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TRUMPAI
Rašo A. Skirius VISAS PASAULIS SUOMIJA!

Skaitome Amerikos spaudo
je, kad vyriausybė nusprendė 
Suomijai dovanoti skolų. J- 
domu, kokia tai didelė malo
nė Suomijai padaryta. Man 
atrodo, kad mažos teturi e- 
konominės vertės, nes, pirma, 
tai buvo visai maža suma, 
antra, tos skolos visvien nete
ktų, kai komunistai paimtų 
Suomijų. Iš to fakto Suomi
jai yra netiesioginė nauda; su 
kelia simpatijas tarp viso 
pasaulio tautų, padidina suo
mių kreditingumų.

Kaip gali suomiai išsilaiky
ti prieš skaitlingus rusų bū
rius? Suomiams labai padeda 
natūralinės sųlygos, ežerai, 
kalnai, susisiekimo priemonių 
(plentų, gelž'kelių) stoka, miš
kai ir upės. Suomiai sinna-
niai yra paruošę gynimo- ti ginklų, lėktuvų ir karo me- mais nuo balsavimo susilaikė
si planų ir jį vieningai vykdo, j džiagos. Kai kur organizuoja 
Kiekvieno metro pažengimas mi savanorių legijonai suo- 
pdrmyn rusams daug kainuoja Įmiams padėti ginti nepriklau
gyvybių aukų. Atrodo, kad 
Suomija karui buvo paruošu
si beiveik vi'sus gyventojus, 
juos aprūpino slėptuvėmis ir 
dujokaukėmis.

Baltosios gvardijos organi
zatorius ir vadas Mannerhei- 
mas, matyt, buvo energingas, 
sumanus ir visuomenėje įta
kingas vyras. Veltui “Vilnis” 
nori mus įtikinti, kad Manner 
beimąs yra koks žmogžudys, 
despotas, liaudies neapkenčia
mas žmogus. Mannerbeimas 
yra buvęs išrinktas šešiems 
metams prezidentu (1918-19- 
24). Pastaruoju momentu 
Suomijų valdo Kailio, tauti
nių grupių atstovas.

“Vilniai” Hitleris jau drau 
gas, dėl Mussolinio dar visiš
kai nepaaiškėjo, gali būti ir 
broliu, bet jei nusikreips 
prieš Rusijos veržimusi į Bal
kanus ir susikirs su Stalinu, 
jau tikrai bus galvažudžiu ir 
baisiausiu tironu. Tikrenybė
je jie nėra tokie baisūs. Mann 
erheimas, Hitleris ir Mussoli-

W ARKANAI, Japonija, gr. 
14. — Japonijos pakraščiuos 

nis tautos masėse turėjo di-, jūros audra sulamdė ir nus- 
desnį pasitikėjimų ir pritari- Į kandino sovietų prekybinį lai
mų, negu Stalinas. Tai mums 
parodys, karui įsiliepsnojus at
baigiantis, kuri tauta pirma 
sukils prieš savo diktatorių ir 
skriaudikų. Mussolinis savo 
egzaminų jau išlaikė. Kiek1 
kiti ilgai laikysis — parodys 
ateitis. Bet kiek Stalino išsi
laikymas .kainuos? “vidaus 
priešų” gyvybių, sunku bus 
tikrų skaičių sužinoti. Jei ne
bijotų patys Amerikos komu
nistai ten galėtų nuvažiuoti ir 
ištirti.

Baronas R. Mannerbeimas 
jau du kartu yra išgelbėjęs 
Suomijų iš Rusijos raudonųjų 
antplūdžio. 1918 m. kaip Lie
tuvų buvo užplūdę bolševikai, 
taip pat jie norėjo paimti val
džių į Suomijoje. Antru kar
tu, 1920 m. vyko kova tarp

Rusijos ir Vokietijas dėl ka
ro bazių Aland salose. Ma- 
nnerheimas savo suorganizuo
ta baltaja gvardija ir su pa
galba švedų bei vokiečių at 
mušė raudonuosius, plūstam 
čius iš Leningrado. Jis žudė 
ne tautiečius, bet pavergėjus

3c a Copy

IŠMESTA IŠ T. SĄJUNGOS 
SOV. RUSIJA TIK SU 
HITLERIU DRAUGAUJA

ŽENEVA, gr. 14. — T. Sų
jungos taryba taip pat vien
balsiai pripažino sov. Rusijos 
išmetimų iš T. Sųjungos ir 
tuo būdu su Maskva nutrauk
ti santykiai.

Pirmukart T. Sųjungos isto
rijoje įvyko toksai energin
gas žygis prieš agresyviu? 
valstybę.
Visas pasaulis užsisuko nuo 

Maskvos ir jai drauginga kol 
kas pasiliko tik nacių Vokie
tija. v

Anglija ir kitos valstybės 
pasižadėjo Suomijai parūpin-

somvbę ir laisvę.
Visas pasaulis su Suomija.

TRYS BRITU LAIVAI 
NEĮVEIKĖ NAC1ĮJ VIENO
M0NTEVIDE0, Urugva

jus, gr. 14. — Šios respubli
kos -pakrantėse—trys- - bri tų 
kruizeriai užpuolė besibas
tantį pietiniam Atlantike vo
kiečių karo laivų Admiral 
Graf Spee. Apie 14 valandų 
vyko kova. Vienas prieš tris 
neatlaikė ir pagaliau pasislė
pė vietos prieplaukoje. Jis in 
ternuotas.

Kovos pasėkos: Laive Ad- 
iniraJ Graf Spee 36 jurininkai 
nukauta ir GD sužeista. Pats 
laivas mažai sugadintas.

Britų laivuose nuostoliai ne 
žinomi. Bet vienas jų taip ap 
daužytas, kad jis šiam ‘karui 
bus jau netinkamas.

350 RUSŲ LAVONŲ 
IŠPLUKDYTA

vų Indigirka. Žuvo visa įgu
la. Čia į pakraščius vanduo 
išplukdė apie 350 žuvusiųjų 
lavonų.

ŠVEDAI PADĖS 
SUOMIAMS

STOKHOLMAS, gr. 14. — 
Švedijos naujoji vyriausybė 
nusprendė visomis priemonė
mis padėti Suomijai, bet ne 
kariniai. Suomiai bus remia
mi vaistais, drabužiais ir fi
nansais, bet ne ginklais.

ŽENEVA, gr. 14. — T. Sų
jungos suvažiavimas šiandien 
vienbalsiai pripažino komite
to 'siūlymų iš T. Sųjungos pa
šalinti sov. Rusijų ir imtis 
kokių nors tarptautinių prie
monių padėti užpultųjai Suo
mijai, kuri reikalinga skubios 
karinės pagalbos.

Sov. Rusijos pasmerkimo ir 
pašalinimo klausimas paves
tas Sųjungos tarybai, kuri, 
kaip spėjama, šiandien tai 
pripažins.

Sov. Rusijos pašalinimo 
klausimu atsargumo sumeti-

Skandinavijos ir Pabaltijo 
valstybių atstovai, taip pat 
Kinijos, Meksikos, Bulgarijos Į karo laiku kaip Europa, taip 
ir Šveicarijos. Anglija šnipų apsiausta. An-

T. Sųjungos rūmų kulua- glijoje šnipų medžiojimas vy 
ruošė paskleistas sumanymas kdoinas jau ir ore. Visa šalis
suorganizuoti tarptautinę bri
gadų Suomijų gelbėti nuo bol
ševikų užplūdimo.

Kitas sumanymas daug ge
resnis — Suomijų apginti pa
naudoti santarvės valstybių 
vakarinio fronto kariuomenės 
nieko neveikiančias dalis. Pa 
žymima, kad išvadavus Suo
lu ijų gal bus progos su ta ar
mija pulti nacių Siegfriedo li 
nijų iš Vokietijos šono.

BOMBA VOKIEČIŲ RE
PATRIACIJOS LAIVE

RYGA, gr. 14. — Laikraš
tis Rundschau praneša, kad. 
vokiečių repatrijaciniam laive 
Sierra Cordoba, kuriam buvo 
1,200 vokiečių, rasta bomba. 
Nacių agentai kaltina britų 
žvalgybos agentus.

BRITŲ UŽGROBTA 
KONTRABANDA

i14.LONDONAS, gr 
Britų autoritetai praneša, 
kad per karo 14 savaičių jū
roje britams kliuvo apie 483,- 
500 tonų kontrabandos.

KONFISKAVO THYSSE-
NO SAVASTIS

BERLYNAS, gr. 19. — Pa
bėgusio į užsienį vokiečių pra 
monininko Fritzo Tbysseno vi 
si plieno fabrikai ir kitos sa
vastys Hitlerio įsakymu kon
fiskuotos.

Lenkijos valstybe išbraukta 
iš Europos žemėlapio

BERLYNAS, gr. 14. — Bu
vusios Lenkijos suskaldymo 
išvestos sienos padaryta su
tartis šiandien čia pasirašy
ta. Pasirašė Vokietijos užs. 
reikalų ministrą’.? Ribbentro
pas ir sovietų ambasadorius 
Vokietijai Švareevaa.

Britų kruizeris Achilles, kurs drauge su kitais dviem kruizeriais Exeter ir Ajax kovo
jo su nacių karo laivu Admiral Graf Spee Pietinės Amerikos pakraščiuose. Apdaužytas 
nacių laivas pasislėpė Urugvajaus uoste. (Acme telephoto).
-T.TZt
ANGLUI TURI DAUG 
DARBO SU ŠNIPAIS
LONDONAS, gr. 14.. — šio

paraginta budėti ir be mažiau 
šio delsimo pranešti autorite
tams, jei būtų kur pastebėti 
svetimų šalių lėktuvai, ypač 
žemai skrindantieji.

Krutomųjų vaizdų teatruo
se publika supažindinama su 
.policijos žygiais prieš agen
tus šnipus.

Anglija visais laikais turė
jo daug vargo su šnipais. 
Šiandien kova padidėjusi. Ir 
neturima atitinkamų priemo
nių nuo šnipų visiškai apsi
drausti.

DAUGIAU ALIEJAUS
NACIAMS

BUKAREŠTAS, gr. 14. — 
Rumunija nusprendė didesnę 
kiekybę aliejaus 'siųsti Vokie
tijai. Tuo klausimu susitarta 
ir rytoj bus pasirašytas proto 
kolas.

PASKIRTA 12 NAUJŲ 

ADMIROLŲ

NEW YORK, gr. 13. — 
Anglijos vyriausybė Lockhead 
korporacijoje, Burbank, Cal., 
užsakė padirbdinti 200 Hud- 
sono bombonešių vertės apie 
20 milijonų dolerių.

LONDONAS, gr. 14. — Bri 
tų karo laivas naikintuvas 
Ducbess nuskendo su 120 vy
rų įgulos susidaužęs su kitu 
karo laivu.

Ši sutartis inicijuota rugsė
jo 28 d. pravedus per Lenkijų 
pastovių sienų tarp sov. Rusi
jos ir Vokietijos.

Šiandien pasirašyta sutarti 
mi buvusi Lenkijos valstybė 
visiškai išbraukta iš Europos 
žemėlapio.

SUOMIAI IŠKLOJO DU 
RAUDONŲJŲ PULKUS

HELSINKIS, gr. 19. — 
Suomių karo vadovybės komu 
nikate pažymima:

Karelijos tarpjūry vakar 
raudonieji prarado 11 tankų. 
Suomussalimi raudonieji nau 

dojo nuodingąsias dujas.
Tolvajarvi fronte suomiai 

kontratakomis sunaikino du 
raudonųjų pulkus, kiti susime 
tė bėgti. Suomiai juos vejasi 
ir blaško. Tolvajarvi yra La
dogo ežero šiauriuose.

Koivisto salos suomių arti
lerija atbloškė raudonųjų ka
ro laivus.

HELSINKIS, gr. 14. —
Suomių autoritetai praneša, 
kad Karelijos kakle — Lenin
grado šone, raudonieji suma
žino veiklų po nepasisekusios

’savo ofensyvos praradus tūk- 
kstančius nukautaisiais ir su-!jos komunistų partijos sekre- 
žeistaisiais. Į toriaus Wm. Schneidermano.

Ladogo tžeio šiauriuose rau Norima panaikint jo piliety-
donieji vakar buvo sukėlę pa 
šėlusias atakas. Bet ir tenai 
suomiai juos numalšino su 
milžiniškais jems nuostoliais. 
Daug nelaisvėn paimta. Be 
to, suomiams teko penki tan
kai ir keturios lauko artileri
jos patrankos. Keliolika tan
kų sunaikinta.

Suomių pakraščių artileri
ja sunaikino raudonųjų dali
nį, žygiuojantį pelkėtais ke
liais šiaurrytiniais Ladogo pa 
kraščiais.

Kitose ilgo rytinio fronto 
dalyse raudonieji atmušti.

Sovietų lakūnai iš didelės 
aukštumos bombomis puolė 
Hanko uostų ir tvirtovę. Bet 
bombos kur kitur nukrito.

Stebėtojai pripažįsta, kad 
sovietams karas nepaprastai 
nuostolingas ir visiškai nesi
sekantis.

NACIŲ GARLAIVIS
Išplaukė j Europą
VERA CRUZ, Meksika, gr. 

14. — Nacių keleivinis gatlai 
vis Columbus, 32,581 tonų, iš 
čia išplaukė į Vokietijų

Kaina 3c

KOMUNISTU PARTIJA
SUSIJUSI SU MASKVA
SAN FRANCISCO, Cal., gr.

12. — Vietos J. A. Valstybių 
prokuroras F. J. Hennessy 
darbuojasi patirti, kaip daug 
glaudžiai Amerikos komunis
tų partija yra susijusi su tre
čiuoju internacionalu Mas
kvoje.

Buvęs ikomunistij organiza 
torius Milės G. Humphries domų planų, sakysim, ka 
prokurorui išaiškino, kad A- iš žydų rezervato įsteigiml
merikos komunistų partija y- 
ra trečiojo internacionalo ne
atskiriama dalis. Partijos su
renkamų duoklių dalys vi
sados siunčiamos trečiojo in
ternacionalo iždui Maskvoje.

Išklausinėjimai vykdomi 
dėl naturalizuoto Kaliforni-

bės certifikatų tuo sumetimu, 
kad jis prieš tų certifikatų 
gausiant buvo užslėpęs savo 
priklausymų komunistų parti
jai.

7 LĖKTUVAI NUMUŠTA 
JŪROJE

LONDONAS, gr. 14. — He- 
ligoland apylinkėse britų lėk
tuvai susikovė su naiių lėktu
vais. 7 nacių lėktuvai numuš
ta. Britų gi suskylėti

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do- 
vana dienraštis DRAUGAS!

/j Metams 16.00; Pusmečiui $3.60

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.
Cnicago, UL
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SAVITOS LENKIJOS 
VALSTYBĖS NEBUS
STOKHOLMAS. — “Sven- 

ska Dagbladet” koresponden
tas iš. Berlyno praneša, kad 
mažėja viltis įsteigti savitų 
Lenkijos valstybę.

Vokiečiai buvo laukę, kat 
karui pasijungus prisistatys 
įtakingi ir autoritetingi lerf)<T 
vyrai ir apsiima sudaryti 
jųjų Lenkijos vyriausylię, pf 
sinaudodami tais galimumais, 
kuriuos aplinkybės dar tei
kia. Tuo atveju Lenkija būt 
gavusi didesnį nepriklausom^ 
mų ir patogesnes sienas, nic 
gu tuo atsitikimu, kai pačiai 
vokiečių karinei vadovybe1 
tektų rūpintis Lenkijos ūki
nio gyvenimo atstatymu „i 
tvarkymu. Iš tikro atsitiki 
šis antrasis atvejis, ir dėl 
Lenkija būsianti valdoma v< 
kiečių.

Naujoji Vokietijos rytini 
siena eina į rytus nuo Lodzės 
bet jeigu reikalai ir toliau ei 
taip, kaip dabar, tai šitoi 
sienos reikšmė tebus tik teo
retinė. Iš tikrųjų rytinė Rei 
cho siena eis ties Lietuvor 
Brasta.

Kad vokiečiai tvarkys Let 
kijų, kaip norėdami, aiškį 
matyti iš jų jau plačiai

Varšuva, “kurioje prieš 
rų buvo apie 300,000 žvi 
dabar pasidarys grynai ari 
kas miestas; getto, kuris 
apsupimų buvo veik visiški 
sugriautas, nė nebebus atsti 
tytas.

Pagal apytikrius apskaičia 
vimus. šiuo metu Varšuvoj 
yra apie 400,000 žydų, tarp 
labai daug pabėgėlių.

KIRKENES, Norvegija,
14. — Arktiko fronto vien 
barę suomrių kariuomenė 
meta.

ORAS
CHTCAGO SRITTS. - ši 

dien numatyta giedra ir šil 
čiau.

Saulė teka 7:12, leidži 
4:19.

atsi
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražina, i 
Jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
tr.trumpinti visus prisiųstus raštus Ir ypač korespon- 
dencjas sulig savo nuožiūroa Korespondentų prašo ra-

'■ šyli trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja mašinėlei 
paliekant didelius larpus pataisymams, vengiant pole

' tnijtos Ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijom 
2 laikraštin nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua.
Entered as beeond-Class Matter March II, 1910, a' 

-hlcago. Illinois, Under the Act of March I, 1879.

Piliečiai ir Jų Teises

k Piliečiai, kurie savo teisių negina visu 
griežtumu, nėra jų verti. Kai piliečių daugu- 

pasidaro tuo atžvilgiu indiferentais, tas 
teises visai gali prarasti. Bet ir to neužten
ka.- geri ir ištikimi valstybės piliečiai uoliai 
turi pildyti jiems uždedamas pareigas. Net 
ir šiais laikais, kuomet vyriausybės uzurpuo
ja autoritetų atskirų žmonių sųskaiton, pilie
čio neturi užmiršti savo teisių ir pareigų. 
Kuomet valstybė ir piliečiai pagerbia vieni 
kitų teises, gerai žino, kur jos prasideda ir 
kur baigiasi, tai abiem — valstybei ir pilie-

‘ čiams išeina į naudų.

Žydai Rūpinasi Savaisiais
Chicagos žydai užsimojo surinkti savo tau

tiečių Lietuvoje šelpimui $25,000. Be abejo
jimo, tai yra didelė pinigų suma. Linkėtina, 
kad pavyktų jų sukelti. Tiek pinigų šiuo tar- 
pū perkelti į Lietuvų ir paleisti juos į apy- 

^yartų, būtų svarbus dalykas. Tai teigiamai 
atsilieptų į Lietuvos ekonominį gyvenimų ir, 
be to, Lietuvos vyriausybei ir visuomenei 
fožoputį palengvėtų našta. Reikia neužmiršti, 
kad Vilnių atgavus, į tų kraštų ir į visų 

etuvų iš Vokietijos pusės susigrūdo daug 
lų tautos žmonių, kurių šelpimu rūpinasi

vusybė. gelbstint visuomenei.
Ir mes, lietuviai, turėtume gausingiau ne

gu ligšiol aukoti atgautojo Vilniaus krašto 
biednuomenės šelpimui. Bet mūsų auikcs eina 
[visų suvargusių jų šelpimui, nepaisant kokios

tautybės nebūtų.

A. A. Kun. A. Vaškelis
Poros savaičių laikotarpyje iš mūsų tarpo 

mirtis ištraukė tris lietuvius kunigus. Gruo
džio pirmomis dienomis palaidotas kun. A. 
Bubąs, Kearney, N. J"., lietuvių parap. vika
ras; gruodžio 13 d. Brooklyno lietuviai kata
likai palaidojo buvusį ilgametį Karalienės 
Angelų parap. klebonų kun. S. Remeikų, o 
rytoj laidojamas kun. A. Vaškelis, New Bri
tain, Conn., lietuvių parap. klebonas.
^>A. a. kun. A. Vaškelis, palyginti, dar bu-

r vo jaunas žmogus. Į kunigus buvo įšventin- 
t&s, berods, prieš apie dvidešimtį metų. Ke- 
letų metų vikaravo Sv. Juozapo parap., Wa- 

įttrbury, Conn. Kun. Edvardui Grikiui (taip 
ji pat mirė dar jaunas būdamas) mirus, a. a.
M kun. Vaškelis buvo pašiurtas į jo vietų — 
f New Britain, Conn., lietuvių parap. klebonu

Žio j vietoj išbuvo keliolikų metų.
Velionis, kieti šiuos žodžius rašančiam te

ko jį pažinti, buvo simpatingas ir darbštus 
kunigas. Su žmonėmis mokėjo gražiai sugy- 
Vžhti. Buvo geras lietuvis. 1926 metais ap
lankė Lietuvų ir savo kelione buvo paten-

*bintas.

New Britaino lietuviams katalikams reiš
kiame užuojautos, o už velionies sielų taria
me — amžinų atilsį!• ♦ •

Kalbant apie New Britaino lietuvių kata
likų kūuigus, sukelia skaudžių atsiminimų iš 
1914 metų, kuomet du kerštininkai, bedie
viai socialistai, nužudė garbingų lietuvių ve
teranų veikėjų kunigų žebrį, to miesto lie- 

* tuvių parap. klebonų. Tos baisios tragedijos 
newbritainiečiai dar ir dabar negali užmiršti.

- Lietuva Katalikų “Sala” Rytuose 
Visi Amerikos katalikų laikraščiai įdėjo iž 

Antwėrpo atėjusių žinių apie tai, kad “Lie
tuva yra katalikų sala Rytų Europoje”. To
ji “sala“ apsupta protestantiška Latvija, ko-

| monistine Rusija ir naciška Vokietija. Pa-

1
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stebima, kad 80 nuoš. Lietuvos gyventojui 
yra katalikai. Glaudūs santykiai su Sovietų 
tLusija politiniame ir ekonominiame gyveni-! 
me, kol kas, katalikų veikimui ir gyvenimui 
netriiudų.

Amerikos katalikiškieji laikraščiai įdėjo 
NC korespondento pranešimų iš Lietuvos a- 
pAe Vilniaus padėt}. Tarp Kitko rašo, kad 
kaip greit bolševikų armija užėmė Vilniaus 
kraštų, taip greit uždraudė religijos dėsty
mų mokyklose ir maldas. Nors tieji buvę ge
ra, kad pamaldų bažnyčiose bolševikai nesu
trukdė.

Tame pačiame rašinyje patvirtinamos pir
miau atėjusios žinios, kad bolševikų armija 
kraustė iš namų ir įstaigų visokiausius daik-į 
tus, mašinas iš dirbtuvių ir vežė į Rusijų. 
Kur darbininkai mėgino protestuoti, keli iš 
tokių buvo užmušti. “DARBININKAI IR 
ŪKININKAI, KURIE PIRMIAU BOLŠEVI
KAMS SIMPATIZUODAVO, PAKEITĖ SA
VO NUSISTATYMĄ“ — N. C. koresponden
tas praneša.

Bolševikai pastaruoju laiku daug savo pa
sekėjų nustojo ne tik Vilniuje, bet visuose 
pasaulio kraštuose.

Sučiupo
Federalinis “grand jury“ New Yorke ap

kaltino visų eilę Amerikos komunistų parti
jos šulų pasų suklastavime. Tokių tarpe yra: 
Harry Gamės, komunistų dienraščio New 
Yoilke bendradarbis; Earl Browder, komu
nistų partijos sekretorius; Robert Wiener, 
komunistų partijos finansų sekretorius; Ni- 
cholas Dozenberg, kuris būk tai esųs Sovie
tų šnipas.

Generalinis prokuroras p. Murphy pažada 
ir kitus komunistų “darbelius“ iškelti aikš
tėn. Vyras už tai. Priešvalstybinė komunis
tų akcija šiame krašte turi būti sustabdyta.

Kiek Lietuvoje Gyventojų?

VILNIAUS MIRUSIEJI
(LA) Vilniaus grįžimo prie 

Lietuvos proga daug yra džiau 
gsmu gyviesiems, ypač išlais
vinamo miesto ir krašto gy
ventojams. Tačiau mūsų sos
tinės išsilaisvinimo proga ne
reikėtų pamiršti ir mirusiųjų, 
kurių kaulai ilsisi Gedimino 
mieste. Tokių mirusiųjų iš 
senovės ir vėlesniųjų laikų y- 
ra didelis skaičius. Negalėsi
me čia visų nė 'suminėti. Teks 
pasitenkinti tik svarbesniais.

Pirmiausiai, minėtinas Di
dysis Lietuvos Kunigaikštis 
Kęstutis. Tiesa, Vilniuje šian
dien neįmanoma rasti jo ka
pų, tačiau yra tikra, kad Kęs
tučio kūnas, atgabentas iš 
Krėvos pilies, buvo sudegin
tas Vilniuje, žemutinėje pily
je. Toliau minėtina eilė kitų 
Lietuvos valdovų, kaip Vytau
tas Didysis, Zigmantas Kęstu- 
taitis, Švitrigaila, Aleksand
ras Jogailaitis ir šv. Kazimie
ras, kurių kaulai ne abejoti
nai ilsisi Vilniaus katedroje. 
Be šitų, minėtini our Ona Vy- 
tautienė, Zigmanto Kęstutai- 
čio sūnus Mykolas, eilė žymių 
Vilniaus vyskupų ir Lietuvos 
karo vadų bei mūsų krašto 
galybės ugdytojų. Ypatingai, 
daug Vilniaus katedroje Rad 
vilų šeimos antkapių.

Vėlyvesnių laikų mūsij mi
rusieji daugumoj palaidoti Ra ■ 
sų kapuose. Čia ilsisi Lietu
vos atgimimo tėvo dr-ro J. 
Basanavičiaus kaulai. Čia pat 
yra Vileišių šeimos kapas —

mauzolėjus, kuriame, be kilų, 
palaidoti inž. Petras Vileišį,, 
jo sūnus Vytautas Vileišis 
(buv. Lietuvos ministras), ti
ras Ant. Vileišis, jo žmona h- 
milija Vileišienė ir k. Kasų 
kapuose taip put palaidotas 
Povilus Višinskis ir mūsų ge
nialusis menininkas A1. k. 

Čiurlionis. •
Pagaliau, Vilniaus Kasų Ra- 

puošė yra palaidoti 'keliasde 
šimt mūsų karių, žuvusių be
ginant Vilnių 1920 metais nuo 
Želigovskio kariuomenės. Žy
mi jų dalis puluidota gre:a 
lenkų karių, žuvusiųjų Kovo
je su lietuviais, šia proga te
nka pažymėti, kad tarp lų 
lenkų karių, kurie palaidoti 
greta lietuvių naujuose Kasų 
kapuose, nėra nė vieno, žuvu 
šio nuo bolševikų kulkos. Tai 
vis “Želigovskijados’’ daly
viai. Vilniaus miesto niagn- 
tratas, nežinia kuriais sume
timais, pei-kėlė jų kaulus gre
ta lietuvių, kurie čia anksčiau 
buvo palaidoti, ir pastatė pa
minklų, papuoštų baltu ere
liu, su užrašu “Obroncom m 
Wilna“ (“Vilniaus m. gynė 
jams”).

Be šitų lietuvių karių kapų, 
atskiri kapeliai yra išmėtyti 
po visus senuosius Vilniaus 
Rasų kapus. Dabar, Vilniui 
grįžus prie Lietuvos, bus pats 
'metas vienus kapus pagerbti 
o kitus kitaip sutvarkyti.

L. Str.

Centralinis Statistikos Biuras tik kų iš
leido specialiai skirtų Vilniaus kraštui savo 
statistikos biuletenį, kuriame apsčiai patie
kiama statistinės medžiagos iš įvairių’ Vii- 
niaus gyveninio sričių. Pirmiausia yra par 
tiekiami atgautojo Vilniaus krašto ploto ir 
gyventojų skaičiai, lš viso 1939. X, 10 su
tartimi Lietuva atgavo (pagal Lenkijos 1931, 
XII, 9 d. sųrašu): Vilniaus miestų su 104 
kv. km. ir 195,000 gyventojų buvusioje Len
kijos Vilniaus - Trakų apskričio 4,5187.1 kv. 
km. su 160,900 gyventojų; buvusiojo Šven
čionių apskričio 1.279,4 kv. km. su 40,100 gy
ventojų; buvusiojo Breslaujos apskričio 292,7 
kv. km. su 7,800 gyventojų ir buvo Lydos 
apskričio 392,3 kv. km. su 14,800 gyventojų/ 
arba iš viso 6.655,5 kv. k»m. su 424,700. Šitiek 
gyventojų buvo 1931 metų gale. 1939 metų 
pradžioj^ šiose Vilniaus krašto srityse gy
ventojų buvo jau maždaug 457,500.

Be Vilniaus krašto paskutiniuoju metu Ne
priklausomoji Lietuva turėjo 52,82*2 kv. km. 
su 2,421, 570 gyventojų, Lietuvų gavo Vil
niaus miestų su 104 kv. km. ir 208,500 gy
ventojų (1937 m. duomenimis) ir Vilniaus 
apylinkių 6,522 kv. km. su 249,000 gyvento
jų yl939 m. duomenimis).

Tuo būdu dabar Lietuva turi iš viso 59.473 j 
kv. km. plotų su 2,879,070 gyventojų. Lat-| 
vija turi 65,791 kv. km. ir 1,971,000 gyven
tojų. Estija turi 47,549 kv. km. su 1,131,000 
gyventojų (1938 m. duomenimis).

Jiems ne Darbininkai Rūpi
Sao Paulo, Brazilijos, lietuvių laikrašti’? 

“Šviesa” rašo, kad bolševikams užėmus Leh- 
kijų pirm visų kitų reformų pradėjo prieš- 
religinę kovų. Lvovo arkivyskupas, kuris yra 
ukrainietis, visų laikų energingai gynęs uk
rainiečių reikalus pirmomis dienomis, užė
mus Lvovu, buvo bolševikų sušaudytas. Švei
carijos evangelikų tikybinė spauda praneša, 
kad Rusijos bedieviai ypač |>radėjo smar- 
kiai terorizuoti okupuotų kraštų katalikus. 
Įvairių tikybų dvasiškiai areštuojami ir tre
miami Sibiran jei jie nesutinka raštiškai pa
sižadėti, kad.neis daugiau savo, kaip po dva
siškių pareigų. 56 asmenų, tarp kurių nema
ža dvasiškių, buvo apkaltinti priešvalstybi
niu judėjimu, Iš jų 1. sušaudė. Visos svetim
šalių tikybinės organizacijos yra uždarytos. 
Dar kartų pasitvirtina, kad komunizmas pir
moj eilėj rftpina'si ne darbininkų reikalus 
ginti, bet kovoti su tikėjimu.

TAI KĄ REIŠKIA DRĄSA!
Tarp Sovietų Rusijos ir Šuo 

mijos ilgų laikų tęsėsi dery
bos dėl vietų suomių žemėje 
rusų armijai, lygiai kaip Lie
tuvoj, Latvijoj ir Estijoj. Vie
nus reikalavimus suomiai pri
ėmė, kitų, kaip rusų norin
čias bazes gauti, jokiu būdu 
nepriėmė ir, nežiūrėdami to
kių rusų g.rųsinimų, stojo j 
karų.

Trijų, ar šešių milijonų tau
ta stojo į karų su šimto pen
kiasdešimt milijonų tauta, t 
y. 1 prieš 100 ar daugiau. Tai 
nežmoniška drųsa! Ir kų šian
die matom? Suomiai visuose 
frontuose sumuša sovietų va 
dinalmųjų armijų ir tuomi suo
mių tauta susilaukia pasaulio 
užuojautos ir gausios visokerio 
pos paramos, gi sovietai viso 
pasaulio pasipiiktiiiimo. Pasi
rodė, rusai-koniunistai yra ne 
kas daugiau, kaip didžiulis, 
barbarui pasaulyje, kad drįsę 
užpult tokių mažą tautelę

Na, o kad būtų taip pad< 
rę visos Pabaltės valstybės, 
kaip suomiai, t. y. kad būti; 
turėję drąsos? Rusijai bū i 
buvę riestai, gal, nebūtų bu
vę šiandien ir jokių komunis
tinių bazių Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj. Šios valstybės per- 
greit taikėsi.

Komunistų laikraščiai vis 
rašė, kad Sov. Supinga neno 
ri karo, ikad eina prieš kaj?i 
talistinį karų, prieš agreso
rius. Šiandie parodė savo nu- 
maskuotų veidų. Šiandie pa
sirodė, kad jos arini ja “ga
linga armija”, yra tik šaudyt 
Kamenevus, Tomskius, Zinov- 
jevus, Jogodus, Ježovus, sa
vo armijos maršalus ir kitus

savo draugus, taip pat “hra 
broja”, buvo šaudyt nekaltus 
dvasiškius, tikinčius žmones 
ir t. p. Bet toji armija niekam 
tikus kariaut. Mat, čia nega
lima sakyti: “k> stienkie i ko- 
nčeno”.

Savo laiku esu rašęs, kad 
kaip lenkai pastatė Lietuvai 
ultimatumų ir, jei lietuviai 
būtų atmetę, būtų turėję drą
sos, lenkams būtų buvę lygiai 
taip, kaip rusams Suomijoj, 
nes pasirodė pastarajam kare 
su vokiečiais, kad jų karinin
kai ir visa armija, buvo ne 
disciplinuota, ištižus, pagyre 
puodas. Visa tai įrodė ju pre
zidento, ministeriu ir visų ge
nerolų bėgimas į Lietuvų, Kr.- 
munijų ir kitur, paliekant sa
vo armijų pavojui. Čia buvo 

’stcfia drąsos. Ir. kaip daba? 
matom iš laikraščių, dar ne
greit rusai suomius nu.ga’ės, 
o kai kas net sako, kad gali 
Rusijoj kilti kontr-revoliuci- 
ja, jeigu ilgiau užsitęstų ka
ltis tarp Rusijos ir Suomijos

Taigi, rusai, nenorėdami su
kelt pasaulinę revoliucijų, gu
li susilaukt kontr-revoliucijcs, 
ir tada būtų “dosvidanija” 
arba “proščai gospodin Htn- 
lin”, nes rusų tauta baisiai 
yra įpykus ant jn tvarkos. Jiį 
savo valdžių pa'aiko vien giti- 
i Jais ir masiniu žmonių žu
dymu. Kaip ten nebūtų, šis j 
karas suomių su raudona '»1 
armija yra įdomus tuo, k;td 
tokia maža tauta drįso stot 
į kovų su milžinu ir visur jai 
sekasi ne tik atsigint, bet dar 
ir siimušt. A. P

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas. Vienas mano 

tavorščių sakosi matęs cici
listų poperoj, kad bedievis 
Volteris nebuvo bedievis. Ai 
teisybė ?

Atsakymas. Teisybė. Ant 
i svieto nebuvo, nėra ir neims 
bedievių. Jei kas sakosi esųs 
bedievis, šneka labai dūmai. 
Priklodui, imkim kad ir tuos 
lietuvius, kurie sakos esu be
dieviai. Ar rasime jų tarpt 
nors vienų, kuris neturėtų 
kokio nors dievo ir jo negar
bintų? Noser! Vadinantieji 
save tautininkais turi dievų 
Šliupų ir jį garbina. Tautie
čiai — nezaliežninkai turi 
dievų Hodurų. Tautiečių — 
jonvaikių dievas yra po ga
liūnus vaikščiojantis arcibis- 
kupas. Čikagos cicilistų pope- 
ros dievas yra mergina. Tų 
dievų jos kasmet renka pik
nikuose, ar šokiuose. Kitas 
tos popefos dievas yra — 
biznis, dėl kurio ji gali išmai
nyti savo kailį i kokį tik no
ri. Bostono cicilistų dievas 
yra Maikis, niunšaino ir mer
gų bei kavalierių paieškojimo 
ženatvei patronas. Bostoniš- 
kiai cicilistai taip pat tiki į 
požeminę elektrų. Balšavikai

turi du dievus: Stalinų ir Hi
tlerį. Kiti balšavikai tiki 
Trockį ir jį garbina. Yra ki
tokių bedievių tikinčiųjų: vie
nų dievas šnapsas ir negali 
apseiti jonegarbinę, kitų die
vas yra kokia gyvnašlė, di- 
vorsistė, kuriai jos garbinto
jai suneša visas pėdės. O 
bendrai visų bedievių dievas 
yra monkė, nes jie tiki, kad 
;š jos yra išsivystę.

Taigi, matot, kad kiekvie
nas žmogus tikį kokį nors 
dievų. Bedievių nėra.

Klausimas. Ateina Kalėdos, 
prezentų pirkinio čėsas. Ži
nau, kad reiks ir savo žmo
nai pirkti prezentų. Ar nega
lėčiau kaip nors to išvengti?

Ženočius.

Atsakymas. Pabandyk šito
kių rodų. Kai nuvažiuosi 

’daun-taun ir jau būsi netoli 
krautuvės, kurioj žmona ma
no rirtktis prezentų, už vesk 
kalbų apie dangiškus kūnus: 
saulę, mėnesį, žvaigždes ir 
rodyk pirštu į dangų. Bežiū
rėdama žmona aukštyn ir pra 
eis krautuvę. Taip daryk bū
damas arti kiekvienos krau
tuvės. Kai nusibos vaikščiotų 
pati pasiūlys važiuoti namo.

-M.

Bolševikų DarheliaL,,KąKariauja 
Vilniaus Krašte

Užmušk baimę meile, ne 
meilę baime.

Rusams traukiantis iš Vil
niaus, buvo likviduotos jų į- 
staigos, o taip pat paleista 
ir’ darbo gvardija, kuri palai
kė tvarkų mieste. Taigi mies
te prasidėjo žmonių savava
liavimas. Imta priemiesčiuose 
kaip Belmante, Zakrete ir 
Kalvarijoj 'kirsti medžius ii 
kryžius, o taip pat plėšti kh- 
reivinių įrengimus.

Neapsieita ir be žiaurumų 
Smurgonyse tūli niekdariai 
užpuolė popų — pravoslavų 
kunigų, kankino jį ir išpiovė 
jam liežuvį. Apie tų įvykį su
žinojo ir ten esamos Sovietų 
kariuomenės viršininkas. Jis 
stebėjosi, kad taip apsukriai 
tų padaužų padaryta. Komen
danto žodžiai pasiekė ir jų 
ausis. Jie tuoj nuskubėjo pa? 
komendantą pasigirti savo žy
giu. Jų buvo keturi.

“Tai jūs taip pasielgėte su 
popu?” — šypsodamasis klau
sia komendantas ir vis kar
toja :
-“Da, čutino eudno" — pui

ku, j mikli”.
“Alės tik tryse”, šaukia 

vienas jų. “Anas ketvirtas 
nieką nedarė, tik pasigirti at
bėgo”.

“Tad '"'o čia lindi, jei vis i 
nieko nedarei”, ryktelėjo be- 
mendanL's ir r įvarė ketvii- 
tąjį namo.

“Puikiai pasielgėt, vyrai, 
kartoja komendantas, “tad 
imkite lopetas ir išsikaskite 
duobes’’.

Po keliolikos minučių nuai

dėjo šūviai ir trys lavonai jr’ 

gulėjo duobėje. O komendr.-

Dabar Vokietija nori, kad 
būtų taika, o Anglija ir Pran
cūzija, kad karas būtų tęsia
mas, nors dar vakar jos kal
bėjo apie taikų.

Anglai ir prancūzai skelbia, 
kad jie kariauja, gindami Le
nkiją. Bet buvusi Lenkija ne
gali būti atstatyta. Dėl to bū
tų neprotinga kariauti. Todėl 
anglų ir prancūzų vyriausy

bės dabar bando dėtis demo
kratinės santvarkos gynėjomis 
prieš vokiečių bitlerlzmų ir 
paskelbė, kariausiančios iki 
hitlerizmo sunaikinimo.

Bet Prancūzija ir Anglija 
turi visai kitų tikslų, apie ku
ri JU vyriausybės viešai T 
kalba. Šie tikslai štai kokie:

Anglija turi 47 milijonui 
gyventojų, o jos- kolonijose 
gyvena 480 milijonų. Pr.mcū- 
zijoje gyventojų yra 42 mili
jonų, o jos kolonijose 70 mili
jonų. Šios dvi va'stybės, val
dydamos tokias milžiniškas 
kolonijas, turi galimybę pir
mauti visame pasaulyje.

Vokietija yra pavojinga an
glų ir prancūzų kolonijoms. 
Šios dvi valstybės bijh jų nu
stoti ir tuo būdu netekti pa
saulinio pirmavimo. IS to ma
tome, kam reikalingas šis ka
ras.

tas kartojo 'kareivinais: “Pui
kiai (čudno) šaudote vyrai”.

“Ž. P.”

Tegus kitas tave giria, o ne 

tavo paties burna
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
skus) laikęs ulinę ant June- Stankiūtė, o iš Katalikų Vei- lienė, M. Matonikienč, M. Už- 
tion perkėlė biznį naujon vie- kimo Centro raportavo M. davienė, A. Balkienė, O. Ba-

Dar žodis prie
Reikalingos Pastabos

(iai kai kurioms ir kuriems 
nepatiko mano pastaba apie 
veikėjas nepriklausančias prie 
vietinės parapijos, bet kad 
tiesa, tai ir pati Žinanti pri
sipažįsta. Be reikalo užtarinė
ja ir teisina. Čia parapijos 
gyvuoja jau po 20 metų, o tos 
veikėjos dar tik keli metai 
nepriklauso, kaip tik rageliai 
užaugo dėl nesurengto pager
bimo. Dėl to ir parapija ne
gera.

Kas link laisvamanių, tai 
man gerai žinoma Vilniaus 
Vaduoti Sųjunga ir paviljono 
veikla. Ta‘s nei nebuvo prime
nama, tik vietinėms mažoms 
grupelėms laisvamanių paren
gimams visa širdim patarpi
ninkauja. Net man pačiai yra 
pasiūlę laimėjimo tPkietėlius 
.pirkti. Katali'kė's, o laisvama
nių tikietėlius platina. Apie 
tokias ir buvo kalbama. Tad, 
nereikėtų Žinančiai užstoti už 
kaltininkes. Kiekvienos parapi 
jos klebonas jausis pažemini
mo, jei jo parapijoj net val
dybose užėmusios vietas, o 
prie parapijos nepriklauso. 
Tai jau aišku, kati einama

prieš vieningumų. Jei į veiki
mų arti atvažiuoti, tai ir į pa
rapijų tie*k pat.

Maža veikėja

Prof. K. Pakštas 
Kalbės Detroite

Vasario 9 d., 1940 m., Lie-- 
tuvių svetainėj plačiai pagar
sėjęs mokslininkas dr. K. Pa
kštas, Lietuvos Vytauto uni
versiteto profesorius, kalbės 
Detroite.

Tų vakarų bus paiminėta 
reikšmingas Vilniaus atgavi
mas. Prof. K. Pakštas plačiai 
nupieš Lietuvos padėtį, ypač 
Vilniaus krašto reikalus, nes 
tas viskas jam kuo geriau
siai žinoma. Visiems bus labai 
įdomu išgirsti jo kalbų. Tam 
vakare bus ir daugiau pamar
ginimų, ajsie ka pranešime vė
liau.

Vilniaus atgavimo paminė
jimų rengia Federacija, kurių 
sudaro visų trijų parapijų dr- 
jos ir pavieniai darbuotojai.

Rengimo Komisija

ton 2540 W. Fort St., kampas Vaičiūnaitė ir O. Banionienė 
US St. Pirmiau kata'ikiškos pranešdamos, kad nuo dabar 
spaudos nusipirkdavo prie ba- Dėt. Liet. Katalikų Veikimo 
žnyčios, bet norėdamas sekti į Centras bus A. L. U. K. Fe- 
lietuvių gyvenimų, užsisakė deracijos skyrius. Kvietė na- 
dienraštį “Draugų”, kad kas . res atsilankyt į susirinkimus
dien lankytų jį 'su naujomis ir susipažint su Fed. tikslais, atskaitų iš ‘To.,d shower” va

nionienė, M. Gustaitienė, U. 
Mičiutienė, P. Medonienė, R. 
Stankienė, M. Blaskevičienė, 
V. Marozienė, O. Kiuberienė, 
K. Valitkevičienė ir O. Jur
gutienė. K Paurazienė išdavė

žiniomis. S. Klapatas yra ge- A. Baronienė kvietė į Šv. Ju
ras rėmėjas parapijos ir kitų rgio parap. bazarų. O. Kremb- 
naudingų darbų. lienė raportavo apie loterijų,

Pijus Grybas, ilgametis kat. pirm. Kratavičienė ragina na-
spuudos stambus rėmėjas at- res pasiimti nors po vienų kny 
naujino “Draugo” prenume- gutę bilietų, J. Astrauskienė 
ratų. Esu, dabar į vedus “ Drau a Įvežė rankom pasiūtų kakl- 
gan” naujus skyrius, jokiu rų ir dėkojo už siuvime pft- 
biulu negalima be “Draugo” galbų: S. Slazinskienei, M. 
apseiti. P. Grybas ne tik pats Mikalsevičienei, IT. Rakauskie 
•spauda apsirūpina, bet turi nei, O. Jurgutienei ir ne sij- 
noro padaryti “medžioklę” jungietėms, kurios darbavos
po lietuvius praplatinimui 
“Draugo”. Sveikinantis tėvy
nainio pasiryžimas.

P. Grybas laiko alinę 2540 
Bagley Avė. Nepamirškime 
savo tautiečių, geni katalikų 
darbuotojų, spaudos rėmėjų 
paremti kiekviena proga. Jų

i biznio vietoj dar galėsim pa
siskaityti ir dienraštį “Drau
gų”.

Daugiau tokių biznierių.

duoda sulaukti Šv. Kalėdų ir LIETUVIAI DAKTARAI 
Naujų Metų! O. Y., koresp.| ■■ ■ ■ - ---- —

WEST SIDE
Biznieriai Spaudos 
Rėmėjai

Stasys Klapatas (Klapatau-

Jonas Paplinskas su katali
kiška spauda darbuojasi kiek 
tik gali. Ar kas įsileidžia į na
mų, ar ne, jis apnešioja, kur 
tik gali pasiekti. Dabar jau 
platina ir “Draugo” dailius 
kalendorius. Patartina visie
ms, išėjus iš bažnyčios nusi
pirkti lient po vienų gerų lai- 
k raištį: “Draugų”, “Darbini
nkų”, “Lietuvių Žinias”, ‘A- 
meri'kų’, “Laivų”. J. Paplin
skas jau negali dirbti. Tad 
nors su laikraščiais užsidirba 
kelis centus.

Kalėdų numeris penktadie
nio laidos bus pilnas Detroi
to žinių. Patartina įsigyti tų 
numerį. Tilps daug ir sveiki
nimų. Koresp.

Linksma Pramogėlė

Nueikite į artimiausių MARK S krautuvę po num. 4736 So. 

Ashland Avė., 6409 S. Halsted St., arba į kitas MARKS krau 

tuves. Visos krautuvės yra atdaros iki 10 valandos vakare 

ilki Kalėdų.

Gruodžio 7 d., sų-čių 64 kp. 
įvyko kauliukų lošimo vaka
ras pas narę Paulinų Gasčevs- 
kienę, naujame jos name.

Narių susirinko skaitlingai. 
Dalyvavo ir keletas viešnių. 
Vakaras linksniai praleistas. 
Laimėtojos džiaugės gražiomis 
rankdarbių dovanomis, kurias 
narė P. (la'sčevskienė padarė. 
Be to, maloni rengėja visus 
pavaišino. Už tokį pasidarba
vimų sij-tės nuoširdžiai dėkin
gos P. Gasčevskienei, neseniai I 

'atvažiavusiai iš VVilkes Barre, 'I . . Ti Pa. Ten irgi buvo pasižymė- 
i jusi gražia darbuote. Draugi- 
1 jose buvo užėmus valdyboje
vietas.

Atvažiavusi Detroitan įsira
šė Moterų Sų-gos 64 k p ir 
pradėjo darbuotis.

Linkime jai kuo geriausių 
sekinių. Koresp. A. A

EAST SIDE
Iš Motery Sąjungos 
54 kuopos veikimo

Gruodžio 6 d., Šv. Jurgio 
mokyklos svetainėj įvyko M. 
S. 54 kp. metinis susirinki
mas ir “Food Sliovver” vie
tinių seserų naudai. Susirin
kimų vedė pirm. O. Kratavi
čienė. Pranešta, kad. serga vie
na narių: I. Stanevičienė. Li
nkini jai greit pasveikti. Iš 
jaunamečių raportų išdavė C.

karo.

Valdybos narėms algos 1940 
iii. nutarta mokėti sekančiai: 
nutarimų rašt. $10.00 į metus, 

[ Į finansų rašt. $36.00 į metus, 
iždininkei $6.00 į metus, ko- 
resp. atlyginti už pašto žen'k-

seserų naudai.

Sausio 25 d., 1940, bus va
karas Šv. Jurgio parap. sve
tainėje ir sykiu loterija kald
ros ir $5.00. Be to, dar kuopa 
paskyrė $10.00 žaidimų laimė
tojams. Įžanga 25c. Penias 
skiriamas seserims Pranciškie- 
tėins (statybos fondui).

Pirm. Kratavičienė 'susirin 
kusias supažindino su Sr. M. 
Victoria ir Sr. M. Felicija ir 
kuopos vardu įteikė .dėžes, 
maišus valgių Šv. Jurgio par. 
seselėms. Motina Sr. M. Vic
toria visoms dėkojo. Sr. M. 
Felicija, neseniai grįžus iš 
Lietuvos, įdomiai papasakojo 
apie Lietuvų, mo-tens 'ir jų 
veikimų.

Pirm. Kratavičienė pranešė, 
kad lietuvių kalbos ir rašto 
painokos, vedamos Sr. M. Fe
licijos, dar tęsis antradieniais 
ir penktadieniais iki gruod. 
20 d., parap. mokykloj. O. Ju
rgutienė raportavo, kad per 
du siuvimo suėjimus vargšams 
pasiūta ir įduota “Goodfel- 
lows” fondui. Sekančios auko
jo medžiagų arba pasiūtas su
kneles: M. Rutkauskienė, E. 
Petrauskienė, M. Laurinaitie
nė, M. Vaičiūnaitė ir A. Lau
rinaitienė. Siuvo pačios: S. 
Mikalsevičienė, J. Astrauskie
nė, K. Dailidienė, O. Kremb

lelius, popierų ir pan.

Pataisymas
Praeitos savaitės penktadie

nio numeryje korespondenci
joj iš Lietuvos Dukterų vei
kimo turėjo būt pažymėta, 
kad draugijos valdyboj mar
šalka K. Barkauskienė, kores
pondentė O. Jurgutienė.

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yra nuolankumas.

LIETUVIAI DAKTARAI

1940 metams valdybon iš- [Telefonas HEMiock 2061 
rinkta: dvasios vadas kun. J.
Čižauskas, dr. kvotėjas dr. J.
Jonikaitis, pirmininke Ona 
Kratavičienė, vice pirm. Julė 
Medinienė, finansų rašt. Mag
dalena Stankienė, nut. rašt.
Marijona Vaičiūnaitė, iždinin
ke Petronėlė Medonienė, iždo 
globėjos Antaneta Kaminskie
nė ir Ona Kremblienė, mar
šalka Ona Banionienė, indų 
tvarkytoja Marijona Šaltienė, 
knygų prižiūrėtojos Rūta Va
latkevičienė ir Marija Kase- 
vičienė, koresp. Ona Jurgu
tienė, jaunamečių vedėja A- 
dela Barštaitė. Atstovės į Fe
deracijos susirinkimus V. Če- 
pulioniūtė ir M. Vaičiūnaitė.

Centro pirm. E. Paurazienė 
kalbėjo apie naujų narių va
jų, kuris prasidės sausio 1 d.,
1940 ir tęsis šešis mėnesius.
Naujos narės galės Įsirašyti 
be įstojimo mokesčio. Prane
šė, kad Moterų Sųjungos ju
biliejinę knygų dar galima 
gauti. Kurios dar neturi, pra
šomos įsigyt.

DR, JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue

VALANDOS
Nuo 9 ryte iki 8 vakare 

Sekmadieniais ir šventadieniais 
pagal susitarimą

TeL Cicero 1484.

DR. S, R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Pergyvenom 1939 m. ir pra
leidom jų margumynus: ba
lius, bankietus, gegužines, pa
mokas, seimų, vajų ir tam pa
našiai. Auginom kuopų, vei
kėm tautai ir Bažnyčiai. Tie 
darbai reiškė mūsų santalkų. 
Taigi, mylimos sųjungietės. 
pirmyn! Dvigubai nuveikim 
1940 metais!

La. Aukščiausias visoms

DR, A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal suta/ų.
Ofiso telefonas PROzpert 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL YARDS 5667

DR, FRANK G. MINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir Pagal Sutarti.

DR. P. J. BElNAR
IBEIN ASAUSKAS, 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rea. — Yarda 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Tel. Yarda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12)

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 JG k 

Šventadieniais 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*'

ir akinius nrltaiko *.
3343 S. Halsted Street

IRsTatkoSF
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* A

Penktadieniais 
Valandą. 10-12 ryte. 2-6. 7-0 p. —
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais rr
Šeštadieniai*

Valandos: 3—R P. M.

OANal 6960

DR, WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vak«4>-
ir pagal sutartį.

dr7f, g. winskunas
rHYSICIAN AND SURGBOM 
2158 W. CERMAK &OAO

Ofiso teL Canal 2340
OfiRo Vai. 2—4 ir 7—0

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

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
4729 So. Ashland Ava.

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

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai ryt

Telefonas HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR OHIRURG/ 
2415 VV. MARųuette Ri 

'Ifiao valandos:
10—12 vai. ryte 

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

Susitariąs.

' DR. MAURICE KART
GYDYTOJAS IR CHIRUI 
4631 So. Ashland A ve.

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS N ARK

y*.-*. - m

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesalc Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
RBPUBLIO 6051

PASKOLOS
Greitai Ir Pigiai ant

1-Mįl MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai nnt |*adėtų pinigų iimokami Vas. ir Rugp. mSneaiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $8,000. 
per Fe<l. rai Savings aml lx»an Ineunuice Corp., W«ehln»«on, D. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečlad. nuo • v. ryto Iki ( v. v. 
Pirmadieni. Ketvirtadieni Ir AeMadlen) nuo S v. ryto Ikt ( v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joeeph F. Grlbaiiakaa, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

%«• 6968 So. Talman Ava 
Res. TsL GROvehiil 0617 
W(» TsL HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nsdfiliomia snaitanm

fai YARde 6021
Ras - KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

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

2423 W. Marųuette Road

Ofise Tai VTRvinls 003W 
Reaidencijo, tol BEVorly 8244

dr t DUNDULIS
DR. STRIKOL’IS

PNYBIOIAN and BURGSOM

<645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS i 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak

Nedaliomis pagal sitarti,
Offioe TaL YARde <787 
Vamq TaL PROapoot 1888

OR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road

Valandos i 1—8 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonai RBPnhlic 7868

Offiee Phone Ree aad Offioe
PROspeet 1028 8SA0 B. Leavitt Bt 
Vali 24 pp ir 7-8 vak. CANal 0708

OR. J. J. KOWAR
(KOITABSKAB) 

GYDYTOJAI IB CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St, Chicago 
Tretiadieaiais ir Sekmadieniab

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 
Resideamia

8060 So Claremont Avė
Valandoe 0—1 ft A lf. 

Wpdolinmi» murai sutarti

▼ui OANal A267
Rea Tai. PROanect 6AB0

OR. P. I. ZALATORIS
©YDYTOJAS TR OHIRURGAB 
1821 So. Halsted Street į

Rerideneiia 6600 Ro. Arteeian Ai 
VALANDOS: 11 v. rvto iki 3

6 iki 0 vakare

▼ai YARde 2246

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

<645 Sn Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vai.’ nu« 0 rvto Iki 8 vakaroOeredol v\ar-et
OR. V. E SIEDLINSKI

nAHVMTAG
4143 Smith Archer Avc

Telefonas Lafavetto 8G60 
tntradiaeiaie. Ketvirtadieniais 

®«nH«dlaeiale
4631 So. Ashland Avė. 

Tel YARda 0004
Pirmadieniais, Treėiadieniaia h

teitediaaiaia



DRAUOIS Penktadienis, gmod. 15, 1959

PASTABOSPAS JAUNIMO VADUS MOTINOS VARGAI IŠ L. U. C. GYVENIMO
1. Scena.

Maryte, su Mekais ir kler
kais, pridėk kiek išnaujos, j
kad būtų gardžiau. Tėtė par-1 Paprastai studentai turi su- kad nebuvo numatyta jokia

PASIKALBĖJIMAS SU
[UN. A. LINKUM
Jauninu} suorganizuoti te- 

£di tik asmenys, turį tikrai 
jaunuoliškų dvasių ir užtek- 
inai energijos bei pasišven- 
tuno.

Kaimo gryčia. Silpna bala
nos, ar lemputės šviesa. Mo
tina 36-40 m. lopo drabužė
lius. Jonukas 9 m., Stasytė 
10 m. mokinasi skaityti. Ma
rytė 16 m. visų laikų bulbes 
skuta, ruošiasi. Jonukas žval
gosi, šnibžda Stasytei į ausį, 
kruta, gniaužo elementorių. 
Motinai bekalbant, Marytė 
Jonukui grųsina pirštu. Jonu
kas jai liežuvį rodo.

MOTINA. Kad gi tie vai
kai nežmoniškai drųsko savo 
drabužėlius! l>ar taip nese
niai pasiūti marškinėliai ir 
jau sudraskyti. Kaip jis čia 
galėjo perplėšti, aš nesupran
tu. Tur būt, karstėsi tvoro
mis, ar su vaikais drųskėsi, 
pešėsi kaip kokie gaidžiukai. 
Kažin, kaip ten bus toliau, 
bet, kol vaikai maži, vargas 
su jais. Duotų Dievas bent 
Šv. Dvasių jums, vaikeliai. 
(Tuo tarpu pažiūri į vaikus). 

Jonuk, ko žvalgai

M.A. — M.A M.ik. — M.A.įvažiuos iš miško suvargęs, su- sirinkimus, kas trečių niėne- 
j šalęs, tai jam bus stipresnė šio sekmadienį. Šiuo kartu 

SE'sriuba, kulių jis mėgsta. Tik, susirinkimas buvo paankstin- 
vaikuti, negaišuok. Vakaras tas viena savaite, kuris įvyko
jau čia pat. ((Kreipiasi į gruodžio 10 d.

pratęsda-IL, . . m 4 I1 v i Stasyte). Tu Stasyte, mano ... . ,. , . . . De eilinių reikalų apian-
gero,p dukrele, parodyk kų tu
moki.

Mama. 
S.E. — 
Sesė.

S. E, S. E. —

(Nedripsiai ir 
mas) B.K.O., B.R.O. — B.R.O 
L.I.S. — lis Brolis.

T.l.L. — Til, T.A.S. — tat 
Tete.

MOTINA. Kur tu matai 
“tete.”! Žiūrėk raides!

JONUKAS. Mamyte, buvo 
baba, mama, sesė, brolis, tai 
dar reikia tete.

l'Š. . Mamytę, 
Visų Šventų

STASYTĖ 
jau moku 
nijų.

MOTINA.
(rodo vietų) štai nuo šios 
vietos. (Stasytė negreit, bet 

ai skaito. Beskaitant įei-

mo, buvo nubalsuota priimti

paskaita, o vieton ton — ge
neralinė repeticija. Aišku, ar
tistai visi susirinko, o jų,
rengimam gruodžio 17 d. va- *
karui, yra virš 20.

Bostone leidžiamas katali
kų “Darbininkas” vėl atnau
jino savo puslapiuose jaunie
siems skiriamų skylių “Jai> 
nimo Aidus.” Tenka “Darbi
ninkų” ir “Jaunųjų Aidų*

Vieni, ypač bale tini nkai iš- vedėjus ir bendradarbius pa
dykavo, demonstravo savo

naujų narę — Josepbine Pet- menų, o kiti, su dramatiško
mis rolėmis, kurie kiek giliauirų grizo

rių metų

čia gi

i mdįyįpjavinį 
Gerai, skaityk Įnažijoje. Dėtf

kūlio mankštos;

žvelgė į savo pareigas, 
ges ginu imsi, nervavosi, mokėsi. Ma- 

knlbų ir!b'L vyrai, užsidėję balerinų

rupi-

i. i kostiumus su visais kitais

Daugiausia organizaeinia- 
le darbe parapijose gali pa

daryti klebonai ir vikarai, 
ieš jie savo parapijiečius la- O tu, Jonuk, ko žvalgais! 
mi gerai pažįsta ir turi pa- Žiūrėk į knygų, elementorių, 
itikėjimo. ;o ne žvalgykis į visas šalis.
Spaudos ir organizacijų • STASYTĖ. Mainyto, Jonu- 
ikalu nuvykstu pas Šv. Pet- kas nesimokina, jis vis juo- 

o ir Povilo parapijos (12259 kiasi, spardosi, neleidžia skai- 
So. Emerald ave.) klebonų' ty-fj.

A. Linkų.
Kaip Jūsų parapijoje gy- 

/uoja jaunimas?

“kun.

Galime sakyti gerai, 
-avo klūbų, salę.

Turi

MARYTĖ. i'a»p, taip. Aš 
pati mačiau, kaip jis <1 arijo 
si. Aš jam pagrųsinau pirštu, 
o jis man liežuvį parodė.

MOTINA. (Motina kraipo

muši ir augusi) 
va ir jos žmonės tlhbar yra 
artimesni ir meilesni. Žada

T. .ibūtinai dar aplankyti Lietu- 
Jezui i , .* J .

vų ir vėl apsigyventi ilgėles
niam laikui. Jai teko netikė-

Na, skaityk! į \ncT «• »• Dai čia pasilikti dėl užėjusio
JONUKAS. T.l.L — Til, Amen kalo; viena, kad pavojinga

T.A.S. — tas .. (vaikas tyli) ’ Idabar važiuoti, kita, berods,
MOTINA. Na! ELGETA. (Dairosi lyg ko'Kitų valstybių piliečiai neįlei-
JONUKAS (Žiūri į moti- i’škodama ant žemės. Tų pa-1 džiauti Europon Ik- ypatingai

nų) Nežinau, mama. stebėjus, Stasytė, skubiai Pa-j svarbaus reikalo.

MOTINA. Kumseia užduo- in'a kėdę ir padeda prie se- ! ...............
j . -«. m n tės siikvdamji 1 Nežinia, kodėl naiių iiela-da vaikui per nugarų) Šia nureb šaunama j ’ *

jbai daug atsilankė. Gal tųdėi,

MOTINA. Tau reikia ža
bos, ne “tete.” Tu žiūrėk,

na elgieta.) 

ELGETA. Garbė
vaikuti į raides, kaip ten sto- Kristui. (T|} aakv<huna 
v., o negalvok, kas nereikia. V1J nnlenliia).

VISI. Per amžių amžius, i

gal-

i Lietu- ln°teriškų rūbų priedais, jau
tėsi smagiai, nes visu laisvu
mu bei laimės šypsena suki
nėjosi ir improvizavo su de- 
tališku tikslumu “švelnumų”

sveikinti ir palinkėti laimin
gų ateities dienų.

Šiomis dienomis Chicagos 
Meno Institute (The Art In
stitute of Chicago) vyksta 
dvi tapybos ir skulptūros pa
rodos — Italų ir Amerikos 
50 metų apžvalginė paroda. 
Ar daug mūsų jas aplankė? 
Vis dėlto, būtų pravartu jas 
aplankyti.

|tau
tingėk ir žinosi. Skaityk! 

JONUKAS. T.l.L. — Til,
T.A.S. — tas.. (Tyli). 

MOTINA. Ar nematai'!
Skaityk gi! .... Tiltas! Til
tas !

JONUKAS. Tiltas, Tiltas. 
MOTINA. Vargas man, 

vargas su tavim vaikuti! Tu 
pasensi ir neišmoKd skaityti. 
Ruinbino Srasaika* už tave 
šešiomis savivcnuis jaunes-

“nežinau.” Mokinkis, ne-

„ galvų į šonu's ir sako) Jonuk,
Ar yra Vyčiy kuopa? ur ,uatai ties adverija

Ji vėl užmigo. Jau tris įkištų? Tai tau, ir gausi, jei-1 M18» ° j’s> ’«» jau skaito 
tart buvo atgaivinta, bet ir 1 gu nesfmokinsi ir nebūsi ge-i Rytmetines Maldas, Jėzaus 
ėl užsnūdo. Blogiausia, kad ras. Su pirštu nebadyk ir
rūksta tinkamų vadų iš jų neteršk lementoriaus (ele

mentoriaus), bet paimk 
plunksnų, kaip mokinau, ir 
sėskitės. Dar neišmokai žo
džio pc-r skaityt i, o jau trečių 
lementorių įdėsi

[iačių tarpo.
Girdėjau dėstote lietuvių 

talbą vienoje seminarijoje. 
Ar daug ten lanko Hetuvių?

Taip, jau dešimti metai, jumis, vaikeliai, kol jus išmo
kai lietuvius klierikus “Quig- ;kinsL Praf>J0 rudno> snlau_ 
.ey Preparatory” Seminari- kėm Advento, o tu kaip sto-

A ardo Litanijų, o tu, begėdi, 
žružio negali išskaityti.

MARYTĖ. Mamyte, vaka
rienei bulbienę išvirti su klec- 
kais, ar be klerkų,

MOTINA. (Kiek pamųs- 
\aigah su Turim blėkų, tai išvirk,

joj mokau kalbos. Tenka nu- 
! vykti tris kart per savaitę

vėjai, taip ir tebestovi ant 
vietos. Dienų po dienos gal

Pirma tų seminarijų lanky- atvažiuoti kalėdninkai; kuni-
davo po 60 lietuvių, šiemet 
yra apie 30.

Ar nebūtų galima tenai 
įsteigti Studentų Sąjungos 
.<oopą?

Galima, tik reikia su jais 
rtiminu susipažinti ir rasti 

keletu energingesnių berniu- 
ku, kurie sugebėtų vadovau
ti. - Geriau gal būtų su jais 
usidraugauti parapijose ir 
en įtraukti į organizacinį 
eikimų.

Ar teko Jums beshnoant 
jaunimo organoaci-

ose?

Dauginusia

gelis paklaus, kų mokate, 
lieps paskaityti. Vaikučiai, j 
padarysit sau ir man sarma- 
tų, jeigu pasirodys, mažai 
mokų. (Prieina prie Jonuko) 
Na, slebzabok! (sliabutfk) 
Čia. (Nurodo vietų).

VAIKAS. B.A. — B.A. 
B.A. — BA. Baba.-

dentų skaičius ir neprisitai
kyta prie Amerikoj gimusio 
jaunimo dvasios. Sumažėjo ir 
seminarijose lietuvių studen
tų skaičius, o ir tas pats dar 
išsiskirstė.

O taip! 
menkos L. K. Moksleivių 

draugijoje. Redagavau ir jų 
prganų “Moksleivį.1’ ši drau 
i ja suinažėjo ir visai išnyko 

rodos 1926 m.), kai sumažė- 
o iš Lietuvos atvykusių sta-

t,.|<o‘ Kaip patenkinti 
gu?”

“Drau-
i

“Draugas” kaskart darosi 
geresnis ir įvairesnis. Tik 
dar reiktų praplėsti iš kolo
nijų žinių skyrių.
Az___  * Skirius

t,
t

STASYTĖ. Sėskis, senute. 
ELGETA. Ačiū, vaikuti, 

ačriū. Tegu Dievas tau duoda 
sveikatų ir Šv. Dvasių, kad 
esi tokia gerutė. (Pamažu sė
dasi, lazda pas n ematoma, gal
vų kiek nuleidus žegnojasi.
Tyliai ar pusbalsiai kalba L 
Tėve Mūsų. . 1. Sveikų Ma
rijų.. Amžinų atilsį — tris 
kartus, toliaus tęsia balsiai)
Duok Dieve Amžinų atilsį tų 
namų mirusiųjų senelių, tėve
lių ir visų čia gyvenusiųjų | spautios 
dūšelėms. V. D. T. ir S 
Šv. Dv.

bei “gracijų.”
Stella Bartkus neturėjo

laiko stebėti, kas dedasi ap
link jų, nes ji, būdama publi
kacijos komiteto pirmininke, 
buvo užberta visokiausiais 
klausimais. Be to, Stella vai
dina svarbiausių mergaitės 
rolę — Onutę, Kazio mylimų
jų. B. P:

PRAŠOME SKAITYTI

Palengva atslenka ilgi žie
mos vakarai, kuriuos, tiesa, 
galima bus sutrumpinti šo
kiais, teatrais ir panašiai. 
Tačiau ar nevertėtų mums 
jauniesiems susirūpinti zsavų- 
ja lietuvių kalba ir kartkar
tėmis tais ilgaisiais žiemos 
vaka raks daugiau lietuviškai 
pasiskaityti.

Pasiilgusiems gerų lietuviš
kų knygų, Skaitymo Komisi
ja Lithuanian Book-of-tlie 
Month Club šiuomi siūlo Pet
ro Ruseckos knygų “Išniekin-

šios visos kovos su rusais, 
lietuviškas sumanumas, pir
mųjų vadų nepaprastai sunki 
darbo dirva pačioje liaudyje, 
nevienas keršto aktas atliktas

Seniesiems beaimanuojant 
jaunųjų nntautimu ir nekūry- 
biilgumu,j Štai. turėtų malo
niai nustebinti Lietuvių Uni
versiteto Klubo (LUC) ruo
šiamas gruodžio 17 d. vaka-

šie ras» kuriam ir veikalų ir mu
zika ir, berods, baletą parašė 
patys studentai.

tos Vėliavos.” Tie, kurie šį i prieš tautos skriaudėjus,
pasiūlymų priims nesigailės, j ir daug kitų panašių dalykų 

šioje knygoje. 
Šių knygų su pamėgimu skai-

ociimj ic į

uždraudimo

“Išniekintos Vėliavos” yrai^a aPra^y^a
rinkinys trumpų apysakų iš '

laikų 11 «iaunluas ir senesnieji. 
n'|Ne vienas senesn ųjų mūsų

(Bus daugiau)

Neužsitikėk draugais ir g*- 
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo; 
nes greičiau žmonės tave už 
mirš, negu tu manai.

tarpe dabar gali papasakoti 
šiurpulingų įvykių iš tų juo
dųjų mūsų tautos dienų, bet 
taip vaizdžiai ir tiek įvairių 
nuotykių tegali mums paber
ti begalo gobios plunksnos tik 
toks rašytojas kaip Petras 
Ruseckas.

Sesi Sveikiausi U. S. Jaunuoliai

Kaip jų įgyti. Kaip buvo 
aūkščiau pranešta, Litbuun- 
ian Book-of-tlie-Month Club 
yra lietuviškų knygų skaityto
jų ratelis, kurs partraukia iš 
Lietuvos pačias geriausias, 
įdouiausias knygas. Prisira
šyti prie šio ratelio galima 
labai lengvai, užsisakant Ko
misijos rekomenduojamų kny 

| gų. Pavyzdžiui, pora mėnesių 
atgal daugelis įsigijo Putino 
“Krįzė.” Tuo pačiu jie Skai
tosi nariais šio skaitytojų ra- 

i telio, kurs ieško pasigerėjimo 
lietuviškuose raštuose.

Kad įsigyti dabar Komisi
jos užtvirtintų knygų, “Išnie
kintos Vėliavos” ir tuomi už
sirezervuoti no vienų valandų 
malonaus skaitymo ilgais žie
mos vakarais, reikia tik pu- 
siųsti 5l) centų, išrašant čekį 
ar money orderį Lithuanian 
Book-of-tlie-Month Club, 129 
\\’est bSth St., Neu York Ci
ty, N. Y. šis užsakymas bu? 
kuogreičiausiai išsiųstos Kau 
min ir, knygoms už kelių sa
vaičių pasiekus Arnerikų, tos 
knygos bus išsiuntinėtos vi
siems išsirašusiems.

Norint pasinaudoti šia pro l 
ga kviečiame neatidėliojant 

įsiusti užsakymų.

1 Skaitymo Komisija

Nemačius ir neskaičius vei
kalo sunku kų nors aiškaus 

'apie jį pasakyti, bet jau vien 
tas jų kūrybinis užsimojimas 
yra sveikintinas ir girtinas. 
Linkėtina, kad ir daugiau 
jaunųjų pasektų jų pavyz
džiu ir pasistesgtų išjudinti 
iš stagnacijos mūsų bendrai 
meninį gyvenimų.

____________________ t

MĖGIAMA RADIO 
- VALANDA

Kas ryt iš WHIP stoties

Kiekvienų rytų nuo 10:00 
iki 11.00‘ valandos gitdisi 
Šaltimiero lietuviškos radio 
programos.

Kiekvienos dienos progra
ma yra gyva ir įdomi. Gra
žiai groja lietuviškas nielodi 
jas Kaimiečių Kapelija, kuri 
susideda iš penkių muziku li
tų. Visi dalyvaujantieji dai- 
nminkai-ės yra Chicagos 
rinktinieji lietuvių tarpe.

Daugiau ir daugiau jaunų
jų lietuvių klausosi šaltimie- 
ro programų. Ir daugelis yra 
pareiškę, “kad šie programai 
yra smagiausi lietuviški pro
gramai girdimi oro Išaugo
mis n

Visi yra kviečiami klausy
tis šių smagių progra? <ų.

. ”100 C.”
\



SPORTO ŽINIOS 1

KVIEČIA VISUS STOTI į TURNAMENTĄ
Illinois, Indiana ir \Visconsin basketbolo rateliai yra 

kviečiami stoti j Vakarinių Valstybių Lietuvių Baaketbolo 
turnamentų, kad būtų galima išrinkti geriausius ratelius, 
kurie žais vasario 4-tų Cicero stadijone, rengiamoj Ameri
kos lietuvių dienoj.

Turnamentas prasidės kelias dienas prieš vasario 4. 
Numatoma vasario 1-2 dienomis. Laimėtojai pirmos; an
tros ir trečios vietos bus siunčiami atstovauti Chicagos lie
tuvius Clevelando Amerikos lietuvių čampijonato turnamen
te, kuris įvyks balandžio 6 ir 7 dienomis Clevelande.

Rateliai, norintieji stoti į šį turnamentų, prašomi pri
siųsti žemiau paduodamų blankų.

^■■1 ■ MII —I ENTRY BLANK

Aliduest Lithuanian Championship Basketball 
Tournanient

Cicero Stadiumi, Feb. 1 and 2nd, 1940
Name of team ............................................................
Manageir ...................................................................
Address ...............:.....................................................
Plrone ............................. . .............................. ............

L. VYČIŲ MERGINŲ 
LYGOS STOVIS

N uoš.L P

Bridgeport 9 0 KMMI
Marųuette 5 1 833
North Side 3 3 500
West Side 3 6 333
Brighton Pk. . 3 6 333
K of L. Cli. 2 4 333
Cicero 2 7 999

Pereitų trečiadienį merginų

Mail to Tournanient Connnitte; 6912 So. AVestern Avė., 
Chicago, Ilk

SPORTO TRUPINIAI
— J. L. Juozaitis —

Futbolo sezonas baigėsi ir 
dabar lieka tik sporto rašyto
jams rinkti visos Amerikos 
žvaigždių komandų, kuri tik
rai yra vien tik garbės daly
kas, nes šios komandos nie
kuomet nesueis žaisti prieš 
viena kitų.

Šiais metais gana daug lie
tuvių sporto i ašy tojų" renka 
komandas, todėl rasite ir 
“Draugo” All-American fut
bolo komanda ant šio pusla
pio.

Basketbolo sezonas jau pra
sidėjo ir Chicagos lietuviai 
neatsilieka. L. Vyčių organi
zacijos lyga pradėjo žaidimus 
(rage Park salėj. Nors tik ke
turios kuopos stojo j lygų 
šiais metais, beto žaidikų ran
dasi gana gerų.

Minėjimas Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių šiais 
metais įvyksta Sporto Stadi
jone, kur dalis programos 
bus pavesta sporto rungtynė- 
jnis. į komitetų įeina gana 
wg jaunimo ir sportininkų, 

Rrnrie kviečia senesnius veikė
jus prisidėti, ir vasario 4 at 
silankyti ir pamatyti, kų šios 
kartos veikėjai gali padaryti

saulyj nebuvo, nes ne vienas 
čempionas nėra iškovojęs čem 
pionato šešis kartus iš eilės. 
Bez to, Platakis sakos, kad 
dar ir toliau manus dėl kelių 
nietų tų čempionatų pasilai
kyti.

lyga pirmų kart praleido sa
vaitę be padarymo naujų re
kordų. VVest Sidės tymas lai
mėjo 2 žaidimus nuo Ciceros 
kuopos. Cicero komanda lai
mėjo antrų šių metų žaidimų 
iš VVest Sidės. Išskiriant 
Bridgeport ir Marųuette Par 
ko tymus, kurie yra daug ge
resni negu kitos penkios ko 
maudos, visi tymai yra gan

t

lygaus stiprumo ir ežinia, ku
ris iš jų laimės trečių vietų.

Individual stovis lig šioliai 
taipgi parodo, kad Marųuette 
ir Bridgeport merginos ge
riausios žaidikės. Be to, No. 
Sidės žaidikė Alice Manstavi- 
čienė stovi pirmoje vietoje su 
137 nuošimjiu. Sofija peru
tis ir Anna VVaicek antroj 
vietoj su 127.
Merginų Individual Stovis ’

(Pirmos dešimts)

$1,500.00 Dovano Mestirnikams
Lapkričio 19 d. prasidėjo “Draugo’’ skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj “Drangas“ duoda $1,500 DOVANŲ vaitus 

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai

tytojų skaičių.

Pirmoji dovana  $500.00

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

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

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

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

Bus ir kitų įvairių dovanų.

Konteste gali dalyvauti visi Lt i aviai.

Šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal 

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla 

tinimo vajaus kontestininkus.

Kun, J. Mačiulionis, M.I.C.
“Draugo” administratorius

Rytojaus žaidimai:
7:30 v. v. Imni. Coneeption 

prieš North Side K of L.
8;'30 v. v. Amer. Can Co. 

prieš Marųuette K of L.
9:30 v. v. Goons A. C. prieš 

Brighton Pk. K of L.
Brigeport — Bye.

“DRAUGO" “ALL AME
RICAN LITHUANIAN" 
KOMANDA

ina daug. Taipgi gaila, kad 
j kur atsižymėjo lietuviai, ten 
rasime juos visus toje pat po
zicijoje, ir kadangi tik vienų 
galime rinkti į tų vietų, rei 
kia kitas vietas palikti ma
žiau atsižviniejusiems.

Y'patingiai, centro pozicijo
je visi trys geriausiai atsižy- 
jinėję žaidėjai: Apolskis, An- 
I druska ir Zenieckis.

“Lietuvių All American 
Komanda”

Raymond Kreig, Oakley, III., 
kukurūzų karalius. (Acme te
lephoto)

L. VYČIU BOWLING 
LYGOS STOVIS

1. A. Manstavice, N. S. 137 1
2. S. Perutis, Bridg. 127
3. A.Į YYaicek, Marų. 127
4. A. Razbudas, Bridg. 12l
5. M. Daunis, Cicero 126
6. Adele VVaicek, Marų. 120
7. M. Yudeikis, Bridg. 117
8. Ella VVaicek, Marą. 115
9. H. VVaicek, Marų. 113 1

J. L. Juozaitis

Šiais metais “Draugo” 
sporto skyrius, kurs aug rašė 
apie futbolo žaidimus, dahar 
baigus sezonui, suteikia jums 
Garbės komandų.

Nežiūrint, kad šiais metais 
lietuvių žaidėjų, kurie būtų 
atsižymėję, skaičius buvo ma
žas, bet žaidikų ant regulia
rių komandų surašo buvo ga-

Player School Pos.
Stulgaitis, Cohunltia, .... E 
Bagdan, Holy Cross .... T
Drulis, Temple ................. G '
Zeineck, VVash. U............. C
Yanchius, Boston Col. .. G
Dobrus, • Carnegie ........... T
Yudikaitis, Fordham .... E j 
Yokubaitis, St. Louis U. HB
Hennis, Purdue ............. QB
Mažeika, St. Mary’s .... HB 
Brenkus, No. Dakota .. FB

RENGIA NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINĖJIMĄ 
VASARIO 4 D., 1940

Vasario 4 d., didžiuliam Ci
cero Stadijone, Chicagos ir 
apylinkės lietuviai • rengia 
bendrų Lietuvos Nepriklauso
mybės paminėjimo dienų. Ko
misija susidaro iš 100 asme
nų, kuri susideda iš visų vei
kimo skyrių ir organizacijų 
Chicagpjei, Ciceroje ir apylin
kių.

Yra planuojama padaryti 
šių dienų, viena, didžiausių vi
soj Chieagos istorijoj, 
šiol į komisijų

darbščių jaunuolių, kurie krei 
piasi į senesnius veikėjus dėl 
paramos ir patarimo.

Stadijonas jau yra gautas 
dykai, ir taipgi jau dešimts 
bačkų alaus yra padovanota. 
Profesionalai jau yra išrink
ti atlikti dalį programos ir 
prižadėjimai iš visų lietuviš
kų laikraščių ir radijo pro
gramų yra gauti, kad jie j»a- 
rems su publikacija ir kur tik 
galima.

Chicagos žydų organizaci
jos ir laikraštininkai prižadė
jo, kad jie rems ir ragins jų 
žmones ir jaunimų dalyvaut 
programoj. Pelnas bus skiria 
mas bus skiriamas dviem tik
slams: vienas dėl Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus, Vil
niaus šelpimo reikalais, o ki
tas jaunimo ir sporto reika
lams Amerikoje.

Sekantis komisijos susirin
kimas įvyks pirmadienį, gruo 
džio 18 d., 8:60 vai. vakare, 
Lietuvių Demokratų ofise, 

7912 So. AVestern Avė. Visi 
lietuviai veikėjai, kurie nori 
prisidėti prie komisijos, yra 
kviečiami dalyvauti.

Jonus Juozaitis

Lig

Ir tas laimingas, kurs už 
viltas kovoje kris, jei savo 
•kūnu tapo tiltas kitiems at
siekti garbės pilis.

A. Mickevičius 

pradžia

Eccl. X
Visokios nuodėmės

įeina daug yra puikybė.

L P j1 Nuo.

\Vest Side 22 11 666
Marųuette B 20 13 606
Marųuette A 17 16 515
K of L Pr. 17 16 515
North Side 12 21 363
Brighton l’k. 11 22 333

10. Joan Gestautas, Choir 110 
Ateinantį trečiadienį, gruo- ■

džio 20 d., Brighton Pk. su
tiks Chicagos Apskr. Chorų. 
Gruodžio 27 d., Marųuettt- 
žais prieš Bridgeportų dėi 
pirmos vietos.

Pereitos savaitės žaidimuo
se North Sidės tymas nugalė
jo West Sidės tymų net dvie
juose iš trijų žaidimuose. 
Alarųuette abu tymai laimėjo 
po 2 žaidimus iš trijų. Todėl 
stovis mažai pasikeitė.

\Yiii. Raginis, Marųuette 
A tymo narys, išmušė naujų 
Single game rekordų padary
damas net 251, ir todėl pra
lenkė \Vest Side Al. Radžio 
245.

Ateinantį trečiadienį susi
rems stipriausi tymai prieš 
viens kitų.

L. VYČIŲ BASKETBOLO 
LYGA

Chicagos Vyčių krepšinin
kai atidarė sezonų dvi savai
tes atgal Gage parko ginina- 
ziume, kuris randasi prie 55 
tos ir So. VVestern Avė. Čie 
žaidimai Įvyksta kas šeštadie 
nį ir publika gali matyti zai 
dimus veltui.

Šių metų Vyčių lygoje p., 
tik keturios kuopas būtent: 
Marųuette, Brighton, Bridge
port ir North Side; taipgi 
žaidžia prieš keturis svetimus 
tymus, todėl iš viso lyga su 
sideda iš 8 komandų.

50 Šmoty Paklodžių ir 
Abrūsų Setas, $14.95 - 

Ant Kredito!
Štai kų gaunate: 6 paklo

des, 81x90, 6 Priegalvės už
valkalus 45x36, 6 Terrv mau
dynės abrūsus 22x44, 6 Terrv 
svečiams abrūsųs 15x27, 6 

Terry wash cloths 12x12, 6 
nertus Indian abrflsus 14x14, 
6 daliniai lininius abrflsus 
16x29 ir 8 Terry Hsld.rs 
6x6’/2. Pasirinkimas 4 spalvų. 
Matykite mūsų skelbimų 3 
pusi. Kreipkitės į: MARKS, 
4735 S. Ashland. Avė., 6409 S. 
Halsted St. ir į kitas Marks 
krautuves.

HOVY TO CLEANSE ANO SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

• Don ’t suffer from bum
lng, smarting eye*.
Murinę brings you 
quick.ama*inį rtHef.
Murine’s siz eztra in
gredients completely 
wash away eye irrita- 
t i'on-make your eyes feel
ciean,fresh,alivel Ūse Murinetwicedsily.
•Eye strain due todust,driving, Klare, close work, 
movies, reading, tate hours. Murinę sriHnoteor- 
recteyedeficiencies. For treatment of organiceye 
disorders. see a conpetent prnfessioual at ance.

tL'RINL 
E Ve stYEYouft 1—11—

AI ALL DRUG STORES

SKELBKITE “DRAUGE’'
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BcSKŪLINAM PINIGUS
GREEN BAY PACKERS CRUSH GlANTS FOR j 

TITLE. Oecil Isbell (17), rifles a pass good for ten yards! 
to Don Hutson, Paoker left end, despite the frantic efforts 
of Frank Cope (36), Giant tackle. The Green Bay Packers 
crushed the New York Giants 27-0. (Acme Telephoto.)

ANT 1-Mįl MORGIČIĮĮ

S

E Kiekvienai ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 per 
Federal Savingi and Loan Insurance Corp. po United States 
Goversment priežiūra.

Iš CIevelahdo ateina žinios 
kad žaidimų dienos dėl U. S 
lietuvių krepšininkų meisteri, 
turnaniento ua nustatytos 
balandžio (April) 6 ir 7 d.

Chicagos turnaniento lai 
mėtojai irgi dalyvaus su m 
mažiau trim komandom. Ki
ti miestai, kurie lig sieliai uz 
si registravo yra, Baltimore, 
Duųuesne, Amsterdam, Del 
roit, Gary, Dayton, Akron ir 
Du Bois.

Joe Plateli (Platakis), Cbi 
cagos lietuvis, šeštu kartu 
laimėjo pasaulinį čempionatų 
handball rungtynėse. Netik 
mūsų Juozas yra vienatinis 
lietuvis pasaulio čempionas, 
bet dar irkofcs čempionas! 
Joks, kokio dar pirmiau pa-

32,000 SEE GREEN BAY PACKERS WIN PRO FOOTBALL TITLE, 27—0. Mėlio Falaschi, Giant full back (left) 
recovers Paoker Punt bloeked by Poole (23), Giant end, as Craig (54), l’acker ųuarterback, vainly reaches for it A 
record crowd of 32,000 sa\v the Green Bay Packers win the National Ptofessional Football Championship. (Acme Ph.)

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

5 Oris? vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- * 
S virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare.

= 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
JOHN PAKEL, Pres.

CKiCACO SAVIKGS & LOAN ASSOCIAPON
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wo
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTINI MMkil Ttstj Reni! WRT Fiann tyito L PMMmR t Vintalte Cem- 
poeiM Nis Been HelĮtiit; UTuk, RmNem, Nemos Woeien For Om Half A Cnfaryl

If you feel tired out, limp. Netlees, 
moody, denressed—if your nerve* 
■re constantly on rdge and you’re 
loaing y-tar hoy f iends to mote at 
trective, peppy ssnmea—SNAP OUT 
OP ITI No man likea a duil, tired, 
eranky woman.

All ynu moy need is a good reliable 
tonie. If so try famous Lydia E. 

' Pinkham’a Vegetahle Compound. 
Let lt stimulate gaatric juieea to hetp 
digest and assimilate more *hole-

snene food which your body usps 
direetly for energy —to help build 
up more ohysiral resistance and thus 
l.elp ealm Jittery nerres, lessen fe
male funltional dlstress and <vr» you 
Joyful huhbling energy that f. re- 
rterted thricut your whnle being.

Over 1,000,000 wn» en have re- 
ported marveloua beneflts from 
Pinkham’s Compound. Results 
shmtld dehįk! youl Tdepbnne your 
druggist right now for o bcttle.
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AMERIKDS LIETUVIŲ ŽINIOS
Džiaugiasi Vilniaus Atgavimu. - Sveikina 

Amerikos Liet. Biznierius
Verslininkų laiškas iš Kauno 

Džiaugiasi Vilniaus atgavimu. 

— Sveikina Amerikos Liet. 

Biznierius........................................>..........................

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro pirmininkas Chas. K. 
Pikielis, Pittsburgh, Pa., ga
vo iš Lietuvos Verslininkų 
ekskursijos vado, “Verslo”| 
redaktoriaus Albino Briedžio,j 
šitokio turinio laiškų, rašytų į 

spalių 27 d. iš Kauno:

“Nors ir labai sunkiai, per 
tris savaites, bet Kauna pa
siekėm laimingai. Laivų pus- 
antrai savaitei buvo sulaikę 
anglai. Tardė, net dviejų va
žiavusių vokiečių neišleido.

“Mūsų ketveriukė: dr. Kaš- 
kelis, Gricevieius, Valentu'ko- 
nis ir aš, į Lietuvų atvažia
vom spalių 9 dienų, tada kai 
buvo s’i itarta su Rusija dėl 
Vilniau. yV’uimo. Mus sto
tyje pasitiko Liet. Verslinin
kų Sųjungos centro valdybos 
generalinis sekretorius, kiti 
valdybos nariai, didelis būrys 
verslininkų, giminės ir žurna
listai. Visi džiaugėsi kad mes 
sveiki grįžome. Mums irgi 
džiugu buvo.

“Dabar Lietuva pergyvena 
didelį, tiesiog triumfališkų, 
džiaugsmų, kad grųžinta se
noji Lietuvos sostinė Vilnius. 
Šiądien, kada rašau Tamstai, 
mielasis, šį laiškų, mūsų ka
riuomenė pradeda žygiuoti į 
Vilniaus kraštų. Su kariuo
mene vyksta ir valstybės ra
diofonas, visas iškilmes trans
liuoja per radijų, ūpas visoje 
Lietuvoje labai pakilęs.

“Vakar Kaune buvo didžiu
lis Lietuvių verslininkų susi-

NAUJAUSI ir GRAŽIAUSI 
DARIAUS-GIRĖNO 

1940 METŲ SIENINIAI 
KALENDORIAI

Atvaizduojantieji abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spal
vomis, 15x20 didumo, labai pui
kus artisto J. Arlausko piešinys. 
Gražiausia Kalėdinė dovana nu
siųst Lietuvon. Kiekviena orga
nizacija, bei kliūbai privalėtų tu
rėti šių didvyrių kalendorius. 
Kaina — 25c už vieną. Užsakant 
pažymėkite kokiais norite mėne
siais, lietuviškais ar angliškais.

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

STANDARD CALENDAR OO., 
332 West Broadway,

South Boston, Massachusetts

rinkimas ir skaičiau paskaitų 
apie Amerikų ir lietuvius vai
zbininkus. Susidomėjimas bu
vo labai didelis. Tiesa, galiu 
pranešti kad aš grįžęs iš ke- ' 
lionės gavau paaukštinimų, 
mane paskyrė ir “Verslo” — 
“Amatininko,” vyriausiu re
daktorium ir Liet. Verslinin
kų Sųjungos Propagandos Va
dovu.

“Aš, kaip Lietuvių Versli
ninkų Sųjungos Propagandos 
Vadovas ir Vyriausias Redak
torius, dabar esu Sųjungos 
siunčiamas su paskaitomis į 
visus verslininkų skyrius. Iki 
Naujų Metų aplankysiu 40 
miestų ir visur 'kalbėsiu apie 
jus, broliai Amerikiečiai.

“Pranešk lietuviams vaizbi
ninkams kad apie jų darbuo
tę, nuoširdumų, parodytų 
mums, žino ir gėrisi visi lie
tuviai biznieriai. Mano ir kiti) 
delegacijos narių didžiausi 
padėkos žodžiai ir linkėjimai 
siunčiami visiems, visiems ku
rie 'mumis Amerikoje rūpino
si.

“Valio Lietuva, Amerikos 
Lietuviai, Ekonominis Cen
tras, valio laisva Lietuva su 
laisva sostine Vilnium!”

Vaizbos Butams Aplikacijos

Blankos

Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras trumpu laiku 
išsiuntinės visiems Lietuvių 
Vaizbos Butams ir Profesijo
nalų Sųjungoms aplikacijų 
blankas. Kiekvienas Vaizbos 
Butas privalo suregistruoti 
savo narius ir jų aplikacijos 
blankas 'surinkus prisiųsti E- 
konominio Centro valdybai.

Ekonominis Centras yra tai 
Amerikos Lietuvių Biznierių 
ir Profesijonalų organizacija, 
susideda tik iš Vaizbos Butų 
ir Profesijonalų Sųjungų ofi
cialių įgaliotų delegatų, todėl 
visi Vaizbos Butai privalo 
neatidėliojant įsirašyti į Eko
nominį Centrų formaliai, įra
šyti į jį visus savo narius, 
kad su pradžia 1940 metų ga
lima būtų pradėti mo'kėti į 
Ek, Centrų narinius mokes
čius ir kad Ek. Centrai galė
tų pradėti funkcijuoti kaipo 
rimta, stipri Amerikos Lietu
vių organizacija.

Netrukus Vaizbos Butai ap- 
!aikys ir savo įstatus bei E- 
konominio Centro statutų.

Gerbiami biznieriai ir pro-

DRiroia

J
Vairininkas Bill Lear padeda išlipti iš lėktuvo judamųjų 

paveikslų komedijanto Moya Olsen dukteriai Ole. Iš Los An
geles, Calif., aedromo jiedu buvo pakilę paskraidyti. Vos pa
kilo nuo žemės pasirodė, kad lėktuve kas nors netvarkoj ir 
dėl to turėjo leistis žemyn. Pasiekus žemę lėktuvas apvirto, 
tačiau abu išliko nesužeisti. (Acme telephoto)

fesijonalai! Mes būsim dau y 
stipresni kaipo lietuviai A 
merikoje, jeigu susirišim ne 
tik į savo paskirus mažus ar 
didesnius būrius savo ki.loni 
jose, bet kai susirišim per A- 
merikos Lietuvių Ekonominį 
Centrų į galingų Visos Ameri 
kos Lietuvių Biznierių ir Pro
fesijonalų organizacijų.

Gavę aplikacijas arba kito
kius laiškus iš Ekonominio 
Centro tuoj juos apisvarstykit 
ir bizniškai atsakykit: nepa- 
dėkit į šalį lyg 'kokį svetimų 
reikalų.

Artinkimes mes visi tarp 
savęs — ir greitai, neatidėlio
dami, tada mūsų pastangos 
susiartinti, sustiprėti savo 
vientaučių tarpo bus žymia: 
reikšmingesnės!

Chas. K. Pikel, Pirm.
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“Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO-JANUARY 21, 1940

CHICAGO SOKOL SALEJE
2345 South Kedzie Avenue 

Chicago, Illinois
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Po koncerto įvyks šokiai prie šiaunios orkestros, kurios 
muzika visi galės pasidžiaugti ir smagiai laiką praleisti.

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

X
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Ristynės Vilniečių 
lelpimo Naudai

CLEVELAND, OHIO. - 
Šiuo laiku Clevelande yra su
sispietę patys žymiausi lietu
viai ristikai: Juozas Koma
ras ir Petras Baltrėnas, jau
niausias ir smarkus ristikas, 
pasižymėjęs plačioje Ameriko
je-

Kilus reikalui gelbėti atva
duoto Vilniaus krašto gyven
tojus, Petras Baltrėnas pasiū
lė surengti Lietuvių salėje ri- 
stynes ir pelnų rfiirti vilnie
čių šelpimui. Juozas Komaras 
tų, sumanymų parėmė. O kai 
apie tai išgirdo Buffaloj gy
venantis trečias mūsų stipruo
lis, Jack Ganson, ir ji's sutiko 
atvažiuoti į Clevelandų,. būti 
tose ristynėse refery.

Ristynes rengia Clevelando Paminėta Parapijos 
Lietuvių Vaizdo. Butas, Lie- J() M Sukaktis 
tuvių saleje, sekmadienio va- ”
kare, gruodžio 17 d. Pradžia Vienu vakaru parapijonai 
8 vai. Įžanga 50c. 'suaukojo 500 dol.

Abu lietuviai ristikai suti
ko stoti prieš tokį priešų, ko
kį jiems gausim. Taigi štai 
kaip jie suporuoti:

Juozas Komaras su indi jo
nu Chief Sunoki.
* Petras Baltrėnas su lenku 
Vic Tant&i, iš Bostono.

l NASHUA, N. H. — Lapkri
čio 26 d., pilna salė parapi- 1 
jiečių susirinko į paminėjimu
30 metų sukatkies nuo įstei-'h* Mes Neatsiliekam

Įgimo Šv. Kazinuero parūpi-Į NORWOO1), MASS.— Gruo- 

'jos. Klebonas kun. P. Liutkus džio 3 d. įvyko prakalbos Vil- 
buvo vakaro vedėjas. Pirmiau niaus atgavimi) proga Ledė
siai trumpai papasakojo pa-Į racijos skyriaus vadovybėje. 

Visi Clevelando ir apylin- rupijos istorijų. Žmonės labai Kalbas pasakė kun. dr. J. Va 
kės lietuviai prašomi atsilan- j atydžiai klausėsi. Po to pa- škus, MIC., Marianapolio Ko 
kyti: šelpimas vilniečių yra kvietė du pirmųjų pnrapijo-Jjegįjos vice-rektorius, A. F.

nų pakalbėti apie parapijos j Kneižys ir vietinis kleb. kun. 
kapines ir draugijas. Vincas Į g. p. K/neižis. Padaryta rink-

reikalas visų.

» Kviečia Vaizbos Butas Tamulionis, kuris kartu su I 
kun. Leonu Tyla nupirko 16 
akerių žemės kapinėms, atpa
sakojo, kaip Šv. Kazimiero 
parapija įsigijo savo kapines.
Kazimieras Nadzeika pirmaei- 

NEW YORK, N. Y. — Al- ]įs -veikėjas parapijoj, ir ka- 
fonsas Stankevičius, gyvenus talikiškose draugijose, kalba 
Ney Yorke, lapkričio 29 d-apie draugijų pradžių buvo I Bažnytinis Koncertas

Tur būt, Pirmas 
Lietuvis Bus Pirkęs 
Vilniaus Boną

per generalinį konsulatų pa 
siuntė Lietuvon 600 litų, už 
kuriuos perka Vilniaus Pas
kolos bonų. A. Stankevičius, 
gal, bus pinmas lietuvis ame
rikietis, pirkęs Vilniaus pas
kolos bonų. Jo gražus pavyz
dys lai patraukia ko daugiau 
lietuvių, kuriems tik galimu
mai leidžia, įsigyti Vilniaus 
paskolos bonų ir tuo pagel
bėti Lietuvai. R.

Kalbės Prof. Pakštas
BROOKLYN, N. Y. — Va

sario 16 d. minėjime, kurj ruo
šia K. Federacijos apskritis, 
pagrindiniu kalbėtoju bus 
prof. dr. K. Pakštas. Vėliau 
bus daugiau pranešta apie šį 
milžiniškų minėjimų. K.

Penktadienis, gruod. 15, 1939
i aulkojo $500.00. Kiti, kurie 
J nebuvo atsinešę savo aukų, 
arba kurie negalėjo atsilan
kyti, žada jubiliejinę aukų pa
rapijai padaryti prieS Naujus 
Metus. Klebonas visiems šir
dingai padėkojo. Dalyvis

liava Vilniaus krašto reika
lams. Surinkta $25.00 su cen
tais. Federacijos skyrius tan; 
pačiam tikslui aukojo $10.( 
Taigi viso Vilniaus reikalan, 
sudėta $38.00 su centais. N.

taip pat įdomi. BROOKLYN, N. Y. — Ap-
Kitose programo dalyse at- reiškimo Įiarapijos sidabrinio 

vaidinta veikalukas ir para- jubiliejaus minėjimų baigiant, 
pijos choro, vedamo S. Ver-; parapijos choras, 'muz. Jan
kausko, padainuota liaudies'kaus vadovaujamas, gruodžio 
dainų. Dainuojant “Vilniaus į 17 d. rengia didelį bažnytinį 
Atgavimas”, trimitu pritarė i koncertų, apie kurio progra- 
pats choro vadas. jmų ir dalyvius bus paskelbta

Per šį 30 metų paminėjimų i vėliau. Koncertas įvyks par. 
geri parapijonai bažnyčiai su- bažnyčioje, 7:v0 vai. vaik.
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KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

EMILIJA MICKŪNAS

1940 METŲ

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Sn Visomis Šven- 
tėmn . Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gauii ’ Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. T 1 'etuvų Su Persiuntimu — 30c.

Mažas . urnas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai.

4*
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KAS GIRDĖT CHICAGOJE

Misijos jau artinusi prie 
užbaigos. Jau antra savaitė 
kaip su dideliu pasiaukojimu 
darbuojasi mūsų bažnyčioje

“Draugo” Spaustuves Masinu Fondas
Kadangi su Naujais 1940 Metais ‘ Draugas’’ išeis kasdien 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naujų, 

moderniausių INTERTYPE mašinų, kuri kainuos $8,000.00.

‘ Draugo’’ Bendrovės direktoriai nutarė steigti “DRAU

GO ’ SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ.

AuAotcjai, kurie “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui į- 

neš $100.00 bus įrašomi į “DRAUGO1’ BENDROVĖS GAR

BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį “Draugų” iki mir

ties dovanai. »‘

Visus kviečiame prie šio “Draugo’’ Spaustuvės Mažinu 

Fondo prisidėti pagal išgalės.

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C.,

“Draugo” Administratorius

brangųjį- sūnų Vytautų. Po 
to netrukus skaudi liga pasi
guldė ir mane patį, iš po ku
rios ir dabar dar gerui nesu- 
stiprėju. Tik vienatinė žiban
ti viltis Dievuje ir mano ge 
ruošė drauguose, kurie viso
kiose bėdose manęs 'su mano 
vienturte mylima dukrele ne
apleidžia. Štai neperseniai ma
no mylimieji draugai-draugės 
surengė jaukų parengimų mū
sų naudai, kuriai daugiausiai 
pasidarbavo Andruškevičiai, 
Slankai, Rauskinai, Rekai ii 
kiti. Gi negaliu visų vardais 
išvardint, kurie prisidėjo pri 
to parengimo tik tariu didelį 
lietuviškų visiems ačiū pet 
“Draugų” ir visu savo nuo
širdumu pasižadu jei Dievas 
leis pasveikti visiems 'kuo 
nors ir kaip nors atsilyginti.

Dar kartų sakau visiems už , 

dovanas ir aukas ačiū. (
Augustinas Žylis ir

duktė Aldona

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
16 anglifko vertė

Kun. Ant. M. KarnJHSkl*Iš Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimo

SIDE. — Praeitų 
“Draugo” name, 
Marijonų Rėmėjų 

19-to skyriaus na- 
nariai tarėsi ateinan

čio vakaro reikalu, kuris į- 
vyCis sausio 1 d., 1940 met. 
Šiame vakare turėsime “bin
go” žaidimų, ir dovanų dali
nimų, kurių tikietai platina
mi visu smarkumu. Šiame dar
be gražiai darbuojasi C. Dru- 
ktenis ir jo žmona Marijona; 
taip pat D. Gasparkienė, Ig. 
Kryževičius, A. Radzevičius, 
M. Stumbrienė, Pr. Šliogerie-

sekmadienį, ng> Mikšieng; Pukienė ir biz
nierka Kalnienė.

Kadangi iki parengimui jau 
beliko nedaug laiko, tai pa
staromis dienomis darbas tik-

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

WEST
trečiadienį 
susirinkę 
Draugijos

tėvas J. Kidykas, S.J., skelb- r®8 
damas Dievo žodį. Daug žmo
nių pasinaudojo Dievo malo
nėmis šitomis dienomis, bet 
nemažai atliks tokių, kurie ir 
toliaus gyvens apsileidime. Iš
kilminga misijų užbaiga įvyks 
ateinantį sekmadienį, gruod
žio 17 d. 4 vai. popiet.

Mokyklos vaikučiai ruošia- 
prie savo Kalėdų parengi

mo, kuris įvyks
gruodžio 24 d. 4 vai. po piet.
Gerb. Seserys lavina ir moko 
vaikelius gražių vaidinimų. 
Kaip visuomet vaikelių prog
rama būna tikrai įdomi ir dar 
žada vaikelius aplankyti Ka
lėdų Senelis.

Marijonų Bendradarbių 23 
skyrius rengiasi prie savo me
tinio parengimo, kuris įvytos 
ateinančių metų pradžioje 
sausio 7 d. Rengiama šauni 
“bunco party” su gražioms 
dovanoms ir taip pat įdomus 
vaidinimas. Ypač uoliai dar
buojasi P. Ivanauskienė ir O. 
Bukantaitė. Skyriaus valdyba 
užtikrina šitam parengimui 
gerų pasisekimų.

Artinantis Kalėdoms visur 
matomas didelis judėjimas. 
Krautuvės susilaukia 'skaitli
ngų lankytojų. Mat, visiems 
reikia kų nors nusipirkti šve
ntėms. Šiuo laiku ypač tenka 
prisiminti mūsų obalsis: “Sa
vas pas savųjį”. Remtoime sa
vo biznierius, remkime tuos, 
kurie remia mūsų įstaigas ir 
niū'sų veikimų.

Sodalicija Išsirinko 
Naują Valdybą

BRIGHTON PARK. — Me-

Šv. Kryžiaus ligoninėje dar
buojas savo pasirinktoje sri- 
tyj, (kaipo vienuolė-slaugė. Jų 
mamytė, Morta Anužienė, vie

tiniame susirinkime, kuris bu- • na vaišingų ir nuoširdžių dar- 
vo gruodžio 5 d., Elena Sa-1 buotojų ARD 6-tame sk. 
dauskaitė išrinkta užimti pre
fektės kėdę. Jai padės vice- 
pirm. Stasė Vitkauskaitė, rašt. 
Elena Gedvilaitė, fin. rašt. So
fija Gimbutaitė, koresp. Ade
lina Vaikutytė, ižd. kun. S 
Jonelis ir maršalka Valerija 
Petkelytė. Adelina Vaikutytė

rai kunkuliuoja West Sidėje.1 lsnnkta laikraščio redaktore.
Pagelbininke Irena Pakeltytė,

Nu, o kas bus, kai sugrįš iš 
dvasios vadas. kun.misijų

Juozapas Dambrauskas, MIC., 
kuris 'stos į talkų, kad. virš- 
minėtas parengimas būtų vie
nas sėkmingiausių. Šį gražų 
ir labdaringų darbų, kiek te
ko girdėti, nuoširdžiai žada 
paremti mūsų 'malonūs biznie
riai, būtent: Ben J. Kazanaus
kas, Simano Daukanto Fede
ralės Bendravęs sekretorius, 
adresu 2202 W. Cermak Road 
su savo bendradarbiais direk-

piešėjos Julė Jasperaitė, Jane 
Jurkevičiūtė ir Mildreda Ru- 
dakaitė, mašinėle rašytojos Ci
ną Griciūtė, Elena Gedvilaitė, 
Valerija Kraučiūnaitė, Ona 
Baranauskaitė ir Elena Jovai
šai tė, rąporteriai Pranė Urne- 

i žaitė, Juzė Namavičiūtė, Pra
nė BulausCeaitė, Bronė Petke
lytė, Valerija Petkelytė, So
fija Žukaitė, Stasė Tverijo- 
naitė ir Bronė Rimkaitė. 

Metinis kalėdinis “sočiai”
toriais; taip pat laidotuvių di- parapijos svetainėje, 
rektorius S. D. Laka vičius 'su v’ v’
savo sūnais Boleslovu ir Ste
ponų; Adomas Dulskis, Stasys 
Linauskas, žymiausi tavernį- 
ninkai, na ir kiti, kuriuos su
žinosite kita proga.

Už tat, mes rėmėjai, pasi- 
vis-

kų prirengti, kad vi'sus atsi
lankusius pilnai patenkinus.

J. K.

rūpinkime 'kuo geriausiai
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Religious Christmas Cards

for $1.OO
(Add a few cents for postage and packing!)

Four Reasons Why You Should Order Now:

First, yoa 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 each box,
• sure to please, and each card is exquisitely and
• beautifully made, a veritable artistic triumph. 
Third, these cards are distinetly Catliolic, with pic-
• turės and scriptural texts chosen in full harmony
• with the true meaning of the birthday of the
• Christ-Child.
Fourth, by buying our assortment you are giving a
• Christmas gift to the Christ-Child and to our
• struggling missionaries in the 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- 
fnsely illustrated booklet of the life of Bl. Gemma 
Galgani, the Pasrion Flower of Lucca.

Don’t fail to order nosv, at once! Cash mušt ac- 
conipany each order. For safety’s sake, we urge our 
friends to u'se P.M.O. or check when mailing. Ad
dress orders to:

MISSION PROCURE 

DIVINE W0RD MISSIONARIES 

Techny, Illinois

šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir

“Draugei” ofise, 2334 South Oakley Avenue.

gruo
Komi

sija, Elenai Gedvilaitei vado
vaujant deda pastangų, kad 
vakaras pasisektų. Gabutė

Mariutės Stankaitės 
gimtuvių pokylis

BRIGHTON PARK. Gruod. 
5 d. jos mamytės, Mortos A- 
nužienės name, 4321 S. Arte
sian avė. įvyko gražus vaka
ras, pagerbimui Marytės Stan- 
kaitės, jos gimtadieny. Ir bu
vo jų už kų gerbti, nes tai vie
na pavyzdingiausių jaunų me
rgaičių Brighton Parko ko
lonijoj. Jinai darbuojas orga
nizacijose, ypač ARD centro 
komisijose; jau kelinti metai 
eina raštininkės pareigas AR 
D 6-tam sk. visuomet punk
tuali, nuoširdi ir atsakingus 
pareigas sųžiningai atlieka. 
Jos sesutė Sesuo M. Terasi ja,

CUTS-BURNS-SCALDS
•houid be quickly treated to y-vent bad after- 
effecta aa well as relieve paln. Lae OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore- t’red feet. At your 
drujtgisfs--money back lf not aatisfied. For 
free aample ivrite Moaao Laboratories, 21SSouth 
Leavitt Street, Chicago.

QUtCK RELIEF FOR FEEf

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jama 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mušiką patvark* 
Ant. 8. Pocius.

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

Knygos kaina — M centai, pri
dedant 10 oentų persiuntlmuL

LtETUVllKAS
MlftOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
MltMos Ir mRparal, Lletuvlfikai 

ir lx>tynl$kat, visiems Sekmadlą 
nlamr Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antra* pataisytas 
leidimas. ParsAė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais 
kaina — 1.75. Relkalaiiklts !*•
DRAUGAS PUB. OO.

* 2384 So. Oakley Av% 
Chicago, Hlinoia

Šioj pagerbtu vių puotoj da
lyvavo visa G-tojo sk. valdy
ba, daug giminių, prietelių n 
draugų. Atvyko Mariutę pa
gerbtu ir ARD centro pirm. 
A. Nausėdienė. O jau dovanų 
prinešta pilnas namas, gražių 
ir įdomių. Daug linkėjimų iiu< 
visų pareikšta Mariutei ir su
dainuota “Happy Birthday to, 
you”. Po skanios vakarienės,, 
gražiai pasilinksminę, ėjome 
namon. Ačiū M. Anužienei už 
taip gražias vaišes. Viešnia

Širdingiausiai Ačiū
Lietuviška patarlė sako: 

viena bėda ne bėda; bet kai 
ištinka kelios bėdos, tai turi 
didelių sunkumij pergyventi. 
Taip atsitiko ir su mūsų šei
ma. Vienų metų bėgyje dide
lė ir labai skaudi nelaimė mus 
ištilko: negailestingoji mirtis 
pasiėmė mano mylimųjų žmo
nų, Katarinų Zylienę ir mano

^Itching. Cer R tutf 
, This Fast Wn/ 

____ Lor Money Įsek
Foręuick relief from itching of eezema, pimples. 
athlete's foot, seabies. rashes and other ett- 
temally caused skin troubies, ūse world-famous, 
cooling. antiseptic. liquid D.D.D. Prescription. 
Greaseless. stainleas. Soothes irr'tation and 
ųuiekly stops intense itching. 3T - iriai bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. B. D. PRESCRIPTION.

rZ

She’s pretty as 
a pieture,

būt. • • • •
No one can tolerate halitosia (bad breath). 
It can ruin almost any girl's popularity 
.., her elosest friendships.

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course... only too well. Būt, un- 
fortunately, it is such a delicate subject 
they won’t tell.

So don’t gamble with your socir.1 oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessary chances. It is so simple to tako 
precautions by gargling with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome.

Oet the Liiterine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar
macal Company, St. Louis, Missouri.

LISTERINE 
f" HALITOSIS

(feAS BREATH)

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

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų,.kurie yra savininkf) apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE namą per mūrų lengvo 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! .

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS’N. NO. 1
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 
iki $5,000.00 Fedcralinčjc įstaigoje.

Suvalkiečių Žinios
Toliau — vis darbo dau

giau. Tad, draugai, draugės 
ir busimieji draugai — visi 
suvalkiečiai, kurie mylit dai-. 
nų ir norit priklausyti chorui 
malonėkite atsilankyti į prak
tikas kiekvienų antradienį.

Gruodžio 19 d. praktika į-, 
vyks 7:30 vai. vak. Survilų 
salėj, 4258 S. Maplewood ave.J 
Mokytoja p. Zabukienė. “

Suvalkiečių chorų išgirsit 
draugijos vienų metų paminė
jimo parengime sausio 27 d., 
1940 m. llollypood salėj, 2417 
W. 43rd St. Ona Svirmiokienė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
•ttrtiOSLA tt DIDMAU8IA LAIDOJIMO lOTAlt#

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKT)

V«i Telefonai YARDS 1741-1742

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Kianty k lt e mfl/»ų radio programo Antradienio tr 
AcRadlmlo rytais 1O.O« valandą, 1.4 WniP ttotlcs <1480.)

sn Ponio fcalttmfrrn.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

DON! BE GREY

ichlng raęoirad tn 
dr wH*n pon ase

■ust. No hlsa 
ooftsn tho bair 
CLAIROL. YooTl ^vo the

_ _______ a. - s - a. •>>- ajPOOr Mu-—Deiūunu, C
lookinc color that

MOV. 

Natsratfy~..*i&

Daryk užgana Dievui, nes 
visa kas tavyje, yra Jo.

Siek ten, kur vyzdis nepa
siekia, laužk tai, ko protas 
nepajėgia.

A. Mickevičius

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

URBA O 618 s Mylintiems. 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotnveus. 
ir Puošimams.

GĖLININKAS
1180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayėtte 5800

■■bn pon look oU and M 
Try the 'Modern* Method (or CoL

.. CLAIROL.

■■■ihuria M ta «dk ta ' os* a^di»riw eta tatai tasspg
MACARONI- 

AND-CHĖESE 

READY IN 9 MINUTES

Remkite S&vuosnu 
i on. Biznierius

•AfeY. IND. LAIDOTUVIŲ DttBKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

•anaoslas PatanavlaiM — Motute patarnauja 
Phoae #000 OO W. IBth Ark

__

LAIDOTUVIŲ
V
te *F ''TT ‘ M*-'1 o 11 «» 1 DIREKTOI

NARIAI CHICAGOS. CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A N P C PATARNAVIMAS AmDULAIlbt diena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Antkour B. Petkus
6834 So. We8tern Avė. 

GROvehiU 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

littamicz ir Sunai
2314 VV’est 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULlman 1270

I. IMnitiB
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
1.1. Znln
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas

4348 Šo. California Avė-

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

l’hone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone YABds 4908

1646 West 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

4704 8. Western Avė. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YABds 1419



Penktadienis, gruod. ln, 1939

Iš Priešmetinio 
Susirinkimo

Gruodžio 10 d. Dievo Ap
vaizdos parap. šulėj įvyko dr- 
stės Sus-mo Brolių ir Seserų 
Lietuvių priešmetinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo apie 
250 narių.

1940 metams valdybų suda
ro: pirm. (leo. Jakubauskas; 
viee pirm. Ant. Zalagėnas; nu
tarimų rašt. VValter Pankaus- 

1 ka's; fin. rašt. Petras Viršila; 
ižd. M. Bankevieius; kontr. 
rašt. Juozas Kikas; iždo glob. 
Petras Lapenas ir Ona Juce
vičienė; durų sargas Juozas 
(lereltauskas; knygų tikrini
mo komisija — Vincentas Di
džiulis, Ona Kadzienė ir "VVal
ter Pankauskas.

Buvo svarstoma apie užda
rytus pinigus spulkose. Iš se
nų, patyrusių biznierių suda
ryta komisija, kuri surastų 
būdus kaip geriausia pinigus 
atgauti. Komisijon įeina — 
Geo Chernauskis, Mikas Jo- 
varausikis ir Mykolas Banke- 
vičius.

Iš metinio baliaus pelno li
ko $81.06.

Bendrai, dr-stė gyvuoja gr» 
žiai, narių turi virš 300 ir iž
de virš $7,000.00. Norintieji 
įstoti į gerų draugijų turėtų 
stoti Brolių ir Seserų Lietu
vių Sus-mo dr-stėn. Nariai 
naudojasi lygiomis teisėmis.

Narps

Pagelbėkim Argentinos 

Lietuviams

Chieagoj Suimtas 
Įtariamas Asmuo
Ieškomas keturių miestų

šeštadienį vienam Chicagos 
viešbučių suimtas Roy Dok- 
ken (George Clark) 29 metų. 
Jo pirštų nuospaudos išaiški
no, jog jo ieško Minneapolio, 
Bismark, N. D., Fargo, N. IX, 
ir Devil’s Lake, N. D. polici-

laukia, kuris miestas pirmiau
sia atsišauks.

Lapkričio mėn. paleista, 296 
CCC jaunuoliai, kurie šiomis 
dienomis jau gavo darbo Cbi
cagos firmose, šiuo laiku jau 
priimamos CCC aplilkacijos 
1257 N. Paulina St.

New York majoras Fiorello La Guardia ir buvęs Amerikos 
Jungt. Valstybių prezidentas H. Hoover. Nuotrauka padary
ta Chieagoj prie lėktuvo, kuriuo abu išskrido į New York 
svarstyti planų tiekimui pagalbos Sov. Rusijos užpultai Suo
mijai. (Acme telephoto)

naujoje Dariaus-Girėno salėje

— 4414 S. "VVestern Ave. — 
Visi bilietai tik viena kaina, 
65c. Tikietai dabar visu sma
rkumu platinami, Pasisteng- 
kite įsigyti iš anksto.

Rengimo Komisija

tams naujos valdybos rinki
mas. Valdyba

RADIO
Saltimiero lietuviškos radio 

programos girdimos kas rytas 
nuo 10 iki 11 valandos iš ga
lingos stoties WHIP (1480- 
k.,. Kiekvienos dienos ,prog-

Draugijos “Lietuvos Ūkini

nko“ priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 17 d., "VVest Side svetai
nėje, 2242-44 W. 23rd PI., 1 
vai. po pietų. Prašoma narių 
susirinkti, nes bus svarbių 
reikakj svarstymui ir renka
ma valdyba 1940 metams. 'Ir
gi nariai atsilikę su mokes
čiais, prašoma užsimokėti.

J. žurkauskas, pirm.

Pietų Amerikos respublikoje Argentinoje gyvenų apie ke

turiasdešimta tūkstančių lietuvių, kurie ligi šiol tenai neturi 

nei vienos savos bažnyčios, dėl to kad darbininkų uždarbiai 

teje šalyje yra menki, ir lietuviai Argentinoje taip skurdžiai 

gyvena, kad jie patys nepajėgia įsigyti parapijinės nuosa

vybės. .... .............................

Marijonų misijonieriai, dvasios vadų įprašyti, praeitų va

sario mėnesį išvyko į Pietų Amerikų darbuotis tarp argen

tiniečių, tačiau jiems nuvykus pasireiškė, kad Argentinos iu- Dakar Chicagos policija 
lietuviai neturi nei namo kunigams apgyvendinti, nei galimy

bės įsigyti sklypų žemės ir pasistatyti ors menkutę bažnytėlę.

Dėl to, marijonų misijonierius, kun. Jonas J. Jakaitis, ku

ris buvo nuvykęs į Argentinų, dabar lanko lietuvių parapi

jas Amerikoje, prašydamas amerikiečius pagelbėti pastatyti 

Buenos Aires mieste nors nedidelę misijų bažnytėlę, kuri bus 

pirmoji lietuvių bažnyčia Argentinoje.

Chieagoje jis darbuosis sekančiomis dienomis.*

VISŲ ŠVENTŲJŲ, Roseland — gruodžio 17 d.

AUŠROS VARTŲ, West Side — gruodžio 24 d.

NEKALTO PRASIDĖJIMO, Brighton Park — gruod. 31 d.

DIEVO APVAIZDOS, Aštuonioliktos Gatvės — sausio 5 d.

ŠV. MYKOLO, North Side — sausio 14 d.

Lietuvių misijų bažnytėlės tolymoje Argentinoje steigimas 

ir savo vargstančių tautiečių tame mūsiškiems nepalankiame 

krašte parėmimas yra taip didelės svarbos ir kilnus darbas, 

kad kiekvienas sąmoningas lietuvis turėtų tam tikslui su- 

kun. Jakaitis, galėtų greitu laiku grįžti į Argentinų pradėti 

teikti kiek gali stambesnę aukų, kad mūsų misijonierius, 

taip reikalingos bažnyčios statybos darbų.

SKAITYTOJŲ BALSAI
“Ponia’’ ir “panelė“

Prašom neišbraukt žodžių
“ponia“ ar “panelė“. Taip 
skamba būriškai, kuomet mi
nint pavardes, nerašoma “po
nia“ ar “p-lė“. Kodėl ‘Drau
gas’ yra vienintelis dienraš
tis, kuris taip rupiai rašo. Juk 
mandagumas niekuomet ne'ke-

jei veršis, tai parašyt veršį, 
o jei kiaulė, tai pažymėti kiau
lė. Nemanykit, kad “Draugo“ 
skaitytojai neatskiria kiaulės 
nuo veršio. Slkaitytoias

Skaityto,jų už kiaulės vadi
nimų veršiu atsiprašom.

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

Įvairios Mintys
Jei kas tariasi esųs šis-tas, 

nors yra niekas ji’s pats save 
apgaudinėja. Gal. VI, 3.

Niekuomet neleisk viešpa
tauti savo mintyse arba savo 
žodžiuose puikybei.

Tob. IV, 14.

Visų Lauktas
Parengimas

New City Furniture Mart 
krautuvės radio štabas pra
neša savo skaitlingiems klau
sytojams, <kad jie išsijuosę re
ngiasi prie savo pirmojo vie
šojo parengimo, kurs įvyk's 
sekmadienį, sausio 14 d., 1940. 
Tai bus didžiulis lietuviškos

t -

dainos, muzikos, dramos, ko
medijos ir linksmybių vaka
ras. Puikius muzikalinius nu
merius atliks rinktinis choras, 
susidedantis iš pasižymėjusių 
solistų. Visi mėgiamiausi ra
dio artistai suvaidins tikrai 
sudėtingų dramų. Visi, kurie 
mėgsta praleišti laikų tikroje 
lietuviškoje atmosferoje, da
lyvaus šiame parengime. Įsi
dėmėkite dienų. Sekmadienį, 
sausio 14 — 4 vai. po pietų —

Ar Vidurių Užkie
tėjimas Kliudo Jū

sų Darbui?
Ar Jūs atsi liekate savo darbfe — ne- 
pajėgtat atlikti savo užduoties gerai, 
dėlto, kad jaučiatės prastai, nenorma
liai. esate pavargę? Tad patikrinklt 
pats save. Ciai dėl vidurių užkietėji
mo jūs taip jaučiatės. Oal jums 
reikalingas liuosuotojas. Jeigu tai 
jums yra — pamėginkite Ex-Laxl 
Paimk plytelę ar dvi prleS einant 
gulti šiąnakt... Ex-Ijax gardus kaip 
skanus šokoladas. O ryte pamatysi, 
kaip daug geriau jausies po gero 
visiško viduių išvalymo. Ex-Lax vei
kia gerai — be.t Švelniai, be lšsl- 
lempimo ar nesmagumo.
Ex-Lax yra patikimas Šeimyninis 
liuosuotojas — geras visiems, nuo se
nelio iki mažo valko. 10c. Ir 25c. 
dėžutės visose vaistinėse.

ramos yra rilpestingai priren- Druskininkai - Sovietų nkl,u A’ N'

Kažin ar nevertėtų mums 
mandagumų pakeist nuoširdu
mu? “Ponas“, “ponia“ ir 
“panelė“ — taip pat neska-; 
niai skamba, kaip ir koniunis-! 
tų “draugas“. Du artini iri 
nuoširdūs žiųonės suėję viens 
antro nesi vaidina nei ‘ponais’, 
nei “draugais“. J. P.

Kiaulė ar veršis

gtos. Jose dalyvauja žymesni gveikatvietė 
dainininkai, dainininkės, niū
zikantai bei koųiedninkai. Ta
čiau, rytoj, tai yra gruodžio 
16 d., atsisukę radio priim
tuvus galėsite išgirsti šešias 
“fturum Burum dainuojančias 
Sesutes“, kurios yra: Čiapie- 
nė, Pečiukienė, Jonikienė, Ba
lčiūnienė, Grigonienė ir As
trauskienė. Taip pat išgirsit 
ir solistų Antanų Kaminskų, 
Juzutę Stanaitis, Jonų Rukš- 
talų ir smagių Kaimiečių Ka
peli jų su Juozu Warputu.

Susirnkimai
šv. Pranciškaus Seserų Vie

nuolyno rėmėjų 1 skyr. prieš
metinis sus-mas įvyks sekma
dienį, gruodžio 17 d. parapijos 
salėj, pirmų valandų po pie
tų. Rėmėjai malonėkite atsi
lankyti, nes turime svarbių 
nutarimų ir sekantiems me-

SArOOKITRA PAMeonSIO4I.lv! 
ATHIHAKYKIT 41 PAKMIČIANČIV! 
Gaminama tik viens* tikras 
Ex-Lax! įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes relka- 
•‘E-X—L-A-X" ant dėžutės Ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau- 
lauklte originalio Ex-Lax. Misa Mary Jo Miller iš Oak 

Park, Ilk, mokytoja vienoj 

Dalias, Texas, mokykloj liu

dija teisme prieš W. R. Wyatt, 

kuris bandęs padėti bombų po 

jas gyvenamuoju namu Dal- 

lase. (Acme telephoto)

Kas norėtų dorybių rinkti 
neturėdamas nuolankumo, bū
tų panašus į tų, kurs dulkes 
per vėjų neša.

šv. Jeronimas

2 Metų Sukaktuvių Išpar
davimas tęsis iki gruodžio 

13 dienų.
Thermic Machineless Per- 
manent Wave — reg. $4.75; 

dabar $3.95.
Garantuojame sugarbenuoti 
visus plaukus. Steam oil 

treatment.
Shampoo ir Wave, regulia

riai $2.10; dabar $1.45.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

1726 WE8T 47TH STREET
Kamp. Hermitage. Tel. Tardė 2771

18 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT

▼eatuvėm, KrlkStynom lr Klto-^ 
klem Bankletam Suteikiam

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670 '

Nepaprastas Palengvinimas < 

Reumatiikų Skausmų

Nekentękite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų,'išsinarinimų ir iiaip rau
menų skaudėjimų vien iisitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentasūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Eapellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Sovietų laikraščiai praneša, 
kad į Druskininkus atvyko 
speciali komisija, kuri susipa
žins su jų kurortinėmis sąly
gomis. Sovietai mano čia įren
gti pirmos rūšies svei'katvie- 
tę, kuriame galės gydytis ir 
ilsėtis Sovietų Sųjungos pilie
čiai. Darbų planas esųs paruo
štas. Oro susisiekimas sujung
siąs kurortų su visais Sovietų 
Rusijos centrais.

Mielas “Draugas“, prašau- 
kitų kartų paveikslų dedant 
pažymėti koks sutvėrimas —

Kviečia visas kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimo.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TTLET0NA8 OANAL S7M 

::'S 1 B ~~ 8 1 "

3K

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIŲ
LIETUVIŠKŲ RADIO
naaAnillll 18 STOTIES
PROGRAMŲ 1480 ko.

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

Staodard Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinei 

nž Tokią Kainą .

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15C. PKrNKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

<707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

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

Dabar mokam 31/2% P*-
dėtus pinigus. Duodam pa

skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL

A V I Cliartered by U. S. Government
*“*-*■*■ ’ SAVINOS FEDERALLT

and INSURED
LOAN ASSOCIATION •

of chioago 4192 ARCHER AVENUE

JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečlad.: 9 lkl 12:00 p. Šeštad.: 9 lkl 8;0O v. v.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.-s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. 
(Išgaunu geriausi atlyginimą Iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdeginsiu namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr lp- 
kttės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
▼HI HOME OF FINE FURNITURE" BINOB 1904

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

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KANARUOS

Pardavimui 72 kanarkos. Geri f lai 
nininkai. Atsišaukite šeštadieni arba 
sekmadieni: 2341 AVest SSrd Street, 
1-mas aukštas.

Parsiduoda arba Išmainoma biz- 
blznlavą namą Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininką telefonu — Ncvad'
8039.

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai. — lengvi Iš
mokėjimai. Terzo Construction Co. 
751« South Damen Ave. Phom 
SEEIey 3503.

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima 18. 
mainyti 2-fletų namą su garadžiur 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West Jackson Blvd., tele- 
fonas Nevada 8039.

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas, nauja 
Išdekoruotas; antras aukštas. Atsi 
šaukite 4228 Princeton Avenne.

PARDAVTMUT NAMAS IR BIZNI! 
Pardavimui pilnai Jrengta groser 
nė; medinis namas. AtaiSauklte
4225 Princeton Avenne. 

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTTNOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie 
tų Amerikos respublikoje Argentl 
noje, mleete Buenos Aires, palešk 
savo nrtvmų giminaičiu PRANi 
DEVEIKIO lr ONOS DEVEIKYTĖS 
PUMPUTIENĖS (T), kurie gyven 
Chieagos mieste. Juodu abudu y 
prašomi užeiti J dienraščio DRAUG 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenu 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio 
Argentinos parvežtoj) siuntinį.

PARDAVIMUT NAMAI 
▼lenas dvlejų-aukštų, 4121 Souti 
Campbell Avenue; antras talj 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Av< 
Kreipkitės | Tėvas Marijonus. 233' 
So. Oakley Ave.. Chleago. Tlllnnl'

PARDAVIMUI NAMAS 
4 kambarių medinis namon. 1

štu vandeniu apšildomas: ant d 
Jų lotų. 2 karų garadžius. 11 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bei 
ly 4883. Bergenas.

—b t POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainui

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 mZZčs
nūs ar daugiau, tonaa... .27.75. Sales tax ekstra.

PAMeonSIO4I.lv

