
' I ■ ’Vp' "

DRAUGAS
The Lithuanian Daily Friend 

PUBI4SHE1) 1!Y MARIAN GUILD, INO., 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois 

Tcleplione CANwl 7700

Tlie moat Influential Lithuanian Daily 
ln America.

^5)
gj

DRAUGAS
LEIDŽIA MAllIJONV BENDROVĖ, Ink. 

2334 So. Oakley Avė., Chleago, IlUnola
Administratoriau!) telefonas CANaI 7778

VienintSlis tautinės Ir tlkyblnSa minties 
lietuvių dienrafitis Amerikoje.

VOL XXIII 3c a Copy

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago. Illinois, Ketvirtadienis, Lapkritys-November 30 d., 1939 

r

Kaina 3c No. 281

MASKVA NUTRAU KĖ ŠANT K
PRIEŠ TAI AMERIKOS 
VYRIAUSYBE SIŪLĖSI 
TARPININKAUTI

MASKVA, lapkr. 29. -- valstybių nepuolimo sutartį
davusi antrąjį Suomijos at Stebėtojai nurodo, kad Mas- 
sakvmų sovietų vyriausybė kva griebiasi Vokietijos tak- 
nieko nelaukiant nutraukė tli- tikos tikslu pavergti Suomi- 
ploniatinius santykius su Sun- jų. Vokietija prieš užpūlsiant 
mija ir įsakė kariuomenei bū- Lerikiijų keliais mėnesiais an- 
ti pasiruošusiai. ksčiau panaikino savo nepuo

Užsienių reikalų komisaras 
Molotovas apie tai per raiti
ja paskelbė.

HELSINKIS, lapkr. 30. — 
Šiandien po vidunakties Suo
mijos vyriausybės nariai su
kviesti į nepaprastų posėdį. 
Imtasi svarstyti sovietų žy
giai. Pažymėta, kad Suomija 
gyvena didžiai rimtų ir pavo
jingų stovį. Pareikšta, kad 
prez. Roosevelto pasisiūlymas 
tarpininkauti suvėluotas.

Iškeliama aikštėn, kad Suo
mija nėra pilnai susimobiliza- 
vusi atremti priešų.

limo sutartį su Lenkija. Aiš
ku, dabar sovietai taip elgia-
si.

Nurodoma, kad Rusijos pa
sienyje Suomija neturi reguli- 
nės kariuomenės. Pasienį sau
goja daugiausia 'suomių sava
norių, arba atsargų sargyba. 
Tad nereikalinga ištraukti ka
riuomenės, kurios ten nąra. O 
ištraukti sargybų Suomija ne-

NORVEGIJOJE GIRDĖTA 
SMARKI KOVA JŪROJE
OSLO, Norvegija, lapkr. 29. 

— Norvegijos pietvakariniais 
pakraščiais girdėta smarkūs 
patrankų baubimai ir matyta 
lėktuvų nardymai padangė
mis.

Spėjama, kad, Šiaurės jū
roje britų karo laivai susikir
tę arba su vokiečių lėktuvais, 
arba su vokiečių užpuoliku 
'karo laivu “Deutchland”, 
kurs šiaurės jūroje laisvai 
trankosi jr skandina britų lai
vus.

Popietį patrankų baubimas 
pasmarkėjo. Niekas negali ži
noti, kas ten vyko.

ROMA, lapkr. 29. — Itali
ja tikisi, kad britai nesulai
kys italų prekinių laivų Gib- 

sutinka, nes pasienis negali | rflharo sąsiaury.
būti paliktas atlapas komu
nistams naudotis.

Turima žinių, kad Maskvos 
autokratai ir šį kartų bus ne
sukalbami. Sakoma, kad Ma
skva ir šį paskutinį Suomijos

WASHINGTON, lapkr. 29. atsakymų atmėsianti ir pas-
— Valstybės sekretorius liulikelbsianti ultimatumų.
iškėlė aikštėn, kad J. A. 
Valstybių vyriausybė pasisiū
lė . sov.vijui . ir Suomijai 
tarpininkauti dėl kilusių rim
tų nesusipratimų.

MASKVA, lapkr. 29. — 
Sovietų vyriausybės organas 
“Izviestija” šiandien pareiš
kė, kad sovietams kantrybė 
“išsisėmusi” dėl Suomijos at
kaklaus nusistatymo. Prane
šė, ik*ad raudonasis karo lai
vynas Suomijos įlankoje sus
tiprinamas ir laukiąs įsaky
mo veikti prieš Suomiją.

Kad sovietai griebiasi be
gėdiškų žygių, sako suomių' 
autoritetai, jie neleidžia savo 
spaudai paskelbti Suomijos 
atsakymo turinio. Vietoje to, 
raudonoji spauda užimta tik 
užsipuolimais ir propaganda.

HELSINKIS, lapkr. 29. - 
Iš Maskvos per radijų pas 
kelbta, kad Karelijos pasieny 
suomių kariuomene atnauji
nusi puolimus prieš sovietų 
karioumenę ir kad per vienų 
susikirtimų sovietai tris suo
mius kareivius paėmę nelais
vėn.

Suomijos vyriausybė tai vi
sa griežtai užgina ir pareiš
kia, kad tas yra melas. Sako, 
Maskva prasimanytomis ži
niomis bando pateisinti savo 
priekabes, o jos 9pauda 'kurs
to rusų minias prieš Suomiją.

Iš Maskvca radijo . stoties, 
be kitko, vykdoma begėdiška 
propaganda suomių kalba. 
Bolševikai kursto suomius »su 
kilti prieš savo vyriausybę, 
kad ji nepasivergia sovie
tams ir griežtai gina suomių 
tautos laisvę ir šalies nepri
klausomybę.

Suomijos vyriausybė šian
dien Maskvai pasiuntė kitų 
atsakymų į pas&lutinę sovietų 
notų. Atsakymo tnrinys kol 
kas nežinomas.

Čia apgailima, kad sovietai 
paneigė per septynerius me
tus gyvavusia tarp abiejų

DOMINIJŲ AUKOJIMĄSIS 

ANGLIJAI

0TTAWA, Kanada, lapkr. 
29. — Britų dominijų Kana
dos, Australijos ir N. Zelandi
jos delegatų nuvažiavime nu
tarta bendromis pastangomis 
šio karo laiku Anglijai kas 
metai parūpinti ir išmokslin
ti po 25,000 lakūnų. Bendrų iš 
laidų numatoma iki 750 mili
jonų dol.

TIES DARDANELIAIS

MATYTA POVANDENINIS

LAIVAS

ISTANBULAS, Turkija, la
pkr. 29. — Turkų autoritetai 
praneša, kad ties Dardanelių 
sąsiauriu pastebėtas kažkoks 
povandeninis laivas.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Būrys Yale universiteto studentų ir New Haveno gyventojų mėgino apversti automobilių, kuriuo važiavo komunisttj 
lyderis Kari Browder po prakalbų (Yale universitete). (Acme telephotoj^ri®

Del sovietu agresyvumū tai Lomteno 
ir Maskvos santykiai tempiasi

LONDONAS, lapkr. 29. —baltijo valstybes. Kas kita y- 
Dėl sov. Rusijos agresyvumo ra Suomija. Ix>ndonas labai 

nepageidauja, kad Maskva 
Baltijos jūrų darytų savo eže 
rUy kai kad Italijai norisi Vi
duržemio jūrų paini savin ti ir 
tenai dominuoti.

Londone, gerai žinoma, kad 
jei sovietams pavykti) paver
gti Suomiją, jie to pat siektų 
daryti su Švedija, Norvegija 
ir gal dar Danija. Tas nepa
kenčiama.

Baltijos pūros pakraščiais, o 
ypač dėl bolševikų susimeti- 
ino spausti Suomiją, kuri ne- 
ipasiduoda regimentuotUir pa- 
vergti, tarp Londono ir Mas
kvos santykiai smarkiai tem
piasi ir, jei 'kaip, gali kartais 
visiškai sutrūkti.

Londonas nieko nejautė, 
kai sovietai reginientavo Pa-

PRANCŪZŲ KOMUNISTŲ
VADAS NUTEISTAS
PARYŽIUS, lapkr. 29. — 

Prancūzų komunistų partijos 
generalinis sekretorius Mau- 
rice Thorez teismo nuteistas 
šešerius metus kalėti.

Thorez yra pasprukęs į už
sienį.

Teismo nuosprendžiu autori 
tetai konfiskuoja jo paliktas 
savastis.

APAVŲ APSAUGAI SUS
PENDUOTI ŽAIDIMAI

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Vokietijoje uždrausti futbolo 
žaidimai sumetimu saugoti a 
pavus, kurie žaidimų laiku 
greit nusidėvi ir suplyšta.

Ne užkariavimų tikslais 
britai kariauja su Vokietija

LONDONAS, laipkr. 29. — žinoma, kas ateityje stovės su
Ministras pirmininkas Cham
berlainas parlamente pranešė, 
kad Anglija nesukėlė karo už
kariavimų ti[k(slais. Dėlto lai
mėjusi karų neiškeis Vokieti
jai pagiežos taikos sųlygų.

Jis sakė, Anglija kariauja 
Europoje įvesti naujų santvar 
kų laisvės pagrindais. Pažy
mėjo, niekas nežino, kaip il
gai šis karas tęsis kaip jis 
toliau vystysis, taip pat nėra

Britanija ir kas prieš. To at
sižvelgus, negalima iš anksto 
dėstyti .planų Europos atei
čiai. Tas bus padaryta (karą 
laimėjus.

Darbo partijos atstovas At- 
tlee klausė ministro pirminin 
ko, ar Britanija rūpinasi vien 
Europos likimu? Kaip bus su 
Indija?

Chamberlainas į tai nedavė 
jokio tiesioginio atsakymo.

NACIAI BANDO ISPANUS Vilnius jaučiasi laimingas 
ĮTRAUKTI KARAN? sulaukęs tikrųjų šeimininkų

RUMUNIJA PAŠALINS
APIE 200,000 ŽYDĮ)
BUKAREŠTAS, lapkr. 29. 

— Rumunijos ministras pir
mininkas G. Tatarėscu pas
kelbė savo naujos valdžios 
programų. Tarp kitko ps pa
žymėjo, kad ne mažiau kaip 
200,000 žydų iš Rumunijos 
bus pašalintn. Toksai skai
čius yra žydų svttimšalių ir

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Paskutinėmis dienomis paste
bėtas nacių nepaiprastas diplo 
matinis veiklumas Ispanijoje. 
Spėjama, kad artimiausiuoj 
ateityje kas nors nauja turės 
pasireikšti.

Ispanijos nacionalistų vy
riausybės vadas gen. Franco 
neseniai paskelbė Ispanijos 
neutralumų šiame Europos 
kare. Naciai gi dabar darbuo
jasi Ispaniją įtraukti savo sų 
jungon — padėti ik'ariauti 
prieš Britaniją.

Jei Ispanija pakeistų nusis
tatymų, Hitleris tuojau susi
mestų prieš Gibraltarą.

Vargiai gen. Franco klau
sys Hitlerio jam 'susidėjus su 
Stalinu.

KAUNAS. — “Preussiche potvynių ir nepaprastu džiau-
Zeitung” viename savo pas
kutinių numerių ąprašo Lie
tuvos vėliavos pakelinio Ged
imino pilies bokšte iškilmes.

gsmu Vilniaus gyventojai jai 
šeštadienio popietę < priėr 
Lietuvos kariuomenę, kurie 
priešakyje įžygiavo gen. Vit

Laikraštis rašo, kad Vilnius I kauskas. Naujųjų šeiminin
vėl iyra lietuviškas. Iškilmingu 
Lietuvos vėliavos Gedimino 
pilies bokšte iškėlimu, .kuris 
įvyko sekmadienį beturiu pa
būklams saliutuojant ir daly
vaujant visiems Vilniaus kraš 
to gyventojams ir tūkstan
čiams specialiai į Vilnių at
vykusių kauniečių, yra taip 
pat ir istoriškai dokumentuo
tas valdžios paėmimas senojo
je krašto sostinėje.

Šeštadienis ir sekmadienis 
mieste buvo dvi istorinės at
mintinos dienos, kurias gyven

PRINCETONO PIRMAME -Į tojai nuoširdžiausiai išgyveno. 
ČIAI HITLERĮ ĮVERTINA Su ašaromis akyse, su gėlių
PRINCET.N N. J., lapkr 

29. — Princetono universite
to pirmamečiai studentai dau
gumu balsų randa, kad šian-

garbei šeštadienį gyventoji 
pasiruošė ir tuo būdu pa re 
kė savo džiaugsmą ir pHsiri- 
Šimą prie Lietuvos valstybės,

Iš tų iškilmių susidarė vit 
nintelis įspūdis, būtent, 
Vilnius yra laimingas 
tas. Gyventojai pirmiausia 
kiši, kad netrukus bus pa? 
linta maisto stoka ir kitų rei 
kalingų daiktų trūkumas 
gyvenimas vėl įeis į rtoi 
lias vėžes.

Toliau laikraštis apl 
draugišką Lietuvos karii 
nės susitikimą su Sovietų 
sijos kariuomene.

NEGALI DRAUGAUTIS 

SU KARO NELAISVIAIS

BERLYNAS, lapkr. 29. -•• i* i . . . ’ ±5rJn»lj I IN An, įapKi. Ziz.jie neturi teises Rumunijoje dien pasauly garsiausias iri,T , ... ... . ’Vokietiios gyventojams, ypačnyranti žymiausias vyras yra Hitleris. . . «. • .moterims, yra aštriai uzdrau
gyventi.

Toliau jis pareiškė, kad Ru 
manija nieku būdu nesikiš į 
jokį pašalinį karų. Rumuni
ja kariaus vien dėl savo liki
mo, jei to reikės.

Bus vykdoma griežta ekono 
mija ir spaudai ir žodžiui var 
žyniai bus palengvinti. Atsa
kingiems asmenims bus leista 
kritikuoti vyriausybės orga
nus, jei kritika bus protinga, 
sąžininga ir nedrums viešo-

z
sios ramybės.

OLANDIJA NUSPRENDI
JOS LAIVAI GALI
PLAUKIOTI

HAGA, lapkr. 29. — Olan
dijos vyriausybė nusprendė, 
kad jos prekybiniai laivai ga
li plaukioti, nepaisant britų 
nusistatymo prieš ' neutralių 
valstybių prekybą jūromis.

NACIAMS RŪPESČIAI
SU ŽIBALU

PARYŽIUS, lapkr. 29. 
Dalis Dunojaus upės užš« 
žibalo siuntimas laivais’

Jų nuomone, antrąją po Hi-'sta 'susidėti, arba draugauti j Rumunijos ffačiai į Voki
tlerio vietą užima matemati
kas A. Einšteinas, trečiąją — 
Neville Chamberlainas (An
glijos ministras pirmininkft's), 
ketvirtąją -— indų vadas 
Ghandi ir tik penktąją pivz. 
Rooseveltas.

karo nelaisviais. Jei kas suspenduotas.su
padėtų ikaro nelaisviui pabė
gti, leisti naudotis telefonu, 
arba susirašinėti, toks bus 
skaitomas šalies išdaviku, ra
šo vokiečių kariuomenės lai
kraštis “Boersenzeitung”.

Anot šio laikraščio, vokie
čiams uždrausta karo nelais- 

reikšti pasigailėjimo,

BERLYNAS, lapkr. 29. —
Žemai skrindantieji britų ka
ro lėktuvai bandė pulti vo-j. . .. . .
kiekių aviacijos bazę Borkun, I‘eik‘1 J"™“ P.r#p>nt.
saloje, bet buvo nuvyti. drabniu,, arba duot, p,n,CTl

ir, apskritai, su jais draugau
ti.

AMSTERDAMAS, Olandija, 
lapkr. 29. — Čia gauta nepa
tvirtintų žinių, kad tarp Ber
lyno ir Maskvos kilę rimti ne 
'susipratimai prekybos reika
le. Sakoma, vokiečiai turi sun 
kirmų gauti pinigų už pasiųs
tas Rusijon prekes.

>•»

viams

Laikraštis nurodo, kad per 
pasaulinį karą Vokietija pa
simokinusi. Iš 2,500,000 karo 
nelaisvių apie 107,000 pabėgę. 
Per daug buvę palaidus.

Žibalas siunčiamas ge 
keliais, bet tik mažomis k 
kybėrnis, nes neturima 
kubilinių vagonų. Vokietij 
gi šiandien daug žibalo r«il

PRANCŪZAI NUSKANDI- 
NĘ 6 NACIŲ LAIVUS

PARYŽIUS, lapkr. 28; 
Prancūzų karo vadovybėj, 
kosi, kad paskutinėmis 10 -i 
nų prancūzams ipasisėkfr 
kandinti 6 nacių povandf 
nius laivus.

OR A S
CHICAGO SRITIS. — Ni 

matomas lietus ir kiek šilčiai
Saulė teka 6:57, leidžia

SKAITYKITE “DRAUGĄ” < -0.
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APŽVALGA

’ Sį mėnesį Vašingtone įvyko N. C. W. C. — 
National Catholic Welfare Conference (Na
cionalės Katalikų. Gerovės Konferencijos; me
tinis suvažiavimas.

N. O. W. C., kaipo Amerikos katalikų vei- 
o centras, yra vyskupų žinioje. Vyskupai 

kavo metiniuose sv. važiavimuose (juose daly
vauja virš šimtas vyskupų) iš savo tarpo iš
renka vyriausią, N. C. W. C. vadovybę.

Šiemet administracinės N. C. W. C. tary
bos pirmininižM išrinktas Milvvaukee, Wisc., 
arkivyskupas Samuel A. Stritch, žinomas 
kaipo gilaus proto, aukštos erudicijos ir ne
paprasto uolumo vyras, kuris ypatingu rū

tų plečia Katalikų Akcijų savo va
dovaujamo] arki diecezijoj. Be to, arkivysk. 
Stritch yra pasižymėjęs kaipo gabus admi
nistratorius.

J. E. Arkiv. StritcK' ouvo pakeltas Toledo 
vyskupu 1921 m. Tada jis buvo jauniausias 
Vyskupas Jungtinių Amerikos Valstybių hie
rarchijoj, sulaukęs tik 34 m. amžiaus.

Atsižvelgiant į tai, kad N, C. W. C. dar
bų programa yra labai plati, jos vykdymui 
reikalinga stipri administracija ir gabus, švie
sus jai vadas. Netenka abejoti, kad J. E.
• Ąrkiv. Stritch asmeny N. C. W. C. tokio va- 
do susilaukė.

Nacionalė Katalikų Gerovės Konferencija 
siekia:

a) kiek galint daugiau pasauliečių žmo
nių įtraukti į apaštalavimo darbą, (Kata
likų Akciją,);

b) remiantis popiežių socialinėmis en- 
.... ciklikomis, iš visų jėgų dirbti,, kad įgy

vendinti šiame krašte socialinį teisingumą,;
e) saugoti ir reikale ginti tikinčiųjų tei

ses šiame krašte;
d) stiprinti šio krašto demokratiją, ir 

: darbuotis uš pasaulio taiką,;
. e) teikti šio krašto žmonėms teisingas 

informacijas iš viso pasaulio katalikų gy
venimo.
Kad pasekmingai vykdyti į gyvenimą, šiuos 

ik kitus užsimojimus, N. C. W. C. yra pa 
dalinta į visą, eilę departamentų, kuriems 
Vadovauja žymūs šio krašto vyskupai ir pa
sauliečiai veikėjai bei garsūs katalikai moks
lininkai. Prie centro Vašingtone veikia sparu 
dos biuras, kuris turi korespondentus viso 
civilizuotojo pasaulio- (kraštuose ir surinktas 
žinias siuntinėja visiems katalikų laikraš
čiams Amerikoj ir kitur. Be to, N. C. W. C. 
yra padalintas į du skyrius: vyrų — Nacio
nalė Katalikų Vyrų Taryba ir moterų — Na- 
cionalė Katalikių Moterų Taryba.

Prie šio šaunaus ir tikrai stipriai ir pla
ningai suorganizuoto Amerikos katalikų vei
kimo centro priklauso ir A. L. R. K. Fede 
Nacija.

Lietuvos Arkivyskupo Žodis
Arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvi

reckus išleido raštą, Kuriame labai nuošir. 
džiai skatina lankyti brangias lietuviams 
Vilniaus vietas: I

“Kviečiu Jus visus vienerių mietų būvy
je aplankyti Aušros Vartų Švč. Panelę, ap
lankyti senąją Lietuvos sostinę Vilnių su, 
jo šventovėmis, su garbingosiomis mūsų 
praeities vietovėmis. Būtų gražu, jei kiek
vieną sekmadienį ir šventadienį didesnis 
organizuotas kauniečių katalikų būrys bent 
su vienu palydovu iš kunigų nuvyktų į 
Vilnių ir jį tinkamai aplankytų. Mūsų gra
žiosios ir gausingosios organizacijos su sa
vo vėliavomis, taip pat ir mokyk lod galėtų 
tas keliones atlikti atskirai. Panašiai tu 
lėtų būti organizuojamos maldininkų ke
lionės ir iš visų vyskupijos parapijų. Me
tropolitas skatina ekskursijų pamaldose 
giedoti lietuviškas giesmes prie Aušros 
Vartų, prie Šv. Kazimiero Ikapo, Rasų ka
pinėse, Kalvarijose. Lankydami “turėtų 
taip pat garbinti Vytauto Didžiojo ir kitų 
mūsų Tėvynės Valdovi] ir Darbingųjų Se

Misteris Apie 50 Mlijomi Lity 
Vilniaus Paskola

KAUNAS (E). — Finansų 1000 litų nominalinės vertės, 
ministeris Sutkus tepalių 24 tai kiekvienas turės progoc 
d. per radio pasakė kalbų,,nu-1, nusipirkti lakštų už tiek, koks 
šviesdamas 'ką tik paskelbtos yra jo pajėgumas, saugiai ii 
50 milijonų litų Vilniaus pa-! pelningai įdėdamas savo su- 
skolos reikalą. Ministeris be taupas. Vilniaus paskola nėra 
Uitko pasuke: Būdamas atski-! negrąžinama auka, o tik sau- 
rtas nuo Lietuvos Vilnius ne- gi kapitalo investacija, kuri 
galėjo padaryti tokios ipažan ! turės būti grąžinta”. Vilniaus! 
gote, kokią matome mes patys paskola pasirašoma ne per ke- 
ir kiti pas mus. Karas vilnie-1 liąs dienas, bet per visą pus- 
čių vargus dar padidino ir jų mėtį.
gyvenimą dar pasunkino. Pa-j “Turime kiekvienas įsisą- 
skutiniu laiku Vilniaus mies- moninti, kad šios paskolos sė
te pradėjo jaustis pačių būti-į kmingas realizavimas yra ke- 
niausiųjų žmogui reikmenų rtinis akmuo Vilniaus krašto

Ketvirtadienis, lapkr. 30, 1939

trūkumas”. Pasidžiaugęs pa
reikštu dideliu visuomenės ir 
įstaigų dosnumu vilniečių va
rgų atžvilgiu, ministeris Sut
kus priminė, kad vilniečių va
rgas turi būti šalinamas ne 
tik visuomenės dosnumu. Ten-

nuolių palaikus. Nuėję į Gedimino kalną, ka skubiai mobilizuoti dide-
ant kurio plevėsuoja Lietuvos vėliava, lan
kytojai turėtų išreikšti savo pagarbą Tė
vynei ir Sostinei Tautos Himno žodžiais”. 
Arkiv. Metropolitas trokšta, kad šitoks 

lankymas Vilniaus šventovių būti] vykdymas 
tų pažadų, tranuos daug lietuvių davė kal
bėdami Vilniaus maldą.

Jei ne Europos tkiaras, be abejojimo, ir A- 
merikos lietuvių daug vyktų Vilniaus šven
tovių aplankyti.

Žinoma, Kad Gerai Daro
“V-bė” giria Lietuvos vyriausybę, kad ji 

gerai daranti, nedelsdama Vilniaus (kraštu at
statymo darbo:

“Kaip matyt, smarkiai eina statybos 
darbai, atstatoma adininistratyvinė tvarka, 
darbu ir pašalpomis aprūpinami bedarbiai, 
ruošiamasi išdalinti dvarus ir atgaivinti 
Vilniaus krašto pramonę. Gyventojai įsi
tikins, kad lietuviai nėra toki baisūs, kaip 
lenkai juos piešė, kad Lietuva yra progre
syvus ūkio ir darbo 'kraštas, kur visų gy
ventojų gerovė yra krašto vadovybės sie
kis”.
Žinoma, kad taip elgdamos Lietuvos vy

riausybė protingai daro. Už tat svarbu, kad 
tame sunkiame, bet svarbiame darbe vyriau
sybė susilauktų visos tautos pagalbos.

• 3(. •
Lietuvos Universiteto vadovybė spalių mė

nesio 27 d. prof. Vaclovui Biržiškai įteikė 
filologijos garbės daktaro diplomą. Naujasis 
garbės daktaras yra prof. Mykolo Biržiškos 
brolis. Prof. M. Biržišką amerikiečiai pažį
sta, nes prieš 'keletą metų jis laukė Ameri
kos lietuvių kolonijas Vilniui Vaduoti Są
jungos reikalais.

Kaip Rūpinasi Darbininkais/

les lėšas, ikad vilniečiams bū 
tų parūpinta apmokamo dar
bo, iš kurio jie galėtų pra
gyventi.

“Nenorėdama didinti moke
sčių naštos, nes gyvenimas ir 
taip yra pabrangęs, vyriausy
bė nusprendė išleisti 50 mili
jonų 4,5 nuošimčių Vilniaus 
paskolą. Jau galima pradėti 
ją pasirašinėti. Kadangi pas
kolos lakštų bus nuo 25 iki

atstatymo ir ju ūkinio gyve 
nimo atgaivinimo darbui. Juo 
greičiau ir geriau pavyks tai 
padaryti, juo sparčiau Vil
niaus kraštas atsigaus ekono
miškai ir juo greičiau ir dar
niau suaugs su visa Lietuva 
į vieną- atsparų tautos ūkio 
organizmą.

“Neabejoju, kad Vilniaus 
•paskolos realizavimas mūsų 
visuomenėje ras jautrų atgal-' 
sį ir karštą pritarimą. Tai 
bus dar vienas mūsų piliečių 
valstybinio subrendimo, val
stybinio mąstymo įrodymas. 
Valstybė laukia dalyvausiant 
paskolos lakštų pirkime vi
sus gyventojų sluoksnius, vi
sų profesijų žmones

JEI BŪT DAUGIAU NEGĖ
RĘS, PAS KARALIŲ 

BŪTŲ BUVĘS
Vienos karalystės karalius, 

sykį važiuodamas keliu pa
matė grabėje gulintį be sąmo
nės girtuoklį. Vežėjui liepęs 
sustabdyt arklius, o liokajui 
tarė paimti girtuoklį iš gra- 
bės ir paguldyti karietoje.

Grįžus į palocius, karalius 
įsakė tarnams girtuoklį nu- 

• prausti, generolo

— Ar turit Snapso ir laši
nių ?

— Turini, kaip neturėsim, 
— žemai lenkdamasis atsakė 
tarnas.

Girtuoklis pakilo nuo lo
vos. Nuėjo į kitą kambarį, at
sisėdo prie stalo ir pradėjo 
gerti. Valgė tol, kol neteusmu- 
ko ir nenuvirto po stalu.

Atėjęs karalius liepė tar-
uniforma' nan‘s vėl « nuren«ti’ aPrenK- 

aprėdyti ir į jo lovą pagal- tL *> P“1*“ drabužiais, veidą, 
dyti. Prie lovos pastatė būrį I raakaii " ■>“’«>»
sargybos ir įsakė, kad, kuo
met girtuoklis išsimiegos ir 
pabus, su juo taip elgtųsi 
kaip su pačiu karalium. Vi

Vilniaus Atgavimas ir Nauji 
Lietuvos Santykiai su SSSR

(Mūsų spec. korespondento iš Kauno).
Vokietijos susitarimas su 

Sovietų Rusija Pabaltijo kra
štus, jų tanpe ir Lietuvą, pa
statė į visai naują politinę ir 
strateginę padėtį. Derėdamo-
si paramos prieš anglus ir rtumą ir įvairiausius spėlio-

grąžino, tuo parodydama Lie
tuvos atžvilgiu savo gerą va
lią. Tiktai Švenčionių ir Ly
dos lietuviškiausių apylinkių 
negrąžinimas sukėlė didelį ka-

prancūzus, Vokietija Pabalti
jį perleido Sov. Rusijos įta
kai. Mažosioms Baltijos val
stybėms neliko kitos išeities, 
kaip tik prisiderinti prie SS 
SR reikalavimų, stengiantis, 
kad tie politiniai, ekonomi
niai ir militariniai didžiojo 
milžino reiualaviniai kiek ga-

sam palociuj taip pat pristatė 
sargų ir įsakė, kaip jie turi 
elgtis.
Išsipagiriojęs pabunda, pra

veria akis girtuoklis ir... žiū
ri, žiūri, negalėdamas supras*- 
ti, kur jis randasi ir kas- su

jimus. Vilnius ir jo kraštas 
paskutiniais laikais buvo sve
timų kariuomenių labai nua
lintas ir visokiomis svetimo
mis idėjomis užterštas. Kaip 
Lietuvai pavyks išsikapstyti 
iš ekonominių ir kitokių sun
kumų, parodys tik ateitis. 
Daug kas priklausys nuo to,

išmesti į tą pačią vietą — gra 
bę. Kaip karalius tarė, taip ir 
buvo padaryta.
Išsipagiriojęs nubunda, pra

veria akis ir mato, kad jite 
guli grabėj savo drabužiuose, 
purvinas

Parėjęs namo pasakoja sa

vo drauginis:
— Ot, kad sapnavau sapną.

BuVau karaliaus palociuj, gu-
juo atsitiko. Palocius. Visur Įėjau paties karaliaus lovoj,

Įima mažiau paliestų jų vi-, ar valstybės viduje pavyks 
daus padėtį ir santvarką. Lie-1 socialiniai ir politik ai 
tuva savo derybose su SSSR sitvatfkymai.
labai stengėsi rusus įtikinti, 
kad mūsų kariuomenė stropiai

ir Lenkų Pinigaisaugoja Lietuvos sienas „ 
kad iš Lietuvos pusės Rusija PrancūzijojeBelgijoje sėkmingai veikia krikšu. darbi

ninkų organizacija J. O. C. Ši sąjunga yra 
pastebėjusi, kad į fabrikus ateiną nauji jau
ni darbininkai dažnai greit pasiduoda nei
giamai įtakai. Ryšium »u tuo buvo kreiptasi 
į vyriausybę. Vyriausybė įvedė tam tikrą 
priežiūrą. Tos pareigos dažniausiai paveda- | reikalavo leisti raudonajai ar

saugumui jokte pavojus negre
sia. Vis dėlto SSSR, nesiten
kindama prekybine ir mil/a- 
rine sutartimi, iš Lietuvos, 
kaip iš Estijos ir Latvijos, iš-

4,000,000,000 frk.

žiba, tviska. Jis generolo uni 
formoj. Aplink sargyba. Visi 
jam lenkiasi, visi kelią duoda. 
Žvilgt pro duris į kitą kam
barį, ogi didžiausias stalas, 
apkrautas visokiais gardumy
nais ir jam nematytais gėri
mais. Staiga prišoka vienas 
tarnų ir, nusilenkęs iki žemės, 
paklausė, kuo galįs dideny
bei patarnauti.

apsirengęs gęnerolo unifor
ma. Tarnų galybės. O valgyt, 
gerti — kiek tik norėjau.

Vargšas girtuoklis. Jei ats
tūmęs pagundą gerti, kai at
budo karaliaus palociuj, būtų 
pamatęs, kad tas sapnas yra 
tikrenybė ir, gal, po šiai die
nai jis būtų buvęs karaliaus 
rūmuose, o, gal, net ir gene
rolo uniformoj.

nėję dalyje, kol Prancūzijos 
vyriausybė sutiko auksą leisti 
iškrauti Sirijoje. Iš ten len
kų auksas vienu prancūzų lai
vu buvo atgabentas į Prancū
ziją. To aukso vertė siekia 
beveik keturių milijardų fra
nkų. (Š.)

Vokiečiai Likviduoja 
Savo Turtą

KAUNAS (E) — Nors ofi
cialiai dėl vokiečių iš Lietu-

per-ivos išvykimo nieko nepas
kelbta, tačiau vokiečių tarpt 
pastebimas gyvas susirūpini 
mas ir ruoša. Daug atsitikimų, 
kur vokiečiai jau parduoda 
savo namus ir įmones.

Spalių 24 d. Paryžiaus dien
raštis “Paris-Soir” paskelbė 
žinią, kaip iš Varšuvos buvo 
išgabentas Lenkijos banko au

Hitleris Sunkiai Serga
Paryžiaus sluoksniai skel

bia, kad kanclerio Hitlerio 
sveikata esanti labai pašliju
si, ir kad pastarosiomis die
nomis jį net tris kartus lankęs 
žymiausias Vokietijos chirur
gas prof. Sauerbruchas. Hit
lerio Jaunimo vadas Baldui 
von Schirach esąs mobilizuo
tas, tačiau kaip ypatingai rei
kalingas partijai žmogus ir 
toliau paliktas liitlerjungendo 
vadu. (š.)

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

Naują Skyrių Įvedant
• . *■

Sra.nd.en mūsų dienraštis j jūsų, malonūs 
Skaitytojai namelius ateina astuonių pusla
pių sm MŪSŲ MOKYKLŲ skyriumi. Tekį 
? Draugų ” ir su šiuo skyriumi gausite kiek
vieną ketvirtadienį.
. Koks to skyriaus tikslas, aiškinti, berods, 
Sereikos. Sužinosite jį perskaitę. ,

Penktadieniais, kaip pastebėjote, eina pla
tus mūsų jaunimo skyrius, o pirmadieniais 
i- moterų, šie visi skyriai, vėliau ir dau
giau jų įvesime, bus plečiami ir gerinami. 
Pasitikime, kad jie susilauks uolių ir gabių 
bendradarbių ir iš pačių skaitytojų tarpo.

BE TO NUO ŠIANDIEN LIGI NAUJŲ 
METŲ DRAUGAS” TRIS KARTUS Į SA
VAITĘ EIS ASTUONIŲ PUSLAPIŲ, O PO 
NAUJŲ METŲ EIS ASTUONIŲ PUSLA- 
PIŲ KASDIEN.

■V Redakcija džiaugiasi, kad mūsų adminis- 
■ tradja imasi šalinti tekniškus trūkumus, ku- I rie ligšiol sutrukdydavo dienraštį leisti di- 
® dėsnį ir gražesnį.

mos moterims. Jos turi žiūrėti sveikatai są
lygų ir kovoti su doriniais pavojais. Religinį 
darbininkų gyvenimą stengiasi pagilinti pati 
krikšč. darbininkų organizacija. Ji nepamir
šta nė labdaros darbininkų tarpe. J. O. C. tu
ri keletą nucteavų džiovininkų gydyklų, or
ganizuoja nelaimės ištiktiems jauniesiems da
rbininkams pagalbas, leidžia net ir laikraš
tį “La bonne souffrance” (Gerąją kančią). 
Šis laikraštis moko jaunuosius darbininkus 
Ulantrybės neišvengiamose gyveninio kančio
se.

mijai turėti mūsų kraite ba-!ksas- k“''> savaitės
zes arba stovyklas. Kiek tos!8®te l,uv° r<a*’rta >5k™»sty‘' 
kariuomenės bus atsiųsta tuo1 kartuos sostinę. Lenkijos bu-
tarpn tikrai dar nežinia, bet V,;S f,nans'» Pri
manoma apie 20,000. Sis ninkaa Matuszeuskis įsakė su-

tais įduoda pagrindo jei nenu
siminti, tai bent susirūpinti. 
Susirūpinti todėl, kad nuo 
šiol Lietuvos valstybės liki
mas bus surištas su- SSSR li- 
kimu...

krauti Lenftajos banko rūsiuo
se buvusį auksą į paprastus 
krovinius, kuriais anksčiau 
buvo gabenami įvairūs karo 
reikmens. Tuo būdu norėta 
neatkreipti priešo dėmesio. 
Visa krovinių virtinė au ne-

Mūsų derybos su SSSR paprastai dideliais sunkumaisI I
'mums naudingesnės .buvo tuo, ■pasiekė Rumunijos sieną, ta-1 
kad mes ne tik turėjome duo- čiau pasienyje kroviniui puolė1 
ti, bet ir gavome. Gaudami, vokiečių aviacija. Puolimas 
Vilnių ir dalį jo krašto, tiesa,I nepavyko. Atgabenus auksą į 
mes atsiėmėme tai, kas šven- Rumuniją, jis specialiu trau- 
čiausiai mums priklauso, bet kiniu buvo nugabentas į Kon- 

ienu turkų laivu 
buvo užėmusi SSSR, tai jinai, buvo išvežtas toliau. Tas lai- 
galėjo mums jo ir negrąžinti.! vas daugiau kaip savaitę plau 
Galėjo negrąžinti, o tačiau kiojo Viduržemio jūros ryti-

Dėl Stasio Suėmimo
Lietuviškųjų komunistų dienraščių redak

toriai plūsta “Draugą” ir kitus laikraščius 
už tai, kad jie paskelbė žinią apie Vilniaus, 
krašto lietuvių vado K. Stasio suėmimą. Esą 
tai buvo melas.

Bet, atėjusieji Lietuvos laikraščiai tą ži-. , y.
nių patvirtino. Jie praneša, W K. Stašy, ka,lan’'‘. kaneka, tų krantų atancų ,r vi 
ištikro bolševikų buvo suimtas ir išvežtas j
Baltstogę. Tą patyirtino ir pats Stašys sav 
pasikalbėjime su Lietuvos spaudos atstovais.

Maj. Kennit Roosevelt, sūnus buv. Amer. J. V. prezidento 
Theodore Roosevelt susipažįsta su naujo tipo anglų kulko
svaidžiu. Jis vra anglų kariuomenėj karininku ir, praneša- 
ma, norįs patapti Anglijos piliečiu. (Acme telephoto)
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Į SKAITYTOJUS IR BENDRADARBIUS
Nuo šio numerio “Drauge” 

pradedame naują savaitinį 
skyrių, pavadintų “Mūsų Mo
kyklos.” Tai jau I n o mėgi
nama prieš keletą metų ir 
turėjo gero pasisekimo, bet, 
išvykus šio skyriaus redakto
riui, neatsirado, kas jį pava
duotų. Dabar, kai “Draugas” 
žymiai padidinamas ir kai 
stengiamasi jį padaryti vie-

3) Paruošti jaunuosius spau
dos darbui, duoti progos 
jiems patiems išmėginti savo 
žurnalistinius gabumus, pa
akinti savo mintis išreikšti 
lietuvių rašomąja kalba.

Tam reikės būrio bendra
darbių. Juk laikraštis būtų 
visai neįdomus, tiesiog net 
įkyrus, jei jį prirašytų vie
nas redaktorius, bet kuo dau-

nų is tunningausių n um- gjau yra bendradarbių, tuo, 
riaušių Amerikos lietuvių (}arosį įvairesnis ir įdo- 
dien raščių, su kitais jv* iriais | mesnjs Mes kviečiame visus 
skyriais atnaujinamas ii mo-«lietuvius, kas tik moka rašy-
kyklų skyrius.

Amerikos lietuviai švietimo
srityje, palyginus su kitomis

ti ir kam artimi švietimo ir 
mokyklų, klausimai, atvirai ir 
drąsiai pareikšti savo mintis.

tautybėmis, stovi aukštame Ns kiek „esivaržykite (la 
lygyje. Turime kelias dešini- ka|bo8 grynum0 ar df,| ati.

liaus sklandumo, nes visi at
siųsti raškai bus su padėka 
priimami ir pataisomi.

Daugiausia tikimės para
mos straipsniais iš mokytojų 
ir mokinių. Gerbiamų sese
lių, mokyklų vedėjų, prašome 
minus nurodyti savo gabes
nius lietuvių kalboje ir raštu 
minčių reiškime mokinius.

tis pradžios mokyklų, aukštes
niųjų ir aukštųjų mokslo įs
taigų. Kasmet viš steigiama 
naujų parapijinių pradžios ir 
aukštesniųjų mokyklų. Puiku! 
Tai pozityvinis lietuvių kul
tūrinis veikimas. Visas tas 
svarbus lietuvių veikimas 
švietimo srityje dabar dažnai 
tik paminimas mūsų dienraš
čių ir savaitraščių korespon
dencijų. Gi visai mažai tepa- Kartais per rašomuosius 
tiekiama žinių apie tų moky-į'<iarbus vaikai parašo gražių 
kių įsisteigimą, inicijatorius- Į dalykėlių, juos prašome mums 
steigėjus, apie auklėtojus irj' prisiųsti. Taip pat malonėki- 
mokinius, apie jų veikimą ir lte mums patiekti žinias apie
plėtimąsi, apie jų religinę 
ir tautinę, reikšmę Amerikos 
lietuvių išeivijai.

Pradedami nuo šio ketvir
tadienio mokyklų skyrių, mes 
užsihriežiame jame paliesti 
šias sritis:

1) patiekti ko plačiausių 
žinių apie mokyklų suorgani
zavimą ir veikimą, jų steigė
jus, vedėjus ir lankytojus;

2) nagrinėti švietimo ir re
ligijos klausimus, santykius 
tarp kultūros, religijos ir 
švietimo, iškelti jaunuomenės 
auklėjimo problemas;

visas mokykhj sukaktis, pa
minėjimus, vaidinimus ir ki
tus parengimus, prisiunčiant 
kartu iš tų veikimų klišes ar 
ba fotografijas.

’ Už visas patiektas žinias,
informacijas, nuotraukas bū- mus.

.Sime giliai dėkingi. Mflsų Į
’ darbo troškimas yra pasiekti - Mokyk'os naujieji rūmai

ŠV. JURGIO PARAPIJOS PRADŽIOS MOKYKLOS 
VIDURYJE SĖDI J. M. PRELATAS M. KRUŠAS.

pakviečiamos mokytojauti se
serys vienuolės Nazarietės, 
kurioms vadovavo lenkės, bet

dro veikimo su lenkais. Kai 
kur teko ir smarkiai kovoti, 
kol lietuvaitės ir lietuviai

taip pat nemaža buvo ir lie- ( užėmė sau priklausomas vie- 
tuvaičių. į tas. Daug prie šių kovų lai

mėjimo prisidėjo susipratę 
lietuviai, mokinių tėvai, duos-Prityrusių mokytojų globo

je mokykla sparčiai augo, to-\
liulėjo. Klasių kambariai pa
sidarė permaži. Reikėjo rūpin
tis mokyklos statymu. Karlu 
ir valdžia pareikalavo švie 
sesnių klasių, o ypač, mažiau

kuo geriausių rezultatų, pada 
ryti šį mokyklų puslapį vi
siems mielą ir įdomų, o tas 

bus įmanoma pasiekti tik su 

jūsų nuoširdžiu bendradar

biavimu.

SENIAUSIA AMERIKOS LIETUVIII MOKYKLA
Šv. Jurgio parapijos 
Bridgeporte įsisteigimas

Chicagoje Šv. Jurgio pa
rapija suorganizuota 1892 m. 
kovo 2 d. Pirma čia pamal
dų laikyti atvažiuoja kun. 
Zubavičius, paskui jau apsi-

3892-4 m., užtikome reikšmin
gą sakinį apie mokyklos pra

LIETUVIAI YRA GABŪS IR DARBŠTŪS
Mane kamavo daug klausi-

Ar mokoma skaityti ir 
rašyti lietuviškai?

į mų, liečiančių Amerikoj gi- 
i musius lietuvaičius ir jų tė

vus. Užsukau pas vienuoles Pradžios mokykloje lietii- 
mokytojas pasikalbėti tais vių kalbos mokoma kasdien 
svarbiais klausimais. Jos ge- po vieną valandą, žemesnė 
riausiai pažįsta vaikų sielą, klasėse dėstoma ir tikyba lįę- 

j nes per dienų dienas ją iš- tuvių kalba, taip pat Lietof- 
I skaito iki pat gelmių, jos iii vos istorijos mokoma lietu 
i gydo dažnai gatvės ar net viškai. Daugiau negu penkis 

pačių tėvų jau pažeistą sielą, pamokas per savaitę nelei- 
Bridgeporto Šv. Jurgio pa į džia nustatyta programa. Je 

rapijos aukštesniosios moky- J būtų norinčių geriau pramok 
klos vedėja, vyresnioji Sesuo ti tėvų kalbos, galėtų susi

rinkti popiečiais, mielu nori 
pamokytume.

1939 M. ABITURIJENTA1.

skaičius sumažėjo. Kasmet 
vis mažėjo ir mažėjo, pasie
kė net žemiau 300 skaičių. 
Mažėjimas aiškinamas taip: 
1) šeimos susilaiko nuo dide-

nūs lietuviškų institucijų rė

mėjai.

1907 m. atsiskiria lieluvai- 
tės vienuolės nuo Nazariečių 
ir įsteigia grynai lietuvišką

pavojingo gaisro atveju mū- j vienuolyną — Šv. Kazimiero 
rinio namo. Kun. Kriaučių- Seserų Kongregaciją, 
nas užsimoja statyti didelius,
moderniškus mokyklos rū- Pakviečiamos mokytojauti 

Seserys Kazimierietės

Prelatas M. Krušas, pra
šomas vaikų tėvų, pakviečia 
mokytojauti vienuoles kazi- 
mierietes. 1923 m. atvyksta 
14 kazimieriečių seserų, bet 
nazarietės nenoromis užlei
džia savo seną poziciją. Mo
kinių skaičius žymiai suma
žėja: iš 98įl mokinių 1922 m. 
į 573 mokinius 1923 m. Ko
kios gi priežastys T Prie se
serų nazariečių mokyklą lan

Prieš Didįjį Karą pradėta 
statyti didieji, gražūs, erdvūs 
mokyklos rūmai. Kun. Kriau 
ei finas, numatydamas dar di- 
'dėsnį mokinių skaičių, staty
dino žymiai didesnius rūmus, 
negu buvo reikalingi. Visai 

. nesuklydo, 1918—1922 m. mo
kinių skaičius svyravo tarp 

'900 ir 1000. Statyta labai ge- 

įTU laikotarpiu, prieš pat pa- nemaža lenkų tautybė*
dži». .Jis taip skamba: -už- I h™nKstan‘ visiems reikme-

dėjo Lietuviszka mokslaj- ; nims. Pastatymas atsiėjo
, T, .-. . , : apie $100,000. Karo metunia po ta Baznyczia pryimda-)

_ . , i būtų kainavę dvigubai,mas ant mokitojaus arba I 1 \ >
(profesoriaus) Daugielavi-! KOVOS dėl lietuviškumo

gyvena kun. J. Kolesinskis, Į Ankščiau, o ypač pasibai-
o nuo 1893 m. pradėjo para ! Tuomet buvo tikras var- gUs Pasauliniui Karui ir at- 
pijai vadovauti energingas gas: mokyklos patalpos ank- stačius Lietuvos Nepriklauso- 
kunigas — Matas Kriaučifl-

>es
mokinių, kuriuos lenkėms mo
kytojoms išvykstant, tėvai 
atitraukė. Be to, kai kurie tė
vai kritiškai žiūrėjo į dar 
jaunas kazimierėtes mokyto
jas, nors jos daug geriau mo
kė už buvusias lenkes. 

Mažėja mok'nių skaičius 

Po D. Karo, užėjus ekono-

Maria Anna davė gražų atsa- 
. kymą į daugelį man kilusių 
Į klausimų.
. ., . Tur būt, išeidami iš moky*
| Įdomu, ar moka lietuviškai k| . ka,ba ||e(u,

vaikučiai, pradedą lankyti ’ 1
pradžios mokyklą? I TaiP’ vaikučiai, kurie per

, aštuonerius metus su norr 
Dalis vaikučių dar ateina mobosi, baigdami gali ger« 

jau tėvelių pramokyti lietu- . ir ka,wti jr ra5yti ,ietuviSkai 
viškai kalbėti, bet beveik yra <hug npkrripianij,

didesnio dėmesio į lietuvu 
kalbos mokymąsi.

pusė visai nesupranta lie
tuviškai. Žinoma kaltos 
mamytės, kurios yra silp
nai tautiniai susipratu
sios ir nenori mokyti lietu
vių kalbos. Pasitaiko ir to
kių nesąmoningų motučių, ku 

lio vaikų skaičiaus, 2) daug rios net uždraudžia mokyti 
leidžia mokytis į valdiškas' lietuvių kalbos jos vaikus 

, mokyklas, kurios pasitaiko f mokykloj. Kai vaikams rei- 

arčiau, 3) lietuviai nusikelia j kia atlikti pamoką ar kokį 
į naująsias kolonijas, arba, | darbelį po pietų, tai tėveliai 

i užsidarius įmonėms, nusikelia i neleidžia jiems atvykti į mo
kyklą. Yra svetimtaučių (pav.
vienas iš Nortb Side .dvoką- P“™- Tiesa- >ra progų vai

tais  kini,, skaičius svyravo j tas - pats vokietis, žmona, lavinti savo dr,,s», vie-

taip* 1937 — 308, 1938 — ; aire), kurie liepia savo vai-
296, 1939 — 302. ( kus mokyti lietuviškai. Tikrai

gėda mūsų nesusipratėliams!

į į kitą miestą gyventi. 
r Pastaraisiais trejais įrte-

Mokyklos tobulinimas

Sunku būtų ir palyginti 
1894 m. ir šių metų mokyk
los klases, visus įrengimus. 
Dabar klasių kambariai gra
žiai apstatyti, erdvūs, švie
sūs, švarūs. Kiekviena klasė 
turi savo auklėtojų, mokyto
jų. Vaikai aprūpinami knygo
mis ir kitais mokslo reikme
nimis.

Nuo pernai metų veikia 
pavyzdingas vaikų darželis, 
kurį lanko 13 berniukų ir 14 
mergaičių, šį rudenį atidary
ta aukštesnioji mokykla, bet 

: apie ją rašysiu vėliau,
! liesdamas kitas aukštąsias 
I Amerikos lietuvių mokyklas, j

.1. S.

Koks lietuvaičių darbingumas 

ir paklusnumas?

Lietuviai yra gabūs, daug 
darbštesni už kitų tautų mo
kinius. Žinoma, pasitaiko ke
letas ir visiškai tinginių, bet 
tokių nedaug. Taip pat gana 
paklusnūs. Iš vaikų galima 
gauti, ko lik? nori, jie klauso, 
vykdo įsakymus, bet jiems 
dažnai sutrukdo tėvai. Kar
tais perdaug vaikus lepina ir 

užstoja.

Jie teisinasi, kad ir namui 
įse su tėveliais jau nekali 
lietuviškai. Būtų naudinga 
jei tėveliai su vaikais namuo
se kalbėtų lietuviškai ir juo* 
paragintų mokytis lietuvų 
kalbos.

Koks organizacinis vaikų 
auklėjimas?

Į tai daug dėmesio nekrei

šai pasirodyti Įvairių šven
čių, išleistuvių metu jie pa- 

. dainuoja, padeklamuoja. Sn- 
ruošiami vaidinimai, mokos 
savo vaidinimo dali.

O kaip apie susirinkimus?

Apie susirinkimų pravedi 
mą, tvarką, apie protokoh 
rašymą, sekretoriavimą mc 
kiniai mažai tegirdi. Kebai 
gančius mokslą jaunuoliui 
būtų galima šių dalyki) pra 
mokyti, nes tai gyvenime yj 
reikalinga.

A. /?.

štos ir tamsios, mokiniai su-j mybę, atgijo lietuvių tautinė 
nas. Jis nupirko namą (da--sirinko kalbą trimis kalbomis! savigarba, ėmė skirtis iš ben-'minei depresijai, mokinių 
bar joje yra mėsinė — an-Į— lietuvią, lenkų, rusų, pats,____
troje pusėje gatvės nuo da-j “profesorius” turėjo taip pat 
kartinės bažnyčios) ir ten eiti dar ir vargonininko ir 
įtaisė bažnyčią, mokyklą ir zakrastijono pareigas, o už 
svetainę, o 1895 m. pastaty-f mokymą viru skyrių ir grū

dino mūrinę kleboniją, kurio-’ pių gavo tik tai, ką patys 
vaikai sumokėdavo. Aišku, iš 
pradžių lankydavo labai daug,

Pirmieji mokyklos vargai įhet kai
' guma jų išlakstydavo.

Mokyklos pradžią galime:
skaityti 1894 m. aau.io nrfn.1 Atvyksta Seserys 
2 d., kada bnvo nupirktas jai SiMflette

Mokytojas Stasys Daugėla, 
patyręs savo mokinių nesąži
ningą mokėjimą, meta sunkų

je ir šiandien dar tebegyve
nama.

medinis namas ir įrengta 
klasės. Beversdami jau paru
davusius ftv. Jurgio parapi
jos kn’ikos puslapine R mokymą. Apie 1895-6 metus

LINKSMA PRADŽIA. — Pirmisios dienos vaikų 
darže>yje.

Užsidaro Lenkti 
Gimnazija

i KAUNAS. — Iš spaudos 
į ipatyrėm, kini užsidaro Kaune 

1 lenkų gimnazija. Vietos len
kai jos nepajėgia remti.

Kiek girdėti, žada likviduo
tis ir pati Podiodnia, kuri tą 
gimnazijų išlaikė. Kaune, Žt 
nuičių g-vėje lenkai laikė sa- 

1 vo klūbą. kuris jau likviduo 
tas ir visos patalpos išnuo* 
muojanios. . (“M. L.”)

rodė, kad Australijoj yra tur
tingiausi rudųjų anglių klo
dai. Apskaičiuojamu, kad ne
seniai užtiktuose tų anglių 
sluoksniuose yra apie 27 mi
lijardai tonų anglių.

ML)č> Tlje dedresf flpngfod boyj heart-A Po<)
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS 1
J

ittsburgho Vaizbos Buto Susipažinimo Vakaro 
Keistoka Tvarka

Lapkričio 20 
lutas suruošė

išsineštų
blogų įspūdį apie lie'uvius. 

|ankietų Jeznio restaurante. j Taigi, katalikai, mandagumo 
Praeityje susipažinimo ban-įdėliai, nutylėjo ir neprotesta 

lietai buvo pradedami malda,'vo. Bet, jeigu katalikų vedė
jui paskutiniame unuldai ne- jas būtų panašiai pasielgęs su 
ūvo vietos, nes jame daly- laisvamaniais, be abejonės, jie 
ivo “Dirvos” ir ‘Sandaros’I nebūtų tylėję, o sukėlę p.rotes 
iaktoriai ir keletas laisva- tus ir pavadinę neinamvgiari 

[įanių bei 'komunistėlių. Nors įr netcler autais”.
inkiete didžiumų dalyvių hu-

d., Vaizbos sukeltų netvarkų;
susipažinimu

|o katalikai, bet tvarka buvo 
na. Vaizbos Buto vice pir- 

hininkas perstatė pirminin-
|ų, Ikuris paaiškino, kad šis 
Lųhkietas ruošiamas netiktai 
įsipažinimui, bet ir pagerbi- 

|nii naujo pramonininko V. 
iraužlio, kuriam, palinkėjęs 

sise'kimo, perstatė vedėju 
jiauraprotį laisvamanį, kuris, 

ireiškęs padėkų, kad jam su
teiktų tokia garbė būti ban- 
Lieto vedėju, paprašė dalyvių 
aigyti.
Pavalgius, vedėjas pranešė, 

lad jokių kalbų šiame ban
dėte nebus, bet, kadangi ra
dusi svečiai, tat ir prašė 

I* Dirvos” red. tarti keletu 
todelių. Šis pasisakė išrink
imo V. B. centru raštininku,
|r džiaugėsi matydamas taip Lapkričio 26 d. mirė š. a. 
kaitlingų būrį dalyvių ir net Jonas Maukus. Velionis ilgus

Bet, nėra tokio blogo, kas 
neišeitų ant gero. Tat ir ka
talikai turėjo gerų pamokų 
iš laisvamanių pusės.

Tad, katalikai, p įsimtkvyki- 
te ir nesiduokite laisvama
niams saugokitės laisvamani
škų siųstų. Ten buvęs

West End
Lapkričio 22 d. įvyko ves

tuvės Matildos Bačkiūtės su 
J. Valko. Nors svetimtautis, 
bet doras vyrukas. >

Lapkričio 23 d. taipgi įvy
ko vestuvės Anelės Ulevičiū- 
tės su Jonu Laimutavičiu. Liū 
dininkais buvo Juozas Laimu- 
tavičius ir T. Ulevičiūtė.

his dvasiškius. metus sirguliavo ir palūžo nu-
Antras kalbėjo “Sandaros” liūdime da šimelius ir dukre

lę. Laidotuvės įvyko lapkri
čio 23 d. Palaidotas Šv. Mari
jos kapinėse.

Lai gerasai Dievulis sutei
kia jam amžinų atilsį.

Šv. Jurgio Kareiviai 
mėnesinį susirinkimų.

Vokiečių admiraliteto pranešimu submarinas, ikuris paskandino anglų Royal Dak, torpe-' 
domis apšaudė britų kruzerį į rytus nuo Shetland salų. Anglai užginčija pranešimų.

Remkite Savuosius 
Biznierius

LIETUVIAI DAKTARAI

laikė

Lapkričio 27 d. įvy'k.0 ves
tuvės Amilės Briedžįfltės su 
’Cd.war<l Oswald ir Joannos 
Ambraziūtės su S. Vasiliaus
ku.

Lai gerasai Dievulis lai
mina.

Įvd., kuris taipgi pagyrė V.
B., ragino užjausti savo pro- 
Įesijonalus ir pramonininkus 
r su jais draugiškai sugyven

ti. Nors bankiete buvo trečias 
kečias iš New York, inžinie- 
|ius, žymus visuomenės velkė
ms, jaunimo organizatorius, 
et katalikiškų pažiūrų, tat 

buvo “nekošer” tarti keletu 
|.odelių.

Vedėjas ipaprašė dvasiškių 
Įiasirodyti atsistojimu. Toki 
mi buvo laisvamanių sudary- 
Įa tvarka susipažinimo ir pa
kertamo naujo pramonininko 
bankiete. Jeigu Vaizbos. Buto
| usirinkime buvo sudaryta to- Šv. Vincento moterų kln- 
ria tvarka ir didžiuma balsų bo kortavimo pramoga gerai 
įubalsuota, bet kadangi did-į pavyko. Nortlisaidiečiai ir iš 

fciuma narių katalikai, tai, be j apylinkės skaitlingai dalyva 
ibejonės, katalikai turėjo pra-
lešti dvasiškiams, kad nebe
dalyvautų tokiame bankiete, 
les tai aiškūs laisvamaniški 

■lustai pastūmėjimui laisva- 
naniško fronto. Bet, katalikai 
savo dvasiškiams nepranešė, 
tat matytis aiškus laisvama- 
hių triksus V. B. valdybos, 
iųd daugiau katalikų ir dva
siškių patraukti į laisvama
niškus siųstus.

Užsibaigus susipažinimo ba
nkietui, klausiu vieno kunigo, 
todėl katalikai neprotestavo 
prieš tokių laisvamaniškų tva
rkų, jis taip man atsakė: “Šia 
me bankiete randasi anglų, ku 
rie <pad’x ut i niuose rinkimuose 
nominuoti į aukštas valstybi
nes vietas. Tat

vo.

Kosmopolitan moterų klu
bas šauniai darbuojasi, kad 
ruošiamas bingo vakaras pa
rapijos labui gerai pavyktų. 
Vakaras įvyks gruodžio 11 d., 
8:30 vai. vakare mokyklos sa
lėj-

Mokyklos vaikučiai darbuo
jasi, kad jų ruošiamas “Mo- 
ving pictures” vakaras gerai 
pavyktų. Vakaras įvyks gruo
džio 13 d, bažnytinėje sve
tainėje. Vietinis

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

nemandagu nes greičiau žmonės tave nž
būtų protestuoti, nes protestui, mirš, negu tu manai.

OH. JOY!
rsAoi

Wh«t a joy to get relief from a cough due 
a cold Get it with Smith Bro*. Cough Draf 
Black or Meothol. M. Both taitc dcliciou*.
Smith Bros. Coufh Drops are tbe 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Ca rote ne) raiae* the rrtiuaoce of 

mucous membranet of note aad throat to 
cold infection*, when lack of re*i«t- 

anca i* due to Vitamin A defiueacy. MARK

AKIŲ GYDYTOJAS

UR. VAITUSH, OPI.

Tel. Yarda 3148.
VALANDOS: Nuo 11 iki U 

2 iki 4 ir 7 iki 0 
Pirmadieniais • 2 iki 4 ir 7 lkl I 

Šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

North Side
Lupk l ičio 25 d. Moterystės 

Sakramentų priomė August 
Deringer ir Anna Guntis. Pa
broliais buvo Krank Gustis ir 
Dorothy Deringer. Linkiu Die 
vo palaimos jaunavedžiams.

Dainų vakaras, kokio dar 
nėra buvę North Side, ketina 
įvykti gruodžio M.) d. vt&gre 
“Liberty Hali”, Reesdale St. 
Kspieno ir mūsų chorai pasi
rodys visoj savo galėję. Ne
reikėtų praleisti progos jų ne
išgirdus. Tie du chorai pasek
mingai koncertavo ant South 
Side ir Bsplen. Kurie girdė
jo — gėrėjosi, kurie dar ne
girdėjo, turi progų juos iš
girsti North Side gruodžio 10 
d. Be to, North Side lietuvią 
galės gerai apsipąžinti su ‘Li
berty Hali’, kurių Dangun Že-j 
ilgimo parapija mano įsigyti 
nuosavybėn, jei pasirodys sų- 
lygos prieinamos ir jai žmo
nėms patiks. Lauksime svečių 
ir iš toliau.

$1,500.00 tau Kontestiniokams
Lapkričio 19 d. prasidėjo “Draugo” skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj “Draugas” duoda $1,500 DOVANŲ vajaus, 

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai

tytojų skaičių.

Pirmoji dovana...................................................................................................$500.00

Antroji dovana ...................................................................................................$400.00

Trečioji dovana ........................................................................................... $300.00

Ketvirtoji dovana . ...... .........................................................................$200.00

Penktoji dovana................................................................................................. $100.00

Bus ir kitų įvairių dovanų.

Konteste gali dalyvauti visi lietuviai.

Šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal. 

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla

tininio vajaus kontestininkus.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

* ‘ Draugo ’ ’ administratorius

Mūsų dvi geros tretininkės 
Venckienė ir Astrauskienė su
nkiai tebeserga. Viena namie, 
kita Mercy ligoninėje. Girdė
jau eina truputį sveikyn. Lin
kiu abiem greitai pagyti ir 
sveikoms namie šventas Ka
lėdas praleisti. Sveikata yra 
brangus turtas.

Atėjus Adventui visokios 
pramogos beveik užsibaigia. 
Žmonės truputį susikaupia 
dvasioje, surimtėja ir rengia 
si prie Viešpaties Užgimimo 
iškilmių.

Mūsų draugijos gruodžio 
mėnesyje paprastai renkasi 
valdybas naujiems metams. 
Tie rinkimai turėtų būti labai 
nuoširdūs. Organizacijų gero
vė turėtų mums labai rūpėti, 
nes gyvename pavojingus “pe 
įėjimo” laikus, perėjimo iš 
senesniųjų rankų į jaunesnes. 
Jei jaunimo su savim neturė
sime, mūsų draugijų ir para
pijų amžius bus gana trum
pas.

Kas Buvo Pirmieji 
Kare Žuvusieji 
Prancūzai

Kaip rašo Paryžiaus kores
pondentas, tarp pirmųjų žu
vusių prancūzų, kurie šio ka
ro pradžioje mirė vakarų fro
nte, buvo du kunigai — Louis 
Mabilas ir Pierre Colin. Jie 
buvo abu 'mobilizuoti ir ėjo 
pareigas pirmosiose linijoje. • 

(“U.“)

Tčvų Marijonų 
Misijos Adventuose

NriW HAVEN, CONN. - 
gruodžio 3 — 5 — kun. dr I 
J. Pauliukonis, MIC.

NEVVARK, N.’ J. — lapkri
čio 30 d.. — gruodžio 8 d. — 
kun. dr. K. Matulaitis, MIC

ir kun. J. Dambrauskas, MIC.

PATEBSON, N J. — gruo-, 
džio 10 — 19 — kun. J. Danį 
brau'skas, MIC.

DETROIT, MICH., Šv. Ju
rgio parapijoje, gruodžio 20 
— 25 d. — kun. dr. K. Matu
laitis, MIC.

M «••••«»•»♦♦♦»♦♦♦♦«♦ ♦••
KLAUSYKITE

SPKC1AHSTAS 
OFTOMETlUCAI-iLY AKIU 

ELEI VVIbi
Nuvirk 20 metų praktikavimo 

Mano Garnutat luuk-
Palengvina akių Įtempimą kas es

ti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu 
m o, skaudamą akių karfitĮ, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai 
dak SpeclalB atyda atkreipiama t 
mokyklos valkus. Kreivos akys su
taisomos.

Valandos: nuo lu iki s vat, vak 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsiūk lutų akys a i Įtaiso 
n«»i be akinių. Kainus pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHIJUMD AVĖ. 

Telefonai YARdz 137S

LIETUVIAI DAKTARAI

Tek Cicero 1484.

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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

DR. A. JENKI^-
(Lietuvis)

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
, .Nuo 1 — 4 ii' uuo 7 — 9 vakare

Taipgi pagal sutaz 4.
Ofiso telefonas PROsptti 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

Ntw 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.

» to to to toto tototo G toto to-to-to-to ♦ to tototo toto to to to to to to -toto to to to y

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Federal Savings and Loan insnrunce Oorp., Wasliington, D. O.
OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trcčlad. nuo 9 v. ryto lkl B ▼. ▼. 

Pirmadieni, Ketvirtadieni Ir 6e£tadienĮ nuo 9 v. ryto iki t v. ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Wholesale Furniture Co.
6343 So. VVestern Avenue

REPUBLIC 6051

Tai OAHal 6128.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAfl 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. t-

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubUc 7868

Offiee Phone Ree and Offiee
PROapect 1028 2869 8. Leavitt Bt
Vai: 2-* pp. ii 7-0 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago

Treėiedieniaia ii Sekmadianiau
paga1 vatarG

•Ig
k *- a ■to

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicert
katradietuais. Ketvirtadieniais v 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-8. 7-0 p. 
3147 S. Halsted SL, Chicagc

Pirmadieniais, Trečiadieniais a 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

Tel OANal 6969

OR. WALTER J. PHILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Roafl

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaa*

ir pagal sutartį.

OR. F. C. tflNSKUNAi
PHYSICIAN AND SURGfiGk 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso tel Canal 234b 
Ofiso Vak 2—4 ir i—P 

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tel. Canal 0402

TEL. YARDS 3567

UR. FRANK G. KWINN
lkl UUJLNsiKAs.) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:3o Vakare, 

ir Pagal Sutarti.

DR. P. J. BEINAR
tBKlNAKACbKABJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OuOO So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 0 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

OR. CHARLES SEGAL
GlDlTOJAS IR CHIRURGAM
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros luboą 
CIUCAGO, ILL.
Tel. MIDway 2880

OI ISO V ALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki b 

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. •
Sekmad. nuo 10 iki 12 vak ryto

. elefonas HEMIock 6288

OR. A. U. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARųuette Rd.

Oiigo valandoe:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vak vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieniais

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAK1ARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ras. 6968 So. Talman Ava. 
iea. TaL GROvehiU 0617 
Ifficc TaL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai. 2—4 ii 7—0 vak. 
Ketv. ii Nedėliomia sųaitaraa 

2423 W. Marųuette Road

TaL YARde 6921
Lee.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BURGEO1

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS 1 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomia pagal eatartį, 
Office TaL YARde 4787 
Mamų TaL PROapect 1088

Ofieo TeL VlRginia 0036 
Rezidencijoa tel BEVerly 8244

UR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

410/ Archer AveflUe
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Heudeecija
8939 So. Claremont Ava.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal eutartį.

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROapect 6660

OR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1621 So. Halsted Street

Reridencija 6600 So. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare 
TeL YARde 2246

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. z
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakara 
ri«ro.l<»j pagal entartį

OR. V. E. SIEDUNSKI
DAJmSTAS

4143 South Archer Avenue 
Talafonaa Lafayette 8660

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais lai,
4631 So. Ashland Avė.

Tai YARde 0994
Pirmadieniaia, Trečiadieniais ♦a !

Aačtadiaaiaia



Ketvirtadienis, lačkr. 30, 1939 DRAUGAS

Koki Man VHniii 1939 Motais, 
Vasario Mėli. 16 d.

“Draugo” 30 Mitu Sikakties Plota

“Draugas’ gerovei.

Buvusi Anglijos moterų gol
fo čampijonė, Jessie Ander- 
son, pateko škotų ijiagalbinėn 
karo tarnybon. (Acine teleps.)

kini didžiųjų tolerancijų ■- 
mylėt artimų kaip save. Iš čia 
kuriame šūkį gimusia’ tautai.
'» milijonų tau’.ai nė vienu* 
nėr per daug Siidaryknib' 
ž’noniškiaiisj žmogų, ši kul
tūra rei'.; visuo-; ’ ugdyli, Pa-J 
veldėt <*»»! gėrybe-* kuria." ki
ti turi visais laikai.-, v Dur, vi
sose ras’rie. Tai vi-a tepasida
ro mūs nuosavybė. Juodykime I 
sugyvenimų su piti'., s»nege-f| 
nimis.

Šiomis dienomis sugrįžo i 
tautui šinitaveid'* Vilnius. Su 
iuo eina vi'? Ci!ne- "»: pareigų 
eilė, gerųjų vaiku puikiausi? 
darbas. Kol esai gyv* Ameri- 
uoje, kol skamba lietuviškas 
žodis ir sidabrinė daina su 
pasakomis — legendomis, — 
smagu: esųme imperijos sta- 
tytojaų Gediminaičiai. šimtai 
milijonų akių atkreipti j jus. 
Pasiekit aukos kilnumo. Tani 
dienraščio “Draugo” yra su
nkios ir oficialės įpareigos. 
Sveikatos, ištvermės! Prieš Tė 
vų Marijonų kultūrines pas
tangas lenkiu galvų.

Kaip senovėj katedrų šešė
liuose dygo didžiulis moks
las, nemarusis menas ir nu? 
zika, — pas mus juos pava
duoja Tėvai Marijonai.

Sveikinu visus “Draugo’* 
darbininkus, redaktorius ir 
leidėjus. Iš harmonijos darbų*, 
redakcijos, administracijos,! 
spaustuvės, gimsta laikraščio 
simfonija.

Ilgiausių metų, sveikatos, 
ištvermės! Nepasiduokit krei
vai laiko dvasiai. Diktuokite. 
Sveikinu šviesuomenę. Džiau

giuosi jūsų darbais. Gyvuo
kit, mylėkit šventų lietuvio 
vardų. Būkit pasveikinti Lie
tuvos vardu iš anapu's okea
no. Lietuva džiaugiasi jūsų 
laimėjimais. —
D. G. Kun. D-ras J. Navickas 
MIC. —-įkalba nuoširdžiai, ai
škiai: — Jūsų Prakilnybe Ku
nige Prelate, Vakaro Vedė
jau, D. G. Dvasios Vadai, Ge
rbiamasis Pone Konsule, Po
nai ir Ponios: —

Graži yra ši iškilminga va
karienė. Žavimės programa, 
nuveiktaisiais darbais, žavisi 
visa Amerikos Lietuva.

Turime pavyzdį iš Tautos 
gyveninio. Kai tautos kovoto
jai, daug metų kovoję už ne
priklausomybę, grįžta iš kovų 
lauko laimingi kariai, — jie 
nugalėtojai, nors daug nuken 
tėję: vienas be kojos, kitas 
be rankos, sužaloti, bet links
niais veidais žengia sostinės 
gatvėmis, o jiems iš langų 
siunčia džiaugsmo pasveikini
mų, minios ašaros ir beriamos 
gėlės sveikina nuo vėjo api- 
žusias, kulkų sušaudytas vė
liavas, — garbinga diena. Ne
seniai ipergyvenom tų dienų. 
Lietuvos kariuomenė įžengė į 
snvo sostinę, Vilnių

(Tęsinys)

Profesorius K. Pakštas

Sužavi visus liepsnojančii1
kulba. ,

Kcveiendissiiiii Patres,
šviesiausieji Ponai ir Ponios, 
turiu garbės pasveikinti ‘Drau 
gų’ ir jus Katalikų Veikimo 
Centro vardu, susidarius; iš 
22 organizacijų su 230,000 na
rių. Kreipiu dėmesį išeivijos 
kultūrai ir lietuvio vardui ke 
Iti. Didžioji universali kultū
ra — katalikiška — gili savo 
skerspiūviu ir vertikale kryp
timi, prie kurios spindulių bre 
ado geriausi vaikai, — dien
raštis “Draugas” jų teikė, į- 
vairias nelengvas pareigas pa- 
iimdamas.

* » 
Šiandie pasaulis lūšta, dva

sios gėrybes iš naujo vertina, 
moralės sąsparos atleistos. 
Kas gražu, kas aukšta — tų 
kultūrinę mintį dienraštis čj,. 
kelti individų dvasioje. “Drau 
gas” — it prožektorius, turi 
didžiulį vardų tarp pusės mi
lijono lietuvių. Esame skevel-

Kaso Sesuo M. Felicija, O.S.F 

Ne. “TrijųAtsidarius 
priklausomus 
kų okupuoto

krvziai
kryžių
visam

kaluas”. Šie 
laikui j rimins

sienai tarp 
Lietuvos ir len- 
Vilniaus krašto, 

nutarėm aplankyti Vilnių. Va
sario 16 d., apie 8 vai. ryto 
išvažiavom iš Kauno ir apie 
1 vai. popiet jau buvome Vil
niuje. Nežinodamos kur eiti, 
pa'sidėjusios bagažus ant grį-

tris misijonierius didvyrius/ 
kurie buvo pagonų nužudyti.

Iš eilės apžiūrėjome tildžiau 
šių Vilniaus bažnyčių — ka
tedrų pastatytų toje vietoje, 
kur seniau, kui dar lietuviai 
nebuvo krikščionys, buvo lie

ndų tarėmės kų daryti. Viena tuvių šventovė. Katedroj yra 
panelė, išgirdus mus lietuviš- šv. Kazimiero, Lietuvos ir 

Lenkijos karalaičio, koplytė
lė, kurioje sidabriniame Įkar
ote virš altoriaus ipalaidoti 
šventojo palaikai. Vilniaus ka 
tedroje, sakoma, yra palaido
tas ir Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas Didysis. Salia ka
tedros aukštas bokštas, kurio 
apačia statyta dar anais lai
kais,, kai dar lietuviai garbi- 

— medžius, gyvu-

kai kalbant,,prisiartino ir gra
žia lietuviška kalba paU-lau- 
sė, kur mes norėtumėm va
žiuoti. Alės atsakėm, kad

n. Čibirų. Ji tuoj 
fino į autobusų, ir 
minutų jau

pas 
mus su- 
į dešim- 

buvome vieto
je. Čia mus nuoširdžiai pri
ėmė ir parūpino mums stu
dentę Kisieliūtę, kuri labai 
noriai apsiėmė mums parody-1 no gamta 
ti įdomiausias ir gražiausias liūs. 
vietas Vilniaus mieste ir jo 
apylinkėse. Pasiėmėm savo ba 
gažus ir nusinešėm į Seselių 
Bernadinių pensionatų, kur 
turėjom nakvoti.

Pensionatas yra labai senoj 
vienuolyno dalyje. Čia baugu 
buvo, net vaikščioti — korido
riai ilgi, tamsūs su žemom 
lubom. Grindys didelių rau
donų plytų ir vietose labai iš
sinešiojusios, kad, jeigu ne
žiūri, kur eini, gali pargriūti.
Matyt, vienuolynas labai ne- 
turtigas, kad neturi iš Iko at
remontuoti savo patalpas, ši 
vieta mus savotiškai nuteikė, 
rodėsi, kad mes esam, kur 
nors senoviškoj pily j, kur ga
ili numirėliai vaidintis.

Mūsų vadovė pirmiausiai 
mus nuvedė į Šv. Onos baž
nyčių, kuri gražiu savo go
tišku stiliumi buvo slžavėju’si 
įet ir Napoleonų, kada 1812 
n. keliavo per Lenkijų į Ku
si jų. Yra pasakyta, kad jis 
pamatęs šių bažnyčių, sušu
ko: “Jei galėčiau, tai ant įdėl
io parsigalienčiau jų į Pary
žių”.

Vaitavę- nuėjom į Birutės 
mergaičių bendrabutį, kuria
me gyvena apie 150 mergai
čių gimnazisčių. Čia viskas 
kuo puikiausia įrengta, o šva
ra kuo pavyzdingiausia. La
bai jaukiai praleidusius kelias 
valandas su simpatiška .ben- 

| drabučio vedėja, Petravičiūte, 
ir mokinėm, visos kartu išėjo- 

I me į lietuvių gimnazijos salę,

Nors ir buvo lietinga diena, 
pasiryžome lipti į Gedimino 
tialnų. Po didelio molio min
dymo, nes laiptai ir keliai yra 
labai apmėtyti purvu dėl da

rnių lenkų kasinėjimų, pa- 
liekėm pačių viršūnę. Čia ap- 
iūrėjom didelę dalį, dar užsi- 

įsios Gedimino pilies, pa
lytos iš didelių akmenų, 

nie sudaro sienų aipie dvie
jų metrų storumo. Pilies li
kučiai ir birančios plytų dul
kės priminė mums garbingų
jų Lietuvos praeitį ir pasa
kojo ap-ie išgyventus vargus 
lir kančias. Jš užgriuvusių 
(skliautų kilo Gediminai, Al
girdai, Kęstučiai ir Vytautai, 
kurie išplėtė Lietuvos garbę 
ir didybę nuo Baltijos ilki juo
dųjų marių. Neapykanta ima
Įpagalvojus, kad ši mūsų gar
si nuo senų 'senovės Lietuvos 
sostinė yra mūsų priešų ran
gose! Bravo! mūsų jauniems 
lietuviams pasiryžėliams, ku
rie prieš kelis metus ant Ge
dimino pilies apžvalgos bokš
to drįso iškelti mūsų tėvynės 
trispalvę, Lietuvos nepriklau- 
'aomybės išvakarėse, paskelb
dami {insaiiliui, kad ši šven-

kur pirmų syk po, trijų metų 
buvo švenčiama Lietuvos ne
priklausomybės šventė. Tikė
jomės rasti mažų būrelį susi
pratusių lietuvių, oet kaip 
nustebintos buvome rasti di
džiulę salę pilnutėlę žmonių. 
Mus čia labai nuoširdžiai pri
ėmė. Pats švenčių rengimo 
komisijos pirmininkas nuvedė 
ir pasodino mus pirmose eilė
se šalę gknnazijcs direkto
riaus ir- kitų įtakingų Vil
niaus lietuvių. Visi mumis do
mėjosi ir buvo labai nustebin
ti, kad mes, nors gimusios ir 
augusius Amerikoje, taip gra
žiai kalbam lietuviškai. Mums 
labai didelį įspūdį padarė vii- i 
nįečių didelis patriotizmas ir 
jų darnus sugyvenimas. Spau
džiami lenkų dėl savo lietu
viškumo, jie nenuliūsta, bet 
dar daugiau pasiryžę kovoja 
■dėl brangių tėvynės idėjų ir 
tas juos dar tampriau suriša. 
Programa prasidėjo Lietuvos 
himnu, kurį grojo gimnazijos 
orkestras ir savo balsais pri
tarė visa salė. Po jo buvo gro
jamas lenkų himnas. Nieks 
jam nepritarė, bet visi stovė- 

nulenk tom galvom.

Taip pat turėjom progos a- 
plankyti Aušros Vaitus, tų 
šventų vietų, apie 'kurių mūsų 
motutės su tokiu ilgėsiu ir 
pagarba kalbėdavo. Negalėda
vau 'suprasti, kodėl tų vietų 
vadindavo tuo vardu, bet pa
sidarė suprantamu kaip paaiš
kino, kad čia pirmiau buvo 
vartai į Vilniaus 'miestų ir 
dabar ant tų varių yra pasta
tyta koplytėlė ir joje patal
pintas Šv. Panelės stebuklin
gasis paveikslas, papuoštas 
gėlėmis ir brangiomis voti- 

sidabrinių ir auk.si-vonus 
nių ši

dra garbingos tautos su se
niausia gyva 'kalba Europoje, 
su tauriąja daina, kur vyrau 
ja liūdesys su linksmybe. I 
'narnės didžiulių darbų, •— iš- 
vairuoti likimų Tautos. Pasau
ly mažai pastovumo ir tvir 
tesniems. Mūsų 3 milijonų tau
tai reikia įkalti kakton stip 
rybės ženklų, kančios, parei
gos, darbo ir amžinos giesmė? 
ženklų. “Draugas” suskaito 
šiandie 30 metų darbo, veik- 

rankų, kojų, ir >0>s jeį lietuvių tauta turi per-
įvairių brangakmeny, kuriuos 
tikintieji palieka, kada jų 
maldos būna išklau'svtos., Bet 
dėja! toji šventovė, kuri šimt
mečiais buvo lietuvių didžiau
sia paguoda varguose, irgi v- 
ra lenkų globojama. Kur pir
miau buvo lietuviški arba lo
tyniški parašai, dabar pakeis
ti lenkiškais.

Aplankiusios dar Šv. Jono 
bažnyčių ir Šv. Mikalojaus, 
vienintelę, kur leidžiama pa
maldas laikyti lietuviškai, 
grįžome pas Bernadines .pasi
imti savo daiktus ir važiuoti 
į stotį. Liūdna buvo atsisvei
kinti su istorine 'mūsų sosti-

gyventi žmonijos labirinto 
naujų šiurkščių civilizacijų, 
branduolys to —Tsecoji turės 
atsispirti — iškils didžiųjų 
reikalų individai tautos soli
darumui kurti. . Neužtenki, 
mums būt katalikais Mes tu 
rim būt ir pasaulio piliečiai. 
Keik domėtis, negalit i būt 
kurti ir akli. Didybė tautos — 
•ndivido didybė. fgyvendin-

ne, su jos gražiomis bažny - 
čiomis, su Gedimino kalnu, su 
puikia katedra ir su mūs pa
vergtais broliais lietuviais. 
Nusiraminom viltimi, kad vėl 
kada nors aplankysime.

desnei
ruošė mūsų tos 

išeivijai vadus; susirūpinęs tų darbų 
buvo švietimu; per ilgus me-(čiū. 
tus jis aukojosi tam darbui.
Jo nuopelnais mes džiaugia
mės, supratę “Draugo” vaid
menį. Tai istorinis įvykis.

Prieš daugelį metų Romos 
Kariolanas susikovė su Ko
mos piliečiais. Jie jį ištrėmė

Praeity paliko 30 metų 
juos

Dievo garbei ir Tau- 
Padėkite mums 

dirbti ir toliau. A-

Toliau trumpai kalbėjo D. 
G. kun. Jer. Vaičūnas, šv. An
tano parap. Cicero, 111. klebo
nas. Oficialiai gi visiems pa
dėkojo D. G. kun. Ig. Alba
vičius, “Draugo” bendrovės 
pirmininkas: — “Draugo” be

is Komos. Supykęs, nuvyko įĮndrovė’s vardu dėkoju visiems 
priešų šalį, susidėjo su prie- dalyviams, 

atvedė juos prie Komosšais
vartų, kad sunaikintų už 
tirtų žalų tautiečius, 
yra panašiai.

pa-
Kalbėta apie Tėvų Marijo

nų nuopelnus. Jie tikrai iš-
Šiandie gelbėjo , * J

Pagelbėkim Argentinos 
Lietuviams

Pietų Amerikos respublikoje Argentinoje gyvenų apie ke- 
turiasdešimts tūkstančių lietuvių, kurie ligi šiol tenai neturi

šis nei vienos savos bažnyčios, dėl to kad darbininkų uždarbiai
imomentas buvo labai reika- J™ * lietuviai Argentinoje taip skurdžiai

minga* — liūdi tauta prara
dus savo sostinę per žiaurų 
priešų, kuriam prievarta turi 
atiduot gurbe. Paskui sekė pa
skaita, eilėraščiai ir ant galo 
vilniečių choras* “Varpas" 
puikiai padainavo.

Kitų rytų nuėjome į vienin
telę lietuvių gimnazijų Vil- 
niuje. Direktorius šikšnys la
bai maloniai priėmė ir tperve-1 
dė per visų gimnazijų. Viskas 
labai įtukliai, bet patogiai į- 
rengta — didžiulė salė gim
nastikai, biblioteka, įvairūs 
specialiniam mokslui skyriai 
ir klasės. Direktorius atsi
sveikindamas apdovanojo mus 
savo mokinių darbeliais pa-

tovė ne kieno kito, kaip tik darytais iš metalo — lietuviš- 
lietuvio! Gretimų Ikalnų puo- iki pasvirę kryžiai, Vilniaus 
šia trys balti marmuriniai kry geležinis vilkas ir lekiantis
žiai, dėl to Jis vad^iama* gandrai.

gyvena, kad jie patys nepajėgia įsigyti parapijinės nuosa
vybės.

Marijonų misijonieriai, dvasios vadų įprašyti, praeitų va
sario mėnesį išvyko į Pietų Amerikų darbuotis tarp argen
tiniečių, tačiau jiems nuvykus pasireiškė, kad Argentinos 
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 Argeutinų, dabar lanko lietuvių parapi
jas Amerikoje, prašydamas amerikiečius pagelbėti pastatyti 
Buenos Aires mieste nors nedidelę misijų bažnytėlę, kuri bus 
pirmoji lietuvių bažnyčia Argentinoje.

Ohicagoje jis darbuosis sekančiomis dienomis.*
ftft. PETRO ir POVILO, West Pullman — gruodžio 3 d.
ŠV. JURGIO, Bridgeport — gruodžio 10 d.
VI3Ų ŠV-NTŲJŲ, Roseland - gruodžio 17 d.
AUŠROS VARTŲ, West Side — gruodžio 24 4. 
NEKALTO PRASIDĖJIMO, Brighton Park — gruod. 31 d. 
DIEVO APVAIZDOS, Aštuonioliktos Gatvės — sausio 5 d. 
ŠV. MYKOLO, North Side — sausio 14 d,
Lietuvių misijų bažnytėlės tolymoje Argentinoje steigimas 

ir savo vargstančių tautiečių tame mūsiškiems nepalankiame 
krašte parėmimas yra taip didelės svarbos ir kilnus darbas 
kad kiekvienas sųmoningas lietuvis turėtų tam tikslui su
teikti kiek gali stambesnę aukų, kad mūsų misijonierius, 
kun. Jakaitis, galėtų greitu laiku grįžti į Argentinų pradėti 
taip reikalingos bažnyčios statybos darbį.

Dalis tautos, tų pačių mo
tinų sūnūs, atsižadėjo Tėvy
nės, susidėjo su svetimais, at
vedė priešų į mūsų šalį. Vil
kas už vartų! Sujungkim spė
kas, kad galėtume atsispirti, 
kai apie laimėjimus kalbam. 
Mus išgelbės pasiryžimas, pa
laikytų per ilgiausius me
tus.

Kreipiuos į kiystančius bro
lius. Grįžkime į Tėvynę, į jū
sų apleistų šalį, nedėkingieji. 
Būkite raliais ir laisvi.

“Draugo” artimiausieji tik 
šiai buvo mūs švietimas, mūs 
parapijos, organizacijos; bet 
jis nepamiršo.Tėvynės. ‘Drau
gas’ neri suburti lietuviškas į 
jėgas, kad laisvoji Tėvynė iš
silaikytų per ilgiausius me
tus. Čia jūsų parama būtina:

Dėkoju Dvasiu? Vadams ui 
įdėtųjį darbų, visiems Rėmė 
jams, Biznieriams, Profesijo-

Žmonės nalams. Augkite, bujokite,

Jau buvo
Laimei at

siųsti į Chicagų Tėvai Mari! 
jonai. Mes uždėjom tų naštų 
ant jų pečių. Jiems, be abejo, 
tai daug kainavo. Reiškiu di
džiausių padėkų bendrovės va
rdu Tėvams Marijonams ir 
visus kviečiu palaikyti “Drau 
gų” toliau. “Draugo” bičiu
liai, ir toliau jį remkite. O 
geriausias Dievas teg-ul jums 
visiems gausiai atlygina už 
jūsų gerų širdj. —

Visa puota buvo nuotaikin
ga, darni, žavinti. Čia dalyva
vo patys judriausieji veikė
jai, aiškūs “Draugo” Rėmė
jai.

K. A. M.

‘Draugui
“Draugų’ . 

sunku.

pasitiko karius klūpėti, su 
duona ir druska, su gėlėmis 
ir džiaugsmo ašaromis. Iškil
minga diena. Kokia kaina į- 
siviešputavo tas džiaugsmas

kad išliktumėt laisvi.
Bet “Draugas” reikalingas 

finansinės pi ra mos. Dylavra
jo mašinos. Vienas presas kai
nuoja 30,000 dol. Jis senėja.

Sovietų Karinė Misija 
Apie Karo Muziejų

KALNAS (E) — Sovietų 
Sujungus karinė misija spa
lių 24 d. lankėsi Lietuvos Ka
ro Muziejuje, kur misijos na 

svečių kny- 
“ Mu

ziejus ryškiomis 'spalvomis at
spindi Lietuvos resjMiblikos ir 
jos kariuomenės istorijų. Jos

liai pasirušydami 
goje įrašė tokį įrašų

tautoj!* Dienų ir naktį karių nyksta. Kreipiuosi į Jus, Am.; {rengėjai su didele 
gyvybė buvo pavojuj. Jie gy
nė ir apgynė. Ir mes per skau
snuis, ašaras ir kraujų įženg- naujam presui įsigyti. l’o me
sime į garbę. tų kitų, kai fonde bus gyvų

Panašiai yra čia. Gražios pinigų, lengviau bus naujas 
kalbos, linksmos dainos, darni pirkti. Prašau paremti tų sva- 
nuotaika, — ir mūsų širdis rbų darbų.
pilna džiaugsmo. Mes vienuoliai dirbame di*

meile su-

katalikiškoji publika, sinlary-1 kūrė vaizdingų savo tautos 
kitę fondų, paskelbkite vajų'istorijos ^parodymų. Muzieju

je mes gavome aiškų vaizdų 
apie Lietuvos kariuomenės 
buitį, už tui esame dėkingi 
Muziejaus viršininkui ir ad
ministracijai”. Pasirašė ko- 
mandarinas Kovalev ir kt,

I

t ♦
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THINGS THAT NEVER HAPPEN

į tė, kurie nors visn matė, ta
riau neturėjo jėgų nuo bui- 
taus darbo sulaikyti. At be

lgus kaimynams, jau buvo vė-j

• *
Italai Nori Pirkti 
Lietuvišku BulviuC •*

Italą firmos pradėjo teirau
tis Lietuvoje, ar jie negalėtųjų. į^adegė daržinė, tvartai irj 
nupirkti didelio kiekio bui-1 k|()jilnas sU juvais> (iyvnlj„s‘ 
vių. Italai siūlo už bul\es, ^vaa jar sUskubo iš tvartų iš- 
daug ankstesnes kainas, negu. varyĮj^ o padegėjas, nors ir

*?*• <,/įsė.r,

3H t

Atf»
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AMJCH DO 
YOU UJAMT 
FOR. THIS 

OID ALAČAt
ClOCK

JUST VUOT 
i pmd roe 
VT_«

KERE 
Y'Aee 
Sic ‘

/
s

jie mokėjo praeitais metais.
Be to, italai sutinka pirkti ir 
menkesnės rūšies bulves.

Kadangi italų pasiūlymai 
Lietuvai yra priimti,.i, tai d»rj 
sį inene'SĮ tuo reikalu numa
tomos derybos. (‘“M. L.”) | Apsėti LailkllS

tėvo maldaujamas, nesutiko1 
nulipti nuo liepsnojančių tva-j 
rtu lubų. (“U.”)

• •
8SSM

PA\WN AIVA)

Baisi Savižudybe
PAPl LE. — Avižlių k. gy

ventoju (iauronskio ūkyje ki
lo gaisras. Ugnis prasidėjo iš

KAUNAS. — Žemės ūkio 
ministerijos ir žemė? ūkio rū
mų ruošiamoje 1940 metų su
mai oje numatomos lėšos, ku
riais bus perkami javai ir tei-

JNTTRNATIONAL ( F. H. V.

daržinės, prie tvartų, ir iksi-, kiami Vilniaus krašto ūkinin-
plėtė labai greit, nes buvo pa
degta iš vidaus. Nudegus tva
rtų stogui, žmonės pastebėjo 
liepsnose lavonų. Tai buvo 
(iauronskio sūnus Alfonsas, 38 
m. amžiaus. Nelaimingasis 
tai j) žiauriai nusižudė kerštau
damas prieš tėvus. Prieš j:a- 
degdama’s dar užrakino tvar
to duris, matvti. norėdamas, 
kad ir gyvuliai sudegtų. Ve
lionis nesugyveno su tėvais ir 
ne kartų žadėdavo padegti 
trobas ir pats susideginti. 
Net ir 'kaimynams apie tai 
buvo sakęs, šj kartų, būda
mas gerai įsigėręs, pažadų į- 
vykdė.

Namuose, be jo paties, gy
veno tik seni tėvai ir tarnai-

ka'ms laukus apsėti. Pavasarį 
nei m intieji veislinės medžia
gos Vilniaus krašto ūkinin
kai išsimokėjimui gaus įvai
rių pavasario sėjai javų.

Diplomatinius Atstovus 
Prie Vatikano

Dabar, kaip oficialiai pra
nešama, turi 3|3 valstybės. Di-1 
džiausią atstovybė yra pran
cūzų — jos personalų sudaro 
7 žmonės. Lenkų atstovybėj' 
dirba G tarnautojai, ispanų —| 
5. Kitų atstovybių personalai 
mažesni. Iš viso įvairių val
stybių atstovybėse prie Vati
kano dirba 104 tarnautojai, iš 
jų 13 kunigu. (“U.”)

ihe awful rnicE you m for being

NERVOUS
Check Below And See If You Ha ve 

Any Of The Signs
Qulverir»g nerves can make you old and 
fiaggard looking, cranky and hard to live 
with—can k^ep you awake nights and rob 
you fl good health, good times and jobs.

Don‘t let vourself r,go” likę that. Start 
taking a good, rcliable tonic—one made eape- 
tially for womtn. And could you ask for any- 
Ihing whose beneflts havobeen better proved 
Ihan world-famous Lydia E. Pinkham’L 
Vegetable Compound?

Let the wholesome herbą and roots of 
Pinkham's Compound help N a ture cal m 
your shrieldng nervcs, tone up your system, 
and help lessen dislreas from female func- 
tional disorders.

Make a note N0W to get a bottle of this 
time-proven Pinkhsi.t s Compound TODAY

without fail from your druggist. Over a mil- 
lion women have written in letters reporting 
wonderful beneAts.

For the past 60 years Lydia E. Pinkham's 
Vegetabk Compound has helped grateful 
vvomen go “snuling thru” trying ^rdeala. 
Why not let lt help YoU7

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

Now IPS EASY fo moko

c m s
oi* "liiimnr

■

TUM MAK SAT NO. 3,194,230

C«mb wW» 
Stollonory

’o.» * /
r.

Only

SlMPLY...Curl AsYou Comb
Away with your curlert . . . away 

with your curling gadgetsl Hera'* 

the lošt word in eosy curling meth- 

ods. It’i the new "Automatic" Roto- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl at you 

comb ... with one end you comb, 

witb the other you curl easily, quick> 

ly and with beaury shop perfedion. 

For all Typ»a of Curla, Klnglati, etc.

FOR UU AT YOUR LOCAL F. W. WOOLWORTH CO. STORI

Turtingieji ir tokių šposų prasimano. Richard A. Knight, žynius New Yorko advokatas 
Metropolitan operos sezono atidaryme vartėsi kūliais per galvų ir, lydimas uniformuoto 
operos saugotojo, dar nepasibaigus oiperai išvyko namo. (Acme telephoto)

Lietuva - Didžiausia 
Baltijos Valstybe ,

KAUNAS (E) - Lietuva, 
didžiausia Baltijos valstybė. 
Tokia antrašte didysis belgų 
laikraštis “Soir” įsidėjo strai 
psnį apie Lietuvų, pailiustruo
damas Lietuvos užs. reik. mi
nisterio Urbšio paveikslu, ir 
aprašo Lietuvos pastangas at
siimti savo senųjų sostinę, pa
brėždamas lietuvių kantrumą 
ir politikos nuosaikumų, sie
kiant savo teisių. Pastebėti
na, kad Vilnių atgavus ne tik 
Europos spauda vėl labai pla
čiai rašo apie Lietuvų, visur 
pripažįstant jai teisę ir reiš
kiant džiaugsmo Lietuvai lai
mėjus teisinga bylų, bet ir už
sienių firmos pradeda gyvai 
interesuotis galimybėmis pa
didinti Lietuvoje pirkimus.'

Jr

Italai Apie Vilnių
ROMA (E) — Ttalų laik

raštis “Ręsto dėl Carlino” 
straipsnyje “Vilnius Lietu
vai” rašo, kad Lietuvos val
stybė nebuvo dirbtinis sutar
čių kūrinys, bet tikras viena
lytės su savo nuosavi u chara
kteriu, su nuosava kultūra ir 
literatūra tautos išreiškimas. 
Lietuviai yra tikra ir gryna 
rasė, aiškiai skirtinga nuo vi
sų kitų. Tni izoliuotas etninis 
vienetas, kurio kalba kelia 
pasigerėjimų filologams. Ši 
kalba yra viena iš pirmykš
čių arijų kalbų, harmoninga 
ir su nepaprastai turtingu žo
dynu. Pnts lietuvio tipas yra 
gryniausias arijų pavyzdys”.

Smarkiai Auga 
Gyventojų Skaičius

MARIJAMPOLE. — 1905 
^metais mieste buvo tik apie 
5000 gyventojų, o 1930 Vvtau 
to Didžiojo metai’s jau turė
jo 10,000 gyventojų. Pasta
ruoju laiku mieste jau yra 
apie 16,000 gyventojų. Vidu
tiniškai kasmet mieste priau
ga ir iš kitur atsikelia po 
600-700 žmonių

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 1
- - -

Apie Viskų po truputį
— A. Linge po pa'tės ir ki

tų triukšmų smarkiai sune- 
galėjo. Kaipo karo veteranas 
išgabentas Heines ligoninėn 
jau antra savaitė. Raudonos 
Rožės draugui ir biznieriai jį 
lan!ko. Nėra perdaug silpnas. 
Pailsėjęs vėl grįš prie savo 
pareigų pas Al. Brazį ir juo 
greičiau juo geriau. Jo visi 
pasigenda.

naujų valdybų, o nuo valdy
bes daug kas priklauso.

Vedusiems vyrams paskuti
nis mėnuo paduoti savo apli
kacijas dėl įstojimo klūban, o 
nuo 15 iki 25 metų veltui įsto
jimo aplikacijas galit gauti 
klūbo užeigoj 4932 W. 14tb 
St. Geriausia vakarais. D.

— Leo Slivegžda su sulau
žyta koja labai nekantriai lau 
kia Raudonos Rožės klūbo ju
biliejinio bankieto. Vra tik
ras, jog bankiete negalės da
lyvauti, bet jo visa širdis ten 
bus. Tai vienas nuoširdžiau
sių klūbo rėmėjas. Klubui mi
nint savo 25 metų sukaktį iš 
pirmųjų klūbiečių via likę tik 
14. Štai jų vardai: Ben Tu- 
mavičia, John Kavaliauskas, 
krank Kisielius, Jobu Kisie
lius, Adam Andrijauskas, Al. 
Zalatorius, Peter Zalatorius,I 
Jobu Kriaučiūnas, Ant. Mi
kalajūnas, Ant. Lauruška, L. 
Švėgžda, Joe Račiūnas, Kaz. 
Jokubka, Win. Varanauskas. 
Ar jie visi galės dalyvauti; 
bankiete, o būtų privalumas 
ir jie tai padarys su noru ir 
garbe. Kaip nariai taip ir pa
šaliečiai norį dalyvauti ban- 
'kiete įsigykite įžangos bilietų 
iš kalno prie durų nebus par
duodami. Tuojau kreipkitės 
klūbo užeigon 4932 W. 14tb 
St. Bankietas 3 dienų gruo
džio šiame sekmadienį Lietu
vių Liuosybės svetainėj. Pla
tus programas, šokių nebus,
nes per maža vieta.• ♦ •

— šį penktadienį R. J?, klū
bo priešnietinis susirinkimas j 
Liuosybės svetainėj 14th St. 1 
ir 49th Ct. Kiekvieno nario 
privalumas dalyvauti, nes tai 
svarbu visiems. Tas susirin
kimas daro galutinus tarimus j 
visiems metams. Taipgi renka

Pereitų ketvirtadienį atšve- 
ntėm Padėkos Dienų arba Tu- 
rkey Day. Tos šventės proga 
daugumas turėjo svečių, drau
gai susirinkę valgė, gėrė, ko
rtavo, šnektičiavo, o paskui ir 
dainavo. Tai paprastas daly
kas. Tarpe daugelio svečių bi
znio vietose ir privačiai ten
ka pažymėti vieta 1526 So. 
49tb Avė. Tai B. Tumavičių 
namas jie turėjo nepaprastai 
nuoširdžių svečių iš Brighton 
Parko p-nai Barkevičiai. Tai 
susipažinimas 'su uošviu. Mat 
jaunas Barkevičius yra suta
ręs su Tumavičių dukteria 
susituokti. Kada tai įvyks, 
nežinau, bet jau galiu pasa
kyti, jog bus graži pora.

• * •
Seniai visiems žinomas An

tanas Linge sunegalėjo ir tuo
jaus nuvestas ligoninėn, Hines 
Hospital. Draugai jau lanko. 
Kaip ilgai ten bus nežinia. 
Kalbama, jog reikės daryti o- 
pe racija.

Antanas Deveikis 1818 So, 
49tb Avė. jau dvi savaitės 
kaip guli lovoj. Turi kaulų 
skaudėjimų. Dr. Stone sako, 
“Paeina nuo dantų”. A. De
veikis yra draugystės Lietu
vos Kareivių ir kitų narys.

Pereito .penktadienio naktį 
Palulis daug niekam nieko 
nesakęs su palydovai išsisku
bino į Michigan miškus. Yra 
tvirtai nusistatęs parvežti sti
rnų ar briedį. Patarlė yra: 
“Kur pasiryžimas, ten ir ga
limybė”. Aš nei kiek neabe
joju, jog trumpu laiku turė
sime “Deer Party”.

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais.................$2.25

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais............................... $1.50
' TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida- 

navičius. Autoriaus leidinys ................................... $1.00
KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 
vertė Vetusius ......................  ....................................... $0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 
Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sein. Dv. Tėvas... .$0.50 

ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 
įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis....................................$0.25

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ..................$2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
-virš., paaaksotais lapų kraštais................................ $3.75
Dievo Malonių šaltinis, juod. orios virš..
raudonais lapų kraštais................................. ... .$3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais* orios
virš., paaukuotais lapų kraštais............  ...............$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš................................. $1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad., odos viršeliais...................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad., rand. lapu kraštais.................
Maldų Rinkinėlis. odo« viršeliais ..$1.
Maldų Rinkinėlis, jnod treraiu virš ............... T5c

DRAUGO KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik OERĄ ALŲ, padaryt* Chieagoj. Virt K*ria ir mėgsta s 
AMBROSTA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- S 
reenį alų, karį užvardino NECTAR Si* Alne yra pagamintas iš im s 
portuotų pirmo* rūšies 'produktų.

Urmo (vrholeaale) kainomie pristato | alines ir kitas jstaigaa. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingų patar- 
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 62401
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 1115
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KAS GIRDĖT CHICAGOJE
J?

Iš Brighton Parko
Dvejos šaunios vestuvės

Pereitą, šeštadienį po pietų 
įvyko didelės ir gražios ves
tuvės Leono Klimavičiaus su 
Adele Alešauskaite. Palydovų 
buvo net dešimts porų. Mote
rystės Sakramentų suteikė ir 
pasakė gražų pamoksliukų kle 
bonas kun. A. Brišika. Labai 
gražiai sugiedojo “Avė Ma
ria’’ ir “On this day, Beauti
ful M other” Sofija Jurgaitė, 
"vargonais pritarė varg. Ku
dirka.

Puotoje dalyvavo daug gi
minių ir pažįstamų.

Faunai porelei linkime gra- 
įs sugyvenimo ir Dievo pa

laimos. , Rap.

laukti tokio džiaugsmo švęs
dama 50 metų sukaktį. Dau
gelis atšvenčia sidabrines ve
stuves, bet labai retai auksi
nes, kaip Antanas ir Malvina 
Svenciskai.

Svenciskai buvo ir yra ge
ri katalikai ir pavyzdingi šei
mos auklėtojai. Šia proga rei
kia tik palinkėti jiems ilgiau
sių metų, sveikatos ir tyro 
džiaugsmo švenčiant telktu 
reikšmingų sukaktį.

Ten buvusi

Naujas, moderniškas ekskursinis laivas, kuris ateinančių vasarų pradės plaukioti Mis
sissippi upe iš St. Louis. Viduj įrengimai vėliausios mados. (Acine telephoto)

Iš Town of Lake 
Apylinkės
Labdarių 1 kuopos 25 m. 
sukaktis. Baigė mokslų ir kt.

Labdarių 1 kuopa rengiasi 
25 metų sidabriniam jubilie
jui, kuris įvyks šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj, gruodžio 
3 d.

Ryte 8 vai. bus šv. Mišios 
Labdarių intencija, kurių me
tu visi nariai, pasipuošę si
dabriniais lapeliais, prieis in 
corpore Komunijos. Vakure 6

Atvyksta iš Lietuvos 
Keleiviai ir Paštas

Vasario 15 d., ketvirtadie
nį, Newarko lietuviams.

Vasario 16 d., penktadienį, 
Broo'klvno lietuviams.

Vasario 18 d., sekmadienį, 
Philadelphijos lietuviam1.*.

Vasario 21

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
IS angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

I Kuo tiesesniais keliais My- 
d., trečiadienį, t lėtinis keliauja pas savo Myli-

Baltimorės lietuviams.

Vasario 25 d., sekmadienį, 
Woreestery,tAušros Vartų pa
rapijoj.

Kitos prakalbos bus paskel
btos vėliau, kai jau bus gau
ti nauji kvietimai.

Prol’. K. Pakšto pastovus, 
adresas pasilieka tas pats: 381
Tower Str., Worcester, Mass. I
Šiuo adresu prašoma į jį krei-! 
ptis.

niųjį, tuo platesnė yra jo mei
lė; o kuo tiesesnė jo meilė, 
tuo platesni yra takai. Taip 
kad, nežiūrint ‘kaip tai būtų, 
Mylėtinis susilaukia meilės, 
ištyrimų ir liūdesių, džiaugs
imų ir suraminimų nuo jo My
limojo.

Džiaugsmas prailgina žmo-l
Ekli 30, 23.

Plačiai žinomų visuomenės 
darbininkų Juozapo ir Elenos 
Gedvilų sūnaus Jurgio įvyko 
iškilmingos vestuvės.

Jurgis vedė jaunų ir pavyz
dingų Elenorų Jančauskaitę.

Jungtuvės įvyko lapkričio
25 d. 3 vai. po pietų, Švč. Pa- vai. parapijos svetainėj įvyks 
neles Nekalto Prasidėjimo ba- bankietas. Bus paruošta ska- 
žnvčioj. Jungtuvių ceremoni- ni vakarienė ir turtinga pro- 
jas atliko kun. S. Jonelis, so
lo giedojo S. Jurgaitė. Baž
nyčia buvo gražiai gėlėmis ir 
palmėmis papuošta. i

Vestuvių puota įvy ko Švč.
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos svetainėj, kur daly
vavo daug (svečių. Jaunaved
žiams sudėta daug linikėjimų

grama, kurioj bus garsių dai
nininkų ir žymių kalbėtojų.

Kviečiame visus, ypač gar
bės narius, kuriuos bankieto 
metu pagerbsime, atsilankyti.

Kuopos pirmininkė Marijo
na Sudeikienė, kurį jau 10 
metų pirmininkauja ir dirba 
1 kuopai, deda pastangas, kad

ir dovanų. Jaunieji Gedvilai! ^as va^ara^ būtų sėkmingas, 
apsigyveno Gedvilų name 46341 Jai P_ad!da '““'“j8’ kuri°j 
So. Hei'mitage Avė.

Linkime Jurgiui ir Eleno-
rai, kad pasektų tėvelių pė
domis, 'kurie dirba Dievui ir 
Tėvynei. žinąs
Auksinis jubiliejus

Pereitų sekmadienį įvyko 
Antano ir Malvinos Svenciskų

yra J. Čepulienė, E. Gedvi
lienė, P. Turskienė, S. Šim
kienė, Paukštienė, B. Alužie- 
nė, V. Katauskienė, Eitutienė, 
P. Dorša ir B. Cicėnienė.

Lauksime visuomenės atsi
lankant ir taip pat svečių iš 
kitų kolonijų. Labdarė
Baigs mokslų

Marijonų Rėmėjų 
Vakaras Pavyko

BRIGHTON PARK. - Ma
rijonų Rėmėjų Draugijos 35-to S. Gripsliolm, išplaukusiu iš 
skyriaus praeitų sekmadienį' į-
vykęs vakaras Vengeliausko 
•salėj begalo gražiai pavyko.
Žaidėjų susirinko pilnutėlė 
salė; o tų dovanų, dovanų — 
galybės ir gan gražių. Tar
puose padaryta 'keletas laimė
jimų, o baigus žaidimų, gra
žiausioje tvarkoje visiems žai 
dėjams buvo išdalintos dova
nos.

Reikia pasakyti, kad šiam 
parengimui daug širdies ir 
savo brangaus laiko paaukojo 
p-nia Navickienė su dukteri
mis. Taip pat padėjo ir dau
gelis kitų.

Kur nematysi šių garbingų 
p-nų Navickų Šeimų darbuo- 
janties — visur. Drąsiai ga
liu sakyti, kad nėra visoje pa 
lapijoje veikimo be p-nų Na
vickų prisidėjimo; Sunkus ar 
lengvas, didelis ar mažas, jie

St., jei kas iš saviškių norė
tų pasitikti atvykstantį, pri
valo turėti Pier Pass, gauna-, m**' itnFU

Švedų Amerikos Linijos M., mas: Room 219, Custom Hou-’ nĮlN T Hf fjPrJ
Gothenburgo laukaičio 25 d. 
iš Lietuvos atvyksta sekant: 
keleiviai: Marijona Armalie
nė, Brooklyn, N. Y.; Elzbieta 
Dukauskaitė, Cleveland, Ohio; 
Edvardas Galevieiutt, Worces- 
ter, Mass.; Mendelis Gansas, 
Chicago, Ilk; Marė Indriulie- 
nė, Philadelphia, Pa.; Vytau
tas Klemka, Chicago, III.; Ju
lė Stalgaitytė, Brooklyn, N. 
Y.; Bronė Zvigaitytė, Detroit, 
Mich.

Neabejotina yra ir daugiau 
kurie grįžta iš Lietuvos, pra
eitos vasaros ekskursijų daly
viai, bet laivakortės pirktos 
ten ir atgal bei tos kurios 
pirktos Lietuvoje, laivui iš
plaukus neraportuojamos, dėl 
šioa priežasties negalima pa
sakyti kiek viso lietuvių at
vyksta. Virš minėti keleiviai 
atvyksta imigracijos "kvotos 

nesibijo nie'ko, visur stoja net v^zoni^8 Amerikoje gimę,

gui gyvenimų.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms. 

~~ir Puošimams.
GĖLININKAS

4180KIRCHER AVENUE 
Phone LAPayette 5800

50 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties minėjimas. j Žinomų veikėjų Antano ir

Jau anksti rytų susirinko Marijonos Čeponių (4634 So.
prie Švč. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčiom apie šim
tas Svenciskų giminių ir ar-

MarsJifield) sūnus Antanas 
Čeponis baigė mokslų Marijo
nų Seminarijoj ir už kelių me

timų draugų, kad dalyvaut šv. tų bus įšventintas į kunigus.

į pirmas eiles.
Taigi, ir šios kauliukų žai

dimo pramogos pasisekimas 
tai p-nų Navickų nuopelnas 
ir pasišventimas. Už tai, rei- 
kiai tik pasveikinti ir palin
kėti taip garbingai šeimynėlei 
nuo Dievulio sveikatėlės ir 
ištvermės, ir daugiau tokių 
panašių pramogų surengti.

J. K.

Lietuvoje augę piliečiai.
Laivas numatoma atplauks 

į New Yorkų gruodžio 4 ar 5 
dd., Pier 97, gale West 57tL

Čeponiai yra pavyzdingi ir 
veiklūs katalikai, dirba dau-

Mišiose, (kurios laikomos ju 
bilijatų intencija. Visi daly, 
viai pasipuošę geltonomis gė- gelyj draugijų, 
l&mis — auksinių vedybų že
nklas. Po pamaldų visi daly- 

avo bendruose pietuose, *ku-
Svarbu Jaunimui

Šiandien tie aprašyti įvy- 
įvyko dr. Svencisko bute.' kiai liks tik Lietuvos istori- 

rakare, Hcllywoo<t svetai-1 jos lapuose. Po 19 metų len- 
•ėj, įvyko didelė ir šauni puo- kų vergovės, ačiū. Aukščiau- 
ta, į kurių atsilankė daugybė siajam, teisybė paėmė viršų, 
žmonių. Pokylio metu Sven- Lietuvos trispalvė, (kuri taip 
ciskanrs suteikta daug gražių negarbingai lenkų buvo nuplė- 
linkėjimų ir sveikinimų ir pui-

Lapkričio 16 d. Pilitauskie- 
nė (4601 So. Marshfield) už
sakė šv. Mišias Marijonų se
minarijos koplyčioj už savo 
gimines. Mišias atnašavo kun. 
A. Švedas, per kurias giedojo 
seminarijos klierikų choras.

se. Išduodamas tik vienas pa
sas, pasitikti keleivį ar šei
mų. Šis laivas gruodžio 9 d. 
išplaukia iš New Yorko su 
skaitlinga Kalėdų ekskursija 
į Skandinavijos ir Pabaltės 
valstybes.

Turizmo žinios

Prof. K. Pakšto 
Prakalbų Maršruto 
Projektas 1940 m. 
Vasario men.

Pagal ligšiol gautus pakvie
timus .prof. K. Pakšto prakal
bos vasario mėn. numatomos 
sekamuose miestuose:

Vasario 5 d., pirmadienį; 
Chicago universitete.

Vasario 6 d., antradienį, 
VVaukegano lietuvių parapijoj.

Vasario 7 d., trečiadienį, 
IVaukegano Rotary klūbui.

Vasario 8 d., ketvirtadienį, 
Grand Rapids lietuviams.

Vasario 9 d., penktadienį, 
Detroito lietuviams.

Vasario 11 d., sekmadienį, 
Rochesterio lietuviams.
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮI MORGIČiy

INSURED

Kiekvieno* ypatoe padėti pinigai yra apdraoati iki $6000.00 pei 
Federal Savingn and Loan Inauranoe Oorp., po United State

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%

Try the

■te gray hair. Oray hab 
look old am! feel

Method for Coh 
CLAIROL. YooTl

No bleaching reąuired t* 
•oftoa tho hair whaa yoo usa 
CLAIROL. YooTl Vve tho rante 
M poor nair — Matronų, na turai* 
laaktnc coloc tlint

te te ooapoa NOW. 

Ntf&rrafiy.-.r&A

<1*91101
$ ssjsa’.jasi

aZdeakso eaiar tha^on*t

WW«<

Phoaa

NEURITIS I Relieve 
1 Pain ln Few

Rheumatism^
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work ąuiekly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

BAKING 
POWDER

Sime Price Toddif. 
as 45 Years Aqo 
25 ounces 254

Z
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT

•ART. IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZIN

honauete Patarnavimai — Motarla patarnauja 
9000 620 W. 15tk Ara

LAIDOTUVIŲ DUEKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ki dovana. V atkaro vedėju bu
vo R. Nenartonis.

Be giminių matėsi ir pro
fesijonalų, pavyzdžiui: art. J. 
Kudirka, dr. Strikol, adv. Gu- 
gis, biznerius S. Balnis ir kiti.

Linksmintasi iki vėlumos.
Antanas ir Malvina Sven

eiskai yra seni Brighton Park 
(parapijiečiai, išauginę gražių 
šeimynėlę: du sūnus ir dvi 
dukteris. Vienas jų visiems 
gerai žinomam dantistas dr. 
Kazys Svenciskas, kuris ne
kartų linkMmino publikų įvai
riuose parengimuose bei kon
certuose savo maloniu ir gra
žiu Įtaisu.

Lietuvių tarpe retas atsi
tikimas, kad šeima gali susi-

šta, vėl puošia Gedimino kal
no pilies bokštų. Lai ta vė
liava amžiams būna simbolis 
mūsų tautos ryžtingumo 
patvarumo dvasioji

Kol maži buvom, tėvai mus 
sergėjo. Kai užaugome, Die
vas įsakė sąžinei mus sergė
ti. Klausykime to vadovo.

Ofiao raLi 0:00 vaL ryto iki 1:00 rak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Seitadieniaia iki 8:09 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Prea. z

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

BhnuniiRnmniHininiNiiiniimiiniiiniiiiiRMNHniiNiHtHiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii

AMD III A M T C patarnavimas AmDULAIlbL diena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

ii
GIESMYNAS

LAIDOTUVIŲ •JIN 9.TOMUS

Jaunime! Štai paskutinė 
proga įsirašyti j Lietuvos Vy 
čių Chicagos apskrities cho
rų, nes registracija su šio ket
virtadienio, lapkričio 30 d., 
prntyba, kuri įvyksta VVest 
Side Hali, 2244 W. 23nd PI.,
8 vai. vakare.

Vedėjas Juozas Sauris visu 
spartumu moko choristus dai
nų metiniam koncertui Sokol 
svetainėj, sausio 28 d.

Dabar prisirašantieji gaus 
progos dalyvauti metinėj pro
gramoj. Stab.,

įsigykite Nauja Oteamyna- Jame 
nueita Vlelema Metame BaiayCloe

Oleemea lr muslką patvarkė 
Ant 8. Podna.

Uleldo C. L. R. K. Vargoninin
ku Provincija.

Knygoa kaina — M centai, pri
dedant 19 oeutg peralunUmuL

LIKTUVIMKAS

MlfiOLŽLIS 
šlovinkim VMpotį.

MUloe ir MUparaL Uetutekai 
Ir lxxyril*kal. vlelema Sekmadie 
nlamr* lr Šventėme, h* kltoe Mal
dos lr Giesmės. Antrad pataisytas 
leidlraaa Paralė Kan. Ad. flaba* 
Haoekaa. Stipriais odoe vlriala 
kaina — U*. Rolkalasiktee «• 
DRAUGAS PU*. OO.

2334 So. Oakley Ava, 
Chicago, Illinoia

John F. Eudeikis
■SKIAUBIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIftA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Viai Telefonai YARDS 17414742 

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

TeL LAFAYETTE 0727

V V' A T koPlyči°» Visose ■-J * ** * Chicagos dalyse

glaudykite mflm) radio programo Antradienio ir 
gegtadicnlo rytale 10.09 raland*, U WHIP etotlen (1480.) 

8a Povilą Aaltlmlern.

Aittoiy B. Petkus
Lachawicz ir Sunai 
1 Liulevidus
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips
1.1. Zolp
Albert V. Petkus 
P. J. Ridikas

6834 So. Western Avė. 
GROvehiil 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California /kve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YABds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. W ėst era Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted SL 
Telefonas YABds 1419
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PROPONUOJAMA PALEISTI NETINKAMUS 
TEISĖJUS

Cbicagos Grime Commiss- 
ion, savo huletenyj apie “ste 
bėtinus ” teisino įvykius pas
kutiniaisiais mėnesiais, pata
ria [Mileisti teisėjus, kurių el
gesys pasirodo netinkamas.

Toliau buletinis nurodo, 
jog įvairūs nusikaltimai Chi
cagoj nebūtų galimi, jeį ne
būtų toleruojami arba pade
dami viešosios tvarkos saugo
tojų ar politikų.

“Municipalio teismo dalies 
gamblerių bylos procedūra 
paversta farsu; žinomi gam- 
bleriai buvo areštuojami ir 
šimtais paleidžiami; alderma- 
no prašymu Municipalio teis
mo teisėjas valstybės proku

roro apkaltintas peršvelniai 
,elgęsis su ginamuoju; C'upo- 
ne ištreniruotas Sportsman’s 
Parko lenktynių prezidentas 
nušautas ir surasta, kad Mu
nicipalio teismo teisėjas buvęs 
jo biznio partneriu” — pa
reiškė buletenis.

Buletinis prideda, jog: 
“Chicagos teisėjų situacija 
gali būti nemaloni, bet nėra 
beviltiška.”

Komisija proponuoja, kad 
būtų pravesta aštresnis teisė
jų saugojimas ir kad neleis
tino jų elgesio požymiai bū
tų pranešami, kad tuo būdu 
barasoeijaiija galėtų pravesti 
tyrinėjimų.

ŠIANDIE PRADEDAMA 
IŠDUOTI AUTOMOBI
LIAMS LEIDIMAI

Miesto klerkas, Ludwig 1). 
Scbreiber praneša, kad šian 
dien pradedama išduoti 1940 
m. auto leidimai. Šiuo laiku 
jau išsiųsta milijonas aplika
cijų blankų.

DINGO VYRAS SU $1,000

Vakar Mrs. Walter Sbaeff- 
er, 25 m. kreipėsi j policiją 
prašydama, kad padėtų su
rasti vyrą, kuris dingo antra 
dienį su $1,000, kuriuos jos 
teta davusi jaunavedžiams 
pradėti biznj. Shaefferiai ve
dė prieš tris savaites. Jauno
ji bijosi, kad vyras galėjo 
tapti apiplėšimo ar nelaimes 
auka.

REIKALAUJA $2,000 UŽ 
VIRŠLAIKIO DARBĄ

Šiomis dienomis iškilo pir 
moji byla dėl viršlaikio dar
iu) užmokesnio pagal federa- 
Ij atlyginimo ir .darbo įsta
tymą. Bylą iškėlė negras Na 
thaniel Oliver prieš Meyęr 
Goldstein. Oliver reikalauja 
$1,000 dolerių už darbą ir 

į $1,000 išlaidoms ir advokatui 
Oliveris išdirbęs 1,162 virš 
laikio valandas.

Netiek darbai kiek mintys 
parodo, kur gali nueiti — ar 
į piktą, ar į gerą - - T. Fabor

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

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

tik £1.00

“DRAUGA S” 
2334 South Oakley Ave,,

Chicago, Illinois

siuntinėlius su drabužiais, ba- Smarkiai Augantis 
Kiniais h- t.t. Prie ty Mj
siuntinėlių bus įpridednhm lai
škai, kuriais norima užmegsti 
pažintis ir bendradarbiavimą.
Studentės organizuojasi meg
zti studentams įvairių mezgi
nių ir prisidėti prie vilnie
čiams kraitelių sudarymo.

Sveikinimas
30 metų gyvavimo progn, 

sveikinu dienraštį “Draugą” 
ir linkiu jam nešti šviesą ir 
tiesą lietuvių tautai čia, A- 
merikoj, ir 'mūsų tėvynėje, 
Lietuvoje. Linkiu, kad dien
raštis “Draugas” lankytų 
kiekvieną lietuvio kataliko 
namą ir jame skleistu šviesą 
ir tėvynės Lietuvos meilę. Il
giausių metų!

Bendradarbis A. Filipaiils

BALLET RUSSE 
CHICAGOJ*

Europos geriausias ir gra
žiausias indėlis į Amerikos 
teatro meną — Ballet Russe 
<b* Monte Carlo, kuris jau, 
šešti metui lankosi Jungtinė- i 
se Valstybėse. Gruodžio 26 
dieną jis pradeda Auditorium 
teatre dviejų savaičių anga- 
žamentą Chicagoj. Spalių m. 
pradžioj Monte Carlo bale
tas pradėjo sezoną šešiais 
naujais numeriais šalia sep 
tyniolikos pasaulinio garsi 
baletų. Meninę dalį tvarkė 
Leonidas Massine.

Naujųjų baletų tarpę y ra 
“Capriccio Espagnol.” ku
riam muzika yra to paties 
vardo Rimsky-Korsahaff mu 
zikos poema ir antrasis Mas
sine baletas “Rouge et Noir” 
pritaikintas pirmajai Dmitri 
Shostahovich simfonijai.

Pirmą kartą Amerikoj 
“Igrouchka” (Rusų lėlės), 
kurią lydi Rimsky-Korsakoff 
“Fantasy on Hussian The- 
ines” muziku. Garsaus angių 
šokėjo choregrafo Frede riek 
Asbton ““Devil’s Holiday.”

New York Metropolitan 
lankytojų šiltai sutikta kitos 
dvi premjeros: Massine
“ Baccbanale” prie Vagnerio 
Venusberg muzikos iš “Tann- 
hauser,” kuriai libreto ir kos
tiumus paruošė Salvadore 
Dali ir “Ghost Town” — 
choreografija Mark Pla-

“Draugo” ir “Laivo” 
agentas br. Vladas Cibulskis

Studentai Studentus 
Šelpia

KAUNAS (E) — Vytauto 
D. Universiteto studentai, su
prasdami Vilniaus Eorašto stu
dentų sunkią padėtį ir turė
dami galvoj, kad jie visą lai
ką sunkiai turėjo kovoti ne 
tik dėl mokslo įsigijimo, bet 
ir dėl lietuvybės reikalų, nu
tarė 'savo tarpe suorganizuoti 
aukų rinkimo vajų savo kole
goms Vilniuje šelpti. Kadangi 
vilniečius reikia pašei pti ne 
vien knygomis, bet ir įvai
riais reikalingiausiais daik
tais, tai fkiauniškiai studentai 
susitarė savo nežinomiems bro 
liams Vilniuje siųsti atskirus

Risokus Į Žemaitukus
KAUNAS. — Rusai pasiū

lė Lietuvai pasikeisti eržilais. 
Rusai į Lietuvą atgabentų 
keliasdešimt eržilų risokų, o 
jiems Lietuva duotų ike-’ 
liasdešimt eržilų žemaitukų. 
Rusai nori pas save išplėsti 
žemaitukų veislę, nes jie tin
ka sunkiems darbams ir la
bai patvarū's.

Risokais sunkių darbų ne
galima dirbti, bet jie labai i 
greiti ir miklūs, todėl tinka 
kariuomenei.

Kam Kankintis?

GAUKIT®

MOŠŲ

THFRMll)

PERMANENT

WAVE

1905 metuis Marijampolėj 
mieste buvo tik apie 5000 gy
ventojų, o 1930 Vytauto Di
džiojo metuis jau turėjo 10,- 
000 gyventojų. Pastaruoju lai
ku mieste jau yra apie 16,000 

| gyventojų. Vidutiniškai kas
met mieste priauga ir iš ki
tur atsikelia ,j>o 600-700 žmo
nių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokių Kainą
TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ

15c. PRINNBAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

S1.6Ū

CLASSIFIED
(dzūkelis) šiomis dienomis 
mini 25 metus kai atvyko į 
Cbicagą. Pastaromis dieno
mis išsijuosęs platino tuos 
laikraščius Brighton Parke ir 
džiaugiasi, kad darbas gerai 
sekasi. Spaudos platinimo 

užsisako “Draugą” vi'sie- ctioreogratija Mark rta- darbas plačiai toj apylinkėj
ms 1940 m. — gauna kalen- ,‘taff’o. apimtas: nuo ^Archer ir Rock
dorių dovanai. * Visiems perstatymams vie-‘Į well ave.; nuo 38 iki 47 g.;

tas galima užsakyti laiškais Į nuo Kedzie iki VVestern ave. 

Auditorium teatre dabar.
Kainos nuo 55 centų iki 
$3.30.
------ --------------------------------------- ; kų laikraščių nusipirkti arba

Žinių - Žinelės
— “Draugo” kalendoriai 

1940 metahns yra gražūs, pa
togūs ir labui naudingi. Žmo
nės džiaugiasi jų įsigiję. Kas-

— Lapkr. 28 d. išvyko kun. 
K. Matulaitis, MIC. į Ne
bark, N. J. Rytuose užtruks 
ilgesnį laiką.

— Prasidėjo “Draugo” va
jus. Pats “Draugas” didėja, 
grožėja. Mielu noru jį skaito 
visi susipratę katalikai. Už- 
sakvkit “Draugą” sau ir gi
minėms. Tai bus gera Kalėdų 
dovanėlė.

— Brigliton Parke misijos 
daug padėjo katal. spaudai 
Kurie iper 30 metų nebuvo 
skaitę kat. dienraščio, dabar 
užsisako.

— Tarp kviečių auga kūka
liai, taip Brighton Parke tarp 
gerų lietuvių katalikų mai 
šeši biblistai. Jie laikosi (klai
dos įsikibę. Kai kurie dar pri
pažįsta šv. Raštų, Dievą, Kri
stų, Mariją, o kiti — visai iš
virto į trockininkus - komu
nistus.

Arklys su Ratais
Paskendo Ežere

GIRSI AI, Degučių valsč. - 
Šio kaimo vienas gyventojas 
atvažiavo į Zarasų turgų pre
kiauti. Jam atrodė per trinu-, 
pa diena, todėl arklį 490 litų 
vertės pastatė kur prie tvo
ros, o pats užsukęs aludėn 
sulaukė nakties. Matydamas 
vargšas arklys, kad jo šeimi
ninkas sotus ir išgėręs links
mai dainuoja, nusitraukė ir 
pabėgo, ir su visais ratais pa
skendo Ąsos ežere, Per parą 
arklys su ratais vandens bu
vo išmuštas į pakrantę.

“Draugo” ir 
krautuvėse,

Atidaryta daug 
“Laivo” stočių 
kur kasdien galima katalikiš-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Banktetam Suteikiam Pa

tarnavime.

Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 3 lst Street
A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machlneless Waves,” nes su- 
gergeniuoja Ir švelniausius plau
kus, lr tas gerbenl,įėjimas laiko
si tol kol plaukai Išauga,

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 tr aukščiau 
kiti $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAHtOL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Tarda 2771

16 metų patyrimo.

BARGENAS
Moderniškas, mūrinis 2-fletų namas. 
Randasi ant Talman, arti 72-ros 
gatvės. Arti Gimimo švč. Panelės 
parapijos bažnyčios. Atsišaukite tele
fonu: FAIrfav 3485.

REIKALINGI 
DARBININKAI

LTETTTVIAI PARDAVĖJAI. IšTTR- 
KIT ŠI PAGARSINIMA, NES JIS 
TIKRAI UŽDIRBS PINIGU DARB
ŠČIAM ŽMOGUI PAREMTAS FHAI 
FJNANSAVTMU.
Vyrai ar moterys, mes išmokinsim 
jus parduoti; aliejaus degintojus, sto- 
kerius, šildymo prietaisus, radias, 
refrigeratorius, dulkių valytojus, 
skalbiamas mašinas ir insulacijų. 
Komisai mokami kas savaitę.

Kviečiu visus kaimynus, ftraugms ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

Tire ir Battery Service —
24 valandų Patarnavimas.

Vic, Juknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEF0NA8 OANAL 3764 

įia i ----------- į-

visiems metams užsisakyti. 
Net tie, kurie per 30 metų 
“Draugo” neskaitė, jį užsi
sako ir kitiems pataria skai
tyti.

Vienas br. Vlado užklau
sė —

— Broliuk, kaip sekasi po 
misijų Brighton Parke pla
tinti katalikiškus laikraščius?

— Tas darbas kasdien eina 
geryn, atsakė br. Vladas, ir, 
žinoma atsiranda kliūčių, bet 
netrukus jos bus nugalėtos.

— Pasakyk, brolau, kokių 
kliūčių sutinki?

— Jų lyra nemažai, bet trys 
didžiausios.

— Tai kokios?
— Jų pirmoji, kad vadina

mieji katalikai palaiko bedie
vių spaudą, antroji — kad 
misijų nelanko, pamokslų ne
klauso ir kunigų bijo; trečio
ji — kad Dievo ir Bažnyjios 
prisakymo aeužlaiko, biblistų 
klauso, bedievių plepalams 
tiki ir ieško teisybės ne Die
vo įsakymuose, bet iškraipy
toj “biblijoj,” kurią sklei
džia katalikų tikėjimo priešai.

Rap.

šTURTAS VIRS-------------- ?3,500,000.00|
| ATSARGOS KAPITALAS - S250.000.0ol
S =
S Dabar mokam 31/2% už p&- 
= dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
I FEDERAL 
‘ SAVINGS 1192 ARCHER AVENUE |

SAVINGS FEDERALLT
LOAN ASSOCIATION INSURED

= OP CHICAGO JUSTIN MACKIEWICH, Prea. ŽE
/viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirŠ^

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios pušies naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(Išgaunn geriausf atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdeginsiu namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr Ip- 
kltės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

918-20
Miner.

W. 63rd Street, Mr.

BEIK ALINGA RECEPTIONIST
Reikalinga reeeptionist Konrado stu. 
dijai. Nuo 25 iki 40 metų amžiaus. 
Turi būti patyrusi, dirbusi krautu
vėje. 420 AVest 6.3ril St , telefonas 
Englcwoo<l 5883.

RENDON FT.ETAS
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai! 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prtneeton Avenne.

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS)
Pardavimui pilnai (rengta groser-J 
nė: medinis namas. Atsišaukite;!
4225 Princeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS Tš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie-j 
tų Amerikos .respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičiu PRANO 
BEVEIKTO ir ONOS DEVEIKYTĖS-! 
PUMPUTIENĖS <?). kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu 
prašomi užeiti j dienraščio DRAUGC 
spaustuvę. 2334 So. Oakley Avenue 
atsiimti Juodviem kunigo Jakaičio 
Argentinos parvežtų!) siuntin).

PARDAVTMUI TAVERNAS
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vė! (Llųnor Store). Kaina su stakt) 
$525.00. Gera vieta. Telefonas BOU- 
levnrd 0210.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pilnai įrengtas: gera vieta: blznli 
gai išdirbtas. Atsišaukite; 2259 
23rd Place. — Telefonas Canal

PARDAVIMU TAVERNA
Randasi geroj vietoj. Išdirbtas b 
Turi būti parduota greitu laiku, ne 
negailu laikyti dėl ilgos. Anna Rmz- 
gulįs. 2015 AVest 43rd St. Phon 
VlRginia 2157,

PARDAVIMU NANTAS
..S fletų bargenas. 7314-1fi Soutl 
Rockwell St. 3 fletai po fi kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $0,250.00 
Agentas nnt vietos nno 1 tki 4 vai, 
noniet Sekmadieni, Tel Steavart fi230.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name; didelis sta

kas: pilnai (rengtas; gera aplelln- 
kė; parduosiu pigiai. Turiu kltt 
bizn). Atsišaukite:

5300 Sn. Prtneeton Ave.

30

71 metų Wilson J. Fish ro
do Cbicagos policijai kaip jį 
69 metų žmona Elzbieta smau
gus. Gindamasi s jis ją nušo
vęs. (Acme telephoto)

KAUNAS (E) Patiriamo, 
kad organizuojamos kelios 
naujos akcinės bendrovės, ku
rios turės tikslą atgaivinti su
naikintą Vilniaus pramonę. J 
Vilniaus sritį norima įtrauk
ti ir užsienių kapitalus, ypa
tingai iš Skandinavijos. Kaip 
girdėti, Amerikos lietuviai 
taip pat rengiasi prisidėti prie

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIG I AUSI A KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS .

Barskis Furniture House, Ine.
THI HOME OV FIN® FURNITURE” BINC® l»O4

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

PARDAVIMU NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų. 4321 Sout! 
Campbell Avenue: antras talpi
dvlejų-aukštų, 4157 Marmnra Ava 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus 233 
Sn. Oaklev Ave.. Chicago. Tllinol

LIETUVYS SIUVIMAS 
Siuvu naujus Ir taisau ‘senus kau-

tus, furkautus. Valymas Ir dažy
mas Garantuoju savo darbų. VIa 
mano kostumeriai užganėdinti. Pra
šome pabandyti

A. ŽILINSKAS 
2010 Canalnort Avenne

PARDAVTMUT NAMAS 
fi kambariu medlnla namas, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11,21 
So. Atbanv Ave. Atsišaukite; Bever
ly 4S83. Bargenas.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run ii gelauslų mainų) 
daug dulkių įgimta. Perkane E tonus ar dau-
giau ui tonų ........................................................ $7 Ai
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 6 to
nus ar daugiau, tonaa... .$7.75. Sales ta* ekstra.


