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TRUMPAI
Rašo I. Sakalas

“Vilnies” No. 279 vienoj 
pietoj rašoma, kad sekančių 
metų balandžio mėnesį sueis 
20 metų, kai ji (“V.”) pradė
jo “teikti darbo liaudžiai tei
singas žinias” (mano pabr.), 
o kitoje vietoje, aprašydama 
Lietuvos Žydų Tšeivių Fede
racijos konferencijų, melu iš
vadino P. Grigaičio patiektus 
faktus, kati Sov. Rusija grų
žino tik aštuntų dalį teritori
jos, kaip jos pačios buvo pa
sirašytas protokolas 1920 me

tais; taipgi, kad Raud. Ar
mija išvežus iš Vilniaus dirb
tuvių visas mašinas.
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No. 288

GN. RAŠTIKIS NUKVIESTAS MASKVON
Suomiai iškapojo 5,0 ( )O raudon
ESTIJAI NURODYTA, 
KAD JI SUGRIAUTŲ 
NAMINĘ SARGYBĄ

Lietuvos, rasi, reikalaus 
išteisėti Šaulių sąjungą

HELSINKIS, gr. 7. — mės, kad Maskva nurodys
Chicago Tribūne koresponden Latvijai ir Lietuvai panaikin
tas patyrė, kad Maskvon nu-

Lietuvos-Sov. Rusijos 19210 kvieštas ne vien Estijos ku
rnėtų sutarties protokolai gu- riuomenės viršininkas gen. J. 
li abiejų valstybių užsienių l-*aidoneris, liet dar ir Latvi-
reikalų ministerijų archyvuo
se, išvežimų iš Vilniaus dirb
tuvių visų mašinų liūdija pa
tys vilniečiai, o gyvenantieji 
Chicagoj Stalino pašlemėkai

jos ir Lietuvos kariuomenių 
viršininkai vadai gen. Janis 
Balodis ir gen. Stasys Rašti
kis.

Sovietų vyriausybė anks
čiau Estijai “pasiūlė” (nu- 

Tai bent laikraštis ir jo tei- rodė), kad ji išgriauti! (lik
viduotų) naminės sargybos
organizacija “

rašo, kad visa tai melas.

singos liaudžiai žinios -- l
Tas sukėlė bai-[

ti turimas puskarines organi
zacijas (Lietuva turi šaulių 

i organizacijų).
Kita baimė yra, kad, rasi, 

Maskva Pabaltijo valstybėms 
nurodys pripažinti naujų, pa
čios Maskvos sudaryti}, Suo
mijos komunistų vyriausybę 
ir Maskvai padėti Suomijų už 
kariauti ir sukomunistinti. 
Nes “galingoji” bolševistinė 
Rusija pati viena neįstengia į- 
vęikti mažosios Suomijos.

BOLŠEVIKAI PRADĖJO 
NAUDOTI NUODINGŲJŲ 
DUJŲ BOMBAS

Suomių Mannerheimo linija 
Leningrado šone neįlaužta

TŪKSTANČIAI RAUDO
NŲJŲ IŠKAPOTASUOMIAI NUGAI! 

RAUDONUOSIUS

Atgautame Vilniaus krašte 
žemės reforma, kaip praneša
ma, būsianti pradėta vykdinti 
1940 metais. Amerikos lietu
viški komunistai, reikšdamai 
nepasitenkinimo dėl atidėlio
jimo. stato pavyzdį Sov. Ru
sijų,- kuri ‘ * išlaisvintoj ”
rainoj ir Baltgudijoj žemės 
reformų pra vedus į mėnesį — 
du.

21 SOVIETŲ SKRIDIKAS
SUŠAUDYTA

STOKHOLMAS, gr. 7. — 
Gauta žinių, kad Sov. Rusijos 
slaptoji policija sušaudė 21 
sovietų karinį skridikų (pilo-

Uk- tų). Jie įkaitinti sabotažu ir 
neklusnumu.

Lietuvos vyriausybės žemės 
reformos planas yra visiškai 
kitoks, negu Sov. Rusijos. 
Lietuvos matininkai į dvarus 
eina su matavimo įrankiais ir 
reformų praveda žiūrėdama 
teisingumo, o Sov. Rusijos 
komisarai į dvarus eina su 
šautuvais ir, dvarponius su
šaudę, patys juose įsigyvena. 
Aišku, tokių “žemės refor
mų” galima atlikti ir į mėne
sį — du.

Cbicago lietuvių veteranas 
A. O'šauskas, kuris prieš 25 
metus yra leidęs savaitraštį 
“Lietuva”, turėjęs bankų, pa 
statęs Miklų teatrų ir opera
vęs porų didelių krautuvių 
iki, pasidėkojant socialistų 
“Naujienų” ėdimui, visko ne
tekęs, Sandaras 25 metų jubi
liejaus proga palinkėjęs jai 
“ištvermės ir tvirtos valios 
vežt tų.’ lietuviškų vežimų’ ”.

Čia reikalinga pastaba: tuš
čių vežimų gali ir bile kuinas 
pavežti. Bet tegul pabando 
Sandara pavežti net braškan
tį nuo krovinio, tai yra: lietu
viškų parapijų, mokyklų, a- 
kademijų, kolegijos, seminari 
jos, labdaringij įstaigų ir vi
sos eilės švietimo ir kultūri
nių įstaigų, vežimų, kurj ve
ža Amerikos lietuvių katali
kiškoji visuomenė.

HELSINKIS, gr. 7. — Šuo 
mijos vyriausybė praneša, kad 
jos kariuomenė visuose fron
tuose nugali ir atgal atbloš
kia sovietų 200,000 kariuome
nę. Be to užgina užsieniuose 
paduotas netikslias žinias apie 
suomių veiklų.

Suomijos vyriausybė parei-
. , ,. Iškia, kad ji nesinaudoja jokia

Į Prancūzi,jų atvyko.Anglijos karalius Jurgis, lydimas į , , t ’ ...
Viskaunto Gort, kuris yra vyriausiu Britų .užsienių pųjėgų į P . P g '
vadas. (Acme telephoto) teisybę ir viskų, kaip iš tik-

' rųjų tas yra.
Apie vakarykščius įvykiusPrekybos kovoje naciai 

pradeda nugalėti britus
BUKARĘSTAS,

NACIAI VĖL įSPĖJA
NEUTRALINES ŠALIS
BERLYNAS, gr. 7. — Na

cių vyriausybė ir vėl įsjjGja 
neutralines Europos valsty-,
bes, kad jos susiburtų bendro £r- ”• \ okietiją smal
inis .jėgomis kovoti prieš bri- ^*a’ susirčmė su Anglija už 
tų ir prancūzų vykdomų blo
kadų Vokietijai. Naciai nuro
do, kad vvkdoma blokada ne

KOPENHAGENAS, gr. 7. 
— Iš Haparanda, švedų suo
mių pasienio telefonu pra
nešta, kad Suomijos Uleabor- 
go provincijos rytinėj daly 
suomiai netikėtai užklupę sta 
čiai iškapojo 5,000 raudonųjų 
kareivių.

BOLŠEVIKAI NAUDOJA

NUODINGĄSIAS DUJAS
HELSINKIS, gr. 7. —

Suomių karo vadovybė pra
neša, kad rytiniam fronte (La 
dogo ežero šiauriuose) raudo-

karo frontuose komunikate nieji prieš suomius naudoja
tarp kitko pažymima:

Pietiniam karo fronte arti 
Valkjaervi suomiai sunaikino 
aštuonis sovietų tankus. Val
kjaervi yra apie 9 mylios nuo 
pasienio Suomijos teritorijoje 
(Leningrado šone).

Šiauriniam fronte suomiai 
sėkmingai sovietus atmuša 
kulkosvaidžiais ir automati
niais šautuvais. Tenai yra gi
lus sniegas — daugiau kaip 
G pėdos. Bolševikai lie pasise
kimo bombardavo suomių Ar
ktiko uostų Petsamo ir Pitka- 
ranta miestelį. Ten suomiai 
numušė du sovietų lėktuvus

Centrinėj Suomijoj sovietų 
lakūnai kulkasvaidžiais apšau 
dė civilinius, kurių vienas už
muštas ir šeši sužeisti.

Suomių lakūnai vakar atli
kinėjo tik žvalgybų.

Suomių vyriausybė užgina.

nuodingųjų dujų šovinius. 
Vakar tomis dujomis 11

suomių kareivių užnuodinta 
artilerijų kovoje.Rumuni- nė vienai šaliai nepataikauti.

Rumunija nenori nusiženg
ti Anglijai. Bet podraug ne
gali statyti kliūčių ir Vokieti
jai. Naciai yra artimesni kai
mynai ir jie turi glaudžius 
santykius su Rusijos bolševi
kais. Sov. Rusija su Rumuni
ja turi bendrųjų sienų. Ir to 
negalima neigti. Tuo labiau, 
kad Maskvos komisarai ne
rimsta ir jau kelia Rumunijai 
reikalavimus, kad ji glau
džiau susirištų su sov. Rusi
ja, jei nori išvengti Lenkijos 
likimo.

MANNERHEIMO LINIJA
STIPRI

HELSINKIS, gr. 7. — IŠ 
Maskvos paskleista žinių, kad 
sovietų kariuomenė pralaužu
si Mannerheimo tvirtovių li
nijų Karelijos tarpjūry — 
Leningrado šone.

Suomių karo vadovybė tai 
užgina. Sovietų kariuomenė 
nepasiekusi nė apylinkių tos 
linijos. Sovietų kariuomenė 
bando veržtis. Bet nieko ne
laimi, tik šimtais žūva nuo 
suomių kulkosvaidžių.

230 SUOMIŲ AMERIKIE
ČIŲ TĖVYNĖJE

HELSINKIS, gr. 7. — Iš

pirmenybę prekyboje Balka
nuose, ypač, dėl Rumunijos ži 
balo.

Pirmųjį susikirtimo apira- 
pačioms neutralinėms valsty- įlaimėjo Vokietija. Nes Ru- 
bėms. Tad laikas susimesti ĮniunGos v> Gausi be liepi ipa-

PARVYKO AMBASADO
RIUS KENNEDY
NEAV YORK, 7. — Parvy

ko J. A. Valstybių ambasado- vie" Alinga .Vokietijai, bet ir' 
rius Britanijai J. P. Kenne-
dv.

škia protestus prieš karus ir 
vysto taikos kampanija. Spau 
da tuos moterų protestus mi
ni, bet ypatingai komunistinė 
spauda. “Moterys prieš
perialistinį karų!” “Moterys 
pasmerkė karus!” Tokius 
kitokius šūkius komunistinė 
spauda cituoja iš visur, tik ne 
iš... Sov. Rusijos. JS ten ne
ateina 'moterų balsai, smer
kiantieji kad ir kruvinų im
perialistinį budelį-Sov. Rusiją 
smaugiančių Suomijos nepri
klausomybe. Arrusių moterų 
širdys kitokios? Ne. Jos ne
turi teisės tokių šukių plačia 
erdve leisti. Jas vra uždarytos 
komunizmo haremuose Jos 
yra vergės.

prieš ti! blokadų.
Nacių ir bolševikų atstovai 

visose mažosiose neutralinėse 
šalyse daug darbuojasi tas 
šalis įtikinti paneigti neutra- 

im' huno nusistatymų ir susijung 
ti su Vokietija ir sov. Rusija 

ir prieš bendruosius priešus — 
Angliju ir Prancūziją. Sako, 
tuo keliu būtų veikiau sulau
žyta nepakenčiama blokada 
ir užbaigtas karas.

ITALŲ BOMBONEŠIAI 
NUKRITO, 14 ŽUVO

ROMA, gr. 7. — Iš Milano 
skrindant į Romų trys italų 
bombonešiai nukrito. Žuvo 13 
skridnsiųjų ir vienas itulas 
ūkininkas.

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

Metams $6.00; Pusmečiui $3 50

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, UI.

Sakoma, kad moterų širdys 
jautresnės, dėl to kiekvienam 
didesniam, lokaliniam, ar na
cionaliniam. suvažiavimo rei

žino Anglijos reikalavimo di
dinti prekybų su britais ir ma 
žinti su naciais.

Rumunija laikosi gudraus 
nusistatymo. Ji sako, kad jos 
prekyba su kariaujančiomis 
šalimis turi eiti lygia vaga —

NACIAI PRIPAŽJSTA 
NUOSKAUDAS
BERLYNAS, gr. 7. - -Nacių 

įmonininkai pripažįsta, kad 
jie turi didelius ir neatkelia- 

1 mus nuostolius dėl britų vyk- 
I domos blokados.

Kai kurie įmonininkai rei 
kalauja vyriausybės finansi
nės paramos savo struktūros 
apsaugai nuo sugriuvimo.

TEISINGUMO DEPARTA
MENTAS CHICAGON

\VASU1NGTON, gr. 7. - 
J. A. Valstybių teisingumo de 
partamentas susimetu į Chi 
cagų tenai valyti visokį poli
tinį supuvimą, ypač suktybes 
miesto rinkimuose ir politikie 

1 rių sėbraviniųsi su piktada
riais

ŠVENTOJO TĖVO ĮPA
REIGOJIMAS KUNIGAMS 
KARIAMS
ROMA, gr. 7. — šventasis 

Tėvas Pijus XII išleido apaš
tališkų į,graudenimų ir įparei
gojimų kunigams ir klieri
kams, kurie pašaukt: karo tar 
nybon ir dalyvauja kare. Pa
žymi, kad kunigai turi eiti 
jiems skirtas kariuomenėje pa 
reigas nuoširdžiai, ištikimai ir 
pavyzdingai. Ir kare daivvau 
darni neturi užmiršti savo 
priedermių sielų išganymo 
žvilgiu.

SU I ORPEDUOTAS
OLANDŲ LAIVAS
LONDONAS, gr. 7. -

Anglijos sąsiaury nuskendo 
sutorpeduotas olandų motori
nis laivas “Tajandoen”, 8.- 
100 tonų. Iš jo 14 keleivių iš
vaduota.

KAS GAUS LENKŲ LĖK
TUVUS IR SUNKVEŽIMIUS

BUKAREŠTAS, gr. 7. — 
Rumunijoje yra lenkų 40 lėk
tuvų ir apie 800 karinių sun
kvežimių. Vokietija pirmutinė 
pareikalavo, kad tas grobis 
jai tektų. Sov. Rusija taip 
pat iškėlė reikalavimų. Paga
liau susimetė reikalauti to vi-

kad jos lakūnai nepuolė Bal- j A Valstybių parvyko 230 
suomių amerikiečių įstoti Šuo 
mijos kariuomenėn kovoti 
prieš raudonųjų užpuolikų 
gaujas.

Kai kurie parvvkusiųjų A- 
merikoj gimę ir pirmų kartų 
Suomiją pamatę. *

SKANDINAVIJOS MINIS
TRAI UŽ TAIKĄ
OSLO, Norvegija, vr. 7. — 

Skandinavijos valstybių užs. 
reikalų ministrų suvažiavime 
sutarta darbuotis Suomiją su 
taikinti su sov. Rusija.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

ORAS
CHICAGO SRTTTS. - Nu

matoma giedra; vidutinė tem, 
perątūra.

Saulė teka 7:06, leidžiasi 
4:19.

tiski bazės, Estijoje, taip 
pat nepuolė ir Leningrado. 
Be to suomiai neatsiėmė Te
rijoki, kur Maskvos pastango 
mis įsteigtas komunistų reži
mas Suomijai.

Suomiai apskaičiuoja, kad 
šiandien visuose frontuose 
prieš Suomijų veikia apie 
200,000 raudonųjų kariuome
nės.

Savo rėžtu Maskva tvirtina, 
kad pietiniam Suomi jos fron
te sovietų kariuomenė sulau
kusi svarbiausių suomių apsi
ginimo linijų ir kituose fron 
tuose pažanginoti. Bet kas čia 
tikės Maskvos pranešimams.

SUOMIAI APLEIDO 
MASKVĄ
MASKVA, gr. 7. • 

sa sau Anglija ir Praneflzijų.!mių pasiuntinys ir jo
- Suo- 
perso-

Nežinia, kurie jų laimės lenkų ;nalas pagaliau išvyko į Lat 
grobį. vijų.
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3W )ie “X" Vilnius Laukia Mūsų Paramosalijantų kam
snaustų tada ir Italija, Atari jokiu būdu ne- .

galės pakęsti bolševikų ginkluoto įsikišimo “Lietuvių tautos troškiniai 

į Balkanų reikalus. išsipildė. Vilnius jau iš tik

Kuo daugiau Sovietų Rusija norės apžioti, 
tuo greičiau ji užsprings.

rųjų mūsų. Lietuvos Respub
likos kariuomenė įžengė j tik
rųjų sostinę ir mūsų trispalvė 

' plevėsuoja Gedimino pilies

senasis VGFondo Komitetas, 
papildytus visais buvusiais 
Vilniaus Vadavimo Sųjungos 
ir VGFondo pirmininkais.

t Maskva ir Baltijos Kraštai

Garbės Konsulai
Jau buvo pranešta, kad Lietuvos vyriau-{kalne. Aušros Vartų Dievo 

sybė paskyrė du garbės konsulus Jungtinė-j Motina vėl mūsų, ir laimina 
se Amerikos Valstybėse: vienų — Boston,
Mass., kitų — Los Angeles, Cal. 

šiomis dienomis šie garbės konsulatai ofi
cialiai atidaryti ir jau pradėjo veikti.

Bostone garbės konsulu yra paskirtas ži
nomas išeivijos veikėjas ir teisininkas An
tanas Šalna.

Los Angeles, Cal., garbės konsulo vieta 
teko senam ir žymiam lietuvių veikėjui dr.
Juliui J. Bielskiui, Lietuvos konsulato New' vilniečius jų kovų bandymo 
Yorke įsteigėjui ir daug metų ten buvusiam' laikais, jos kėlė viso pasaulio 
konsulu. Dr. J. Bielskis Didžiojo Karo metu opinijų mūsų naudai! Ir jei 
yra buvęs Lietuvių Informacijos Biuro ve- kas turės teisę vykti į dabar 
dėju Vašingtone, du kartu buvo siunčiamas jau iaįsyą Vilnių ir jame džinu

Lietuvų, mūsų tėvynę.

“Malonu prisiminti, kad ir 
mes, visi savo centais rėmu- 
sieji Vilniaus Geležinį Fondų, 
nors šiek tiek prisidėjome prie 
Vilniaus laisvės valandos pri
artėjimo. Mūsų aukos nenu 
ėjo niekais. Jos rėmė brolius

•“ Aiškiai buvo jaučiama, kad po to, kai So

vietų Rusija įsiverš į Suomijų, Baltijos val

stybėms — Lietuvai, Latvijai ir Estijai su

sidarys naujų sunkumų ir pavojų.

- Išrodo, kad taip ir bus.

7 Vakar gauta iš Europos žinių, kad Stali

nas pašaukė Maskvon Lietuvos kariuomenės 

vadų gen. St. Raštikį, taip pat ir latvių ir 

estų vadus pasitarimui apie susidariusių pa

dėtį Baltijos krašte.

šis žygis padaryta po to, kai Sovietai pa

reikalavo iš Estijos vyriausybės nuginkluo

ti ir likviduoti estų šaulių organizacijų. Da

bar jau rimtai reiškiama baimė, ar tik Mask

va nevers Lietuvų, Latvijų ir Esti jų pripa

žinti jos sudarytų bolševikiškų vyriausybę 

Suomijoj, kuries tikslas yra padėti bolševi

kams užkariauti suomius ir juos prie Rusijos 

prijungti.

Labiausia yra bijoma to, kad bolševikai 

nepriverstų Lietuvų, Latvijų ir Estijų ka

riauti prieš Suomijų, su kuria jos draugin

gai ir gražiai sugyveno.

? Jei Maskva tokius reikalavimus pastatytų

ir jei ji veistų tas tautas išeiti karan prieš

suomius, ji dar labiau nustebintų ir sukrės- ,6““

• v » ,x -i • » j j pabloginti. Parnasus atsitikimai gali daugtų pasaulį. Bolševikai tada dar stipriau įro 1 ®

tautos reikalais į Europų, aktyviai dalyva
vęs mūsų visuomeniniame ir spaudos darbe.

Sveikiname abu garbės konsulus, palin
kėdami jiems geriausio pasisekimo garbin
gose, bet nelengvose pareigose!

Būt ne pro šalį, jei Lietuvos vyriausybė 
ir daugiau garbės konsulatų Amerikoj įsteig
tu Z-.

♦ ♦ •
Respublikonų partija smarkiai rengiasi pre

zidento rinkimams 1940 metais. Jau turi ke
letu gana stiprių kandidatų. Vienas iš jų yra 
energingasis New Yorko prokuroras Thomas 
Dewey. Demokratų partijos šulai ligšiol dar 
nėra tikri, ar Prezidentas Rooseveltas kan
didatuos trečiam terminui, ar ne. Ui tat de
mokratai kol kas m&Mau veiklumo šiuo 
žvilgsniu terodo.

Anų dienų nužudytas Vokietijos konsulo 
New Yorke sekretorius Walter Engelberg. 
Spėjama, kad jis buvo nužudytas dėl vo>-

gtis mūsų tautos laimėjimu, 
tai juo didesnę moralinę tei
sę turėsime rųes, visi tie šeši 
Šmitai tūkstančių su viršum,

“Kviečiame tad atgaivinti 
visus apygardų ir skyrių ko- 

” mitetUs. Jų veikėjų šiuo metu 
pareiga kviesti į pagalbų ki
tų organizacijų atstovus , ir 
sudaryti stiprius junginius, 
kurie suplanuotų visų ateities 
akcijų ir jų sistematingai im
tų vykdyti. Vyriausias Komi
tetas vilniečiams remti parū
pins materialinę Vilniaus kra
štui paramų, o mūsų Fonuo 
uždavinys bus rūpintis kultū
riniu Vilniaus krašto stiprė
jimu.

“Teatgyja tad vėl plačiu 
mastu mūsų veikimas. Vil
niaus pasai, Vilniaus ženkle
liai, aukų dėžutės, Aušros Va
rtų Dievo Motinos paveikslai 
tegul vėl ima plisti visame
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kurie dar prieš 1938 metų va-, krašte. Visų tų dalykų reika- 
sarų įsigijome Vilniaus pasus, 
kurie savo darbu ir aukomis

laukite iš VGFondo Centro 
Komiteto. VGF adresas kol 
kas lieka tas pats: Kaunas, 
Duonelaičio 9a.

dytų savo nežmoniškų žiaurumų ir visiškų 
nebesiskaitymų su savo mažesnių kaimyni
nių valstybių valia. , ' '

Taip pasielgdama Sovietų Rusija nusikal
stų ir savo pasirašytai su Lietuva sutarčiai, 
kuri buvo sudaryta šių metų spalių mėne>- 
syje. Tiesa, kad sutarties skyrius antras sa
kė:

“Sovietų Sųjunga ir Lietuves Respubli
ka pasižada teikt viena kitai visokios pa- 

• galbos, taip pat ir karinės pagalbos, jeigu 
bet kuri Europos valstybė užpuls Lietuvų 

'' arba grūmos jų užpulti, lygiai kaip ir to
kiame atsitikime, jeigu bet kuri Europos 
vaistybė užpuls Sovietų Sųjunga arba grū
mos ją užpulti

’ Vadinas, laikantis šia sutartimi, Lietuva 
tik tada turėtų teikti kariškų pagalbų So
vietų Sųjungai, jei jų kas užpultų, šiame 
atsitikime, kaip labai gerai žino visas civi
lizuotas pasaulis, Sovietų Rusija yra užpuo
lusi Suomijų, ir dėl to Lietuva nėra sutar
timi įpareigota kariauti drauge su ja prieš 
suomius.
' Tikrai būtų skaudu ir liūdna, jei mūsų 

tauta ir kitos Baltijos tautos būtų pavers
tos Sovietų Rusijos imperializmo įrankiais.

Reikia, vis dėlto, tikėtis, kad to neatsi
tiks, nes nuo touio žygio nukentėtų ne tik. 
Raitijos kraštai, bet ir pati Sovietų Rusija.r

Kitas Žygis Į Balkanus 
; “Apsitvarkę'’ Baltijos krašte, bolševikai 
rengiasi daryti Žygį į Balkanų pusę. Rumu
nija jau gavo keletu perspėjimų. Ji turinti 
grųžinti Rusijai Besarabijų ir derinti savo 
užsieninę politikų ne su anglais, bet su jais. 

* Manoma, kad po to, kai Suomija jau bus 
sutriuškinta, bolševikai vers Rumunijų “ge
ruoju’' pasiduoti, o jei ji nepasiduos, su ja 
pasielgs taip, kaip pasielgta su Lenkija ir 
Suomija.

■ Turkija, kuri aiškiai buvo pakrypusi ali- 
jantų pusėn, taip pat jau yra gavusi įspė
jimų pertraukti ryšius su aJijantų “impe
rialistais*" ir dėti3 su bolševikais.

Matote, kokie dideli yra bolševikų apeti
tai. Tik, išanksto galima nuspėti, kad jų žy
gis į Balkanus nebus lengvas. Jie ten gali 
suklupti. Užkabinę bet kurių Balkanų val-

rėmėnie tautos kovų dėl Vil
niaus.

Mes tikėjome laimėjimu ir 

laimėjome

“Tačiau didžiausi darbai 
dar prieš mūsų akis. Gedimi
no sostinė atgauta politiškai. 
Lieka dar atgauti Vilniaus 
kraštas Lietuvos kultūrai. Ten 
išsikerojusi svetima dvasia 
daugeliui 'mūsų kraujo brolių 
buvo išplėšusi lietuvių kalbų,

kiečių nacių imperialistinių žygių Europoje. Ja„ t vilniečiai savo sun- 
Šitoks įvykis tikrai apgailėtinas. Kaitas kių kov|J metu dėl tautinės
padėties Europoje nepagerins, bet dar gali, , _ , j - ♦gyvybes daug padare tautinio 

atgimimo reikalu. Mūsų Gele

žinio Fondo dabar bus svarbi 

pareiga remti jų k ui t if rosdar- 

Mūsų dienraščio specialus korespondentas bus ir reikalus. Patsai mūsų

Londone ir vėl prisiuntė žinių pluoštų. Jis Fondas turės nukelti savo bū 

rašo gyvai ir įdomiai. Jis, gyvendamas ali- stinę į Vilnių ir tik dabar pra

jautų vedamo karo centre, Londone, gauna

žinias iš pirmų ir tikrų šaltinių.

prisidėti ir šį kraštų įtraukti į kruvinąjį 
Europos konfliktų. - ..

Suklastuoti pasportų ir tai dar ne vienų, 
bet kelis kartus, yra didelis nusikaltimas. 
Tokį nusikaltimų padarė pats vyriausias A 
merikos komunistų vadas “draugas” Bari 
Browder. Tai ik'ų ir bemanyti apie eilinius 
komunistų partijos vadukus?

Viso pasaulio krikščionys meldžiasi už tai
kų. Melskimės ir mes, lietuviai, kad einųs 
karas Europoje kuo mažiausia paliestų mū
sų senųjų Tėvynę — Lietuvų.

Santykiai Su Sovietais
“Darbininkas”, atpasakojęs Sovietų Rusi

jos barbariškojo žygio į Suomijų reikšmę, ra
šo:

Q Barbariškas puolimas Suomijos sukėlė 
didžiausių įniršimų ir pasibiaurėjimų vi
sam pasauly. Ypač Amerikoj Suomija ran
da daug simpatijos, daugiausiai dėlto, kad 
ji rūpestingai mokėjo Amerikoj užtrauktų 
paskolų. Prezidentas Rooseveltas, tiek atsnr 
gus savo žodžiuose, kada kalba apie san
tykius su svetimomis valstybėmis, dabar 
jau be ceremonijų pavadino sovietų žygį bru 
tališku laužymu tarptautinių teisių. Įžy
miausieji Amerikos politikai taip pat griež 
tai pasmerkė imperialistinius bolševikų už- 

simojfmus ir reikalauja, kad Amerikos vy 
riausybė nutrauktų su sovietais diplomati 
nius santykius ir atimtų komunistų parti 
jai pilietybės teises. Atrodo, kad prie to 
bus prieita. Tenka tik apgailestauti, kad 
Amerika taip ilgai pakentė civilizacijos 
griovikų gaujų”.
Teisybė. Jau laikas eiti nuo žodžių prie 

darbų, žodžiai, kad ir labai griežti, -bet vis 
žodžiais pasilieka.

sidės jo tikslus b0i platus ir 
jau nebetrukdoinįis darbas. 
Mūsų vyriausybėj pritarus, 
Vilniaus Geležinis ’Fondas aL 
sigyja, kaip savarankiška or
ganizacija. Komio įstatai ne
trukus bus įregistruoti. Ligi 

artimiausio visuotinio Fondo 

suvažiavimo jo reikalus ves

Vilniaus Geležinio Fondo 
Centro Komitetas’

Prierašas: šis atsišaukimas 
A. L. R. K. Federacijai pri 
siųstas per p. P. Daužvardj, 
Lietuvos konsulų Chicagoj. Jį 
prisiųsdamas konsulas ir savo 
keletu žodžių prideda, būtent:

“Perskaitę VGF Komiteto 
atsišaukimų nedėkite jį į šalį, 
bet apsvarstykite, įeikite į 'su
vargusių vilniečių-padėtį, su
praskite jų vargus bei trūku
mus — ištieskite jiems broliš- »
kų rankų ir stokite visomis 
jėgomis į pagalbų.—;

Vilniečiai Jūsų laukia. Vil
niečiai Jūsų getaširdingumu

Neįvykdytas cieilistų 
rojus

(Tęsinys)
— Taigi, draugai, jus žino

te, kad socializme nieko nėra 
privatiška. Ne tik žemės tur
tai, visokia produkcija ir vi
sos priemonės jai gaminti, bet 
ir saulė, mėnuo ir het visos 
žvaigždės yra bendra nuosa
vybė. Juk taip-, draugai,

Plojimas, kojom trypimas 
ir balsai iš publikos: — Taip, 
valio!

— Taigi, draugai, parody
kim, kad mes esame tikrais 
socialistais, kad mes jį laiko
me šventu daiktu. Dabar ei
kime prie dalyko, prie soci
alistinės programos, vykdymo. 
Štai, pirmoj eilėj sėdi drau
gas Staliniauskis. Jis Parket 
Parke turi keturių fletų na
mų. Visų gyvenimų jis dirbo, 
plušo kapitalistij dirbtuvėj, 
kol sutaupė porų desėtkų tū
kstančių dolerių tam namui 
nusipirkti. Tų pinigų neužte
ko. Reikėjo morgičiu užtrau
kti. Ir vėl dirbo, plušo, geres
nio kųsnio atsisakydamas,

prašau Stalinauskį rytoj at
nešti man savo namo dytus. 
Supranti!

Salėj tyla.
— Toliau, matau salėj sėdi 

Rožių žemes biznierius Šar- 
piūnas, Jo bučernė daro gerų 
biznį ir yra kėš. Nuo šios die
nos, einant socializmo prog
rama, toji šarpiūno bučernė 
yra bendra mūsų nuosavybė 
ir rytoj aš pasiųsiu vienų iš 
valdybos narių perimti jo biz
nį ir namų.

Štai, kitoj vietoj sėdi drau
gas Molotinska’s, kuris, rodbs, 
užvakar pirkosi naujų Buick’ų 
už du tūkstančius dol. Nema
lonu man yra sakyti, ale, va
lug socializmo programos, Mo- 
lotinske, nuo šios dienos tavo 
Buick’as nėra tavo, bet mūsų 
visų — bendra nuosavybė. 
Kaipo vykdomojo komiteto 
pirmininkui, po prakalbų at
nešk man savo Buick’o rak
tus.

— Ana, matau pas duris 
sėdi draugas Trockinskis. Jis 

: kad ir sklokininkas, ale mūsų 
judėjimui pritaria. Bravo vy-

kad tik atmokėjus morgičiu. ras. Jis, pats gerai žinau, Me- 
Tai tikras proletaras. Ar gį'trupulio banke turi per pen-
ne, draugai? I’

į kiolika tūkstančių dolerių.

rėš pastogę, — pasigirdo bal
sas iš publikos.

— Taip, draugai. Bet aš tu- 
ir sumanumu pilnai pasitiki (riu jums pasakyti, kad, va-
Neapvilkite Jų”.

Kadangi Federacija, kurios 
centras yra — 2334 S. Oaklej 
ave., Chicago, III., dabar veda 
Vilniaus kraštui rinkliavų, dėl 
to kolonijų veikėjai prašomi 
atkripti 'savo dėmesį į šį atsi

šaukimų įr padirbėti.
Fed. sekr.

DEDAMA PASTANGŲ APRŪPINTI 
DARBAIS VISUS VILNIAUS

BEDARBIUS

Aprūpinimą Sunkina Bolševikų Išgabentos
Susisiekimo Priemonės, Mašinos ir t.t.

VILNIUS (E) — Miesto kurie jau buvo lenkų pradė- 
magistrate rasta įregistruotų ti kaip tai Neries krantų re- 
7200 darbininkų, jų tarpe 6000 guliaviiiias, naujų pašto rft- 
fizinių ir 2000 intelektualinių, i mų statymas, agronomijos sky 
Pirmų savaitę darbais aprū
pinta 3500 darbininkų. Orga
nizuojant naujus darbus su
siduriama su dideliais sunku
mais dėl susisiekimo priemo
nių stokos, nes daug mašinų 
ir vežimų buvo raudonarmie
čių išvežta. Taip pat sudaro 
sunkumų kuro ir reikalingo'.? 
medžiagos stoka. Visi šie rei
kalai skubiai baigiami tvar
kyti ir kai bus gautos naujos 
susisiekimo priemonės ir rei
kalingoji medžiaga, bedarbių 
skaičius Vilniuje turės suma
žėti iki minimumo.

Kų tik Vilnių perėmus bu

vo susirūpinta viešųjų darbų 

organizavimu, kad būtų su

teikta žmonėms darbo ir pra

gyvenimo. Tuojau tonta vyk- 

I dyti it tęsti toliau tie darbai,

„ . ... , . .'Drauge Trockinski, pareigos
— Laip, tikras proletaras!,’ „. ,, 1 verčia mane pranešti, kad nuoGarbė jam, kad protingai gy- « .

’ , . _ ° I šio mitingo tie tavo pinigai,veno ir nors ant senatvės tu- • .... . .nežiūrint, kaip tu juos uzdir-

lug socializmo mokslo,, tasai 
Stalinauskio namas daugiau 
nėra jo, bet bendra mūsų nuo 
savybė. Ir, socializmo vardan,

bai, yra ne tavo, ale bendrai 
/mūsų visų. Taigi, ryt prašau 
priduoti man depozitų knygu
tę. Supratai, drauge Trockins 
ki?

Salėj tyla...

(Daugiau bus)

Vilniečiams Kalėdų Aukos Vilniečiams
Dovanos j east st. louis, ill. -

Artinantis Kalėdoms ir gra- 6i°8 kolonijos lietuviai viena- 

žiųjam dovanų papročiui, dau- me susiėjime padarė kolekta 
gelis geraširdžių atsimena ta Į Vilniaus krašto lietuvių kul- 
proga nualintuosius vilniečiu* | tūriniams reikalams ir sūrin- 
ir siunčia jiems dovanas perfko $26.10. Po dolerį šiam tik- 
komitetus ir Lietuvos Konsu- slui aukojo* Jonas Kranaus-
latų. Štai tik šiomis dienomis 
Konsulatas gavo $20.00 iš p. 
Snlioniėjos Čerienės pagerbi-

riaus, technikos mokyklos, gi
nekologijos klinikos, šaldytu
vų, lombardo, radijo stoties, 
muziejaus, pradžios mokyklos 
Belinių gatvėje, Šv. Jokūbo į

ligoninės, ugniagesių ir kt. pa-j 
statų 'statyba ir remontai.! 
Pradėtas ir tęsiamas toliau 
Panerių plento iš Vilniaus į 
Kaunu statymas, prasideda 
Katedros aikštės grindimas, 
atnaujihi'mui vandentiekio įr 
kanalizacijos darbai. Darbini
nkams mokama tiek litų, kiek 
š. m. rugsėjo 1 d. buvo moka
ma zlotais. Artimiausioje atei
tyje projektuojami šie nauji 
darbai: 1. kelias į Kasus, 2. 
kelias Polovote gatve, 3. ak-1 
menų tąsymo ir skaldymo da
rbai ir t.t.

kis, Juozas Grimaila, Julius 
Baltakis, Pranas Bukauskas, 
Kazys Gadeikis, J. Ratušins-

mo sueigos dalyvių ir $5.00j kas, Jonas KasSly, Kazys Ki-
iš p. Šaulienės, 

i oiūn Samienė siųsdama pe
nkinę ($5; 0) atsiuntė ir laiš
kutį, kuris čia seku ;r »n au
ka bus Vilniun pasiųstas:

“Artinas Kalėdos, visi 
rūpinasi su pirkim r. dova
nų savo gi'.ninėnls ir drau
gams. Man rodos šį metų 
bus tinkamiausia suteikt 
Kalėdų dovanėlę karo nūs 
kriaustiems Vilniaus lietu
viams. Tad siunčiu Tams
tai savo kuklių Kalėdų do
vanėlę — $5.00, kuriuos pra 
šau persiųsti Lietuvon vil
niečių lietuvių reikalams.

Elzbieta Samienė”. 

Visos dovanos ir visi svei
kinimai vilniečiams siunčia
mi taip greit, kaip tik gauna
ma.

Lietuvos Konsulatas,
100 E. Bellevue PI. 

Chicago, Illinois

serauskis^ Kazys Tumosa, B. 
Pužauskienė, Ona Kiseranskie 
nė, Juozas Bulota, Jonas Ai
dulis, Ona Daukšienė, Joana 
Grinienė, N. N. — $2.00. Smu
lkiais — $9.10. Kor.

Juo esi didesnis, juo labiau 
žemink save visame ir rasi 
malonės pas Dievų. Eccl. III.

PAMOKSLŲ f
htirtigHi turė’ų islgyti |

/VMtufkl Pvtro Prancft- J
nai* Būčlo, M.I.C. para-j

I
Hk) pu&tapiŲ knygą.

Kaina #1.75 !
DRAUGAS”! 

2334 So. Onkley, Ave. Į 
Chicago, III.
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’ Keliones Įspūdžiai Važinėjant Iš Lietuvos 
t Į Amerika

Baso Sesuo M. Felicija, O.S.F.

A

(Tęsinys) miesto apžiūrėti. Miestas jud-
Stockholme « .m<» ^oHiereinis ir turįs apie

(275,000 gyventojų. Tui yra 
Spalio 12 dienų ryto jau antras iš didžiausių Švedijos 

buvome Stoekholme. Miestas J miestų. Visur pavyzdingiausia
labai gražus ir įdomus. Visur} tvarka ir švara. Tų galima 
dvelkia 'senoviškumas — se-į pastebėti visoj Švedijoj. Esa- 
ni nuo renasanso laikų užsili- ,na matyt per ilgus amžius 
kę narnai su gotiško stiliaus buvę gero šalies šeimininko 
bokšteliais, gražūs fontanai ir įr tvarkytojo. Visur matyt pė- 
dideli parkai su senais ųžuo- dsa'kai vienos stipriai valdan- 
lais. Automobilių nedaug ma- čios rankos, kuri mokėjo tva
tyti, nes, esant karo stoviui, rkyti savo žemę tobuliau'siai 
visiems reikia taupyti benzi
nų, ir dėl to privačiams auto 
niobi liams uždrausta važinė 
tis. Bet labai keistas dalykas, 
tai tas kad automobiliai va
žiuoja kairiu šonu, vietoj de
šiniu, panašiai kaip daroma 
Anglijoj. Stoekholme buvome 
iki .pietų. Paskui traukiniu 
važiavome į 'Gotehorgų, Šve
dijos uostų. Švedijos trauki
niai labai greiti ir švarūs, nes

ir gražiausiai.

g. Mus stebina švedų gyvenimas

Nuėjome į Amerikos - Šve
dijos Linijos laivakorčių a- 
gentūrų sužinoti apie kokias 
vietas gavome laive ir čia su
sitikome su geru pažįstamu, 
Johnsonu, kuris mumis rūpi
nosi atvažiuojant. Ji's mus 
kvietė aplankyti jį jo namuo
se, kuris yra darbininkų kva- 

maždaug visi elektrifikuoti.' vtale. Koks mūsų nusistebėji- 
Apie 75 nuoš. visų traukiniųmag buv0 pamatyti, kaip gra

žiai gyvena net ir paprastivra varomi elektra.

Goteborge

Goteborge apsistojome vieš
butyje, kur turėjom nakvot 
tų naktį. Kitų rytų nuėjome

darbininkai. Šitame kvartale 
gyvena apie 45,000 darbinin
kų, kurie gyvena nameliuose 
jiems valdžios pastatytuose. 
Yra namelių keturiom šeimom,

yra ir atskirų namukų. John- 
sonas gyvena su savo šeima 
atskirame namuke, kuris turi 
apie IS kambarius. Jis moka 
valdžiai apie 2.0 litų į mfi-Į 
nesį. Aplink namukų gražūs! 
sodus, žolynai ir gražių gėlių 
kliombos. Gė'ėmis daugiausia 
rūpinasi jo vaikai, nes jie mo
kyklose yra mokomi 'kaip gė
les prižiūrėti ir auginti. Nes 
pedagogai yra įsitikinę, kad 
žmogus mylįs gamtų ir grožį 
negali būti blogas. Tas fak
tas yra įrodytas švedų gyve
nime, nes visame krašte yra 
tiktai G44 žmonių kalėjime, o 
iki gyvos galvos tik 21. Pa
kelti tų aukštų moralę taip 
pat daug pagelbsti tas, kad 
valdžia rūpinasi bedarbiais ir 
paliegėliais duodama jiems 
pensija arba pašalpa ir dėl to 
pavargėlių jų krašte, kaip ir 
nėra.

Įėjus į Johnsono namus bu
vome nustebinti jo puikia me
no kūrinių kolekcija. Štai, 
paprastas patarnautojas turi 
apie 300 gražių meniškų pa
veikslų. Taip pat jo pinigų 
kolekcija 'įnirs labai sudomino. 
Pastebėjom, kad lietuviškų 
pinigų neturėjo nė vieno, tai 
kiek kas turėjo smulkių jam 
palikom. Pasisvečiavę pas šį 
kultūringų žmogų, grįžome į 
laivų su geriausia nuomone a- j 
pie Švedijos gyventojus. I

Chesterfield 
laiko Rekordą

LIETUVIAI DAKTARAI

DRAUGAS
Per vandenynų vokiečių 

torpeduotu laivu

Laivas, kuriuomi turėjome 
vykti per Atlanto vandenynų 
į Amerikų, yra pavadintas 
“ Drottingbolmas”. Jis yra 
vienas iš mažiausių Švedijos 
keleivinių laivų. Jis yra apie 
30 metų senumo ir gan istoriš-| 
kas tuo, kad laike Didžiojoj 
Karo jis buvo vokiečių torpe-1 
duotas, bet, matyt, piularyta i 
iš labai gero plieno, kad nie-1 
kas jam neįvyko. Bet kažin, 
ar jis galės atsilaikyti šių lai
kų moderniškų karo pabūklų? 
Nebuvo galima sužinoti tiks-1 

lių valandų laivo išplaukimo, 
nes viskas yra laikoma did-1 
žiausioj paslaptyj, kad šnipai 
negalėtų pasinaudoti. Paste
bėjome Goteborgo uosto žy- 
mesniose vietose didžiausias 
iškabas, perspėjant gyvento
jus prieš šnipus ir raginant 
visus neduoti jiems jokių ži
nių. Tikėjomės, kad laivais iš
plauks apie pusiaunaktį, tat 
nėjome miegoti, bet laukiam 
to momento. Pasirodė, kad il
gai teko laukti, nes laivas tik 
išplaukė 4:30 vai. ryte, spa
lių mėn. 13 d. Ir taip mums 
bemiegant atsisveikinom su 
gražiuoju rožių ir istoriškų 
griuvėsių kraštu — Švedija. 
Laivų lydi povandeniniai 

laivai

Mūsų laivų per tris dienas

turėjo lydėti povandeniniai 
laivai ir orlaiviai. Dėl atsar
gos gelbėjimo laivai kabojo 
arti laivo denio, kad, pavojui 
atėjus, būt galimu greičiau 
juos į jūrų nuleisti. Visu lai
ku plaukėm netoli 'kranto, 
maždaug trijų mylių atstume. 
Po pietų tuoj įvyko gelbėji
mosi praktika. Bet šį kart vi
si labai rimtai dalyvavo, nes 
jautė, kad čia ne juokai, bet 
kad mirtis, iš tikrųjų, gali 
lengvai užklupti šiame pavo
jingame laike. Taip pat at
sargumo dėliai, abiejuose lai
vo šonuose ir ant laivo denio 
mildažy tos didžiulės Švedų vė
liavos, kurios nakties metu 
yra apšviestos dideliais pro
žektoriais, kad būtų aiškiai 
matytis, kas važiuoja.

(Bus daugiau)

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

Nepaprastas Palengvinimas r 
Reumatiikų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, iisinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Y arda SKO.
VALANDOS: Nuo 11 iki 13}

2 iki 4 ir 7 iki H
Pii-nadieniaia • 2 iki 4 ir 7 ikt k 

Šventadieniais: 11 iki 13

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IU CHIRURGE

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

rm-

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE
JRead How 

She Found 

Blessed Relief

Museles were so sore 
the could hardly touch J 
thera. Used Hamlins W itard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff. sore, achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt warming action easc pain- 
bring soothing relief. Pleasant odor. WilT not 
stain. Money-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS

VVIZARD OIL
LINIMENT

For MUSCULAR ACHES and PAINS 
RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

Telefonas HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westem Avenue

VALANDOS
Nuo 9 ryte iki 8 vakare 

Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicerv 
Aatradieniais, Ketvirtadieniaia ji 

Penktadieniais
Valandus: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 p. mt.
3147 S. Halsted SL, Chlcage

Pirmadieniaia, Trečiadieniais 1 / 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

TaL OANal 6969

OR. YVALTER J. PHILI
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

2155 VVest Cermak R<

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1481.

OFI8O VALANDOS: 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 v

ir pagal sutartį.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal su ta r . j.
Ofiso telefonas PROspcct 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 6667

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEOIN8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagal Sutarti.

01.PJJJEINAB
(BEINARAUSKAS.) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao - Wentworth 1612.

Rea. — Yards 8966 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vaka' 
Trečiadieniais ir R^kmadieniai 

pagal sutartį.

DR. F. C. W1NSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGBON 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso teL Canal 2346
Ofiso VaL 2—4 ir 7—P

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

Ir. CHARLES segaT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.
Tel. MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
i Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki G 

' vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. V 
j Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. 
j----------------------------------------------

telefonas HEMIock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. MARųuette Rd 

Ofiso valandos:
10—12 vai. ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakarei 
Trečiadienaia ir Sekmadieniais

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

— 80. Talman Ava
► '>1 GROvehiU 0617

- r-l HEMIock 4848

Jh j. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4 ir 1-9 «ak 
*u43li<wnia .nai terma

** *tarquett«* Road

Tai YAKds 5921
KENvvood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tai VUtcinia 0036 
Residencijos tel BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

«157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

FRANK FULLER, 1939m. Undix lanltlynly laimė
tojos, talke Bsndix transkontinsntaliiky Isnkty- 
nly rekordą. Jo tikra kombinacija veiklumą Ir 
skraidlmo gabumo jj padori rekordu laimėtoju 

aviacijoj, taip kaip CHESTERFIEID'S Tikra Kom
binacija tabaky padori jj rnkordy taikytoju 
Didnsnlam Rūkymo Malonumui su ja tikru leng
vumu Ir gnretnlu ikonlu.

tfe/fiehį

pp
*r«

Padarykite jūsų 
sekantį pakelį

Copyright 19)9. Liccrrr * Mvmė Tosaooo Ca.

ir Geresnio Skonio
dėl jo Tikros Kombinacijos pasaulio 

geriausių cigareto tabakų

Tikra priežastis kodėl daugiau ir 

daugiau rūkytojų reikalauja Chesterfield 
yra todėl, kad CHESTERFIELD’S TIKRA KOMBI

NACIJA pasaulio geriausių cigareto taba
kų teikia jiems geresnį užsirūkymų... 
aiškiai lengvesnį, vėsesnį ir geresnio sko
nio. Tikram rūkymo malonumui... jūs 
negalite nupirkti geresnį cigaretę.

Lengvesni Milijonams
Lengvesni Jums

OR. STRIKOL’IS
avaiOIAS and 8URGBO8

m. Ishland Avenut
. OFISO VALANDOS - 

Nuu 2 iki 4 tr nuo 6 iki 8 vai vak.
Nedėliomia pagal aatartį 

tnc. Tai YARde 4787 
«n.i f«i PROapaot IBM

»L.aideaAi)a
<wsw 80. Claremont Ave 

Valandoe 9—10 A. M. 
Sodėliomia pn<m> sutarti

T«| OANal 0267
Rea TeL PROapect 6668

OR. P. ž. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

(tendencija 6600 80. Arteeian Ava 
VALANDOS: ll v. ryto iki 3 popiei

6 iki 9 vakare

• m>» MM
DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 
•landau• i—8 popiet ir 7—8 v. v.

KEZIDENCUA
4631 S. California Ave.

Talefonaa RBPnbUc 7868

TeL YARde 2246

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47tb Htrnet

Vai nuo 9 ryto iki 8 vakare
Šaradai nacal anterti

Offiee Phone R«m aad Offiee
PROapect 1028 MM S. Leavitt
Vai* 2-4 pp. ir 7-0 vak. CANai 07M

OR. J. J. KO W AR
OR. V. E. SIEDLINSKI

DANTISTAS
* <143 South Archer Avettue 

Talefonaa Lafayette 88M
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2403 W. 83rd SL, Chicago
Trešiedieaiaie ir Sekmadieniai.

4 ntradioaiaia. Ketvirtadieniaia to 
Penktadieaiaia

4631 So. Ashland Ave.
Tai YARde 0994

Pirmadieniaia, Treėiadieniaie iv
4

1



v DRjtugas Penktadieni1-

nant į komunistų pinkles, 
jaunuolių. Bet tikime, kad da
bartinių Europos ir Ameri-

, ikos politinių įvykių akyvaiz-gos Vyčiu Apskričio pirmi-, . . .. , ... . -»& j v r r ploję, lietuviai jaunuoliai aiš
kiau praregės ir paines tam
sius šunkelius.

PAS JAUNIMO VADUS
Pasikalbėjimas su Chica- 

Vyčių Apskrič 
ninku Dom. Varnu.

ADVENTAS Iš LIETUVIŲ STUDENTŲ
PRIEŠ daug šimtmečių žy-ivėl nulinksta bundanti siela DARBU

dų tauta išsiilgusi laukė Ale-{ir paskęsta gal jau nebepri-1

sijaus, kuris jų išvaduotų iš i keliamu letargu

Dominikas Varnas yra en
ergingas, sumanus, tautiniai ... . , ,. b ! Ką numatėte naujo jvyk-susi pratęs lietuvis jaunuolis. . ,, , ... , , or. .... . dyti kitais metais?
‘ls pasižymėjo savo gabu
mais, vadovam lamas Brigh- Labiausiai plečiame veiki- 

in.Parko Vyčių kuopai. Jam lll4 dainos ir sporto srityse, 
irmininkaujant kuopa buvo j Kuopose ^unS no,i mokytis 
iikliausia ir didžiausia, ji lietuvių kalbos, ieškome tin- 
įrėjo net 200 narių. | karnų mokytojų. Prieš Kalė-.

plas išleidžiame “Vyties” at-
Šiais metais spalio mėn. p.i ,. • - ~ i\ .... iskirų numerį, musų apskričio

Varnas beveik vienbalsiai iš-

vergovės. Kaip išdžiuvusi že
mė lietaus. Jų pranašai šau
kė kad atsivertų debesys ir 
išrasotų Išganytojų. Jų pra-:muose 
šyniai ir maldos nenuskamliė- 
jo be atgarsio — pasaulis su
silaukė Išganytojo.

Taip kasdien ir visur. į\’i-1 
suose pasaulio didmiesčių už-1 

Į kumpiuose, puošniuose rii- 
ir vargo lūšnose per

pildyta besišypsančių ir ver
kiančių žmogynų su nuka
lu įlotomis sielomis.

Šiandie ir mes laukiam lš-

redaguojamų.

Po Naujųjų Metų galvoja
me “Vytį” padaryti visų 
jaunimo organizacijų savaįti- 

žurnalu. Tik reikės tam

renkamas Chicagos Vyčių 
Apskričio pirmininku. Ir ne
apsirikta — neteks nusivilti. 1110 
Jis savo planingų veikimų 
jau pradėjo. Manome, kad,u 
bus daug pasiekta kuopų vei- daugiau talkininkų, 

kimo išjudinime, spaudos, 
sporto ir dainos srityse.

Anų vakarų Vyčių choro 
valdybos posėdy sutinku ir 
1). Varnų. Rinitai besvarstų

Ar narių skaičius auga 
ar mažėja?

Dhnos slenka pamaži, 
metai bėga risčia,” — taip ki 
i .Jos Išsireiškė pue: Mairo
nis. Šiandien, tur būt, musų 
rcžiso’ins Stcb ink taip pat 
pasakytų.

Tos valandos laike repeti
cijų, kai nepasiseka kurį nOrs 
iš vaidintojų tinkamai nuteik
ti, atrodo ilgos ir, gal biu, 
nepakt nčiainos, bet kai pasi
žiūri kiek laiko beliko iki va Lietuviu Skautu Skyrius

SCŪUT SHŪRTS

šių dienų didmiesčio pašė
lusiam sukuryj pagautas žmo 

Jau antri metai, kai mūsų1 gus pamiršta susikaupti ir 
cuopose narių skaičius pra- pažvelgti savosios sielos gyly 

metinio koncerto rengimo de.! dėjo\augti. Po 1936-7 m. kri- bėn. Dažnai ir daugelis musų 
tales. Kumštelėju Domui pa- ‘ tiško persilaužimo ir kai ku-movėdami nuraminti savo
šonėn __  “Po posėdžio turiu Į reformų Vyčių Sųjunga įtemptus ir suerzintus dirk-

su tavimi pasikalbėti, neiš-

Tas gyveninio nenormalu- 
ganytojo gimimo šventės. Ka-! mų simptomas neaplenkė nė 
lėlių laukiam visi nekantriai. Daugų. ir mūsų tarpe yra 
Deja, šiandie, kai žmogus pa- daug tokių asmenybių, kurių 
sinėrė mašinose, kai inateri- gyvenimo esencijų sudaro tik 
jalizmas užkariavo jo sielų, pasilinksminimai, šokiai ir 
kai ir pats žmogus bejnatuo- dažnai skaistaus, bet vyliu-
janias tik doleriais, fosforo gingo vyno stikliukai. Taip ir pusmetis iki jo pastatymo, 
kiekiu ir kalorijomis, nublu- įgyvenama. Labai prozaiškai Tačiau nė vienas iš vakaro 
ko ir tas spontaniškas Kalė-lir matematiškai skaičiuojama rengėjų nepasakytų, kad lai 
dų ilgesys. jminutės, valandos ir dienosimo buvę perdaug.

— belaukiant naujų pagilink-! Būtų įdomu biskį panagri

karo, tai tikrai nesupranta ( 
ma, kur dingo tie mėnesiai. C p II T O U H D T Sk n,an Catholic Alliance in 
Mat, įskaitant laikų su veika- * * ” * I U 11 U II I 0 every parish and we liope 
lo parašymu, išeina visas j A Scoutmasters conference Įduring the annual meetings 

was lielit lašt Tutisday night chapters will give scout- 
to make plaus for a biggerfing some serious considera- 

and better scouting program Jaunimas — 5

for tlie LRCA scouts. Lead- 
ers from all LRCA Chicago

tion. Your chapter, your par- 
isli and your boys need it.

įlėk!” .Vėliau susėdame dvie
se.

- Noriu padaryti jūsų vei-!chor§ : New Yorkų, kuri tu 
kimo planų egzaminus, lai vi- rį savo spaustuvę, savo žur- 
sus naujuosius užsimojimus „a|.^ Dar jįj jįįoj viena 
iino ne vien valdybos, bet vi- Alllerikos lietuvių 
;i lietuviai.”

. — Gerai.

auga nariais ir stiprėja vii- jsnius, didžiųjų dalį savo gyve
nimu. Kuri kita jaunimo or-jniino praleidžiam trukšmingo- 

ganizacijn sugebėjo pasiųsti'se šokių salėse, kino teatruo- 
iš Chicagos tokį skaitlingų

to
jaunimo

nėra pasie-organizacija 
kusi.

Vyčių veikimas su jaunatKaip senai dirbi Vyčių
Apskričio Valdyboj?

T apskričio valdybų į.iu..
;au nuo 1936 m., o nuo šių1 

. lėtų man patikėjo Chicagos 
Apskričio Centro pirmininko 
jareigas.

Kokie veikimo planai?

Pirma vykdome kas jau yra
užbrėžta. Štai prieš akis 1940 ,, Kakaras
m. Vyčių Choro metinis kon- Qases
•ertas, kuriam ruošiamės visu 

; tropnnuu. Duosime daug nau
jenybių, kurių Chicagos lietu
viai dar nematė. Gi 1940 m. 
vasarų liepos 4 d. turėsime 
Vyčių Dienų, kuri jau virsta i v*°tų lygos stovyje. Gegžnas

viška energija
myn.

veržiasi pir-

sutinimų, šokių ar “datų.” pėti tuos tipus, kuriuos pa- District Troops were present. 
Gyvenama be aukštesnių šie- matysime scenoje, gruodžio
kių, be žymesnio tikslo ir rei- '17 
Kalaviinų. Iš gyvenimo senu. 
ma abiejom saujom, o jam 
nesistengiama atlyginti.

Pravartu, labai

dienų, Dariaus ir Girėno ! Toininy Zuinak, Troop 286 
namuose. I Senior, l’atrol kader is doing

Veikalo herojumi yra Ka a good job in bis training to 

take eomplete charge of azys, kurį vaidins Jonas Ba
landa. Kaziumi atvaizduota 
tipiški mūsų dienų bečlioriai

būtu uiums jauniesiems, prieš I viengungiai ji8) kaip iv Nw0| sj(k,
kuriuos dar visas gyvenimus, l,, iig mfl iirtuvil)i uorė- „ttimr a

se ar net ir paprastose smuk-1valandėlei stabtelėti ir paž- 
lūse. velgti savin. Advento metu

pravartu
troop.

Nuo, to silpnėja mūsų bent- 
idrasis kūrybinis pajėgumas ir 
! tuštėja mūsų sielos. Kartais
I * *
atbundančių sielų užtrenkia 

j miesto trukšmas, būgnų aršus
I gaudesys ir gyvenimo malo-
IAnt. SkiriusAnUm^ «arsus kvatojimas. Ir

SPORTAS
Į Dal gis

VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS1 Ludvigas 
B0WLING LYGOS STOVIS I Šatkauskas 

B. Stokus
Caravans

Camels

AV
16
11
11
10

L
8.

13 I
13
14

“Saliutas” sumušė pirma- 
viečius “Caravans” dviejuo
se žaidimuose ir užėmė antrų

Strength and not
only to explore the. extremi- 
ties of the earth, to traverse 
arduous patils, but rather to 
niould tbe \vill and subject 
tbe flesh to tlie spirit to ili- 
rect it in the path of dūly

OASES

i visų lietuvių dienų.

Kokia jūsų veik.mo 
Lika?

tak-

Mūsų veikimas aiškiai nu
brėžtas dviem stipriomis gai
rėmis — Dievo ir 
Tiktai kas tuos pagrindus
pripažįsta ir iš jų neiškryp- 
sta gali su mumis veikti. Ki
tus gi — vieno principo (tė- 
.vynės) asmenis ir organizaci
jas mes toleruojame, ne už- l’učkoris 
giriame, o asmenis, spaudų Salialauskas 
ir draugijas, kurios neturi nė Rogeris

pasirodė geriausias “Saba
las” tymo, išmušdamas 561. 
Vaitkus traukė “Caravans” 
vežimų su 573.

“Oases” išlindo iš skiepo, 
sumušdami “Camels” trijuo- 

Ludvigas iš- 
“Oases” tymo, 

o F. Pavilonis padarė 531 dėl 
‘'Camels” tymo.
Numeriai —

CARAVANS

Tėvynės. se žaidimuose, 
mušė 577 dėl

vieno šių pagrindinių priimi- J. Stokus* 
pų, mes visiškai paneigiame. Vaitkus 
/patingai neigiame tuos, ku
rie suviilžioja jaunimų viso
kiais neaiškiais ir nieku ne- Dasonas 
kaltais vardais (kaip “kultu- Janusas 
ros ratelis”) įtraukia į prieš- Bukoutis 
valstybinį ir prieš religinį'Degžnns 
veikimų. Tiesiog mums gaila Sukis 
tų aklų, patekusių jiems ueži- j

118 211 137
165 173 138 
130 180 189 
137 134 165 
201 216 156 
751 914 785 

KADARAS
161 150 156 
1G6 136 199 
143 162 125

176 159 226
177 187 174

gražiausias laikas susi
kaupimui, savojo “aš” per
tvarkymui ir naujesniam ir , 
pilnesniani gyvenimui pasi
ruošimui.

Tebūna Kalėdos ir mūsojo 
atgimimo šventė.

CAMELS
136 175 184 E. Pavilonis 183 189
174 155 146 Mačukas 135 151
185 182 210 Tolanas 117 159

160 186 170 Young 135 164
136 160 169 Gricius 181 1.68
791 858 879 751 831

IT I

Troop 167 is loveli wlien duty is hard and 
;oood example for į dei na mis sacrifices, whether 

jo pasaulio pamatyti, norėjo the other troops. Besides the by reason of adverse circmn- 
jmts užsidirbti sau turto, o regular Troop meetings, each stances, or by reason of its
ne dalyties su kitais broliais patrol nieets on other even- 
ir seserimis tėvo paliktu ne ings under tlie guidance of 
taip dideliu ūkiu. Tai kas he- t.jle patrol Leailers. Troop 

167 is not large, but, they 
say, “good things come i u 
small packages. ’ ’

lieka? Reikia važiuoti i tų 
laimės ir aukso šalį Amerikų. 
O jis, vargšas Kazys, nežino
jo, kad jo laimė yra Lietu
voj ir tik su meilia Onute. 
Pats save ir Onutę ramina 
sakydamas, kad juk ne am
žiams išvažiuoja: jisai arba

{grįš arlm jų arsitraukdins. 

'Bet taip ir lieka tie norai tik 
svajonėmis. Ir vis dar sva
joja Kazys apie savo tėviškę, 
i draugus ir Onutę, kad ir jan 
50 metų būdamas. Nežinia, 
gal jis kada nors ir aplankys 
savuosius Lietuvoj, bet vei
kalas to neparodo.

Amerikoje Kazio gyveni
mas labai nenuoseklus. Čia 
vienui vienas dūmoja, apie 
praeitį, jaunas dienas, link
smas gegužines Lietuvoj, čia

own intrinsic difficulties/

All eyes are on tbe newly 
organizeil AVest Side troop. 
Under the leadership of 
Scoutmaster John (Sharkey) 
Šarkauskas, a man witb dy- 
namic personality and elfer- 
vesiung witb energy, a real 
outdoor man, much is cxpect- 
ed. He realizes the value of 
Scouting for our boys, lio bas 
tlie abi lity and we know he 
will produce.

What LRCA Cbapte^s are 
aponsoring scout troops in 
Chicatgo? Here tbey are:

North Side,, LRCA Chapter
16.; AVest Side, LRCA Chapt 

vėl, susiėjęs su draugais. er ioo,; Providence, LRCA 
triukšmingai uliavoja kokia Chapter 101.
me naktiniame Chicagos res- There is a Lithuanian Ro-

A FEW SCOUT LAWS AND 

ECHOS OF GREAT MINDS

A SCOUT IS HELPFUL

Light is the task where 
many share the toil. llonier 
A SCOUT IS KIND

Kindness is wisdom; there 
is none in life but needs it, 
and may iearn. Bailey 
A SCOUT TS OBED1ENT

Obedienee is the motber of 
success, and is wedded to 
safety. A(cliĮj\u6 
A SCOUT IS CHEEREUL

The burden becomes light 
svliich is cheeifully borne.

Ovid
A SCOUT IS TURI ET Y

It is saving, not getting 
that is tlie motber of riclies.

Sir IF. Scott 
A SCOUT J S BRAVE

A true knight is fuller oi 
bravery in tbe niidst, than in 
tbe beginning of danger.

Sir P. Sidney
tornne. Tokiu būdu inatonn 
du kontrastu: pasilinksmini
mus Lietuvoj ir Amerikoj. 
Bet visų ryškiausia, tai Ka
zio — Amerikos lietuvio vien
gungio palaužtas gyvenimas

B. P.

ANTANAS KAMINSKAS 

DAINUOJA Iš WHIP.

Rytoj rytų, vai., i«
stoties AVIIIP, per Saltimiero 
radio programų ir vėl išgir- 

i sime tų žymų lietuvį tenorų, 
Antanų Kaminskų. Jau se
niai A. Kaminskas daugelio 
pripažintas lietuvių KipruNILE C. Kinnlek, Unive’sity of Iowa’s star back, holding 

Heisman Memorial trophy awarded him in New York aa .Petrausku. Tikras malonumas 

823 794 88C natiou's outstauding footbaU player oi 193y. (Aeme Ph.)|jo pasiklausyti. Rap.

BILLY ROGELL ŽAIS SU 

CHICAGO CUBS

J. GENIS LAIMĖJO VIETĄ 
ANT HEARST AMERICAN 
FUTBOLO TYMO

Billy Rogell, lietuvis, atei
nančiais metais žais basebo- 
lų su Chicago Cuhs. Tai įvy
ko kuomet įvyko pasikeitimai 
lošėjų tnrp Chicago Cid'.s ir 
Detroit Tigers,

Po 12 metų žaidimo su 
Bostono ir Clevelando ty* 
niais, Rogell grįžta atgal į 
Chicagų, kur gyveno prieš 
įstosiant į profesionalų eiles

J. Genis, regularis žaidėjas 
Eengnr High School foothall 
tymo, laimėjo vietų ant 
liearst American atsižymėju
sių žaidėjų tymo, ir tuomi 
užsinmavo kelionę į Los An
geles, Cal., paliaigoj šio mė
nesio,

rightJ. Genis žaidžia 
Čia per daugelį metų Rogell gn^fd pozicijų.
žaidė semi pro eilėse. { - ------------------------

Linkime jam pasisekimo Į Nesunku tiems nugalėti ki- 
naujoj vietoj. i tus, kurie yra nugalėję save.

9
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Chicago District 
K. of L.

Bowling League
Al ter nine week» of inten- 

se work the better btnvlers 
have slowly forged to the top 
ia the individual standings, 
but the team staiuling show> 
that at least four tenms are 
štili iu the running and any 
one of these teains have an 
even ehanee to finish first.

Tlie eonimissioners of the 
league this year are: Jack L. 
Juozaitis, Chairman; Cusimir 
Kazanauskas, Vice Chairman 
and Albin Manstavičius, Sec. 
Treasurer.

Jkginning this week all 
rwlers will be cheeked to 

see that they are all K of L 
members and that tlieir dues 
are paid in full unil the end 
of the season. Bovlers \vbose 
dues are not paid up will be 
penalized aceordingly.

Kof L Mens' League 
Standings

Team

AVest Side C-24 
Marąuette B 
Marąuette A 
K of L Press 
North Side C-5 . 
Brighton C-36

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
mūsų parapijoj 
nių yra. Žinau 
menės veikėjų,

tokių reiški- 
keletų visuo- 
prie vie'inės

parapijos nepriklausančių, bet 
dalyvaujančių įvairiose joa

Det. Liet. Katalikų Veikimo Centras Permainė <1,auK,.i°se 11 net
«r j t a t r* v f •• vietas valdyboseVardą Į A. L. R. K. rederaciją

Lapkr. 30 d. laikytame Vei- nutarimus; bus pamatas, kam arba
kimo Centro susirinkime, Šv. darbuojamasi.
Jurgio parap. svetainėj, iškel- , .. . . , . , j........ Sekančiam susirinkime, su- ..tus klausimas, kad plačiau bu-i ... , ’ i kinti•» x v •, • /v x ris įvyks gruod. 28 d., šv.‘tų įsaisiKinta Veikimo Centro i r .'Jurgio parap. svetainėj, ko-tikslus, nes daugeliui neaišku 
jo darbuotė ir tas vardas, kai Į 
kurių nuomone, perilgas. Dari 
Kai kurie draugijose, ar šiaip 
kur, neturėdami konstitucijos, 
visokių pastabų pridėdavo ir,' 
ant galo, nieko negalima kal-

misija dalyviams patieks kon
stitucijų ir kitus reikalingus 
išaiškinimus draugijoms ir 
pavieniams.

Detroito katalikai gali pa-

(Smailiūtė) netekusi ištikimo rėmėja katalikų reikalų. Pa-
sflnelio liūdi 'skaudančia šir- gal savo amžių, dur stipri 
dim, nes a. a. Petras motinų sveikatoj. Su sūnais didelėj 

santaikoj gyvena; dabar likęs 
Povilas jų globoja. Koresp.

visur vežiojo, kur tfo kokios 
pumuldos, ar koks reikalas 

užimančių buvo. Ir vis su džiaugsmu tų 
Kodėl jie atlikdavo — dėl motinos. Tai

ulba jos nepriklauso prie tos retenybė tarp čia nuirusiųjų 
anos parapijos, yra jų kad taip motinai tarnautų, 

asmeninis dalykas, ir čia ne
vieta ir ne mūsų dalykas aiš-

Pagerbė Sesutes 
Pranciškietes

M. Dereškevičienė nors jau 'Gruodžio 3 d., sųjungietės ja

Vakaras su sesutėmis sma 
giai praleistas. Sesutės apdo
vanotos gražiomis dovanėlė
mis.

Sesutės ir dalyvės pakvies
tos prie užkandžio už gražiai 
gėlėmis papuoštų stalų.

Vakarienė pradėta malda, 
kurių atkalbėjo sesuo Felioi-

baltagalvė, 76 tn., nuolat seka 64 kuopos pagerbė viešnių se- 
spjudų, skaito ‘Draugų” jau šerį Felieijų, Pranciikietę, ir 

. . .... .. . . kelinti metai, prenumeruoja ir visag sesutes Šv. Antano pa-
lena vienme e įe uvių keĮ.g |aįkras(xįng į§ Lietuvos. ,lapijoj, surengdamos gražių 

paiapija, ir • prie jos ve-.pakiaURjj įg spaudos praneši- pramogėlę parup. mokykloj.
'mų, viskų žino ir ilgai atsi- Gražus būrys susirinko sųjun-' nionienė, pasveikinus. Sesuo 
mena, gerai orientuojasi vei- giečių. Be to, dalyvavo ir (ke- Felicija pareiškė nuoširdžių 
kimo reikalais. Visų laikų yra lėtas viešnių. (Tęsinys 6 pusi.)

Tik tiek galiu pasaky- 
ti. Vienu laiku Detroite buvo 
tik

nos ir tegalėjom priklausyti. 
Bet, laikui bėgant, įsisteigė 
ir kitovs ir kai kuriems pasi
darė patogiau prie jų priklau
syti, nes, gal, arčiau namų ar
ba dėl to, kad kitos bažny-' 
čios, gal, labiau patiko-. Iš

vakarienę M. Rukšė- 
akordinu pagriežė. Se

seriai Felicijai įteikta graži 
dovanėlė nuo visų dalyvavu
sių. Dovanų įteikė pirm. O. Ši-

Per
naitė

į • »tt W»O»
> HVREDR W

ŠTAI KĄ JŪS GAUSITE:
Puikų Kautų .......... $19.95
2 Rud. Sukneles .... 15.90 
Puikią Skrybėlę .... 3.95
3 poras pančiakų .... 3.00 
Puikų paketbuką .... 1.95
Pirštinaites .................. 1.95

Papr. parsiduoda už $46.70
JŪSŲ UŽ TIKTAI $10.

Ištaigus! Gražus! Žavus!
FURKAUTAS

.VČ.'f* rVK,T SKlUNfH S KAI
LINI! X!... TĄ GYVĄ VKHTYBK!
Tas l>2IV(ilAS SANTAI PAS'

Kreti.
* <»rey ( hitieae Kldskln fl» RQ aa
♦ JikhIo kunUttilo tpOt/.t/UKUUkin j
■ > b‘S»'«t l.amli kriril.
IhuiK iš Šios Krupėn parduotu po «W.*>.
• Mnlrr KamkiCna fun nn
* 1‘rn.inn l'ua! S>l9.90• Kii'o.ian Pimpy i

kreti.
Nuiijn* <lf iaclnaiir itj. terrnritf rnttilt, pu- 
siriiiklniuo. kaa pirmiau purškia' ė po *1110.

Nežiūrint koks jo skonis... 
koks amžius... ims Merks 
rasite ilovaną. kuri Jam 
patiks. Marškiniai. Kakla- 
rcJšial ir Pančiakos, Sve
teliai, NoaMės ir (laiiK kl- 

a tų dovanų, kurias vyrai 
” mėgsta. Sutaupysite laikų 

ir pinigus — atsinešk lt 
vo Kalėdų lįstų pas Marks. | 
Pirki! viskų ant. kredito. 
Nereikia nieko (mokėti iki 
l»4<) metų.

timimSe ‘'Hlm'' Chrlttmm Ooy 
wlft a gift hl'll rtmgmbtr arary day

Naw AC Madai
SHAVEMASTER

Ifs easy cU«n-ih«vlvm cemfotf It 
tomathing heli n«v«r ttoptMnskg 
you for.... «0M| I
Marks' friendly crodit# # ewU 
maltai buying >« the f o. i 
•aaUlt it.p et all. ■ CrHII J

4BEM>andaee!h uieeei
marks friendly credit makes 
gift BUYING FOR "HIM’’ easy

L ^^^3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. 3356 Wes* ^6th Street 
1’HUPS., SAT FVFNINGS UNllL 10 6306 W- Cermak Road

Nueikite į artimiausių MARKS krautuvę po num.: 4736 So. Ashland Avenue arba 
3356 AVest 26th St., arba į kitas Marks krautuves. Visos krautuvės atdaros i<ri 10 
valandos vakare iki Kalėdų.

sididžiuoti, kad galės bend- 
tinti už pastabas arba prime- rai veikti su Amerikos Kata- 
timus. Pradėjus svarstyti, kad likų vienybe — Federacija.
būtų visiems suprantama ir, ■ Šiam susirinkime ir kitų draugijų nepasitraukė, nes ra- 
tiesiog, garbinga visiems De- '-svarbų nutarimų padarė: pa- do daugiau malonumo dirbti 
troito katalikams, kad per- 'kviesti Chicagos Vyčių apskri- senesniųjų pažįstamų turpe ir, 
mainius Veikimo Centro var- 6io chorų, kad suruoštų De- kadangi nė viena draugija ne- 
dų į Federacijų, beveik visi troite klasinį koncertų. Detro- turi tokio įstato, kad nepri- 
susirinkfine pareiškė mintis itiečiai būtų dėkingi ir, nėra klausančios prie vietinės pa- 

! už. Paleidus balsavimui, vien- abejonės, kad visi norės tokį, lapijos negali priklausyti prie 
i balsiui nubalsuota (trys as- koncertų išgirsti, nes Vyčių įjos esančių draugijų, jie pa-

• j inenvs susilaikė nuo rankų choras yra vienas iš geriau- šiliekn veikti toliau. Juk ka- 
t i pakėlimo). Todėl dabar bus šių mišrų chorų Amerikoj, talikiškoj draugijoj yra svar- 

i visiems žinomas Federacijos Gavę atsakymų iš choro pa- bu turėti gerai susipratusių
r» i # ••••••

darbuotės tikslas. sidalinsime žiniomis kas bus katalikų, kurie pildo krikš-
Nariai turės konstitucijų, daroma. Koresp. čioniškas priedermes. Straips

nio rašytoja juk negalėtų į- 
rodyti draugijos valdybose to
kių narių, kurie tų pareigi} 
nepildytų, arba kad nepriklau 
so prie kokios nors parapijos. 
Ir jeigu narys kokios nors 
draugijos yra teisėtai pagal 
įstatus priimtas, tai kam ten 

11 agituoti kitus, kad rinkimuo
se už vienus balsuoti, o nž ki
tus ne! Jeigu jis arba ji yra 
narė kokios nors draugijos, ji 
turi pilnų teisę būti išrinkta 
ir į jos valdybų, jeigu taip 
visuma norėtų.

DĖL “MAŽOS VEIKĖJOS” STRAIPSNIO
Perskaičiusi “Mažos Veikė- peršvelniai aprašoma. Mano

| .)<*
Mens' Individual Standing j *ni

1. Manstavice, N. S. 1
2. Badžius, AV. S. J
3. Milleris, AV. S. 1
4. Norkus, AV. S. 1
5. Balchunas, AV. S. 1
6. Neffas, Press ]
7. J. Keser’ Marą. B 1
8. Balutis, Marų., A ,J
9. Stankus, AV. S. ]

10. B. Churas, Bri.
11. Mosteika, Marų. A ]
12. Petrošnus, Mų. A
13. Kiselius, N. S.
14. Dr. Manikas, Bri.
15. Sukis, Marų. B
16. Žukas, Marų. A
17. Lesia, Press
18. Raginis, Atarų. A
19. Yomantas, Bri.

“Draugo” 282 n. straip-j nuomone, šis dalykas yra la-
1 Reikalinga pastaba”, pa- kraščiuese yra pergražiai ir 

sidarė man labai nuostabu dėl'mūsų raporteriai yra susipra- 
straipsnio rašytojos susirūpi-jtę inteligentai, kurie gerai ži- 
nimo, kad Detroito veikla bi -Įno, jog kitus užgaulioti
bai girtinas, nes pasirodo, kad drabstyti purvais yra labai 

žemas ir peiktinas dalykas.
The girls league was orga- Jie 

nized by Jack L. Juozaitis,) lizino 
Chairman of' the K of L Bcw 
ling Comnussioners and is 
under control of tbe šame

tik ieško grožio ir idea- 
gyvenime, ir tiktai tų 

kelia aikštėn. Taip ir turėtų 
visuomet būti, nes kokia nau
da iš įžeidinėjimo ikitųT Tai

j coimmissioners as tlie mens i yra mūsų tautos smerktina ir 
į league. All gailies are bovvled taisytina pusė, nes kiek daug 
! at the McCormick Club1 mūsų geriausių lietuvių vei- 
lJouse.

20. Szambaras, Mq. B 151 
Higb team, 3 gailies — 

AVest Side 2683.
2nd Higb team, 3 gailies — 

'Marąuette 2545.
Higb Single Game Team*— 

AVest Side 966.
Ind Higb Single Game 
im — North Side 941. 

Higb Individual Series —
M austa vice, N. S. 616.

2nd Higb Individual Series
— Badžius, AV. S. 608.

High Single Game Ind. -
Badžius, AV. S. 245.

2nd Higb Single Game Ind.
— Manstavice, N. S. 234.

Tbe girls have been inipro 
ving in their bowling so rap- 
idly that every \veek ne\v 
higb scoree and records are 
established, at present the 
garis Ist division compares 
very l'avorably with tbe mens 
second division.

Girl’s League Standings 
W L

Bridgeport, C-J6 9
Marąuette, C-112 5
North Side, C-5 3
Brighton, C-36 3
K of L Choir, Dist. 2
AVest Side, C-24 1
Cicero, C-14 1 S

Next week’s schedttle: 
Marąuette. vs. North Side

K of L GIRL B0WLERS 
ABTOUND CRITIO

ln tbe bistory of tbe Chi
cago District K of L., tbis is 
tbe first season for tbe girls 
bowling league, and tbe girls 
are proving to tliose wbn 
said that it eould not bedime 
that they are wrong. ln fact, 
tbe girls league lins mote 
oouncils represented and 
more members porticipating, 
than tbe mens league. To 
date tbere bas been no for- 
feitures, absences or tardi- 
ness on behalf of the mem
bers of the girls league.

kadGale dar prikaišioja, 
būk jai teko pastebėti, jog 
kai kurie visuomenės veikė* 

kėjų yra pasitraukę iš mūsų'ia^ darbuojasi laisvamaniams 
tarpo vien tik dėl tos ydos! paidavinėjant bilietus ir taip 

I pan. Tokio dalyko nenorėčiau 
Šį kartų mūsų rašytoja ‘Ma-į tikėti, nes jeigu sužinotų apie

žoji Veikėja’ puola Detroito 
visuomenės veikėjus bei vei
kėjas. Ji smerkia ypač tuos, 
kurie nepriklauso prie vieti
nės parapijos, bet dalyvauja 
įvairiose tos parapijos drau-J 
gijose, bei kuopose. Tiesa, kad

A. f A.
PETRAS DEREŠKEVIČIUS

sujau

tai bei kurios draugijos vado
vybė, galėtų už tokį pasielgi
mų pašalinti iš draugijos. Ne
teko man girdėti, kad taip 
būtų įvykę. Žinau, kad dau
gumas detroitiečių, būdami 
geri katalikai, yra taip pat 
karšti Lietuvos patriotai. Ji v 
neatsisako padirbėti tokiom 
draugijom, kaip Vilniaus Va
duoti Sųjunga (kurios val
dyboje yra net mums detroi- 
tiečiams gerai žinomas kun. 
kan. F. Kemėšis) ir Lietuvos

Giri s Individual Standing
1. A. Manstavice, N. S. 137i
2. S. Perutis, Bridg. '• 127
3. Ann AVaieek, Marą. 127.
4. M. Daunis, Cic. 124
5. A. Bazlnid, Bridg; 121
6. Adele AVaieek, Marx. 120
7. M. A’mleikis, Bridg. 117lnfl*
8. Klla AVaieek, Marą. 115i
9. M. Brazauskas, AV. H. 115

10. H. AVaieek, Marą. 113
11. J. Gestautas, Clioir 110
12. H. Sadauskas, Brlg. 109
13. M. Kazlauskas, Marą. 1'Ki
14. S. Mockus, Brld. 106
15. C. Jenceviee, Brid. 104
16. I. Jozauskas, AV. S. 103
17. B. Gestautas, Choir 102
18. A. Kupsonis, N. S. 102
19. A. Radoniskis, Cic. 101
20. A. Stakėnas, Choir 100

Mirė lapkričio 23 d., 
kęs 44 m. amžiaus.

Detroite išgyveno 16 metų. 
l’rie* tai gyveno Toronto, On- paviljonui pasaulinėj parodoj 
tario (Kanadoj). j remti. Tenka tat palinkėti

Palaidotas lapkričio 27 d., “Mažajai A’ei'kėjai”, kad ji
M t. Olivct kapinėse. Pamaldas išmoktų sikirti laisvamaniškas
atlaikė kun. J. Čižauskas, Šv. , • • _ .., .. , . 3. . draugijas nuo gTynai taut’skuJurgio parapijos bažnyčioje. , . .T

A. a. I'etraa priklaus?, prie ,a',n n<’ml“,s m-
ftv. Juozapo dr-jos ir K. of C,! I nl'lmėti šmeižtais nekaltus 
buvo pavyzdingas katalikas. žmonete.

Šermenyse dalyvavo Izabelė, Baigiant turiu pri(1ėti, kad 
Vurčiutė iš Toronto, Ont., Pe-'u
Iras Daugėla iš Philadelphia, 
Pa., Povilas ir Ona Prunsku- 

iš Saginaw, Michigan. 
Laidotuvėms patarnavo lai

dotuvių direktorius Chas. Ste
panauskas.

Motina ir brolis taria nuo
širdų ačiū visiems už sudėtas 
šv. Mišių aukos, budėjiisieins 
prie karsto, dalyviams iš kitų 
miestų ir visiems, kurie pa
guodė juos nuliūdimo valan
doje.

Nuliūdę: motina Marijona, 
ir brolis Povilas Dereškevi
čius. 5

(Skelbimas)

‘ne koks paukštis, kuris sa
vo lizdų teršia” ir priminti, 
kad “tik tas nekri t akuojamas, 
kuris nieko neveikia”.

Žinanti

VVEST SIDE
Liūdi Motina 
Netekusi Sūnaus

Lapkr. 23 d. mirti's pakirti 
a. a. Petrų Dereškevičių dar 
pačiame gražume. Mirtis ne
žiūri ar kam reikalingas, ar 
ne; skina atėjus tų valandų 
Marijona Dereškevičienė



0_
Detroit Lietuvių 

Žinios
Tęsinys iŠ 5 pusi.

padėką visoms už dovaną, ku
lią turėsiant ilgai atminčiai.

Taipgi sesuo Felicija savo 
gražia iškalba pasidalino įgy
tais įspūdžiais mūsų mylimoj Į 
Tėvynėj. Daug papasakojo vi
sokią irmnimo įvairumų, kas 
begalo ■< m ir ploniu buvo 
visoms ausyti. Į klau
simus įdomiai atsakinėjo. Ma
lonu būtų, kad tokių kalbi) 
dažniau galėtumėm išgirsti. 
Naudingos ir pamokinančios.

Sesutės Pranciškietes ir vie
šnia sesuo Felicija nuoširdžiu 
dėkingumu atsisveikino, ir 
visos dalyvės skirstės į na
mus pilnos malonumo.

Parengime pramogėlės pa
sidarbavo ir prisidėjo valdy
bos narės: pirm. O. Šimonie
nė, A. Stankienė, K. Rukšė- 
nienė, A. Ambrasienė, O. Gry
bienė, pagelbėjo A. Paplins- 
kienė. Taipgi prisidėjo: A. 
Blažienė (Laidotuvių direkto
riaus žmona), T. Blažienė (mu 
ziko Blažio žmona), Ivanaus
kienė (kun. motina).

DRAUGAS

o;■
'inelienė, B. Petkienė, J. Pet
rauskas, J. Mikalauskas, M. 
Pangonis, V. Baikauskas, S. 
Stanisb, P. Medonis, J. Meš
kauskas, J. Necelis, A. Užda
viniu, J. Antanaitis, B. Aukš- 
čiūnas, L. Širvaitis, S. Blaške- 
vičius, M. Juodsnnkis, V. Uo
sius, V. Sakalauskas, J. Nor
kus, J. Eizinas, J. Grigaliaus- 
kas, O. Jerusevičienė, P. Bag- 
džiūtė, A. Vidugerienė, M. Ja- 
kučionienė, J. Putrienė, P. 
Brundza, Jonas Stanevičia, U. 
Rakauskienė, Sinkienė, M. 
Švedienė, M. Kasavičienė, A. 
Gudliauskienė, M. Bublienė, 
M. Valatkienė. Rap.

Penktadienis. r
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ALEI ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

634-3 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

Mr. ir Mrs. J. C. Lewis New Yorko miesto sąskaiton linksmai praleido vakarą, nes gat
vių taisymas neleidęs jiems ramiai miegoti. Bijomasi, kad gali atsirasti šimtai panašių 
reikalavimų. (Acme teleplioto)

Pranešimas
Moterų Są-gos 64 kp. prieš

metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 14 d., 7 vai. vak. Šv. 
Antano parap. mokykloj.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti, nes bus rinkimas val
dybos. Kiekvienos narės prie
dermė dalyvauti tam sus-me.

Nuoširdžiai kviečiamos.
M. S. 64 kp. koresp. A. A.

Iš Lietuvos Dukterų 
Draugijos Veiklos ,

Gruodžio 3 d., Šv. Jurgio 
parapijos mokykloj įvyko Lie
tuvos Dukterų Dr-jos po glo
ba Motinos Švenčiausios me
tinis susirinkimas, kurį ati
darė malda pirm. E. Paura- 
zienė ir atkalbėta malda už 
mirusias nares. Mėnesinis, me
tinis raportai, atskaitos iš
duota ir priimta. Buvusi fin. 
rašt. Sasienė dar serga. Lin
kini sveikatos. Lietuvos Duk
terų Dr-ja paskyrė $50 Šv. 
Jurgio ua:..pijos šių metų ba
zaro fonuan. Gausiu delųų 
plojimu išreikšta pasitenkini
mas 1939 metų valdybos dar
bais. 1940 metams išrinkta 'se
kanti valdyba: pirm. — Pet
ronėlė Bondzienė, viee pirm.
— Adela Barštaitė, fin. rašt.
— Ona Kasevičiūtė, ižd. — 
Ona Kremblienė, iždo globė
jos — Monika Salasevičienė

ir Matilda Karnagienė, irašt. 
— Marijona Žvirblaitė, dr.- 
kvotėjas — J. Jonikaitis, mar
šalka — Ona Jurgutienė.

Kaipo vietinė moterų-mer- 
ginų pašalpinė lietuvių kata
likų draugija yra viena di
džiausių Detroite, įsteigta bi
rželio 13, 1916 m., Šv. Jurgio 
parapijoj ir per 23 gyvavimo 
metus nemažai nuveikė. Jos 
narių randas ir (kitose para
pijose. Susirinkimai vedami 
tik lietuvių kalboje ir laiko
mi kas pirmą pirmadienį kie
kvieno mėnesio tuojaus po vė
lyvų Mišių šv. Į draugiją pri
imama tarpe 16 ir 45 metų 
amžiaus. Dėl platesnių infor
macijų galima kreiptis prie 
valdybos, arba narių. Bus dy
kai įstojimas, jeigu naujos na
rės įsirašys per metinį balių, 
sausio 7, 1940, Lietuvių sve
tainėj, 25 ir W. Vernor Iligli- 
way. Bus atvaidinta trijų ak
tų komedija “Teta iš Ameri
kos” ir šokiai abejose svetai
nėse. Bus proga pamatyt De
troito lietuvių aktorių gabu
mus, kaip tai J. Tumą,, P. Me- 
donį, A. Salasevičių, J. Vait
kų, A. Širvaitį, B. Petkienę, 
P. Medonienę, C. Stankiūtę,, 
V. Barkauskaitę ir kt.

Kaip žinoma, visi esti pa-|
tenkinti Lietpvos Dukterų va-1
karais. Taigi visi prašomi ir.
šiemet atsilankyti.

O. Y., koresp. 
_______ I

Lietuvos Dukterų Dr-jos ir. 
M. S. kp. narei Anelei Lauri
naitienei (policininko žmonai) 
jos broliams, seselėms ir šei
mai, mirus jų mylimam tėve
liui Vincui švagšdui (Gruo
džio 3 d., 1939), East Vander- 
grift, Pa., liūdesio valandoje 
reiškiame gilią užuojautą.

Lithuanian Book of tbe Montb t 
Club, Nevr York, V. Mykolu5 į 

čio knyga “Krizė” romanu' 
gana įdomus. O. Y., koresp.

Parama Vilniečiams
Lapkr. 19 d., Šv. Jurgio 

bažnyčioje surinkta ir pasių
sta aukų 80 dol.

Aukojo: kun. J. Čižauskas 
$6.00 ir $2.00 už persiuntimą 

{pinigų. Majorienė P. $3.00, J. 
Usaris $2.00. Po $1.00: J. De
gutis, V. Kazlauskas, P. Bub- 
liauskienė, O. Barštienė. M. 
Urbonienė, R. Stankienė, P. 
Pupelis, P. Meškauskienė, E. 
Konstantinavieienė, O. šku- 
lienė, O. Salinienė, R. Stasiū
nienė, S. Sičiūnienė, M. Šei- 
rienė, F. Daumontas, J. Sta- 
nevičia, A. Ugenskis, A. Žu
kauskas, A. Aleksinas, M. Už
davinienė, J. Vaškevičius, A.

Baronienė, O. Valiukonienė, 
A. Maciejauskienė, S. Jesie- 
lionienė,J. Rauli.ckis, O. Ka- 
> ivičiūtė, K, Sesina's, S. Vi- 
č:ulis, A. Damauskas, V. Ka
ri5 ūba, P. Petrauskas, K. šeš- 
1 kas, P. Kratavi-čienė, D. Ta-

Negalimas daiktas, kad ti
kėjimas, mokinantis nuolan
kumo, kantrybės ir proto lyg
svaros, nebūtų atneštas iš 
dangaus. Kun. Maffei.

Tegus kitas tave giria, o ne 
tavo paties burna

Prov. XXVII, 2.

1940

Šiomis dit nomis gauta iš

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ
INSURED

H0W 10 CIEANSE AND SOOTHE
TIRED

STRAINEDEYES
• Don’t suffer from burn- 
ing, smarting eyes.
Murinę brings you 
quick,amazini relief.
Murine’s six extra in- 
gredients completely 
wash aivay eye irrita- 
f i'on-make your eyes feel
clean,fresh,alive I Ūse Murinetwicedaily. 
•Eye strain due todust, dri ving, glare, eloae work, 
movies, reading, late hours. Murinę vvillnot cor
rect eye deficiencies. For treatment of organiceye 
disorders, aee a competent profeasional at once.

«
r/V- E Ves
AT ALL OHUG STORES

z

Don’t look

OLDER
tan your years!

Why be yc ir age? Look younger than your years with 
Clair: ;d l.air . . . vrith hair that is soft, colorful, youth- 
Ukel ic:. j grcry streaks can be so thoroughly erased 
vrith Clcurol, the famoua Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdresser today and say:

Wrlte nov for froo booklet and fraa adrfce on your hair problem to 
loan Clair, Pretldenl, Clalrol. Ine., 130 W. 46th Sf., New York, H. Y.

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų ti
krų orlaivį ‘Lituanica’ ir Soldino 
miškų, spausdinti keturiomis spal
vomis, 15x20 didumo, labai pui
kus artisto «T. Arlausko piešinys.

Gražiausia Kalėdinė dovana pa
siuntimui Lietuvon. Kaina 25c 
už vienų. Užsakant pažymėkite 
kokiais norite mėnesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėti, 
arba biznieriai, kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO., 
332 West Broadway,

South Boston, Massachusetts

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi rai Savings lx>an Insunuu-e Corp., \V’aslilnglon, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto Iki C ▼. ▼. 
Pirmadieni, Ketvirtadienj lr šeštadieni nuo 9 v. ryto iki 8 v. ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

♦ e-e-e e e eeee-e-eve-e-e-eveee e e e •• ♦-»♦♦♦ •<

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

A A « « A 4h A A A A A A 4kA-AA~A-A A A~A 4

“Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO-JANUARY 21, 1939 EMILIJA MICKŪNAS

*

CHICAGO SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

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

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

■■H’S ■■ '•

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai.

EK



Penktadieni*.*, gruod.

KAS GIRDĖT CHICAGOJE
Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

šių savaitę mūsų bažnyčio- priešmetinis 'susirinkimas įvy

Brighton Park
Moterų Sų-gos 20 kuopos

je laikomas misijos moterims. 
Moterys ir merginos skaitlin
gai lankosi ir naudojasi turi
ningais ir iškalbingais pamo
kslais gerb. tėvo J. Kidyko, 
S. J. Kita savaitė skiriama 
vyrams. Tikimės, ir jie gerai 
pasirodys.

Praeitų sekmadienį įvykusi 
parapijos metinė vakarienė vi 
sais žvilgsniais pasisekė. Sei

ko gruodžio 3 d. Svarstyta! 
daug naujų sumanymų. E. Šir
vinskienė ir M. Volterienė iš
davė raportų iš įvykusio šo
kių vakaro, kuriame liko pel
no.

Daug kalbėta apie prisidė
jimų savo darbu prie parapi
jos 25 'metų jubiliejaus ban
kieto.

Išrinkta ateinantiems

Pramoga Gerai 
Pavyko

BRIDGEPORT. — Sekma
dienį, gruodžio 3 d. Šv. Jur
gio parap. salėj įvyko pramo
ga, kurių rengė šv. Kazimie
ro Akad. Rėmėjų 2-ras sky
rius. Pelnas buvo pusiau su
parapija.

Pramoga pavyko gerai. Sve 
čiai ir viešnios gražiai pralei
do laikų ir daugelis išėjo na
mo su gražiomis dovanomis.

Pramogų gražiai paįvairino 
Cicero jaunametės gražiu vai
dinimu. Vaidinta veikaliukas 
“Mūsų Pirmas Balius’’. Jau
nametės su šiuo vei'kaliuku

mininkės suruošė šauniąsias kun. Briška, pirmininkė, U. 
fišes. Žmonių buvo pilnut^- Restainienė, vice pirm., II. Ba- 

svetainė. Nemažai matėsi 1'kauskienė, prot. rast., V. Ge- 
svečių iš įvairių kolonijų, tai , dininienė, fin. rašt., M. A ol- 
buvusieji aštuoniolikiečiai, ku Šerienė, iždininkė, I. Šatienė, 
rie neužmiršta savo senos pa- J- Barkauskienė ir
rapijos. Gražių programų jg.. Valantinienė, koresp., A. Pa

trick.
Valdybos pasikeitimas labai 

mažas, išskyrus atsisakiusių
jų buvusia pirmininkę Tl Sta
tkienę, pasiliko senoji valdy
ba.

Knygų revizijai išrinkta 
Mrs. Calvurt, Kvietkienė, Jo
nutienė, Zakuraitė, šrupšie-

pildė mokyklos mokiniai ir 
parap. choras.

ln , ne pirmų sykį scenoj pusiro- 
tams valdyba: dvasios vadas, |j- Todėl tinkamai yra išsi

lavinusios.
Roles atli’ko šitaip: p-nios 

Pepsidienės rolėj buvo Ona 
Navurskaitė, p-no I’epsido — 
Florence Kaminskas, 'seno ta
rno Jokūbo — Florence De
veikis, tarnaitės Juzės — Ma
rijona Navurskaitė, p-nios Ku 

į mpienės (kūmutės) — Julijo
na Ratskus, virėjos — Aldo
na Mažonaitis, pardavėjos — 
Bronė Jakštaitė.

Veikaliukas ir vaidintojos 
padarė gražaus, atmintino į- 
spūdžio į bridgeportiečius. A- 
čiū joms už pasiaukojimų.

Iš Marquette Park
šv. Kaaimiero Akad. R-jų 

8 skyr. susirinkimas

Susirinkimas įvyko gruo
džio 3 d. Tai buvo priešpieti
nis ir skaitlingas.

Skyrius rengiasi prie links- 
maus vakaro, kuris įvyks 'sau-J 
šio 14, 1940 m. Programoj bus; 
“Lietuviška veselija’’, kurių Į 
perstatys Šakar - Makar cho
ras, o po to bus šokiai. Apie 
tai bus plačiau parašyta ka
da nors vėliau.

Taipgi nutarta ateinantį 
mėnesį, po susirinkimo, suren
gti “sočiai“, per kurį bus pa
gerbtos tos narės, kurios iš
buvę skyriuj dešimts metij 
arba daugiau ir joms bus į- 
teiktos dovanos. Tuo pat lai
ku galės prisirašyti ir tos, 
kurias iki šiam laikui dar nė-’ 
ra rėmėjos.

Be 'kitų nutarimų, išrinkta 
1940 metams valdyba: dvasios 
vadas kun. A- Baltutis, pirtn. 
— B. Strodomskienė, vice pi-

Tom Walsh, iš Chicago, nau 
jas Profesijonalų Golfininkų 
Sųjungos Amerikoj preziden
tas. (Acme telephoto)

Town of Lake

ma visas rėmėjas platinti ti
kietus, knygutes ir atnešti do
vanų pramogai.

Iš centro raportavo J. Če
pulienė. Į sekantį centro su
sirinkimų išrinkta: S. Bart
kaitė ir B. Cicėnienė. ų

1940 metwms valdybon buv. 
pirm. J. Čepulienė buvo griež
tai atsisakius, bet susirinki
mui .prašant pasiliko. Naujų
jų valdybų sudaro: dvasios 
vada's kun. Valuckis, pirm. J. 
Čepulienė, vice pirm. O. Sriu
bienė, nut. raštininkė S. Bart
kaitė, fin. rašt. O. Martušie- 
nė, ižd. J. Stugienė, iždo glo
bėjos Šimkienė ir M. Martu- 
šienė. Koresp. B. Cicėnienė.

Darbščios valdybos vedamos 
rėmėjos gražiai dirba.

Rėmėja

Šv. Kazimiero ARD 1 sky
riaus skaitlingas priešmetinis 
sus-mas įvyko gruodžio 3 d. 
parap. svetainėj. Naujų narių 

ir
B. Saudargaitė.

DON'T UE GREY

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS •
U angliško vertė

Kun. Aot. M. KaružiSkis

M y lėtinis sirgo ir manė a- 
pie Mylimųjį, kurs jį Savo 
nuopelnais maitino, meile už
gesino jo troškimų, davė jam 
silsėtis kantrybėje, pridengė 
jį nusižeminimu, ir gyduole 
davė jam tiesų.

URBA Gilia Mylintiems, 
Vestavėms, Baukie 
tams, Laidotuvėm* 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAPayette 5800

Pilietybes pareiškimai 
mažėja

Iškilus Europoj karui, Clii- 
cagoj aiškiai buvo pakilęs ir 
gyventojų pareiškimai dėl A-
merikos pilietybės. Tačiau Ile 
šiuo laiku pilietybės prašy
mų banga pradeda atslūgti.

Rugsėjo mėnesį, po Hitle
rio invazijos I.enki joj, pir
miesiems pilietybės popieria
ms prašymų paduota 1,673 ir 
antriesiems — 2,804, kai tuo 
tarpu rugpiūčio mėnesį pir
mųjų popierų prašyta 1,387 
ir antrųjų 2.422.

Spalių mėnesį antrųjų jx>- 
pierų pakilo iki 2,934, nors 
pirmiesiems — nupuolė iki 
1,473. Lapkričio mėnesį pra
šymų pirmiesiems

Po susirinkimo choro vedė 
ja Ivaškevičiūtė kvietė visa? 
sudainuoti keletu dainelių ii 
liepė visoms priklausyti prie 
choro, nežiūrint amžiaus

Vai. Gedminienė vi'sas pa
vaišino gardžia 'kavute ir už
kandžiu. Koresp. A. P.

Šauni Vakariene

Penktadienį, gruodžio 8 d. 
vakare tuoj po pamaldi] baž
nyčioje įvyks parapijos salėj 
arbatėlė vietinių seselių nau
dai. Rengia tas pat 2-ras sky
rius. Tai bus sesutėms, kaip 
ir kalėdinė dovana. Rėmėjos, 
svečiai ir viešnios prašomi at
silankyti ne tušti, o su tinka
momis dovanėlėmis sesutėms. 
Rėmėjos prašomos pasidarbue

rmin. — S. Kanapeckiene, nu- . . v. .. , . _A T į pnsirase: M. Saudargienetarimų rast. — M. Jonavicie- 
nė, fin. rašt. — E. Karanaus- 
kienė, iždininkė — T. Gobe- 
rienė, maršalka — A. Raštu- 
tienė. Atstovės f centro susi
rinkimus: Urbienė, p. Lilei
kienė ir Jonikienė.

Tikimasi, kad nauja valdy
ba su nauja energija darbuo
sis per ateinančius metus.

Koresp

Mr. Orv/ Mh
.____ yea look oM and M oM.
Try th* 'Modali* llotbod for CoL 

Bair . .. CLAIKOL. Tort

Pirmininkė pranešė, kad 
rengiama Bunco Palty įvyks 
gruodžio 17 d. 3 vai. po pie
tų parapijos svetainėj. Prašo

si* hlrachiag r*g«ir*4 
ooftos tho hair whoa 
CLAIKOL. YooTl kva th* i

T'

A. + A

SOUTH CIUCAGO. — Šv.
Juozapo parapijos žmonės 
gruodžio 17 dienų rengia savo,
mylimam dvasios vadui kuE.lžan«os nebus' Valdyba

pilietybės1 klebonui Švarliui pagerbti šav:

Mirė Bridgeportietis
Vakar, netikėtai mirė Juo

zapas Balčius, 922 Mčst 33rd 
St. Paliko nuliūdinu brolį Po
vilą ir kitas gimines.

Laidotuvės įvyks šeštadienį,

t

ti, kad į arbatėlę susirinktų gruodžio 9 d. 1# A. M. Phil-
. i____ 1_ y* i n i-a •kuo didžiausias-- skaičius. Į-

l.

lips koplyčias bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamal-

lė*
...

popieriams paduota — 1,252 nių vakarienę.
ir antriesiems 2,488. Į Į vakarienę kviečiami visi

parapijiečiai ir nuoširdūs prie
SKELBKITĖS “DRAUGE“ teliai.

N* 8

Religious Christmas Cards
foi* $1.OO

(Add a few cents for postage and packing!)
Four Reasons Why You Should Order Now:

First, you receive a full dollar’s worth, not only 12
• or 15 or 18 cards for $1.00 — būt 21 card's with
• envelopes.
Second, there are 21 different designs in eacli box,
• sure to please, and eaeh card is exquisitely and
• beautifully made, a veritable artistic triiiniph. 
Third, these cards are distinetly Catliolic, with pic-
• turės and scriptural texts ebosen in full barmony
• witli tlie true meaning of the birtliday of the
• Christ-Child.
Fourth, by buying our assortment you are giving a
• Christmas gift to tlie Christ-Child and to our
• struggling missionaries in tbe fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to the
• support of our missions.

As a Special Premium, we are including a pro- 
fusely illustrated booklet of the life of Bl. Genima 
Galgnni, the Pas’sion Flovrer of Lucca.

Don’t fail to order now, at once! Cash mušt nc- 
compnny eacli order. For safety’s sake, we urge our 
friends to ir.se P.M.O. or check when mailing. Ad; 
dress orders to:

MISSION PROCURE 

DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

k - — ~ —————--—-—--m
Šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir 

Draugo” ofise, 2334 South Oakley Avenue.

Pirmutinė krikščionių dorybė i ^os už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero Ikapines.

yra nuolankumas.
Sv. Jeronimas

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

JUŠ

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreada 
and crackers... and company 
refreshmenta are all ready! 
These Spreada'are grand for 
sandwichcs, appetizera and 
salada, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glaaaea Kraft 
Spreada come in. •

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metama Bažnyčia* 
Giesmes

Giesmei Ir m .ui ką patvarkš 
Ant 8. Poclua

Uleldo YJ. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija

Knygoa kaina — RO centai, pri
dedant 10 oentų peraiunUmut

LIBTUVIRKAS
MlftOLtLIS 

Šlovinkim Viešpatį.

Mlšloe Ir Mišparai, Lietuviškai
Ir Lotyniškai, vlalema Bekmadie 
nlarnr Ir šventėms tr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antra* pataisytas 
leidimas Parašė Kan. Ad. Saba
liauskai. Stipriais odos viršala 
kaina — t.t*. Reikalaukit* M:
DRAUGAS PUB. O O. 

2334 So. Oakley Ava, 
Ohicifo, ūlinoii

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

MACARONI- 
-AND-CHEESE-
READY IN 9 MINUTES

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIĮĮ

Kiekvienoj ypato* P*484* Piaigti yra apdraurti iki *5000.00 3
Federal Savings aad Loaa Ineoraaee Oonu 90 United Btotee s

prielifira.
Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiao taLt 4:00 vaL ryto iki 1:00 Tek. Pirmadieniai*, Ketvirto- 3 
dieniais ir BeŠtodieniais iki 8:0* rak.

GHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į
JOHN FAKSU, Prea.

6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306 |
tllllllllllllllVKIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIli

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
AMIAUBIA D DIDMAUBIA LAIDOJIMO ĮBTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAPAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mflmj radio programo Antradienio Ir 
ReAtadlenln rytais 1O.O« valand*. M WniP stotim (1480.) 

An Povilą Aalttmlem.

.a.*

TEKLĖ PAISIUS

(po tėvais GeležinaitėJ

Mirė gruod. 4, 1939, 11:30
vai. ryto, sulaukus pusės ainž.

Gimus Lietuvoje. Tauragės 
apskr., Švėkšnos par., Inkaklų 
km. Amerikoj išgyveno 2 6 met.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą. Jurgj, 3 sūnus: Julijoną, 
Kazimierą ir Konstantiną, 
dukterį Eleną, seserį Barbo
rą ir švogerį Pov. Krauleidžius 
ir jų šeimą, 2 pusseseres; Oną 
Kasmauskienę ir Marcijoną 
Leikienę ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko g.ro- 
lį Antaną Geležinis.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., gruod. 9 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Ibik- 
t)ė, Sesuo, švogerls, Brolis, Pus
seserės ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

•AKT. IMT). LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E LNER-P RU Z I N 

•orunaue Patanavhaaa —• Moterie patornanje 
Phoae 8000 880 W. 16tk Avė.

LAIDOTUViy
h nir *

R n•
M 1f DIREKTORIAI

NAŠIAI OHIOAGOS, OI0BBOS UETOVIU 

LAIDOTUVIŲ DISEKTOKIŲ ASOCIACIJOS

AMR III A M P C patarnavimas H ITI D UL Ali Ift DIENĄ IR NAKTĮ

D V V A T koplyčios visose 1 Iv /V 1 MIESTO dalyse

Mun B. Petkus
6834 So. Western Ava. 

GROvehlll 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

LacMcz ir Sunai
2314 West 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULlman 1270

1. Liulencins
S. P. Mažeika
Altanas M. Pilus
I. J. Zelu
Atkurt V. Petkus
P. f Ridikas

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė.

Phone YARds 4908
1646 Wcst 46th Street 

Phone YABda 0781-0782

4704 S. Weatera Ava. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YABda 1419



s Penktadieni.-. nruod. A 1939

Vedama kampanija 
surasti jaunuoliams 
darbo
Kalbės Texas kongresmonas 

Patnam

Šiandie llotel Stevens vyk
sta Motor Eųuipment and 
Wholesale Association susirin
kimą.-, kuriame planuojama 
kaip grąžinti jaunąją Ameri
kos kartą atgal j biznį, kad 
tuo būdu būtą sulaikyta atei
ties nedarbas.

Susirinkime kalbės Theo- 
dore N. Christianson, buvęs 
Minnesotos gubernatorius ir 
Texas kongresmonas AVright 
Patnam.

Pradedama Kalėdinių 
ženklų pardavinėjimas 
Chicagos “Loop”

Vakar Chicagos vidurmies- 
tvj strateginėse vietose ati
daryta kioskai, kuriuose par
davinėjami Kalėdų ženklai. 
Ženklą pardavinėjimui vado
vauja Chicagos Tivberkulozo 
Institutas.

Gyvenimo Tragedija
Prieš nusižudydamas pranešė 

viešbučio telefonistei

Vakar iššokdamas pro lan
gą iš Lawson Y. M. C. A. rū
mą, 30 W. Chicago avė., nu
sižudė Ben Tucker, 33 metą. 
Prieš šokdamas Tucker pas
kambino telefonistei ir pra
nešė iššoksiąs pro langą.

Tucker paliko paskutiniuo
sius užrašus, kuriuose jis ra-

avso:
“Savo broliui (Att. Sainuel 

Tucker, 139 N. Clark St.) te
galiu pareikšti tik savo ap
gailestavimą. Savo seseriai 
(Mrs. Jessie Tohart), atleisk 
man. Motinos atleidimo jau 
esu prašęs’’.
“Aš negalėjau ilgiau ištę- 

sėti”.
“Mano paskutinis noras — 

$2.53 — $1 už raktą (depo
zitas). Palieku savo sūnėnui

Agrikultūros Seikretorius H. Wallace įteikia 'mėlyną kas
piną Roger Amsler, 18, Rensselear, Ind., už jo 8 mėnesių iš
augintą Nampshire barrow. (Acme telephoto)

stytiną reikalų ir 
valdybos rinkimas.

Atgaudama Vilnią su kai 
kuriais valsčiais, Lietuva at-

naujosios. Dėkingumo 
pareiškimas

lietą platintojai, Ona Tirilie- šios vakarienės, tariu širdin- 
nė, Juozapas Šimkus, Pranas Į ginusį ačiū.

Kurpalis, Agurkienė; vakarie-
nės šeimininkės buvo; Nu- 
gnienė, M. Agurkienė, Navic
kienė, P. Mališauskienė; į sta
lus nešiojo: Seimą MeSknute- 
kaitė, A. Normantaitė, E. Lo
petaitė, K. Galinaiiskaitė, V. 
Atkočaitė.

Vakarienės dalyvius palink
smino atvykę viešnios cliica- 
gietės: Juozaitienė, pasižymė
jusi solistė — soprano ir Kri
kščiūnaitė, alto. .Joms akom
panavo naujas parapijos var
gonininkus A. Ja'kubaitis. Ge
rbiamoms viešnioms, labai dai 
liai palinksminu'sionis vaka
rienės dalyvius, J. Juozaičiui 
už gražią kalbą, naujam var
gonininkui ir visiems rengė
jams, rėmėjams ir dalyviams

Kantrybė kenčia, bet tiktai 
kad ji pergulėtų.

Visokios nuodėmės pradžia 
yra puikybė. Eccl. X.

Neužsitikėk draugais ir gi-
„ , . minėmis ir neatidėliok ateinan
Trys Lempos: Eloor, Bndgeiy. . . . ..
... . . ... .. . .... ciam laikui tavo išganymo;.

i nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai.

Kun. S. J. Draugelis, kleb.

ATYDA!

ir Table. Tereikia įmokėti 50c. 
Pilna kaina $9.95. Ne viena, 
bet trejos, pritaikintos Reflec- 
tor lempos. Grynai metalo iš- 
dirbystės: Bronze ir Ivory, 
Auk'.-u papuoštos. Šios lempos 
yra tokios išdirbystės ir ko
kybės jokei manytum, kad rei
kia mokėti po $9.95 už kiek
vieną.

Matykite mūsų skelbimą ant 
5-to puslapio. Marks, 4736 S. 
Ashland Avė., ir 3356 West 
26th St., ir kitos krautuvės.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Kam Kankintis?

Remkite Savuosius 
Biznierius

Lute n to and Advertise
NUNDEGH’S YUGOSUV’RAINI
Folk Sange and Mosią 
Tambarrtaa Orchestra

WWAK, Bvary Smtoy 1 to I
M S. Clark SV, Chicago — Har. 80M

StaiuM CM

Laimingos vedybos
Prof. Burgess pataria 

ilgas sužieduotuves

“Paskutiniosios vedusiųjų 
ir susižiedavusiųjų porą stu
dijos rodo, jog laimingiausios 
poros po vedybų buvo tos, 
kurios pažinojo per tris me-

Ricky Tucker, Jr.” . , v.
, y i- i-,i i Įgavo ir du Zarasu valsčius“Prašau kalėdoms atiduo-!„ . _

ti Ricky mano laikrodį. Aš 
labai apgailestauju dėl mano 
padarytų nemalonumų. Tai 
mano paties kaltė. Aš perdaug 
apie žmones maniau”.

“Sugrioviau savo gyvenimą 
ir kitų. Šis pasaulis bus lai
mingesnis be manęs”.

“Atleidžiu visiems ir vi
liuos, kad man visi atleistų”.

“Laimingų Naujųjų Metų 
ir linksmų Kalėdų visiems”.

Smalvų — su 3,928 gyvento
jais ir Dūkštų — su 7,487 
gyv. 'Mes turėtumėm susirū
pinti savo išbadėjusiais kai
mynais ir suteikti jiems ko
kią nors paramą.

Vajasišaietis

Sekmadienį, lapkričio 27 d 
įvyko Šv. Kazimiero parapi
jos vakarienė. * Prie vakarie

nės surengimo darbavosi: bi-

Old Time Newsboys 
tns ir buvo susižiedavę bent susirinkimas
du metus , pareiškė Chicagos
universiteto sociologijos pro
fesorius Ernest W. Burgess.

Ką daryt kada 
turite slogą...

Pirmutinis dalykas, turint slogo., rei
kia nueiti pas savo daktarą.. Išgydy
ti slogą yra jūsų daktaro reikalas. 
Daktaras pats pasakys, kada jūsų 
kūno atsparumas yra geras ir jūs 
nepagaunate taip greit slogos.
Laikantis "reguliariai” yra vienas iš 
būdų padėti išlaikyti kūno atsparu
mą! Prižiūrėk savo Įpročius! Kada 
jūs jausitės reikalingi liuosuotojo — 
vartokite atsakingą Ex-Lax! Ex- 
Lax yra švelnus, bet tinkamai vei
kiantis! Jis paliuosuoja jusi, vidu
rius lengvai, patogiai... be Įsitempi
mo arba nemalonumo.
Geriausias iš visų, Ex-I„ax yra ma
lonus priimti. Jis gardus kaip šo
koladas. Ex-Lax y.ra geras jaunuo- 
lia-ms, kaip ir suaugusiems taip pat 
Visose vaistinėse po 10c. ir 25c.

Išrinktas naujas pirmininkas

( Trečiadienio vakare įvyko 
• 01,1 Time New»boys sąjungos 
susirinkimas, kuriame pirmi
ninku išrinktas buvęs pirmi
ninkas, teisėjas Matlievv 1). 
Ifartigan ir iždininku 'Geo. 11. 
('apper.

Gruodžio 20 d. tarp 11 vai. 
ir 1 vai. p. p. sąjungos nariai 
pardavinės specijalius Tlie 
Daily News, The Daily Times 
ir The llerald-American nu
merius, už kuriuos surinkti 
pinigai bus panaudoti labda
rybei.

Pranešimas
Upytės Draugiškas Klubas

laikė priešmetinį sus-mą gruo
džio 2 d., kuriame atsilankė 
daug narių ir naujų nariu pri
sirašė. Klūbas nors dar jau
nas, bet gražiiū dirba ir anga 
nariais.

1940 metų valdybą sudaro 
senoji valdyba, kini jau pen
kti 'metai vadovauja: pirm. 
Juozapas Kiškūnas, vice pir- 
min. Adomas Bartus, ižd. Le
onas Geniotis ir lašt. Elzbie
ta Tajdus.

Susirinkimai laikomi (kiek
vieno mėnesio pirmą šešta
dienį, 4070 S. Francisco avė.

Kviečiame kiekvieną Upy- 
tėną ir draugus atsilankyti.

E. T.

NEURITIS"X
RheumatismXz
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago i n a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by tliousands. Dependable—no opiates. 
Doe9 the uork quickly. Mu9t relieve cruel 
pain, to your satisfaction, i n few minutes or 
your money baek. Don't sufter. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.

UnksmiĮ Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

MKinilTO PAMRC.nMO.lt .»!'!
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIU!
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-ld>.x! Įsidėmėkite raides 
"E-X—L-A-X” ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite originaliu Ex-Lax.

GAUKITE

MCSŲ

THFRMIC

PERMANENT

HAVE

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

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 ir aukščiau 
kili $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas

Kūno Masažas i

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokia Kainą

TIK >1.00 PT 
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Distri butonai

4707 S. HALSTED STREET
Pitone Bonlevard 0011

SI,EB

JS
CLASSIFIED

REIKALINGOS DARBININKES
Merginos — 18 iki 20 metų amžiaus. 
Lengvas fabrike darbas. Northvvest 
sidėje. Vakarais. Jei nenorite nuola
tinio darbo, neatsišaukite. Atsišau
kite laišku: “Draugas". 2334 South

I Oakley Avenue. — Box No. 1(550.

1 I
Judv Butler, 21 m. amžiaus, j 

Chicago “socicty giri”, ku-! 
riai traukinys nuplovė koją, I 
kuomet lipo į traukinį jau j 
pradėjus jam judėti. (ėVcnic j 
telephoto)

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

M idwest Service Station

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

Dabar mokam 31/2% už Pa

dėtus pinigus. Duodam pa

skolas ant namų 1 iki 20 m.

Parsiduoda arba išmainoma biz- 
bizniavą namą Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukiltf 
pas savininką telefonu — Neva<la 
8039.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO
JUSTTN MACKIEWTCH, Pres.

Chartercd by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

PAIEŠKO PARTNERIO
Registruotas Balsamuotojas tr Lai
dotuvių Direktorius paieško partne
rio atidaryti laidotuvių Įstaigą Chi
cagoje. Pelningas biznis. Turiu daug 
metų patyrimo. Atsišaukite laišku Į: 
“Draugas”. 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Rlinois. Box HM747.

PRANEŠIMAS
Kurie turite pinigų išmokėję Lithu- 
anian Building and Homestead 
'Association ir negaunat atgal, kreip
kitės dėl informacijų pas M. Pe
trauskis. 0000 So. State Street, Chi
cago, Illinois.

RENDON FLETAS
Rendon keturiti kambariu fletas. Va- 
na. Renda nebrangi. Atsišaukite J: 
2119 South Westem Avenue.

VAL.: 9 Iki 5 p. (p. Trečiail.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;0O y. v.

Zarasiškiai kviečiami į
priešmetinį susirinkimą, sek
madienį, gruodžio 10 d., 2 
vai. po pietą, L. Liuosybės 
svetainėj, Cicero.

Visi, kurie jaučiatės esą za
rasiškiai, kviečiami v-kaitlin- 
gai susirinkti. Yra daug svar-

PATARNAUJA LIETUVIAI

EXTRA COST 
VITAMI

KAROTINI)

SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OB JMEMTMOL-S«)

[/R//VC
foR Y°ur

e. Ve s
i VVrite for Free Boolc |
1 "A W.r1d ot C.s>fort T.vr 1

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nno Ranlte, 
V<No ar Dulkia, vartokite kelia to
kia Murinę: Palengvina nuvargo 
stos akm.
Saugus Kūdikiams Ir Buaugualsma 
Visos* Valsttntoa.

MURINĘ COMPANY^’iSŠ

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South Wester»n Avenue
t

TELEFONAS OANAL 3764

S-—... a a

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIU
LIETUVIŠKŲ RADIO 
RnA/tn.im 18 STOTIESPROGRAMŲ 1480 ko.

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųš|. s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau vlsok) taisymo dar
bų be jokio casli (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(Išgaunu geriami atlyginimų iš 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdeginsiu namų). Daraj 
paskolas ant nnujų ir senų namų, 
ant lengvi) mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr* Ip- 
kllės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THK HOME Or PINK FURNITURE” BTNCE 1904

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

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

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai. — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Constructlon Co., 
7510 South Damen Avė.. Pilone 
SEEley 3583.

RENDON
Rendon krautubė ir fletas — kam
pas. tinkamas bučernel ir grosernel. 
Vieta išteista per 30 metu. 1222 St. 
Charles Road, Maywond. Rlinois. 

Dėl informacijų šaukite: Paul Blatz, 
Avenue 4414.

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galimg 
mainyti 2-fletų narna su garaį 
ant privataus namo. Kreipkitės! 
su: 3»>:( VVest .lackson Blvil..* 
fonas Nevada 8030.

RETKAUINGAS DARBININKAS 
Reikalingas pieno išvežiotoias. G»-| 
ras komisas. Kreipkitės | Mr .Tezior- 
skl, tel. Belmont 5000, tarp 1 ir 
valandos vakare.

RENDON FLETAS 
Rendon fi kamgarlų fletas, naujai 
išdekoruotas: antras aukštas. Atsl-į 
šaukite 4225 Prtnceton Avenue.

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Įrengta groserj 
nė: medinis namas. Atsišnuklted
4225 Prlneeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS J 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie 
tu Amerikos respublikoje Argentl^ 
noje. mieste Buenos Aires, paieška 
savo nrtvmij giminaičiu PRANO 
BEVEIKTO Ir ONOS DEVETKYTftS-| 
PTTMPTTTTENftS ( ?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu vri( 
prašomi užeiti i dienraščio DRATTOf 
spaustuve. 2334 So. Oaklev AvenunJ 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio lij 
Argentinos parvežtąjį siuntini.

PARDAVIMUT NAMAI 
Vienas dviejų-aukštų, 4321 Soutl 
Campbell Avenue: antras talpu
dvlelų-aukštų. 4167 Marmora Avė 
Kreipkitės | Tėvus Marijonus. 2334 
»o. Oakley Avė.. Chicago. Illinois

PARDAVTMUT NAMAS 
6 kambarių medinis namas, karJ

štu vandeniu apšildomas: ant dvle-l 
1ų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albanv Avė. Atsišaukite: Beverk 
iy 4883. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run iš gelauslų mainų! 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau-
giau už tonų ...................................................... 87 09
PETROLEUM CARBON COKE.' perkant’ 6 to- 
nua ar daugiau, tonas. .. .87.75. Sales ta.x ekstra.

PAMRC.nMO.lt

