto. Palengvin- 
ir pastangų tikslas per 19 me- kini bent dalį jų vargų. Te
tų. Jų išvadavimas buvo lie- gul jų ir mūsų džiaugsmas 
tuvių tautas garbės ir Lietu-! bus visuotinas: renkdami Vi- 
vos gyvybės uždavinys. Daug’ lniaus atvadavimo iškilmes,
tam energijos pašvęsta, daug 
neramių dienų pergyventa.

Dabar kai jau ir Vilnius ir 
didelė dalis Vilnijos sugryžo 
prie Lietuvos, pasveikinkim 
vilniečius ištiestomis bet ir

savo dovanomis nušluostyki
me jų vargų ašaras, — savo 
brolišku nuoširdumu leiskime 
jiems pajusti laimingesnės a- 
teities tikrovę.

Vilniaus sugryžimo faktas,
netuščiomis rankomis. Juk ge-l Vilniaus istorinių paminklų
rai žinom kų vilniečiai pergy- paslaptingoji kalba, Aušros 

Vartai, Basanavičiaus kap
kime, kad jiems trūksta visa-| ateinančių Kalėdų šventac 

niškoje nuotaikoje teneapb 
kia nei vienos lietuviškos šei
mynos, draugijos teneaplenkia 
nei vienos kolonijos. Pradėję 
nuo 10 spalio rūpesniais {gntų 
džiaugsmo simfonijų, tęskime 
jų tolian minėdami Vilniaus 
sugryžimų, ne tam kad pasi
girti, bet tam kad pagelbėti 
pagalbos reikalingiems vilnie
čiams.

P. Žadeikis,
Lietuvos Atstovas

YVashington, I). C-,
1939 m. lapkričio 20 <i.

Lietuvos Sienų Ilgumas
Lietuvos sienos dabar su

daro apie 1425 kilometrus, iš 
jų 570 km. tenka Latvijos, 525 
km. Sovietų Rusijos, 310 km. 
Vokietijos ir 20 k»m. pajūrio 
sienai. (“M. L.”)

Henry P. Chandler, buvęs 
prezidentu Chicago Bar Asso
ciation, paskirtas direktorium 
administracinio ofiso federa- 
lių teismų visose Amer. J.
Valstybėse. (Acme teephoto)1 SKAITYKITE “DRAUGĄ »»
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GRAŽŪS VIENINGO DARBO VAISIAI. - 
LIETUVIS VĖL IŠRINKTAS TEISĖJU. -

ŠIS - TAS
SPBINO VALLKY, ILL. — 

Savo laiku esu rašęs apie tai, 
kad bus Šv. Onos parapijos 
vakarienė. Toji vakarienė, 
“Annual super”, buvo 22 d. 
lapkričio. Žmonių susirinko 
gana daug. Pelno liko $700.00, 
kaip klebonas pranešė kitų 
sekmadienj, iš sakyklos. Pa
žymėtina, kad vakarienėj da
lyvavo daug ir svetimtaučiu 
nekataliku.

Lapkričio 21 d. buvo rinki
mai. .ludge of City Court iš
rinktas lietuvis, juristas Vin
cas Vienbiskis (AVilliam Win- 
biseus). .Jis 'savo oponentų — 

įlų Paul Peronų sumušė su-
)š 300 balsų. Reikia pažy- 

Tnėt, kad V. Vienbiskis yra 
geras advokatas, geras kata
likas ir nuoširdus, draugiškas 
žmogus. Niekados nėra atsa
kęs 'savo paramos geriems 
tikslams. Išrinktas 6 metų ter
minui. Sykiu bus ir Chicagos 
miesto teisėju.

Svarbu yra Chicago lietu
viams susipažinti su William 
AVinbiscus, nes reikale gali
turėti gerų ipatarėjų.

* * *

Lapkričio 17 d. mirė Jonas 
Armonas, 71 metų amž., Yra 
gyvenęs Detroit, Mich., ir 
Rockford, III. Paliko žmonų 
ir gaišia, išauklėtų šeimų. Pa
laidotas bažnytinėmis apeigo
mis Šv. Onos parapijos ka
puose.
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kad kiekvienas sąmoningai! lietuvis turėtų tam tikslui su
teikti kiok gali stambesnę aukų, kad mūsų misijonierius, 
kun. Jakaitis, galėtu greitu laiku grįžti į Argentinų pradėti 
taip reikalingos bažnyčios statybos darbų.

Jaunuolis Pilipaitis rašo iš 
Green River, VVyoming, kad 
tenai naktimis dabar būna že
miau nulio (below zero).

Dabar eina “Draugo” pre
numeravimo vajus. Būtų la
bai gerai, kad mūsų Iklelnmas 
iš sakyklos paragintų žmo
nes, nes laikraštis, geras, ka
talikiškas, — tai savo rūšies 
mokykla. Nei mokyčiausias 
diaugas neduos tiek patari
mų, kiek laikraštis, ypatingai 
“Draugas”.

* * *

Darbai kasyklose esti taip: 
kada būna šalčiau, eina gė
liau; kada būna šilčiau, eina 
suvis silpnai.

Iš WPA vienus atleidžia, 
kitus iš naujo priima. Taip 
ir eina darbininkai per šeren- 
ga. A. P.

Dariui - Girėnui 
Paminklas Brooklyne

BROOKLYn, N. Y. — A- 
merikos Lietuvių Piliečių klū
bas iškėlęs sumanymų pasta
tyti Brooklyne paminklų Da
riui ir Girėnui. Tuo tikslu bu
vo sušauktas susirinkimas, ku
riame dalyvavo 79 atstovai iš 
38 organizacijų, draugijų ir 
klubų. Susirinkamas vienbal
siai pritaręs sumanymui. Pa
minklų statyti pasiūlyta aikš-

darykite ką
JIE DAVĖ
Prrilūrtkltę Marku atrtat.*•"» 'O-SmolU Autflto ^pa- 

Jei ji. jum, '
atsiminkite jXr

MARKS JCSV KMR-
VATA«K! I*OR,TK

’ vl.y pirmaperJirtrėklte Ala pasiūliji. 
mo kokybe Ir vertybę pa- 
lyginant eaoh kaina*... ta 
padarę. tapolte Marko 
Boootrr Koatumcri. HO,OOI!

BKStrGSs'

Yra nustatyta, kad aviaci
jos studentai turi būti 5 pėdų 
ir 6 colių aukščio. Šiame at
vaizde Kathleen Hildebrand, 
vienos Kansas City kolegijos 
studentė, turinti, taip sakant,

tėj, kuriai miestas, lietuvių 
pastangomis, davė vardų “Li
tuanica Sąuare”. Tačiau vie
ta galutinai dar nenustatyta 
ir palikta diskusuoti iki kito 
susirinkimo.

Paminklo statymo komite- 
tan išrinkta: Jonas Šaltis, pi- 
rmin., V. Šabūnas, vice pinu., 
A. Dudonis, sekr., J. Spurga, 
iždininku, adv. S. Briedis, fin. 
sekr., J. Karpus ir J. Kairys, 
iždo globėjai.

Lietuvis Philharmonic
Orkestros Programoj

CLEVELAND, O. — Vie
tos anglų spauda praneša, kad 
lapkričio 29 d., miesto maža
me teatre bus koncertas, kurį 
išpildys Clevelando Pbilhar- 
monic orkestrą. Vakaro so
listais bus Vincas Greičius ir 
W. Cerveny. šį 'koncertų ren-

Darbštumo Pavyzdys
CLEVELAND, O. — Pran. 

gia miestas, kad žmonės gau-išv. Nuolatinės Pagalbos par.
tų progos išgirsti geros mu
zikos. Įžanga nemokama. Lie
tuviai, turite geros progos pa
sigerėti aukščiausio laipsnio
muzikos grožiu ten tpat išgir-1 dolerių.

Pagelbėkim Argentinos 

Lietuviams
Pietų Amerikos respublikoje Argentinoje gyvenų apie ke- 

turiasdešimts tūkstančių lietuvių, kurie ligi šiol tenai neturi 
nei vienos savos bažnyčios, dėl to kad darbininkų uždarbiai
toje šalyje yra menki, ir lietuviai Argentinoje taip skurdžiai, sitamauja nuoširdžių mus ap
gyvena, kad jie patys nepajėgia įsigyti parapijinės nuosa- lodismentų. Kitas redaktorius 
vybės. ........................

Marijonų misijonieriai, dvasios vadų įprašyti, praeitų va
sario mėnesį išvyko į Pietų Amerikų darbuotis tarp argen
tiniečių, tačiau jiems nuvykus pasireiškė, kad Argentinos go 
lietuviai neturi nei namo kunigams apgyvendinti, nei galimy
bės įsigyti sklypų žemės ir pasistatyti ors menkutę bažnytėlę.

Dėl to, marijonų misijonierius, kun. Jonas J. Jakaitis, ku
ris buvo nuvykęs į Argentinų, dabar lanko lietuvių parapi
jas Amerikoje, prašydamas amerikiečius pagelbėti pastatyti 
Buenos Aires mieste nors nedidelę misijų bažnytėlę, kuri bus 
pirmoji lietuvių bažnyčia Argentinoje.

Chicagoie jis darbuosis sekančiomis dienomis:
SS. PETRO ir POVILO, West Pullman — gruodžio 3 d.
S V. JURGIO, Bridgeport — gruodžio 10 d.
VISŲ š V NTŲJŲ, Roseland — gruodžio 17 d.
AUSROS VARTŲ. West Side — gruodžio 24 d.
NEKALTO PRASIDĖJIMO, Brighton Park — gruod. 31 d.
DIEVO APVAIZDOS, Aštuonioliktos Oatvės — sausio 5 d
SV. MYKOLO, North Side — sausio 14 d.
Lietuvių misijų bažnytėlės tolymoje Argentinoje steigimas ša i s. Daug dirbom, bet ture- 

ir savo vargstančių tautiečių tame mūsiškiems nepalankiame1 jom tik 6 rankas. Nebuvo ga- 
krašte parėmimas yra taip didelės svarbos ir kilnus darbas, ’linia viskl) apimt Rrtf turi'

pramuštų galvų prie aviacijos, 

daro gi'.nnastikų — išsiteisti. 

Jai trūksta vieno colio reika

lingam aukščiui. (Acme tele

photo)

site vietos lietuvių smuikinin
kų, kuris, apart solo grojimo, 
yra tos orkestros koncertmas- 
ter.

Jau Rodoma Nauji 
Paveikslai Iš Lietuvos

NEVV BRITA1N, CONN. —
Pereitų sekmadienį, Šv. An
driejaus parapijos salėje bu
vo rodomi iš Lietuvos gražūs 
spalvuoti paveikslai, kuriuos 
rodė J. Januškevičius, Jr. iš 
Hartford. Žiūrėtojų prisirin
kę buvo įpilnutė salė; daugįi tratoms, kas zeceris, kompo- 
žmonių matėsi tekių, kurie! zitorius etc... Toliau papasa- 
niekur nesilanko ir niekamj kojo savo nuotykį Brooklyne, 

netiki, bet šį kartų nepatin-į kai atvykęs iš Pennsylvanijos 
gėjo ateiti ir beabejo neapsi- žmogus į “Garsų ’ atšaukė 
vylė, nes paveikslai gražūs ir Lš namų besirengiantį ilsėtis V Indas, knygius

įdomūs, verta visiems pama
tyti.

klebonas kun. J. Andžinlaitis 
pranešė žmonėms bažnyčioje, 
kad paskutinis parap. baza
ras davė pelno virš tūkstantį

VILNIUI LAISVę ATGAVUS
O, Vilniau! sunkų dvasios skausmų iškentėjai, 
kančių daugybę tau prisuko smarkūs vėjui, 
ilgai prislėgtas tuvo tvirtas žodis buvo; 

vienok viltis liunsybėj vėl gyvent nežuvo.
Ji drųsiai augo ant visų tautos dirvonų, 
ant lauko Gedimino žemės ištvermingos 
kų amžius kentė nuo liepsnos tironų 
o saulei tekant ruošės prie kovos teisingos. 

Dabar tų, Vilniau, su liuosybė ta džiaugiesi.
Ir Lietuva iš to sau naujų džiaugsmų semia; 
prie tavo bokštų lietuvybės plentų tiesiu,

• su širdingumu ji ąpsėja tavo žemę.
Dabar ir žmonės Lietuvos lengviau kvėpuoja; 
namus, sodybas savo jie dėl tavęs puošia;
Jau Vilnius'mūsų yra laisvas — jie kartoja. 
Sveikatai Vilniaus ir išeiviai puotų ruošiu.

Su tuo džiaugsmu atėjo Kaunui laikas naujas; 
nors dalį gavo kas dėl jo seniai priklauso, 
tekės iper jį rimtos gadynės gyvus kraujas — 
tas kraujas, kurs gilintos žemelės žodžių klauso. 

Upeliai, upės kų sujungia Vilnių, Kaunu, 
aukštai pakils, eis Vilniaus žemę atgaivinti; 
jų pievos užaugins tikrovių mintį sraunų 

dėl ko kareiviai mūsų ėjo Vilnių ginti...
Šių dienų, Vilniaus laisvų rankų mes apglobę, 
pavešim savo širdis vien darbams tėvynės, 
o ji galės apginti tų garbingų lobį 
jei audros įplėštų jį iš lietuvių krutinės.

Jei Lietuvos ir Vilniaus begalinį džiaugsmų 
kaimynų besotybė alkana sugertų, 
dangus atneštų jai dausų augninį griausmų, 
dangus ir žaizdų 'mūsų su šviesa aptvertų 

i . Eglės Šaka.

“Draugo” 30 Metu Sukakties Punta
(Tęsinys)

Red. Leonardas šimutis
— Pasveikinęs susirinkusius 

prabilo: — Dienraštis “Drau
gas” tarnavo visuomenei 30 
mietų. Iš karto kaip savaitraš
tis, o nuo 1916 metų — dien
raštis. Jei čia prabūstm 30 va
landų, — būsime atšventę jo 
jubiliejų.

Daug žmonių neskiria, kas 
yra redaktorius, kas adminis-

redaktorių į spaustuvę ir pa
reikalavo pamainyti adresų.

Kitų kartų atėjusi moteris 
išreilkalavo, kad jų priimtų 
redaktorius.

— Mano vyras mirė. Aš no
rėčiau paskelbti jo mirtį.

— Labai gaila.
— Kiek už colį?
— 75 centai.
— Vaje tu mano, — jis Bu

vo f> pėdų vyras. —
— Norėčiau supažindinti su 

tuo redakcijos imažu štabu. 
Pas mus redakcijoj viens sun
kiausiai dirbančių yra Petras 
Tumnsonis. Jis prakalbų ne
sakė niekur, susirinkimuose 
nebūna, o vis gi spaudos dar
bų dirba per 40 metų. Jis už-' 1
— Tgnas Sakalas, tai mano it 
'“antroji žmona”. Jis “Drau-

” redakcijoj seniau dirba 
už mane, bene 21 melus. Jis 
spaudoj pasireiškė beletristi
ka, straipsniais.

Aš dirbu 13 metų prie dien
raščio “Draugo”. Sumušiau 
rekordų. Kiti vyr. redaktoriai 
dirbo trumpinu.

Gerb. “Draugo” adminis
tratorius pranešė, kad “Drau
gas” didės. Mūs visų ambicija
— troškimas, kad jis būt di
desnis. Rimtai turini konku
ruot ru kitais, su idėjos prie-

po 5, fi ir 7 redaktorius. Jau
nų dienų draugas ir bendra Į 
darbia I). G. kan. d-ras Nn-I

kytojai. Visus kviečiu į ben 
drų darbų.

Tegyvuoja “Draugus”, 
kičiniai, bendradarbiui ir 
mojai ilginusius melus!

(Bus daugiau)

rė

Prisikėlimo bažnyčios 
statyba nesustojo

Didelis nerimas dėl Enro- 
i pos karo ir piniginiai sunku- 
| mai atsiradę dėl Klaipėdos 

netekimo labai apsun'kii-.y sta
mbesniuosius Lietuvos užsuko 

' jimus. Kai kas manė, kad jr 
Paminklinės Prisikėlimo baž
nyčios statyba bent laikinai 
turės sustoti, tačiau kun. P. 
Kapočiaus ipasirvžimas nuga
lėjo kliūtis, ir Šventovės sta
tyba, jos įrengimo darbai sma
rkiai vykdomi visų laikų. Da
bartiniu metu baigiamas tin
kuoti vidus ir dedami langai. 
Šiemet norimu dar įdėli grin
dis.

NORI GAUTI $50 
KALĖDOMS? —
$50, kuriuos galėtum išleisti 
savo mylimiesiems? Na, nenu
simink — yra Santa Ciaus ir 
jo vardas — draugingas kre
ditas. Toks kreditas, kokį ga-

vi.cka's pasakė: — dirbkite ir 
aš padėsiu, duosiu talkinin
kų. — Mes džiaugiamės Ta ži- gauti pas Marus. rl ikrą tit
nia. Nuo ryt ne 3, bet dau
giau dirbs prie dienraščio. 
Štai — Jonas Pilipauskas. Jis 
jau sėdės viršuje, redakcijoj. 
Kitas jaunas vyras, gabus pu
blicistas — Antanas Skirias. 
Jis irgi bendradarbiaus.

dirba spaustuvėje, kartais net 
po 20 valandų. Prieš šį jubi
liejų susirgo, jam padaryta o- 
peraeija šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Agentų generolas — br.

- br. Sta
nislovas, be to, br. Jonas Sei- 
butis, br. Vincas Žvingila«-, Jo
nas Kulikauskas ir kiti. Di-

vedėjas, kun. J. Dambrauskas. 
MIC. Jis vajų gerai praves.

Norėčiau suminėti tuos, ku
riais remiasi dienraščio ‘Drau 
go’ išlaikymas. Jie ir toliau 
bus “Draugo” stulpai, palai-

sa, brangieji, jūsų kreditas 
pas Marks gera's dabar iki $50. 
$50, kad galėtum išleisti savo

.m Įuuiias oabs ‘sm.R.Wnv.ip oa 
sau bet kuriame iš septynių 
didžiulių Marks krautuvių. 7 
didžiulės krautuvės pilnutėlės

j visko ko tik reikia visai šei- 
\crta paminėti brolį Jonų! ,naį — drabužių ir papaoša- 

Peldžių. Jis apie 20-25 metai; ,ų> iaįkro(lžių, radio ir t. t.

Kalėdų dovanų pilna! Tad, 
paveskite Marks, Ikad pralink
smintų Jūsų Kalėdas!

Pasinaudokite kreditu, kad 
galėtumėt būti Santa ('lauš 
— pradėk draugiškų kreditų 
pas Marks — nėra jokių ne
malonumų — jokių nemalonių 
klausimų — nėra delsimo — 
ir viskas tikrai konfideneija-dėja redakcijos štabas, didėja 

ir'spaustuvės darbininkai. Štai pa| 
paskelbtojo “Draugo” vajaus f;erįausia, Ikad gali pirkti

anksti ir išvengti Kalėdinės 
kamšos, nes už pirkinius terei- 

1 kės pradėti uiokėti tik kitais 

metais. Tai Marks būdas pa
sveikinti jus “Linksmomis 
Kalėdomis — Jus visus!”

T

k FLAVOR ALL 
ITS 0WN THATI 

MILIIONS PREFER

Ar kenčiate niežiejimą. 
nudegimą, arba odoe ligą? 
Nekentėkit) Žemo per 30 
metp gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema. ižbėrimns, 
epnogns ir kitokios odoe 
negalavimas. Pirk Žemo 
Šiandieni Vienose aptiek o 
se. 35c, 60c, 11.00.žemo

FOR SKINI I PRI T m I Q M

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H I P... 10 vai. ryto 

(1480 Kilocyeles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiukaitė *
Jonas Rukžtnla * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto Iki II vai. W H I P 
Kas Ryta * Kaa Ryta
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LABDARIŲ DIRVA1
J

/

Poseiminis susirinkimas
Šį va'karų, 7:30 valandą, 

Dievo Apvaizdos ijmrnp. salėj 
bus labai svarbus Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimas, j kurį turi at
vykti visų kuopų atstovai, ce
ntro valdyba, direktoriai ir 
visi, kurie domisi mūsų są
jungos veikimu.

Neužmirškite, kad šis susi
rinkimas yra poseiminis. Bus 
išduota seimo raportai ir pa
sitarta apie vykdymą seimo 
nutarimų. Valdyba

1 kuopa švenčia

Kalėdos ir mes
Iki Kalėdų nebėra nė me

nesio. Labdariai — centras ir 
'kuopos turės gerai subruzti, 
kad tinkamai prie tos bran-

Būsimąjį sekmadienį Lab
darių Sąjungos 1 kuopa, Town 
of Lake, iškilmingu bankietu 
švenčia savo 25 metų veikimo 
sukaktį. Kuopa kviečia atvy
kti į bankietą ne vien vieti
nius žmones, bet visų koloni
jų labdarius ir visą visuomo 
nę.

Pirmoji kuopa — mū'sų są
jungos pagrindas. Ji pmno- 
ji susiorganizavo, pirmoji pra 
dėjo veikti, ir veikime per 
dvidešimtį penkerius metus 
visuomet buvo pirmųjų eilėse. 
Dėka darbščios vadovybės ir 
narių, dėka klebono kun. A. 
Skrip'kos nuoširdžiam pritari
mui, 1 kuopa pajėgė nuveikti 
daug didelių ir gražių darbų

DKACOiS

Meškų veislės, bet ramus, gyvulys, vadinamas panda Chicago zoologijos sode (cbicagie- 
čių pramintas Mei-Mei) susilaukęs savo giminės grinorio (dešinėj), kuriuos supažindina žvė
ryno prižiūrėtojas. Tos rūšies žvėrys sugauna mi tik vienoj Kinijos provincijoj, Azijoj. 
(Acme telephoto)

vieta — Gudlaukio kaimas y- 
ra gana atokiai nuo kitų mie
stelių, tarpgiryje, todėl tiki
masi, kad čia ateityje išaugs 
naujas miestelis. Pradžiai jau 
yra pastatyta laikinė medinė 
bažnytėlė, nupirkta žemes pa
rapijom namams ir kapams. 
Kapai jau gražiai aptverti. 
Parapijos klebonu paskirtas 
vik. J. Šeštokas.

Rasta Senoviška Ietis
ALYTUS. — Jurkonių kai

me pas vieną gyventoją už
tikta gana gerai užsilikusi se
noviška ietis. Pilietis aiškina,

' kad jis tą ietį rado kasdamas 
J žemes prie plento, statant ke- 
į lių rajono namelį. Ietis iš pi- 
' liečio nupirkta ir padėta į 
( Dzūkų muziejų, priešistorinį 
- skyrių.

LIETUVIAI DAKTARAI

T«l. Yard* 814A
VALANDOS: Nuo 11 iki 121 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki < ii f 9d t 

Šventadieniais: 11 iki U

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

u akiui un ori taiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1440 So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais j* 

Penktadieniai*
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7.9 p. 
3147 S. Halsted St. Chlcage

Pirmadieniai*, Trečiadieniai* u 
Šeštadieniai*

Valandoa; 3—8 P. lt

Tel OANal 6969

DR. W ALTER J. PH
GYDYT0JA8 IR CHIRURGĄ* 

2155 West Cermak

ILUP^
JRGA*

labdarybės srityje. Ji daug 
gios mums šventės prisiruoš-’ suJe|pe vietos lietuviy> kurie

buvo pašalpos reikalingi. To
kių sušelptųjų buvo ne vienas, 
kitas, bet šimtai. Ji gau'siai 
dėjosi prie visų Labdarių Są
jungos centro darbų: ligoni
nės pastatymo, ūkio išmokėji
mo, prieglaudos fondo augini
mo ir t.t. Piknikuose, išvažia* 
vimuose, Kapų Puošimo die
nose, visose rinkliavose, 1 kp. 
veikėjai tikrai šauniai, tikrai 
nuoširdžiai pasidarbuodavo.

r>

ti

Kalbėdamas apie tinkamą 
prisiruošimą prie Kalėdų šve
nčių, turiu galvoje' lietuvių 
Liednuomenę, kuri yra reika
linga mūsų pagalbos. Mūsų 
pareiga pasirūpinti, kad bent 
Kalėdų dieną visi mūsų tau
tiečiai turėtų ką geriau pa
valgyti, kad neturtingųjų vai
kinus aplankytų Kalėdų Die
dukas su dovanėlėmis.

Kuopų veikėjai turi žiūrėti, 
kad šiemet šiuo reikalu būti-

komediją “Moterų Triūsas”.. Vilniaus Kavinėse 
Šis vaidinimas statomas pir
mą kartą Šv. Antano parapi
jos svetainėj, Cicero.

Lietuviška Muzika
Vilniuje lankėsi daug Lie-

Įsteigta Nauja Parapija
ŠAKIAI. — Gudlaukio apy

linkės gyventojai, kun. J. šeš
toko paraginti, įsisteigė Gud- 
laifkio parapiją, prie kurios 
iš aplinkinių šakių. Gelgau
diškio ir Slavikų parapijų pri
sidėjo 13 kaimų Parapijos

LIETUVIAI DAKTARAI OFISO VALANDOS: 
1 — 4 ir 6:30 — 8:39 

ir pagal sutartį.Tek Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tek Cicero 1484.

DR. F. C. WINSKONAfc
PHY8ICIAN AND SURGBO* 
2158 W. CERMAK SAAB 

Ofiso tek Canal 2340 
Otiso Vai. 2—4 ir 2—8

Res. 2305 S. Leavltt St, 
Rea tek Canal 0402

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, DLL.
Tek MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki i 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 v. R 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vak ryte

telefonas HRldock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 Tik ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieniai*

Susitariu*.

Vaidintojai — ponų MiGYo' tuvos universiteto studentų ir 
laičių grupė, kuri visados pu-' kitų ekskursantų. Kavinėse ii 
buką prajuokina. I kitose pasilinksminimo vieto-

Šio parengi'.no ,pelna.s ski-j sp> kur susirinkdavo didesnis 
riamas našlaičių ir vaikų su- b«rys lietuvių, orkestras gro- 
šelpimui. Todėl visils nuošir- <tavo suktinį, spaudos valsą 
džiai kviečiame šį’ Labdarių1 >r keletą popuri iš mūsų liau- 
pa rengimą paremti. Tikietai dainelių. Kiekviename di- 
visieins prieinami — tik 25 desniame viešbutyje, valgyk

loje bei kavinėje yra <po kele
tą padavėjų, kurie kalba gra

. . žiai lietuviškai. Kiti iš jų sku-
kviečiame ne Uk pavienius n(fel, k„d wniau lietuviskai 
asmenis, bet ir draugijas ši i gerai kalbėję, bet per 19 me- 

t tų bent kiek pamiršę ir dabar 
suprasti viską gerai supran
tą, bet tik esą sunkiau kalbė
ti. Tą patį kalbėjo ir dauge
lis vežikų.

centai.
Tad dar kartą nuoširdžiai

MADE HER 
MISERABLE 

Read Row 
StieFomd

Blessed Refief
Museles were so sore 
■be could hardly touch i 
tliem Used Hamlins Wizard Oil Lirriment and
found wonderful reliel. Try it today if your 
museles are stiff. sore, achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt warming action easc pain; 
bring soothing reliel. Pleasant odor. Will not 
stain. Moncy-back guarantee at all drug Stores.

DR. A. JENKIKS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal auta z. j.
Ofiso telefonas PROspctk 6737 
Namą telefonas VIRgima 2421Platesnė kuopos istorija, ti

kus įdėta vėliau. Tuo 
1 kuopą nuoširdžiai

kimasi
nai būtų pasirūpinta. Reikia tarpu 
tuojau suregistruoti 'kolonijo
se pašalpos rei kalinguosius ir 
sudaryti lėšų jų aprūpinimui 
ir (palinksminimui Kalėdų die
ną. Neabejoju, Ikad šiame kil
niame darbe kooperuos ir ki
tos draugijos. Tik reikia tą 
darbą pradėti ir kitus į jį į- 
t raukti. Labd.

Labdarių parengimą paremti
ir susirinkti gruodžio 3 d. į 

raginame ma- šv; Antallo 
lordus skaitytojus

irsveikiname .. ----- - Sv; Antano parapijos svetai
nę, 15th Street ir 49th Ct., 

dalyvauti jos rengiamose ju- cięe,o< A valančius
biliejinėse iškilmėse. lb.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Visiems Labdarių 
Rėmėjams

Gruodžio 3 d. Cicero Lab
darių 3 kuopa rengia gražų 
vaidinimą — dviejų veiksmų

<- l

GERESNIS! 
LEADER’S

DOLLAR DAY
DANIPVVASH

Kun. Mileška Tvarkys 
Vilniuje Labdarybę

KAUNAS. — Karmelitų kle 
bonas kun. Mileška vyks į 
Vilnių, kur organizuos kata
likiškų labdarybės organizaci
jų darbą, šiomis dienomis at
vyko Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovas.

HAM1 IMS

VVIZARD OIL
LIN1MENT

For MUSCULAR ACMfcS and PAIMS 
RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

•3i.’

Pilnas
Maišas
30 SVARŲ
(3c sv. viršaus)
Ketvirtadienyj

ir
Penktadienyj

Ketvirtadienyj 
Maitai mažiau 18 st. 

15 svarą už 89c.
8c. sv. viržans.

Penktadieniiais tiktai 
15 sv. už 69c.
3c. sv. viršaus

PHONE YARDS 4800

Gražiai Išpuošė 
Bažnyčią

PA EŽERĖLIAI. — Paeže- 
rėlių klebono kun. V. Kudir
kos rūpesčiu ir parapijiečių 
duosnumo dėka gražiai išde- 
koruotos bažnyčios vidus. Da
bar bus viena iš puošniausių 
visam Panemuny bažnyčių. 
Gražiai yra sutvarkyti para
pijos kapai ir kiti trobesiai. 
Tad kiekvienam patekusiam 
į šį gražų kampelį daro ma
lonų įspūdį.

Kuolus klebonas vasaros 
metu mano suruošti angelai
čių kongresėlį. Parapijiečiai 
savo kleboną <myli ir gerbia.

(“M. L.”)

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

i-My MORGičiy

or vou m

ur to 
rtooo.

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000- 
per 1’e.L ral Sav Ings and Ixjan Insunmcc Corp., Wa.sliinKton, D. €.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto Iki S v. v. 
Pirmadieni, Ketvtrtadien) Ir defitadlen] nuo 9 v. ryto Iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

, Joseph F. Ortbanskae, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

TEL YAKD8 6667

DR. FRANK G. KWINN
(AVLUUlN8KA!»j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

____ ir Pagal Sutarti._______

DR. P. J. REINAR
tBfclNAKAUSRAHl 

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Re*. — Yard* 3966 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal Butartį.

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

Tek YARda 0994 
Re*. Tek PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliotais nno 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Re*. 6966 Bo. Tahnan Ava.
Re*. Tek GROvehiU 0617 
Offioe T*L HSMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Vai. 
Ketv. ii

ir 7—9 tak. 
Nedėliotais

2423 W. Marquette Road

DR. STRIK0L1S
PHY810IAR aad BURGlOl 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vak vaL
Nedalomi* Mai mtartį. 

Offio* T*L YAM 4787 
■amų TaL PBOiyeot IMI

T*L YARd* 6921 
KĖNIR**.: wood 8107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34
756 West 35th Street

Ofiso T*L VIRcinla 0026 
Reūdendjo* M BEVtriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGJ

4157 Archer Avenue
Ofi8o vai.: 1-6 ir 6—8:30 P.

9989 So.
Valandos 9—10 A. M. 

Nedėliotai* pagal nutarti.

Td OANal 0287
2869

LEADER LAUNDRY
Cicero and Benvyn — Phone ENTERPRISE 3200

EXTRA COST 
VITAMI

H0W TO CLEANSL ANO SOOTHt

TIRED
STRAINEO F.YES

fCASOTINI)

SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OK MCKTMOL-M)

e Don *t Mffer tr<*n burn - 
Ing, smartin* eye«.
Murinę brinfa you 
aulek, kmating ratM.
Murinę’* aix aitra bi- 
gred lenta oomplatafy 
waih atray eya irritt- 
t/on-make your eyes feel
elean,freah,allvel Uae Murinę ttricedafly. 
•Eyr er<rtn dne todurt,dririn(,(l«e.d(Mewarli, 
mmrfee, reedb«, I ato heun. Murinę wi0 Bot cor- 
rtct eyr defleiencie.. For traatmentof organu-eye

R/1VL
r/^EVEs
AT ALL DRUG STORES

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So* Western Avenue
REPUBLIC 6051

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAB IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. ■>

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Tetofona* RlPnbUo 7868

Rea Tek PROspmt t
DR. P. Z. Z ALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reridencija 6600 8o. Artesiaa Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 popui

6 iki 9 v«

Offieo Pilone 
PROapoet 1028 
Vai: 2-4 i

R«* and Offiea
B. Lmvttt lt 

pp. ir 7-9 vak. CANal 9704

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAB)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. (0rd 8L, Chicago 

te

T*L YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL'B
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stimt 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Berado] pagal *ntartj

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTOTAS

4148 South Archer
Katvirtad.n,, f

4631 So. Ashland Avė. 
TG YARd* 0994

v t

I



Trečiadienis, lapkr. 59, 1939

CICEROS LIETUVIŲ KAUJ1ENOS
Apie Parengimus 
Ir Kit Kų

Lapkr. 18 d. či» buvę> ' st "““į;,2
dideli parengimai: C. Y. O. fc g vietaa tiir(,6.

į klubas, sako, viršys visus. Bet 
j kareiviui jiems nepasiduos. 
Šv. Antano draugija irgi turi

šokių vakaras parapijos 'sve 
tainėj, Community Hall taip
gi buvo šokiai, o už vis šau
niausias pasirodė Kareivių 
parengimas Liuosybės svetai
nėje. Publikos buvo nemažai 
ir programa gera. Po progra
mos ėjo šokiai. Draugijai liks 
nemažai pelno. Tai pasidėko- 
jant biznieriams, geriems rė
mėjams: F. Zajauskui, J. Jan
kauskui, K. Andrijauskui ir 
kitiems. Dr-jų grupėse daly
vavo draugijos: Šv. Antano, 
Visų Šventųjų, Tautiškų Se
serų, Dievo Motinos Sopulin
gos, Namų Savininkų klubas, 
Optimistų klūbas ir R. R. klu
bas ir uniformos skyrius. Vi
sos 'kėlė taures aukštyn 
šaukė: 4‘Lai gyvuoja karei
viai!’’

Ant rytojaus draugija lai
kė susirinkimų. Narių atsila
nkė daug ir įstojo 4 nauji. 
3 perstatyti J. Jankausko ir 
K. Vasiliausko. Abu kaimy
nai biznieriai. Vienas turi gė
rimo, o kitas valgių įstaigas. 
Gyvena santaikoj. Taip ir rei
kia.

jau, dr-jų tarpe bus laidotu
vių direktorius A. Petkus ir 
Respublikonų lyderis John 
Pocius. Kurie norit dafyvau- 
ti, nieko nelaukę praneškite, 
nes prie durų bilietai nebus 
parduodami. Bankieto valgius 
gamins Pilkio Liberty Restau- 
rant. Programa taipgi bus 
šauni. Bus rodomi judamieji 
kalbamieji paveikslai “Land 
of the Freedom’’ ir iš buvu
sio pikniko, 9 d. liepos. Daly
vaus dain. “Onuks” Skever, 
Algirdas Brazis su grupe ope
ros artistų, V. Ascila, V. De- 
veikaitė, grupė muzikantų, 
dar ir kiti čia nepažymėti. 
Lietuvos konsulas P. Dauž- 

ir vardis pasakys lietuviškai ka
lbų, o klūbo narys N. Tiftna- 
vick angliškai. Tai tiek kol 
kas.

Jau netoli 3 d. gruodžio 
Raudonos Rožės Klūbo jubi
liejinis bankietas Liuosybės

Vestuvių nestoka. Štai, lap
kričio 19 d. Šv. Antano baž
nyčioj iškilmingomis ceremo
nijomis perėjo moterystės luo- 
man Rainių duktė Adelė. Jos 
širdį užkariavo J. R. Vaičiu
lis iš Melrose Parko.

J. Rainis, senas vietos gy-

svetainėj. Kaip pavieniai, taipĮ 1619 So. 49th Court. Vaičių 
ir dr-jos užsisako vietas. Už-. lis, stambus gyventojas Mel- 
sa'kymai plaukia iš visur. Mei- rose Parke; turi nuosavybę ir 
rase Parko mergaičių klūbas biznį. Laimingo sugyvenimo, 
užsisakė 10 vietų. Optimistų D

Chicagos Lietuvių 
Moterų Klūbas

Savo susirinkime, laikytam 
lapkr. 15 d., Lietuvos Konsu
lato patalpose (J. Daužvar- 
dienė yra klūbo garbės narys) 
svarstyta, kaip galima kuo 
daugiausiai prisidėt prie su- 
šelpimo vilniečių. Iš klūbo iž
do čia pat paaukota $50.00. 
Prie tos sumos viena dosnių
jų klubo narių, M. Brenzaitė, 
nuo savęs aukojo $15.00. Su
sidarė $65.00. Bet klūbas tuo- 
mi nepasitenkina. Nori sukelt 
didesnę sumų. Dėl to, sutarė 
rengti bunco ir card party, 
gruodžio 6 d. vakare, Dariaus 
ir Girėno naujame name, 4414 
S. Westem Ave. Įžanga 50c. 
asmeniui.

Klausykite ‘Draugo’ Radio Programo
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak.

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos.

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau- 
sias ir vertas jūsų pasiklausymo.

WGES - Kiekvienų Antradienį - 7:30 v. vak.

Lietuviškos Radijo 
Programos

Lietuviškos radijo progra
mos, kurių dabar šioje šalyje 
gana daug, neša nemažų nau
dų lietuvių tautai. Per jas 
mes girdime vifcų lietuvišką 
veikimų, kas ir mus pačius 
pažadina prie jo prisidėti; ži
nome lietuvių biznio įstaigas 
ir klausomės instrumentalės 
ir vokalės lietuviškos muzi
kos. Mūsų mėgėjai ir profe
sijonalai dainininkai radijo 
garsuose turi platesnę dirvų

Chicagos Vyčių Žinios
Į naujų darbų!

Chicagos Vyčių choras po 
gražaus pasirodymo arti 4000 
žmonių publikai Margučio su
kaktuvių vakure, pradeda pa 
ruošti naujų dainų programą Į 
savo metiniam koncertui 1941: 
m. sausio 17 dienai.

Tai bus didelis ir origina
lus pasirodymas 'su naujomis 
dainos pajėgomis ir nauja pro 
grama. Kiekvienas mėgstąs 
dainos menų lietuvis dar gali 
prie šio gražaus darbo prisi
dėti.

Turite paskutinę progų — 
lapkričio 30 d. 8 v. v. atvykti 
į AVest Side Had (buv. Mel
dažio salę) 2244 W. 23rd PI 
ir įstoti į mūsų chorų. Po toi 
dienos naujų narių priėmime 
'sąrašas uždaromas.
Kalėdinis Vyties numeris

Gruodžio mėn. Chicagos Vy
čių apskritis išleidžia specia
lų Vyties numerį. Tam nume
riui surinkti ir sutvarkyti 
medžiagų pavesta pirmininkui 
Varnui, kuris pasikviečia sau

Šv. bažnyčioj, 3 vai. popiet. 
Vestuvių puota įvyko parapi
jos svetainėj.

Jurgis Gedvilas yra pavyz
dingas jaunuolis. Jo tėvui J. 
ir K. Gedvilai visur darbuoja
si ir aukomis prisideda prie 
gerų darbų. Yra stambūs pa
rapijos rėmėjai, amžini nariai 
katalikiškų įstaigų, ilgamečiai 
“Draugo“ skaitytojai ir rė
mėjai.

Duok Dieve, kud ir jaunie
ji Gedvilai sektų tėvelių pė
domis. Parapijonas

Tikrai išmintingas žmogus 
visada linksmas. — L. Tols
tojus.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U angliško vertė

Kun. Ant. U. Karaiilkb

LAPKRIČIO 29 d.

Mylimasis tardė Savo Mylė
tini, kad pamatyti, ar jo mei
lė Jam buvo tobula, ir klausė, 
kaip Mylimojo esi mas skyrė
si šuo Jo nešimo. Mylėtinis 
atsakė: “Taip kaip žinojimas 
ir atsiminimas skiriasi nu, 
nežinojimo* ir užuomaršos**.

Džiaugsmas prailgina žmo
gui gyvenimų. — Ekli 30, 23?

DON’T BE GREY

URM Gilia 
Vestuvėms, Bauki»

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

PADĖKONĖ

kalbos grožį. Ar gi jau nėra 
mūsų tautos dainų!

Visi lietuviškų programų 
leidėjai ir dainininkai turėtų
užsiprenumeruoti Varg. S9- talkininkus, 
junges leidžiamų muzikos žu-j 
rnalų “Muzikes žinias’’, 18501 West Side kuopa

ventoja’s, išaugino dukterį ir j į muzikos pasaulį. Jiems yra, 
du sūnus; turi nuosavų namų, didžiausias paakstinimas la-’ 

vintis muzikoje, Šiuomet turi

Wabansia Ave., Chicago, III. 
“Muzikos Žinių” numeruose 
įkas mėnuo telpa naujai para
šytos gražios lietuviškos dai
nos. Taipgi jose skelbiame 
sųjungos didžiausį dainų ir 
giesmių katologų, iš kurio ga
lima pasirinkti tinkamų dai
nų radio programoms. Tuo- 
met mūsų tautiečių radijo va
landas būtų tikrai lietuviškos 
ir malonios. N. Kulys

Kuopa ruošiasi šių savaitę 
padaryti draugiškų subuvimų. 
Kitame 'susirinkime bus nau
jos valdybos rinkimai.

A. Sk.

grty hair. Ony hafc 
raa look old aad M aM»

Yry (ha klodam* llathod (or CoL 
orteg Hnh ... CLAIKOL. Yra*

Mo hlmchiag reąuirod te 
ooitaa tho hab «hra yra ano 
CLAIROL. YooTl lc*o (ho i 
ra yoor hair—I
laokiac color *****

feoaw«MOW.

st

kalbėta visa pramoga. Pačios 
klūbo narės nuo savęs aukoja 
dovanų ir iš kitų prašo: B. 
Ambrose duoda visų tonų an
glių iš savo coal-yardo, Su- 
roniskienė pusę bačkos alaus, 
Kellienė surinko gražių dova
nų, jų tarpe ir puikus radio. 
V. Ručinskienė aukoja visų 
duonų, užkandžiam'© B. Pivo- 
runienė — mėsų ir daug do
vanų. Iš to galima spręsti, 
kiek širdies ir darbo įdeda
ma ton pramogon. Visuome
nės prašome jų paremti savo 
atsilankymu. Beje, Voidat pa
darys dekoracijas staliukams, 
Patrick dumia riešutų užkan- 
džiams. Sunku būtų visa iš
vardyti.

Tik džiugu buvo šių grupę 
moterų matyt taip nuoširdžiai

vilties, kad bus proga savo 
talentų pareikšti oro bango
mis.

Lietuviai, radijų, programų 
leidėjai, taip kaip ir kitatau
čiai, duoda programas biznio 
dėliai. Kitaip radijo valanda 
palaikyti neįmanoma. Todėl 
nenuostabu, kad lietuviškoje 
programoj girdime ir svetim
taučių biznio įstaigų garsini
mus. Tame nėra nieko blogo. 
Svetimtautis, užmokėjęs už 
garsinimų, paremia lietuviškų 
valandų, na, ir klau'sosi, kaip 
jį pagarsina. Iš to išeina, 'kad 
jis užmoka už pasiklausymų 
gražių lietuviškų dainų. Tik 
programo dalyviai, kartais, 
nemalonumo suteikia tam sve
timtaučiui ir patiems lieta- 
viams, kuomet dainininkai 
dainuoja kitų tautų melodijas 
lietuviškais žodžiais- Prasti 
dainų vertiniai atima mūsų

Kidneys Muši 
CleanOufAcids

Kzcss Aclds *nd poisoiMus wwt.* ln your
blood are removed cnlefly thru 9 mllllon tlny 
deilcate Kidney tubes or Uiters. And non- 
oryanlc and non-systemlc disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
Nights. Nervousness. Leg Palns, Clrcles Un-

Escess Aclds. Thls plūs the palllatlve work of 
Cystez may easlly make you fee> likę a new 
person ln Just a few days. Try Cystez under 
the guarantee of money back unless com
pletely satlsfled. Cystez costs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee proteets you.t

Town of Lake Žinutės 1
Labdarių Sųjungos 1 kuopa, —

rengiasi prie sidabrinio jubi-1 
1 liejaus paminėjimo gruodžio:

3 d. Tų dienų ryto 8 vai. bus 
iškilmingos šv. Mišios per 
kurias visi nariai eis prie šv. 
Komunijos. Vakare 6 vai. bus 
-Vakarienė ir graži programa, j 
Bus pagerbti nariai.

• » w
Veikėjų J. ir E. Gedvilų 

•sūnaus Jurgio vestuvės su E- 
leonora Jančauskaitė iš Bri
ghton Park įvyko lapkričio 
25 d., Nekalto Prasidėjimo P.

joam cua. CUUBOt.1

r-r-

VALERIJONAS LUKOŠIUS
kuris mirė lapkr. 18, 1939 lf 
tapo palaidotas lapkr. 22 d . 
o dabar ilsis šv. Kazimie.ro ka
pinėse amžinai nutilęs ir neya- 
1 ėdamas atidėkoti tiems, ku
rie sutetkC jam paskutinį pa
tarnavimą. ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinlmą 18 mū
sų tarpo dėkojame mūsų kle
bonui lr dvasiškijai, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas ui 
jo sietą ir pasakė pritaikintą 
pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių lr gėlių 
aukotojams.

Dėkojame graboriui A. But
kui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęstl nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams ir visiems, ku
rie paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
Valerijonai, lai Dievas sutei
kta amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka: motina Vero
nika, broliai: Leonas, VlatlLs- 
lovas, ir Kun. Pranciškus, Se
suo, Sofija, švogerkots: Uršulė 
ir Marijona, švngerLs Antanas 
ir giminės.

ai

•ABY. IND. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI 
KELNER-PRUZIN

Tų vakarą turėtų rezervuo-Į susirūpinusią, savo prolių už
ti kiekviena.* atjaučiantis tra- .jn.ru likimu, nors beveik nei ’thiete’a foot, sc»bie». nahea and other «-

. , . tematly caused skin troubles, ūse world-famous.
vien,, jųjų nėra Lietuvos ms-l S£5~TE&M£2 
čivsi, nes didžiuma žia girnų-1 SSSff^SSVSSVŽS.'Sa.'SS 
sios ir augusios. t«u, fi, >. a. t.

gingų mūsų brolhj - vilniečių 
padėtį ir savo atsilankymu 
paremt kilnų klūbiečių darbų.

Į rengimo komisijų apsiė
mė veikliausios klūbo narės: 
B. Pivorunienė, Strikolienė, 
Voidatienė, A. Kazanauškie- 
nė, A. Kuraitienė, V. Ručins
kienė, B. Ambrose, F. Lapins
kienė, L. Vanagaitienė, Kliau- 
gienė, E. Bradchulienė, A. 
Htevens, O. Jonaitienė, B. 
Baldvvin ir A. Nausėdienė. 
Komiteto pirmininkė yra Zo
fija Kellienė, kuri visų fiirtlį 
turi įdėjus, kad parengimas 
pasisegtų.
Komiteto susirinkimas 
Dr. Kelia namuos

Įvyko laplkt. 21 d. Susirin
kimui pirmininkavo O. Bie- 
žienė, klubo pirm. Entuziaz
mas visų didelis. Detaliai ap-

Komiteto tarimui pasibai 
gus, labai gražiai pavaišino! 
daktaro žmona Kellienė. •’

Koresp

Šiandie Renkasi 
Sasnausko Choro nariaiA

šj vakarų, lapkr. 29 d., 7:30 
vai. į Šv. Jurgio parapijos 
muzikos kambarį renkasi Sas-1 
naurito vardo vyrų choro na- 
riai repeticijai — prisirengi
mui prie religinio koncerto 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus bažny
čioje. Choro hannoniškuinui 
reikalinga, kad netrūktų nei 
vieno balso. Dėl to visi nariai 
prašomi laiku suvažiuoti.

J. Brazaitis

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jsma 

rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Otaamea.

Giesmes lr mušiką patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

UUaldo G. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — M centai, pri
degant 10 pantą persiuntimui.

LIBTUVItKAS
MISOLELIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios tr Mišparai, Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadla- 
nlamt< lr šventėms, Ir kitos Mal
dos lr CHesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais 
kaina — S.7B. Reikalaukite IB:
DBAUOA8 PUB. 00. 

8334 Bo. Oakley Ava., 
Ohioaffo, Ulinoia

LAIDOTUVIŲ
a ”► 'MT ■v.

N
r-'

*»
1 F DIREKTORIAI

iimininnnnmiimmniiiiiniiiiiiiiiiinmiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis*

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIŲ

Kiekvienu ypatw padėti pinigai yra apdranati iU $6000.00 pei a 
Federal Savings and Lena Iuanutee Oorpn po United States “

prieitam.
Mokame Už 
Padėtas Pinigas 31%

Ofiso vaL: $j60 vaL ryto iki »:00 rak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Ssitadieniais iki 8:0? vak.

Į CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306
niiiinmmfniiHiiiHiiniiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii§

NARIAI OHIOAGOS, 0I0ER0S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C patarnavimas 
HITIDULHIiIiI.dieną IR NAKTJ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Aithny B.
6834 So. Western Ave. 
GBOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
oboadsza nt umtiAuau laidojimo istaiua

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Falrfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

IA YVAI koplyčios visose 
A * Chicagos dalyse

Latacz ir Simai
2314 Weat 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlrnan 1270

Klausykite mflsrj radio 
rytate KM

Antradienio Ir 
M WWTP stotim n<A0.) 

Povlln lallimlera.

1. literinis
S. P. Mažeika
Antanas H. Pteillips
1.1. Zolp
Albert V. Petkis
P. J. Ridikas

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139

3307 lituanica Ave. 
Phone Y2\Rds 4908

J646 Wcst 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 8. Weatem Ave. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonaa YARda 1419

Kazimie.ro
jn.ru


Jr
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KAS GIRDEI CHICAGOJE Nepamirškite!

CAVALLERIA
RUSTICANA

Elsa Soderstam

Antradienį, gruodžio 5 d., 
Chicago City Opera stato 
“Cavalleria Rusticana,” ku
rioj vyriausią, Santuzzos ro
lę dainuoja amerikietė švedė, 
dramatinis sopranas Elsa So
derstam. Kartu su “Cava’le- 
ria Rusticana” statoma ir 
“I Pagliacci,” kurioj vyriau
sias roles dainuoja Mariinelli 
ir Vivian Della Chiesa.

“Cavalleria ltusticana” kar 
tu su Elsa Soderstam daly
vauja John Fane - (Jasser, 
George Czaplički, Marjorie 
Mayer ir May Barron. Diri
guoja Angelo Canarutto.

Mine. Soderstam Chicago 
Civic operoj debiutavo “Jl 
Travatore” Azucenos rolėj, 
kur ji entuziastiškai publikos1 
sutikta. Azuceną ji dainuos 
gniodžio 17 d.

įAbieją perstatymą pelnas 
skiriamas Park Ridge moky
klai mergaitėms.

Elsa Soderstam kilusi iš 
muzikalios šeimos ir daini
ninkės karjerą pradėjo (15 
metu amžiaus. 1924 m. John 
Hattstedt, tada American Con 
servatorv of Musie preziden
tas suteikė jai stipendiją. Vė
liau ji studijavo su Dr. Fery 
Lulek ir Mark Oster.

BEGTE PER JUNGTINES 
VALSTYBES

Vakar į Chicagą atvyko 30 
metą E. R. Nivala, kuris bėg
te keliauja per Ameriką. Ke
lionę pradėjo nuo Seaside, 
Ore.

Bėgimo kelionę Nivala pra
dėjo norėdamas plačiau pama 
tyti 'Ameriką ir dėl sveikatos. 
Amerikos jis, sako, ne daug 
tematęs, bet sveikatos įsigi
jęs; prarado 20 svarą ir daug 
geriau jaučias, Per valandą 
Nivala nubėgąs 9 mylias ir 
apie 40 mylią į dieną.

Pinigu su savim jis nesi- 
neša ir tebeturi centą su ku
riuo kelionę pradėjo.

BROWDERIS KVIEČIAMAS 
UNIVERSITETAN

Miss Lorraine Lewis, Uni
versiteto Komunistą klube 
pirmininkė, pasiimto Brow- 
deriui telegramą, kuria jis 
kviečiamas kalbėti Universite
te, nes “mes jaučiame, kad 
toks susirinkimas bus geriau
sia civilinių teisių demonstra
cija mokyklos istorijoj.”

Prieš tris metus asistentas 
dekanas Leon P. Smith apro
bavo studentą aplikaciją su
daryti universiteto riliose kiu 
bą Browderio prezidentūrai 
remti.

Šiomis dienomis Browder- 
iui neleista kalbėti Harvardo, 
Dartmouth ir Princeton uni
versitetuose. Be to, šiuo lai
ku Browderis kaltinamas pas- 
porto suklastavimu.

“DRAUGO’ METINIS .

KONCERTAS
Su Šokiais

-ĮVYKS —

SAUSIO-JANUARY 21 D., 1940 METAIS

Rezervuokite Bilietus 
Į Dr. Poškos Puotę

Jei norite gauti gerą vietą 
dr. Poškos pagerbimo ir (le
di mino ordino įteikimo puo
toje, užsisakykite bilietus iŠ 
anksto, nes visos geros vie
tos pirmiau išperkamos.

Bilietai $2.00 asmeniui. Ga
lima bus susėsti nštuoniems 
prie stalo. Puota įvyks gruo
džio 2 d., Sherry viešbutyje 
(Sky Room), 53rd Street prie 
Outer Drive. Šaukite telefo
nu: Prospect 1156, arba rašy
kite rezervacijas ir '.-kaičią 
asmeną, žadančią atvykti, ad
resu: Al. G. Kumskis, 13th 
Ward Lith. Deuno. Club, 6912 
S. \Vestem Avė., Chicago, III.

Nelaukite vienos minutės, 
šaukite šiandien! Rap.

SKAITYKITE “DRAUGA”

Kam Kankintis?

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

PAŠTO IŠPARDAVIME 
GALIMA VISKO GAUTI

Kitą antradienį ir trečia
dienį paštas ruošia išparda
vimą visų neatsiimtų siunti
nių Naujuose Pašto rūmuose.

Išpardavime yra nuo rak
tų iki ištisų kostiumų. Nuo 
muilo iki rankšluosčių ir t. t

Šiomis dienomis patraukta 
teisman 9 rinkimų vedėjai: 
Miss Anna Acuri, Miss Ethel 
Moss, F rank Feffer, John 
Matuszewski ir Joseph De 
Roso ir kiti.

SKELBKITES “DRAUGE”

Pranešimai 
ROSELAND. — Gruodžio 3 NUUIOECH'S YU60SUVMM

Liaten to and Advertiae ooar

GAUKITB 

M CK Ų 

THFRMIO 

PERMANENT 

WAVE

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machlneless Waves,” nes su- 
gcrgcniunja ir švelniausius plau
kus, ir tas gerbcniunjinias laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanenls.”

*4.75 ir aukščiau 
kili *2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CT.A1ROU Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP •

1728 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yarda 2771 

16 metų patyrimo.

PADARYTA OPERACIJA

Alfonsui Butrimui » gyve
nančiam 1906 Canalport Avė. 
padaryta sėkminga operaci
ja. Jis dabar randasi \Yesley 
Memorial ligoninėj.

Kokios rūšies liuo- 
suotojas yra ge

riausias vaikams?
Nepakenčiamas, neskoningas valyto
jas yra užtektinai blogan suaugu
siems. Bet valkams — jis visai ne
įmanomas. Vnil:.-nis liuosuotojns, be 
abejo, turėų būti veiklias, bet Švel
nus lr malonus priimti.
Užtat milijonai protingai galvojan
čių motinu savo vaikams vartdia 
Ex-Lax. Dėl to, kad Ex-I>ax yra pa
tikimas lluosuotojas — lluosuotojas, 
kuriuo galima pasitikėti.
Jaunuollnl mėgsta jo gardu Šokola
dini skoni, jo lengvą, ir patogu vei
kimą. Motinos žino, kad Ex-Ixix pa- 
lluosuoja vidurius taip tikrai, kaip 
tr klekvlenan stiprus lluosuotojas, 
duodumas valkams.
Per 30 metų Ex-Lax yra Amerikoje 
mėgiamiausias lluosuotojas. Jis kaš
tuoja tik lOe. or 26e. dėžutei kiek
vienoje vaistinėje.

SKILIMAS MOKYTOJŲ 
UNIJOJ

Antradienį virš 1,900 Illin
ois Education Ass’n, Chica
gos skyriaus narių užprotes
tavo, jog pirmadienio vakaro 
susirinkimas esąs neteisėtas.

1,800 dalyvavusių narių ra
tifikavo lapkričio 4 d. priim
tus įstatus ir aprobavo nau
jai išrinktąjį komitetą.

Tokiu būdu susidarė dvi 
grupės. Naujai išrinktoji vai 
dyba remiama Chicagos Mo 
kytojų Unijos, o pralaimėju 
šieji buvo remiami Chicagos 
Mokytojų Federacijos.

KALTINAMI BALSŲ 
KLASTAVIMU

Balandžio mėn. įvykusiuos 
rinkimuos į miesto merus 28 
wardo 18 precinkte rinkimų 
vedėjų apskaičiavimu dabarti
nis meras Edward J. Kelly 
gavo 352 balsus, o jo oponen
tas 50. Tačiau vėliau perskai
čius balsus pasirodė, kad Kel
ly tegavęs 327.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas

ir

HAOGOKITtM PAMftfSllžtOJIMVI 
ATSMAKYKIT JI PAKKIėlANCU!

Gaminama tik vienas tikras 
Kx-Iax! įsidėmėkite raides 
"F.-X—I.-A-X" ant dėžutės Ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt gera* pasekmes reika
laukite originaliu Ei-Iii.

GRUODŽIO 25 CHICAGA 
GALI SUSILAUKTI 
NAUJOJO ARKIVYSKUPO

šiuo laiku Popiežius Pius 
svarsto naujojo Chicagos ar 
kivyskupo, kuris stotų miru
sio Kardinolo Mundelein vie
ton, klausimą ir labai galima, 
kad naujojo arkivyskupo var 
das bus paskelbtas prieš Ka- 

, ledas.
Aiškinama, jog naujojo kar 

dino,o paskyrimas šiai arki
vyskupijai atidėtas dar ku 
riam laikui.

NEURITIS^Z
RheumatismXX
To relieve torturinj pain of Rheurnatlgm. 
Neuriti*. Neuralgia, or Lumbago in a few 
minute*. get NURITO, the tplendid formula. 
uaed by tbouaanda. Dependable—no opiatea. 
Doea the work auicldy. Muk relieve cruel 
pain, to your aatiifaction, in few minutea or 
your money back. Don’t »u«er. Aak your 
druggist today for NURITO on thi* guarantee.

Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina — 

tik 01.00

“D R A U O A 8" 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Mi dwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

PAŠTAS RAGINA '

Pašto viršininkas E. J. Į 
Kruetgen ragina Chicagiečius 
kalėdinius siuntinius užsienin 
siųsti anksčiau negu papra- 

I štai, nes pašto veiksmus labai 
į trukdo vykstąs karas.

ė

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vie Jaknia, aav.

2335 South Westei*n Avenue
TKUTOVA* OAHAL S7S4 

i i.... i ii 30

d. 11:30 vai. ryto, parapijos 
salėj, 10800 Wabash Avė. į- 
vyks pusmetinis šv. Ona< dr- 
jos susi r i ruki mas.

Bus daug svarbią svarsty
mą. Taip pat draugija turės 
Bunco Party, kuri įvyks gruo 
džio 17 d. parapijos salėj. į- 
žanga bus 25c. Pagal nutari
mą visos seserys turės atnešti 
prizą. Seserys pardavusios pe
nkis tikietus gaus vieną dy
kai.

J susirinkimą atsineškite 
atvirutes pažymėjimui.

Prašau visas seseris susirin
kime dalyvauti ir peržiūrėti, 
kad jūsų mėnesinės duoklės, 
nebūtų užsilikusios.

B. Plekavičiūtė, rašt.

i dai. Apskaičiuojama, kad ne- 
' seniai užtiktuose tų anglių 

sluoksniuose yra apie 27 mi
lijardai tonų anglių.

— Naujausi tyrinėjimai pa
rodė, kad Australijoj yra tur
tingiausi rudųjų anglių klo-

Iš svetimos nugaros gali 
ir platų diržą rėšti, o prie sa
vos bijo ir peilį prikišti.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bonkletam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Linksmos Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^

ITURTAS VIRS--------------^J,500,000.00|
ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
Dabar mokam 3^2% už P&* 

s dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

iSTANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE |

SAVINOS FEDERALLT
LOAN ASSOGIATION INSURED

OP CHIOAGO JIJSTIN MAOKIEWICH, Prea. =

\*lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllT:

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.'S naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriausi atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nno 5 Iki 20 metų. Reikale kr1 ip- 
kftės prie;

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THB HOMN OP FINE FURNITURE” 8INOH 1M4

1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 pi

Folk Songs and Mi

WWAS. 3vwy Baatoyl to I 
S. Clark St., Chicago — Har. 900*

Stafldard CM
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

ui Tokių Kainą

Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15c. PK1NKMAS

MUTUAL LIQUOB COMPANY 
Distri butonai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone Bonlevard 0014

THE BRIDGEPORT 
KN1TTING MILLS

P. 8ELEM0NAVICH 
SVETERrŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3480
604 WEST S3RD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIEP
REIKALINGI

DARBININKAI
LIETTTVIAI PARDAVĖJAI. IŠTTR- 
KIT SI PAGARSINIMA. NES JIS 
TIKRAI UŽDIRBS PINIGU DARB
ŠČIAM ŽMOGUI PAREMTAS FHA 
FJNANSAVIMU.
Vyrai ar moterys, mes išmokinsim 
jus parduoti: aliejaus degintojus, sto- 
kerius, šildymo prietaisus, radlas, 
refrigeratorlus, dulkių valytojus, 
skalbiamas mašinas ir insulaeijų. 
Komisai mokami kas savaitę.

918-20 W. 63rd Street, Mr. 
Miner.

REIKAUNGA RECEPTIONINT
Reikalinga receptionist Konrado stu_ 
di.jal Nuo 25 iki 40 metų amžiaus. 
Turi būti patyrusi, dirbusi krautu
vėje. 420 AVest «3r<l st , telefonas 
Knglevvnnd 5883.

RENDON FUETAS 
Rendon 6 kamgrarių fletas, naujai 
Išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenne.

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai jrengta groser- 
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Princeton Avenue.

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičiu PRANO 
BEVEIKTO ir ONOS DEVEIKYTfcS- 
PUMPITTIENES <?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti j dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue. 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio IŠ 
Argentinos parvežtųjj siuntinj.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (T,iquor Store). Kaina su staku 
$525.00. Gera vieta. Telefonas BOU- 
levard 0210.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai (rengtas; gera vieta: biznis Il
gai Išdirbtas. Atsišaukite; 2250 We<« 
23rd Place, — Telefonas Canal 5070

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti dėl ilgos. Anna Bruz
gulis. 2845 West 43rd St. Phone 
VIRginia 2157.

PARDAVIMUI NAMAS
..8 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockwėll St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
^onie^SękmadipnL_TeI__Stewart_823rt.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name; didelis ata

kas; pilnai Įrengtas: gera aplelin- 
kė; parduosiu pigiai. Turiu kitų 
blznj. Atsišaukite:

5300 Sn. Princeton Avė,

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4167 Marmora Avė. 
Kreipkitės J Tėvas Marijonus. 2384 
Hr> Oatctcv Are.. Chicago. nilnofs

UICTUVYS SIUVĖJAS 
Siuvu naujus ir taisau senus kau

lus. furkautus. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbų. Visi 
mano kostumerial užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. ŽILINSKAS 
2010 Canalnnrt Avenne

PARDAVIMU! NAMAS 
6 kambarių medtnla narna*, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų gsradžiua, 11181 
Ro. Albany Avė. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run 11 geiauslų mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau-
lau už tonų ................................................................... *7 «»
ETROLEUM CARBON COKE. perkant 6 to

nus ar daugiau, tonas.,. .*7.75. Sales tax ekstra.


