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SUOMIJA NEIGIA MASKVOS REIKALAVIMUS
NEIŠTRAUKS ARMIJOS 
IŠ PASIENIO, KAIP 
TO MASKVA NORĖTŲ

Suomija atsako, kad ji nieko 
nežino apie šaudymus skersai 
pasienį į sovietų karius

HELSINKIS, lapkr. 27. —
Suomija pasiuntė Maskvai at
sakymu. Pažymėta, kad suo
miai pasieny .nešaudė. Jei so

Nacių nugandintas lenkų keleivinis luk ksnsinis garlaivis “Pilsudskį”. Su juo tik 
keletas asmenų žuvo (Acme telephoto).

BALKANUOSE KALBAMA, 
KAD TEN BUS RAMYBĖ 
IKI PAT PAVASARIO

Kas galės įvykti ten paskiau 
tik vienas Dievas gali žinoti

BUDAPEŠTAS, lapkr. 27. savanoriai dabar atpildyti už

vietai nori, kad' suomių ka
riuomenė iš pasienio turi būti 
ištraukta, tų pat turi padary
ti ir sovietai su savo kariuo
mene.

HELSINKIS, lapkr. 27. — 
Suomija rengdama atsakymų 
j sovietų notų dėl įvykio pa
sienyje griežtai nusistato nei
gti sovietų reikalavimų ištrau 
kti iš pasienio tolėliau savo 
kariuomenę.

Suomijos kariuomenei iš
leistas įsakymas pasilikti sa
vo pozicijose, rainiai laikytis 
iv nepaisyti raudonarmiečių

Į HELSINKIS, lapkr. 27. — 
Krizė tarp sov. Rusijos ir 
Suomijos padidėjo dėka Mas
kvos komisarų nusistatymui 
pavergti suomių tautų įtrau
kus jų komunistinės Rusijos 
orbitan. Bet suomiai pasiryžę 
nepasiduoti ir atkakliai ginti 
savo laisvę ir šalies nepriklau 
somybę.

Bolševikų spauda Maskvoje 
pradėjo atakuoti Suomijų, 
kaip tik jos vyriausybė atsi
sakė pripažinti sovietams vi
sų eilę 'koncesijų.

Paskutinį kartų Maskva pa 
aštrino puolimų dėl įvykio pa
sienyje. Bolševikai paskelbė 
per radijų, kad Karelijos iš- 
kišulio pasienyje, Leningrado, 
šone, suomių artilerija ėmusi

Italija stebi sovietų žygius; 
jie gali atsisukti į Balkanus

ROMA, lapkr. 27. — Itali-j Maskva apsidirbusi ir apsu 
jos vyriausybė su giliausiu dėj draudusi Baltijos jūros šone, 
mesiu stebi sov. Rusijos žy- matyt, ji paskiau su'simes 
gins aplink Baltijos jūrų, kuri prieš Balkanus. Italijai tas
Maskvos valdovai palaipsniui 
pavergė Pabaltijį ir kol kas 
atšipo dantis į Suomijų. Spė
jama, kad Suomija ar anks
čiau, ar vėliau bus įtraukta į 
Maskvos orbitų.

Idalijos vyriausybė yra nin 
monės. kad Hitlerio metodais

raudonųjų žygis būtų ne vien 
nepakenčiamas,! bet ir pavo
jingas.

Tad Italija stebi bolševikų 
žygius ir budi, kad Maskvos 
agentai nesusikraustvtų į Bal 
kanus ir neužgrobtų to visa, 
kas priklauso Italijos įtakai.

provokacijos.
Savo rėžtu suomių vyriau- šaudyti per sienų į sovretų 

„vi,ė pareiškia, kad suomi,j kareivius ir keturis randonar- 
artilerija nešaudė per pasie- 'mieSius «?.mu8usi ir 9 kitus 
ni i sovietų karius. Gal tarpe ’ažeidusi. Tarp nukentėjusių- Į]
pačių sovietų karių įvyko ko-j es» kel1 karininkai. ANGLIJA bandys atsilygina
kia nelaimė, tai bandoma kai-' Maskva tuojau prisiuntė į- 
tinti suomius. Toks negudrus spėjimo notų. Reikalauja iš 
prisikabinimas niekur negir-j pasienio ištraukti tolinu ka
detas, bet pas sovietus tas ga riuomenę. O komunistų parti- 
linios. I jos organas “Pravda” pakilo,

Anglija bandys atsilyginti 
naciams už laivų skandinimą

kam ir kur būtų siunčiamas. 
Anglija spėja, kad tuo bū-

HITLERIS SAKO, APIE 
BALANDŽIO MĖNESĮ 
LAIMĖSIĄS KARĄ
BERLYNAS, lapkr. 27. — 

Hitleris savo draugams parei
škęs, kad apie balandžio mė
nesį karas bus užbaigtas Vo
kietijos laimėjimu.

Jis laimėjimo įsitikinimų re 
mia tuo, 'kad vokiečiai virši
ja britus ii’ prancūzus Karinėj, 
politinėj ir diplomatinėj sri
tyse ir, apskritai imant, pakil j 
esne dvasia.

Hitleris tiki, kad artimoj 
ateityje britų blokada jūrose 
prieš Vokietijų bus sulaužyta 
ir Vokietija pradės blokuoti 
AngSjų.

Pagaliau vokiečiai diploma
tai 'sėkmingai darbuojasi už 
Vokietijos susiartinimų su I-

— Pietrytinės Europos daly, 
kur dažniausia siaučia įvairių 
rūšių politiniai bruzdėjimai, 
šiandien yra ramu, Kalbama, 
kad iki pavasario šioj šaly

atliktas skriaudas tautinėms 
mažumoms, jei norima išven
gti Lenkijos likimo.

Vengrija pripažįsta, kad 
iki pavasario ji nenumato sau

nieko tokio nepaprasto neivy- į pavojaus. Bet paskiau, tai vie 
ks. Bet išaušus pavasariui, nas Dievas težino kas gali į- 
kaiip čia spėjama,.rytojus tik- vykti. Dėlto vengrai skubiai 

dirbdina tvirtoves užgrobtoj 
Karpatų Ukrainoj (Rusinijoj) 
sovietų Rusijos pasienių. Ka

rai nebus užtikrintas.
Rumunija ir toliau Balka

nuose yra labiausia įkaitusi 
vieta. Pirmiausia dėl to, kad 
jos aliejumi ir maisto produk
tais nepasidalina Vokietija ir
santarvės valstybės. Antra, kdvti.

dangi neturima pakankamo 
skaičiaus darbininkų, spauda 
ragina vyriausybę darbo prie
volę viešiesiems darbams vy-

kad ji nenori Vengrijai. Bul
garijai ir sov. Rusijai grųžin
ti teritorijų, kurias po pasau
linio 'karo užgrobė ir savinasi. 
Dėl šių teritorijų ar anksčiau

Jugoslavija turi daug nes
magumų. Kroatija, kuri išsi ko 
vojo autonomijų, daliar ten 
Vokietijos naciai vykdo pro
pagandų prieš Jugoslavijų.

Kalbama, Suomijos vyriau
sybė atsakyme pažymės, kad 
ji sutiks ištraukti kariuome
nę iš pasienio tik sųlyga, jei- 
podraug ir pačių 'sovietų ten 
sutelkta kariuomenė bus iš
traukta.

N*, žinia kaip kilusį tų inci
dentų pasienyje sovietų auto
ritetai išpučia. Leningrade, 
Maskvoje ir kitur darbinin
kai ir kareiviai verčiami <Ia- 
•vti susirinkimus ir reikalau- 
|, kad raudonajai armijai bū 
ii leista '“atsiskaityti” su 
-uomių liaudies vadais, kuris 
neigia Maskvos komisarų rei 
kai avimu's.

Suomių spauda pareiškia, 
kad Maskva negali įrodyti 
suomių artilerijos šaudymo, 
nes suomiai per sienų nepa
leidę nė vieno šūvio. Tad už
sipuolimais ir grasinimais Ma 
skva nepalauž suomių tautos1 
solidarumo ir drųsos ginti 

savo laisvę ir šalies nepri
klausomybę.

Matyt, liolševikai griebiasi 
Vokietijos nacių metodų pulti 
sau gretimas valstybes ir su-j 
naikinti jų savitų gyveninių. 
Bolševikai negalės to atlikti 
su suomiais, daugiau už viskų 
branginančiais savo laisvę, 
savo žemę, pareiškia laikraš
čiai.

kaip paprastai, grasinti Šuo- ir torpedų, Anglijos vyriausy

L0ND0NAS, lapkr. 27. —
Patyrus skaudžiausius per ke 3* stambiai atsimokės Vo- ranu (Persija). Vokiečių rik
lias paskutines dienas jūrose
nuostolius nuo vokiečių minų

mijai Lenkijos likimu.
Suomių vyriausybė užgina 

artilerijos šaudymų ir nus
prendė neigti Maskvos nuro
dymų ištraukti ikariuomenę iš 
pasienio. Suomių generalinio 
štabo viršininkas pareiškia, 
kad tie užsipuolimai buvo nu
matyti.

“Pravda” .puola užsienių 
reikalų ministrų Cajanderį ir 
jį stato greta buvusio lenkų 
užs. reikalų ministro Becko. 
Jam lemia Becko likimų.

Bet tas suomių vyriausy
bės ir tautos nenugųzdina.

, bė rytoj pagaliau įpareigos 
savo karo laivynų sulaikyti ir 
grobti iš Vokietijos siunčia
mų eksportų, nepai'sarit to,

MIUNCHENAS, lapkr. 27. 
— Hitleris čia atlankė ligoni-j 
nėję gydomus bombos sprogi-Į 
nu; snžeistucrius nacius. |

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Minos sugadintos britų kuln
imis laivas “James J. Ma
gui re”, 10,325 tonų.

PATARIA NUTRAUKTI
DIPLOMATINIUS
SANTYKIUS

NEW YORK, lapkr. 27. — 
Amerikos Darbo federacijos 
viceprezidentas Matthew Woll 
atviruoju laišku reikalauja 
prezidento Roosevelto nutrau
kti diplomatinius santykius

kietijai.
Tik visas vargas bus tas, 

kad Anglija tuo būdu kovoda 
ma su Vokietija prieš save 
sukeidins neutrales valstybes. 
Juk Vokieti jote eksportas ka
ro iaikū ir siunčiamas ti'k neu 
tralioms valstybėms.

prasti, kaip galima ilgiau pa
kęsti šioj šaly komunistų vei
klų.

POPIEŽIUS DALYVAUJA 
REKOLEKCIJOSE

VATIKANAS, lapkr. 27. — 
Vienai savaitei suspenduotos 
visos pas popiežių audienci-

sbas yra ne vien iš Irano gau
ti skystojo kuro, bet per Ira
nu pasiekti britų valdomų In- 
dijų ir tenai visiškai pakirsti 
britų režimų.

Vakariniam ,fronte karo iš
sivystymas nenumatomas, nes 
vokiečių Siegfriedo tvirtovių 
linija neperlaužiavna ir vokie
čiai vengia su prancūzais ka
riavimų pasmarkinti.

ar v8l.au Kun,unijai prisieis Bulgarija ir Graiki)a sį kar 
grumte ir daug nukentėti. | |aikosi ramiai. Paskutiniai,, 

Rumunija užima buvusios |aikais bu|K,lroi pradsjo dalI.
giau bičiuliuotis su sov. Ru- 

'Nežinia kų jTė tikisi lai
mėti susirišę glaudesniais san 
tykiais su Maskva. Dėl Dobru 
džos srities atgavimo iš Ru
munijos, rodos, bulgarams ne
reikėtų bičiuliuotis su krikš
čionybės priešu Stalinu.

Gana to, Balkanuose kol
kas ramu.

Lenkijos pozicijų. Lenkija bu 
va. užgrobusį visų- eilę- - ♦sveti
nių teritorijų, kitataučius 
spaudė ir persekiojo. Taip y- 
ra ir su Rumunija. Gaila len
kų tautos, netekusios laisvės 
ir nepriklausomybės dėka jos 
su krikščionybe pa’simetu- 
sienrts vadams. Rumunų tau
tos vadai turi gražios progos

su sov. Rusija. Woll nurodo, jos, nes šventasis Tėvas XII 
kad sov. Rusija Amerikoj iš- dalyvauja priešikailėdinėse Va-
laiko savo politinius agentas, 
kurie darbuojasi sugriauti ša 
lies vyriausybę.

tikase rekolekcijose.

Šiose rekolekcijose daly- 
\auja kardinolai ir Vatikano

\Voi1 sakosi jis negali su- personalas. —

Britų prekybinis laivas “Rawal'spindi”, kurs buvo pakeistas karo laivu ir šiomis 
dienomis nacių nuskandintas. Su laivu žuvo apie 300 vyrų įgulos. (Acme telephoto).

NACiy SANTYKIAI SU
OLANDIJA ĮTEMPTI

BERLYNAS, lapkr. 27. — 
Nacių santykiai su Olandija 
šiomis dienomis paaršėjo pa
tyrus, kad britai naudoja o- 
landų prekybinius laivus ko
voti prieš vokiečių povande
ninius laivus.

Vokiečių povandeninis lai
vas nuskandino britų vadina
mų Q-laivų, užmaskuotų pre
kybiniu olandų laivu ir su o- 
landų vėliava.

Iš pradžių bnvo manoma, 
kad tas olandiškai užmaskuo
tas laivas yra britų. Paga
liau išaiškinta, kad tai buvo 
tikrai olandų laivas. To nus
kandinto laivo olandų įguls 
po pusaštuntos paros valtimis 
pasiekė Olandijos pakrantes.

Neišaiškinta, kokiu būdu 
nuskandintas olandų laivas 
buvo naudojamas britų nau
dai. Gana to, kad dėl šio įvy
kio santykiai su Olandija pa- 
aršėjo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

ŽYDŲ STOVIS i 

RUMUNIJOJE

BUKAREŠTAS, lapkr. 27. 
— Rumunijos vyriausybė iš
tyrė savo šaly gyvenančių žy
dų pilietybę. 662,244 žydai iš
klausinėta. Jie vi'si sudaro 
211,367 šeimas.

Anot 1930 metų cenzo, Ru
munijoje būta 728,000 žydų. 
Naujomis gi duomenimis ran
dama, kad šiandien būsiu iki 
700,000.

1938 metais rumunų ofie’a- 
liuose sluoksniuose reikšta 
nuomonė, kad Rumunijoje yra 
apie pusantro milijono žydų 
ir kad jų apie 250,000 neturi 
rumunų pilietybės.

Šia nuomone remiantis vy
riausybė ir pasiryžo žydų sto
vį ištirti. Nuomonė kas link 
skaičiaus pasirodė klaidinga, 
bet rasta, kad apie 37 nuošim 
čiai neturi pilietybės.

Vyriausybė nusprendė, kad 
liepi liečiai žydai gautų speci
alus policijos leidinius ilgiau 
gyventi Rumunijoje.

LONDONAS, ląpkr. 27. — 
Britų parlamentas rytoj susi
renka sesijon. Vyriausybė pra 
neš apie karo eigų.

BERLYNAS, lapkr. 27. - 
IS Laisvės aikštės Lodzėje na 
ciai našnlino Tado Kosoiuš-

Lriiu stnvvlu.

CHAMBERLAINAS
ATNAUJINS EUROPĄ

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Ministras pirmininkas Cham
berlainas vakar per radijų A- 
merikai ir Kanadai kalbėda
mas tarp kitko pareiškė, kad 
Britanijos ir Prancūzijos šio 
kariavimo tikslas esųs nugalė 
ti Vokietijų, kurios vyriausy
bė pasišovusi jėga dominuoti 
kitas tautas ir valstybes.

Anot jo, kaip tik Vokietija 
bus nugalėta, Britanija su 
Prancūzija sukurs “naujų 
Europų”, kurioje visos tau 
tos naudosis lygybe ir tarpu 
saviai gražiuoju sugyvens.

GAL BUS IŠKLAUSINĖTA

PREZIDENTO ŽMONA

WASHING,TON, lapkr. 27. 
Sužinota, kad prezidento Roo
sevelto žmona yra kviečiama 
Ilieso komitetui papasakoti a- 
pie organizacijų American 
Youth Congress, įkurių komu
nistai kontroliuoja.

ORAS
CUICAGO SRITIS. —Šian

dien detesuotumas ir kiek šil
čiau.

Saulė teka 6:55, leidžiasi 
4:20.
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Karas Jūrose

Praėjusį sekmadienį vokiečiai paskandino 
du laivus. Vienas iš jų buvo anglų, antras — 
lenkų “ Pilsudskį”. Drauge su šiais laivais 
nuskendo 287 žmonės.

Laivas ' Pilsudskį” (apie 15,000 tonų) bu
vo lenkų tautos pasididžiavimas. Jis tikrai 
buvo modemiškas, gražus, brangiai kaina
vęs. Jis pradėjo plaukioti per Atlantikų (tarp 
Gdynios ir New Yorko) 1935 m. “Pilsuds- 

nuskandinimu padaryta lenkams didelė
ir medžiaginė ir moralinė skriauda. t

NEBĖR LENKŲ VALSTYBĖS, NEBĖR 
LeNKŲ GDYNIOS, NėBĖR JŲ DIDŽIAU
SIO IR GRAŽIAUSIO LAIVO...

Ta pačia proga reikia pastebėti, kad lig
šiol dabartiniame Europos kanę sausžennu 
dar kaip ir nėiariauta. Visas KARAS YRA 
SUKONCENTRUOTAS JŪROSE. Jau ir lig
šiol daug nuostolių padaryta nuskandinant 
daugybę kariaujančių pusių laivų. Turi nuos
tolių ir neutralinės valstybės, nes ir jų laivų 
jau nuskandinta. NETEKO IR LIETUVA 
SAVO DIDŽIAUSIŲ TRIJŲ LAIVŲ.

Karas jūrose didėja. Tai matome iš karo 
laivų veiklos jūrose ir ypač iš naujo Angli
jos karaliaus parėdimo griebti visų Vokie
tijos eksportų, nepaisant kokiais laivais jis 
būtų vežamas — vokiečių ar neutralių kraš
tų. žinant, kad ir įvežimas Vokietijon yra 
sutrukdytas, nesunku suprasti, kodėl vokie
čiai taip desperatiškai kovoja jūrose, o NUO 
DABAR JIE DAR DESPERATIŽKIAU KA
RIAUS.

Daug kam neaišku, kodėl beveik visai ne
kariaujama sausžemyje, o .taip smarkiai ko
vojama jūrose.

Klausimas, berods, yra aiškus.

Anglų ir prancūzų armijų strategai žino, 
kad veržtis į Vokietijų per baisiųjų Zigfrido 
linijų pašėlusiai daug kainuotų. Reiktų daug 
kariuomenės iškloti ir karo amunicijos daug 
sunaikinti. Dėl to jie nutarė UŽBLOKUOTI 
VOKIETIJĄ KARO LAIVAIS TAIP, KAD 
VOKIEČIAI IŠ KITUR NEGALĖTŲ ĮVEŽ
TI KEI KARO AMUNICIJOS NEI KAIS
TO. liksiąs aiškus: tuo būdu norima pri
vesti Vokietijų prie trūkumų, prie bado. O 
tai valstybės viduje iššaukia nepasitenkini
mų, suirutes. Jei aiijantams pavyktų Vokie
tijų prie to privesti, karas, žinoma, būtų lai
mėtas.

Tie planai, suprantama, vokiečiams yra 
žinomi, dėl to jie ir siunčia į jūrų dugnų an
gių ir kitų laivus.

žinoma, aiijantams ne taip jau greit pa
vyks privesti vokiečius “prie pakarosr;. Iš 
-feovietų Rusijos jie galės atsigabenti nema
žai jiems labai reikalingos žaliavos. Be to, 
užimdami Čekoslovakiją, ir Lenkijų, vokie
čiai praturtino savo valstybę anglies kasyk
lomis, derlinga žeme, karo medžiaga. Tai 
jiems padės ilgiau laikytis. Tai reiškia, kad 
karas jūrose tol eis, kol kariaujantieji turės 
laivų ir jūrininkų. KURI PUSĖ ŠIOJ JŪRŲ 
KOVOJ PAIMS VIRAU, TA BUS KARO 
LAIMĖTOJA. Bent dabar taip išrodo.

Sovietų Rusija apkaltino Suomijos kariuo
menę, kad ji nužudžiusi keturis raudonar
miečius ir devynis sužeidusi. Per Sovietų 
spaudų ir radijų, prasidėjo dideli suomių tau
tos puolimai, grųsinimai, šmeižimai ir nro- 
vetaucijos. Be to, Maskva įteikė Suomijos 
vyriausybei notų, kurioj ir protestuojama ir 
reikalaujama ištraukti kariuomenę iš Stip
riai fortifikuotų pasienių.

Kaip pasielgs suomiai, tuo tarpu sunku 
pasakyti. Tikrai būtų pavojinga apleisti pa
sienio tvirtoves.

Suomija, kaip žinoma, ligšiol nepasidavė 
Sovietų Rusijos reikalavimams. Jų nenugųs- i 
dino jokie bolševikų grųsinimai. Ar bolševi- ' 

karas pavyks savo tikslo atsiekti nauja prie . 
mone, provokacijomis, netrukus turės paaiš- , 
ikMt

Bažnyčios Reikalai Vilniuje
Lietuvos ‘katalikų dienraštis “XX Amž.” 

rašo apie padėtį bažnytinių reikalų tvarky
me, kuri susidarė atgavus Vilniaus kraštų 
ir konkrečiai kelia Vilniaus Vyskupijos prob
lemų :

“Labai gerbiant bažnytinį hierarchinį 
autoritetų ir neliečiant jų, kaip nietų ga
nytojų, vis dėlto tenka konstatuoti faktų, 
kad jo iniciatyva lietuviškos parapijos pa
liko be lietuvių kunigų. Jie pakeisti len
kais. Kunigų seminarijoje proteguojami le
nkai klierikai, net ne iš Vilniaus krašto 
importuojami. Paskutiniu metu, jau Sovie
tų valdymo metu, arkivyskupas eilę lietu
vių kunigų pakeitė lenkais, atbėgusiais iš 
Lenkijos. Net po kelis į vienų parapijų. 
Lietuviams kunigams sugestionuota 'kėliau 
ti į parapijas, kurios liko Sovietų S-gos 
ribose. Nuo savo politikos ir dabur jis ne
atsisakė. Net nematyti, kad jis galėtų pa 
rodyti lojalumų Lietuvos valstybei.”. 
Tame “XX Amž.” straipsnyje nurodoma

ir tai, kad Jbažnytiniai reikalai Vilniuje yra 
taip labai svarbūs^ yra būtinas reikalas iš
siaiškinti su šv. Sostu. Mat:

“Vilniaus arkivyskupijos Lietuvai teko 
tiktai dalis, rodos, apie 62 parapijos. Di
džioji Vilniaus arkivyskupijos dalis yra 
anapus Lietuvos ribų. Norėdamas jas ad
ministruoti, arkivyskupus Jalbžykovskis 
turėtų reziduoti anapus Lietuvos ribų. Ant
ra, konkordate sakoma, kad vyskupijų ri
bos neišeina iš valstybės ribų. Vadinau 
tektų vyskupijos ribos pertvarkyti. Tre- 
čia, pagal konkordatų ir vyskupas skiria
mas Apaštališkojo Sosto, atsiklausiau t Lie
tuvos Respublikos Prezidento dėl kandi
dato politinio priimtinumo. Pagaliau da
bartiniam Vilniaus arkivyskupui susidaro 
šiose pareigose tam tikrų nepatogumų kaip 
ne Lietuvos piliečiui”.
Ta proga primenama, kad savo laiku len

kų pastangomis buvo ėste išėstas iš Vilniaus 
arkivyskupas J. Matulevičius, taip pat da
bartinis Kaišiadorių vysk. Kukta. Pabrėžia 
•ma, ir visai teisingai, kad Vilniaus dvasi
nėje vadovybėje turi būti Lietuvos pilietis, 
kuris teisingai respektuotų lietuvių ir ne
lietuvių religinius reikalus, kad į lietuvių 
parapijas būtų nukelti lietuviai kunigai. Siū
loma Vilniaus administravimų laikinai pa
vesti vienam iš Lietuvos vyskupų.

Neabejojama, kad šv. Tėvas Vilniaus vys
kupijų taip patvarkys, kad visų gyventojų 
dvasiniai reikalai bus tinkamai aprūpinti.

Pavojus Skatintojas
“Studentų Dienos”, nurodžiusios šių die

nų pavojus Lietuvai, rašo:
“Šiuo metu mūsų tautai iškyla visa eilė 

uždavinių, kurie netiesiogiai įpareigoja kiek
vienų lietuvį imtis jų vykdymo. Pirmoj vie
toj inteligentija turi sudaryt visoj tautoj 
tam tikrų nusiteikimų, plačiosioms lietuvių 
masėm'© visoms be išimties įskiepyti kuo gi
liausių valstybinį ir tautinį susipratimų ir 
padaryt jas atsparias svetimoms įtakoms, su
kelt tvirtų jų (pasiryžiAnų gyvent laisvai ir 
nepriklausomai. O kai visa tautos masė bus 
uždegta šio didelio ir stipraus pasiryžimo, 
be abejo, bus išjudinta ir paleista į darbų 
visa jos ligšiol snūduriavusi energija, (kur* 
galės įveikti ir labai sunkias kliūtis.

Pavojai grūdina ir stiprina tuos, kurie juos 
sutinka pasiruošę ir pasiryžę kovot, o pra
žudo ir ’/usmukdo tuos, kuriuos užklumpa 
besnaudžiančiais ’

Tikėjimas - Tvirtovė
Naujojo vyskupo Kaso instaliacijos proga 

vengrų ministras pirmininkas Telekia pasa
kė kalbų, kurioje be kitko pareiškė: “Aš 
sveikinu jus šiuose surikiuo.se istoriniuose 
laikuose, nes gyvenimo ir idėjų kovoje žmo
gaus siela vėl randa kelių į amžinąsias tie
sas, į amžinusias idėjas, tuo būdu ir į Baž
nyčių. Tikėjimas šiandien yra mūsų stipriau
sia tvirtovė. Jei tik žmogus nors kiek grįžta 
į save, jis pasijunta toks mažas ir pažįsta, 
kad viskas pasauly praeina, kad tik tikėji
mo jėga yra vienintelė, (kuri grų’i padėti to
kiais sunkiais laikais, kaip mūsiškiai. Todėl 
šalia tų, kurie vadovauja politiniam gyveni
mui, turi būti ir tikėjimo vėliavnešių ir gy
nėjų, kurių uždavinys — vadovauti sieloms 
taisiais sunkiaisiais laikais”.

DRAUGAS

SEIMOS ANGELAS
Šeimos angelas yra motina. 

Ji saugoja savo vaikelius nuo 
blogo, juos dengia, valgydina, 
jiems valgį gamina, slaugo ir 
Dievų mylėti mokina.

Šventos yra motinos parei
gos. Kurios jas eina gerai, tos 
savo vaikelius paruošia gyve
nimui. Iš jų turime didvyrius, 
kultūrininkus, mokslininkus. 
Bet tai yra vaisius ir didelių 
pastangų išdava. Motina už
dega dideliais siekiais jaunu 
tę kūdikio širdį, vadovauja 
ir padeda jam tikslo siekti 
I^abai tat svarbu, kad pati 
jauna motina suprastų savo 
vietų, atsaikomybę, savo ste
bėtinų galių ir palaimingų į- 
takų savo vaikų asmenybei 
ugdyti.
Pirmieji įspūdžiai

Žinome, kaip pirmieji mūsų 
vaikystės įspūdžiai giliai į 
smigo į mūsų sųmonę fr at
mintį. Dabar visa aplinka ne
pajėgia mus tiek sudominti, 
kiek pirmų kartų išmoktoji 
maldelė: Sveika Marija ir vė
liau — Tėve mūsų. Mat, vai
kelių pastabumas ir atjauti
mas yra daug jautresni, negu 
subrendusio žmogaus. Vaike
lis gyvena įspūdžiais, jaus
mais. Suaugęs — protu. O kai 
suaugęs, subrendęs žmogus 
pradeda daugiau vadovautis 
jausmu negu protu, mes si, 
pasigailėjimu žvelgiam į tokį 
ir saikom: — suvaikėjo. Tai 
rodo, jog vaikelių patyrimas 
mokslas ir visas gyvenimas 
prasideda įspūdžiais, atjauti
mais.

Labai yra svarbu, kad pir 
mieji vaikelio įspūdžiai tėve
lių namuos, būtų geri, dori
nantieji. Nes kūdikio siela, it 
kdmpinė, ji traukia, pasisavi
na visa, kų sutinka. Vaikelis 
yra pastabus padarėlis. Po 
dešimtį kartų žvelgia į tuos 
pat ant sienų kabančius at
vaizdus, nuolat 'kartoja išgirs
tus iš motinos lūpų žodžius, 
jis stengiasi veiksmu pasekti 
suaugusių elgsenų, — rodžiu, 
visa pamėgdžioja.

Neapdairūs tėvai stebisi, iŠ 
kur galėjo kūdikis išmokti 

, barnių bei keiksmų žodžius,
| kodėl jis yra išdidus, užsispv- 
i ręs. Iš tikro, to viso išmoko
I iš savo tėvelių.
Dvasios maistas

Štai jaunoji motina pakri- 
I kšti jo savo angelėlį. Bažny - 
į čioj vaikelis gavo be galo di
delės vertės Dievo dovanas: 
Krikšto Sakramentu jis tapo 
Dievo kūdikis, ajigaubtfts pn- 
švenčiamųja Dievo malone, su 
teise, įnirus, matyti V. Dievų, 
f pakrikštyto vaikelio siolų 
tapo peseta tikrojo tikėjimo, 
vilties ir meilės daigai. Vai
kelis turėjo gimdytojus; da. 
bar gavo priedo krikšto tė
vus. Visi jie privalo rūpintis
kūdikio gerove. Bet daugiau 
šia — peti motina.

Kūdikiui būtų padaryta di
delė neteisybė, jei jo motinė
lė rūpintųsi ne visais jo as
mens reikalais. Kaip svarbu 
yra tinkamai penėti kūdikį, 
kad jis kūnu nesusirgtų, tu:p 
lygiai svarbu pasistengti jam 
duoti dvasinio maisto, kad ja
me imtų reikštis tikėjimas, 
viltis ir Dievo meilė. Iš kar
to tai bus daugiau sekimas 
motinėlės elgesiu, o vėliau 

pradės tai reikštis savistovia

malda. Malda yra tikėjimo 
maistas. Reikia, kad pati nio 
tina melstųsi ir kad ji įpra
tintų į vaikiškų maldų savo 
angelėlį. ,1,1 •»
Mokykla ir šeima

Kas siunčia savo vaikelius 
į kutalikiškų mokyklų, pripa 
žįsta, jog religija yra būtina 
mokyklai. Religijos — tikėji
mo stoka mokykloje yra di 
dėlė žala, blogybė kūdikio sie
lai. Dar būtų blogiau, jei mo
kykla būtų prieštikybinė. Ji 
ardytų vaikelio sieloje tikėji
mo, vilties ir Dievo meilės 
daigus; sužalotų sielų. Tai su
pranta visi .gerieji katalikai. 
Jie nesigaili vargo, triūso ii 
pinigų savo tikybinėms mo
kykloms išlaikyti.

Bet kat yra teisinga mo 
kyklai, tas yra teisinga ir 
šeimai. Kol kūdikis pateks į 
mokyklų, jis gyvena pas savo 
tėvelius apie šešis pirmuosius 
gyvenimo metus. Motina ir tė
vas privalo• parūpinti kūdikio 
dvasiai maisto ir šilumos, kad 
įdiegtosios jo sielose dieviš
kosios dorybės Mitų žydėti ir 
neštų vaisiaus. Kas gi neduo 
da savo kūdikiui religinio 
maisto bei oro, tas sugniuždo, 
pakurta tolimesnį vaikelio 
dvasinį augimų.

— Bet aš, kol aiškiai nemo
kiau vaikelio blogybės, ar nu- 
tikėjimo, jam žalos nedarau,
— gal pasakysite. Taip karna 
melagiai. Juk šis pasakymas 
lygiai klaidingas šiam:

— Jei aš neduodu kūdikiui 
maisto, tai kol neduodu jam 
nuodų, jam blėdies nedarau. -

Kūdikis be maisto mirs. 
Reikia jis maitinti, nes pats 
negali maisto pasigaminti.

Kūdikio dvasia be maisto 
sugniuš. Reik maitinti, kad 
nenusikalstume prieš jį ir 
Dievų.
Alkana siela

Kūdikio siela kenčia alkį. 
Ji nepajėgia atskirti gera nuo 
blogo. Tad reikia, kad jo ge
roji motina tų sielos alkį pa
tenkintų. Viena ji to padaryt 
neįstengs, jei nepadės tėvas. 
Tad, šeima privalo būt reli
ginga. Joje turi būt laikomasi 
Dievo ir Bažnyčios įsakyn ų. 
Tik šiuo atveju, Dievui pade
dant, motina pajėgs tinkamai 
pakreipti jaunų kūdikio ir jo 
atvirų širdį.

Tikrai, Bažnyčia gerai da
ro, prižiūrėdama, kad suda
rantieji naujų šeimų būtų ge
ri katalikai. Nes to reikalau 
ja šeimos busimųjų vaikeliu 
dvasinė gerovė.

Kun. K. A. Matulaitis. MIC.

Tėvų Marijonų 
Misijos Adventuose

NEW HAVEN, CONN. - 
gruodžio 3 — 5 — kun. dr 
J. Pauliukonis, MTC.

NEVV ARK, N. J. — lapkri- 
čio 30 d. — gruodžio 8 d. — 
kon. dr. K. Matulaitis, MIC 
ir kun. J. Dambrauskas, MIC.

PATERSON, N. J. — gruo
džio 10 — 19 — kun. J. Dain. 
brannkas, MIC.

DETROIT, MTCH., ftv. Ju 
rgio .parapijoje, gruodžio 20
— 25 d. — kun. dr. K. Matu
laitis, MIC.
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PO SVIETĄ PASIDAHNUS
Iš Lietuvos gavau naujie- Į

nų, kud ten čigonės, visokie 
chn (Hiatai, astrologai, kerė
tojai, burtininkai ir kitokįe 
apgavikai, kurie vaikščioda
mi iš kaimo į kaimų, savo čė- 
rais vilioja iš kaimiečių, ypa
tingai moterų, pinigus, bus 
siunčiami į darbo stovyklų.. 
Esu, ne visi žmonės į tokius 
spėjimus juokais žiūri, kiti 
juos ima giliai į širdį, atsi
duria netikrume, nustoja dar
bo našumo ir t p. Pabuvę il
gesnį laikų darbo stovykloj 
jie išmoksiu naudingų darbų, 
dirbti.

Mano delnas rodo, kad prie 
čigonių reikia priskaityti ir 
visokius niarksininkus (cici- 
listus, balšavikus), sklokinin- 
kus, nezaležninkus, jontėvius 
ir kitokius lietuviškus chiro- 
matus, kurie, kaip ir čigo
nės, važinėdami po kolonijas 
ir burdami ro-jus ant žemės- 
vilioja pinigus. Juos taip pat 
naudinga bfitų pasiųsti į dar
bo stovyklų.

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI

Klausimas. Kų reiškia rai
dės SSSR, kurias dažnai po- 
perose matau?

Atsakymas. Tos raidės rei
škia S(ovietų) S(ųjungos) S- 
(ocialistinė) R(espublika). 
Raidės reiškia dar ir kų kitų, 
būtent S(rol) S(rol) S(rol) K 
(uški's). Srol yra žydo var
das. Taigi, rokunda išeina 
tokia,, kad dabartinę Rusijų 
valdo keturi žmonės: trys žy
dai ir vienas ruskis.

KREMLIUS KUR GYVENA SOVIETŲ 
VADAS

Kremlius, tikriau — prie 
jo prisiglaudusi Raudonoji ai
kštė — yra centras, į kurį su
eina keliai iš visų stambes
niųjų Rusijos centrų: Tverų, 
Dmitravo, Perejaslavlio, Nau- 
gardo. Maskvos Kremlių pra
dėjo statyti didysis kunigaik
štis Jurijus Dolgorukis 1156 
oi. Metais, dešiilitimis metų, 
šimtmečiais Maskvos Krem
lius plėtėsi; išdygo puikūs ku- 

’nigaikščių bei didikų namai, 
išaugo sunkūs, masyviniai so
borai, vienuolynai. Medinių, 
žemučių ir be tvarkos išdrai
kytų Maskvos miesto namų 
fene akmeninis Kremlius at
rodė didinias ir rftštus, jo au-

Ikštos nuogos 'sienos lyg saky
te sakė slepiančios niūrias 
paslaptis.

Kiek Maskvos Kremlių yra 
naikinusi ugnis, niokoję maiš
tininkai! Jis degė 1701 m., 
«gnis jį buvo apėmusį 1737 
m.; 1771 m. jį nuniokojo pa
vergusios minios. Kremlius 
liepsnojo Napoleono įžengimo 
metais, 1905 m. revoliucijos 
metu jis buvo niaištinių mi
tingų ir kruvinų susirėmimų 
vieta; 1917 m. spalių revoliu
cijos dienomis baltgvardiečiai,

PRAŠAU NESIJUOKTI
Kapsas ir dzūkas.

Ėjo nakčia kapsas ir dzū
kas. Beeidami priėjo lieptu 
ir nebegali prasilenkti. Dzū
kas sako:

— Vai, tu broly ei, kaip 
tamsu.

| — Kų, biaurybe, t,u mane
| stumsi! — sušuko kapsas ir 
Į įvertė dzūkų į upę.

(“-Lietuva”)’

Tarp hurd\ngieri)į.
— Gali!
— Kų....
— Ar jau miegi?
— Ko nori?
— Paskolink man penkis 

dol..........
— Nekliudyk manęs, matai, 

kad senai miegu....

SVEIKINIMAS.

30 metų sukakties proga, 
visi sveikina dienraštį “Brau 
gų,” linkėdami jam kuo il
giausiai gyvuoti ir šviesti lie 
tuvius. Ale neteko matyti, 
kad kas nors būtų pasveiki
nęs mūs pašenavotų prof. 
Kampininkų, kuris juokų for
moje šneka apie visokias šio 
svieto marnastis. Prof. Kam
pininko tlumočijimai, kaip jis 
sako, tikrai yra fain. Jeigu 
visi klausytų prof. Kampi
ninko, žydėtų ant svieto mei
lė, tylybė, brolybė ir rojus 
ant viso žemės sklypo, ne 
taip, kaip kad yra balšaviki- 
joj, arba kitose diktatorių ša
lyse.

Tad aš sveikinu gospodinų 
prof. Kampininkų ir spaudžiu 
maenų delnų.

A. P.

įsistiprinę Kremliuje, krūvi 
nai kovėsi su puolančiais rau
donarmiečiais, kurie, jj neim
dami, gerokai buvo apnaiki
nę.

Nuo 1918 metų Kremlius 
ra Sovietų vyriausybės buvt 

i nė. Net ligi 1922 m. užtrul 
į Kremliaus remontai, kol jis 
I buvo pritaikintas naujajai pa- 
j skirčiai. Kremlius pasidarė 
' Sovietų Sųjungos centras. Kre 
| mliuje įvyksta svarbiausieji 
Sovietų valdžios bei komunis
tų partijos suvažiavimai; čia 
įvyksta trečiojo internaciona
lo kongresas, čia renkasi po
sėdžių liaudies komisarų ta- 
Tyba ir t.t. Čionai, už aiikštų 
sienų, gyvena SSSR viršūnė
se stovį žmonės: Stalinas, Vo- 
rošilovas, Molotovas ir kt.

Bet ir tie, knrie išsiskiria 
iš gyvųjų tarpo, nuo Krem
liaus nenutolsba: urnos su jų 
pelenais įmūrijamos Krem
liaus sienų nišose. Čia ilsisi 
Krasina's, Pokrovskis, Lttna- 
čaTSkiR, Menžinškis, Ki rovas, 
Kiubyševas, Gorkis, Ordžoni- 
kidsė ir kiti revoliucijos su
lai bei Sovietų veikėjai.
GARSINKITES “DRAUGE”'

surikiuo.se
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

ft 0

J?
ATSARGIAI SU 

PATENTUOTOMIS PILĖMIS

Iš senesniųjų dnug kas pa
mena įvairių patentuotų gy
duolių garsinimų. Eidamas 
gatve, būdavo, matai didžiau- 
•siotmis raidėmis parašų: “li
tų “pilių”. Žmonės daugiau 
Banisli Biliausness”. Tuomet
veik kiekviename name gulė- 

• • • • • • •jai rasti šių plačiai išgarsin
tų “piių”. Žmonės daugiau
sia manė, kad jeigu kas jų vi
diniuose yra negerai, tai bu
vo ne kas kitas 'kaip tik va
dinamos bilious atakos. Liau

de šis posakis ir po šiai die- 
h yra prigijęs. Medicinos 

mokslas tačiau jau spėjo su
grupuoti daugybę įvairių ne
galavimų viduriuose. Kiekvie
nas jų turi tinkamų mokslini 
pavadinimų, atsiradimo prie
žastį, ligos pasėkų, gydymo
būdus.

Didžiumoje negalavimo prie 
žastis šiuo atveju išdygsta ne
silaikant tvarkos su vagiu: 
valgoma nereguliariai, perdi- 
delę maisto porcijų, ypač kuo
met žmogus yra pavargęs, o 
svarbiausiai, jeigu žmogus bu
vo gerokai “truktelėjęs”. Šios 
rūšies skrandžio negalavimai 
labiau pasitaiko pas ofisų da
rbininkus ir pas tuos kurie 
turi didelius apetitus.

Nė viename tokia'me atsiti
kime negalima skaityti tokį 
dalykų mažmožiu. Yra daug 
rimtų ligų, kurios prasideda 
panašiais negalavimais. Kas 
kitaip mųstė, skaudžiai apga
vo save. Priežastis tokio ne
galavimo gali būt ūmaus po
būdžio apendicitas, įdegimas 
tulžies pūslės, ar kokia infek
cija viduriuose ir t.t. Tokiuo
se atsitikimuose vartojimas 
“liver pilis” yra kenksminga,

DALYVAUJA “DRAUGO” RADIJO PROGRAMOJ

kam ir po šiai dienai 
tenka pergyventi typingų skra 
ndžiu negalavimų, nusiskun- 
džiant, kad naktį negalėjo 
miegoti, kad be paliovos var
gino kažkokie sapnai, kad ga
lva skauda, svaigsta, širdis 
pyksta, o prie to dar nekartų 
tenka vemti. Kad viduriai ne
priima net arbatos ar kavos, 

nemalonumas kartais 
24 valandas arba il-

Daug leng-

Toks
tęsiasi
giau.

nes kas taip daro labai 
vai gali nuvažiuoti į kapus. 
Skaudant vidurius, daug kas 
nori gaut pagalbos dėdami 
ant jų karštų vandens maišų. 
Tas veda labai greitai prie a- 
pendiko trūkimo. Žmogui, pa
prastai, nėra žinoma kas su 
juomi ištikrųjų yra. Todėl 
kiekviename reikale protingai 
pasielgiama atsikreipus pas 
patikimų sveikatos dalykų ži
novų, gydytojų.

Šv. Kazimiero Akademikių rinktinis choras, kuris šįvakar 7:30 vai.
WGES (1360 kil.).

Pirmoj eilėj sėdi: Adelė Druktenytė, Florencija Poškaitė ir Dolores Sabonytė. 
ždytė, Janina Pikturnaitė, Elena Lesauskaitė ir Valerija Rutkiutė.

Solo dainuoja: Janina Pikturnaitė ir Florencija Poškaitė.
Šioji “Draugo” programa dedikuojama Šv. Kryžiaus paraapijai.

dalyvauja “Draugo radijo programoj 

Antroj eilėj stovi Paulina Švag-

Kaip Anglija KontruliHūja Etera
Lingvistai dieną ir naktį klauso užsienio radiją
(“Lietuvos Aido” Londone 

korespondento)

Būtų netei'singa sakyti, kad 
anglas dar vis yra abejingas 
tam, kas apie jo kraštų rašo
ma kitų kraštų spaudoje. Gal 
jis ir buvo abejingas seniau, 
prieš 'karų, kuomet — iš kitos 
pusės — jis visai niažai do
mėjosi kitų kraštų gyveniniu, 
liet paskutinių metų krizės ir 
ypač dabartinis karas turėjo 
labai didelės įtakos į anglo 
galvosenų bei jo 'mentalitetų. 
Antai tuomet — prieš karų, 
dar šia vasarų — Anglija tu
rėjo tik vos vienų kitų spau
duos atacbė’ų užsienyje: jie 
buvo tik prie didžiųjų amba- 

\ų ir, sakoma, neturėjo jo- 
pareigų. Padorių anglų a- 

e tai nebuvo labai garbin
ga vieta..

sidėjimu yra sekami tiek Vo
kietijoj, tiek neutralių kraštų 
laikraščiai. Nebūna praleistas 
ir mažiausias dalykėlis. Kai 
kurie Londono dienraščiai į- 
vedė spec. skyrius, kuriuose 
diena iš dienos yra atitaiso
mos vokiečių laikraščių skel
biamos netiesos apie Angliju.

Vos tik koks nors Angliju 
liečiųs netikslumas pasirodo 
kuriame nors užsienio laik
raštyje, žinia jau kitų dienų 
esti denientuojama spaudos 
konferencijoje Londone. Visa
da ’seka platūs paaiškinimai 
bei gausios informacijos pa
liestu klausiniu. Vienu atveju 
žurnalistai net buvo nuvežti 
į uostų, kad galėtų patys įsi
tikinti, kad tariamai paskan
dintas laivas “Ark Royal” y- 
ra visiškai sveikas. Beje, daž- 

Didžiausį tiiažų t»-naį tenka nusistebėti tuo, kaip

tas: “kažkur apie Londonu” 
yra įrengtas tam tikras biu
ras, kur dirbu žmonės dienų 
ir naktį klausosi vi'sų svar
besniųjų užsienio radijo sto
čių programas.

Neseniai susidarė proga pla
čiau išgirsti apie šį biurų. Bū
tent, apie jo veiklų laikrašti
ninkus painformavo siras Ste- 
phen Tallentas, B.B.C. 'spau
dos skyriaus šefas. Paslaptin
gasis lingvistų biuras (Broad
casting Interception Service) 
kiekvienų parų užregistruoja 
nemažiau, kaip 250,600 žod
žių. Dirbama keturiomis pa
kaitomis. Vienų pakaitų 'su
daro dešimt “monitorų” arba 
klausytojų, penki redaktoriai, 
keliolika trumparaščio eksper
tų (visi šitie asmenys kalba 
nemažiau, kaip keturiomis ka
lbomis; kai kurie žino ir dau
giau kalbų), gausus būrys ma- 
šinininkių bei radijo mechani
kai.

tafonų galįs paleisti į darbų 
bet kuriuo momentu. Tik rei
kia paspausti mygtukų.

Paskiau pagautas praneši
mas esti išverčiamas į anglų 
kalbų, perrašomas mašinėle ir 
tuojau yra siunčiamas užinte- 
resuotai įstaigai arba minis
terijai. Su svarbesnitfmis mi
nisterijomis tasai lingvistų 
biuras yra sujungtas specia
liu telefonu, o kai kuriomis

Rochesterio, N. Y., Ir Apylinkės 
Lietuvių Dėmesiui»

Tad, gruodžio 6 d.,Vietos lietuvių katalikų 
draugijų Federacijos skyrius 
rengia visų lietuvių masinį 
susirinkimų, kad bendrai pa
sidžiaugus Vilniaus į Lietu
vų įjungimu ir padėkojus Ru
sijos vyriausybei, kad nors 
Vilnių su mažu gabalėliu, kad 
ir labai apiplėštų, atidavė. Sy

net teleprinteriu. Tokiu būdu kiu galingai pareikšti Rusijai
pranešimas per kelias minu
tes pasiekia numatytų vietų. 
Viskas įvyksta, nepaprastai 
greitai. Esu visų keturių pa
kaitų bėgyje prie imtuvų sė
dį klausytojai arba “monito- 
rai” išklauso apie 150 radi
jo žinių biulėtinių. Be to, ta
me pačiame biure yra specia
lus

ir Vokietijai, kad mes nenu
rimsim su atgavimu tik Vil
niaus1 ir mažų žemės sklypu, 
kol nebus grųžinta visos sri
tys, kurios priklauso Lietu
vai sulig sutarties 1920 me
tais, padarytos su Rusija ir i 
Lenkija. Ta pačia proga bns
parinkta aukų sušelpi mui Vil- 

skyrius, kur į plokšteles i niaus krašto suvargintų gy- 
jgrojaimi” užsienio radijo; ventojų. Į tų masini lietuvių 

koncertai, vaidinimai ir kitil susirinkimų jau pažadėjo at- 
dalykai. S. F. Špokas i vykti dinamiškas kalbėtojas

prof. K. Pakštas vasario mė-

rp. “Daily Eapresa“ visada ficia|ių įstaigų nllomonių rei. 
pareikšdavo kurstę protestę!-k5jai gerai žin0 atgkinJ kra.

štų spaudos laikysenas Angli-prieš bet, kokį pasiūlymų pa
didinti spaudos valdininkų 
skaičių. Tiesa, las laikraštis 
tvirtindavo, kad jau vien žo
džiai “Anglija” arba “Did
žioji Britanija” yra gera pro
paganda.

Bet kai prieš kelias dienas 
informacijų ministras lordas 
Maciui lianas paskelbė, kad 
šiuo metu prie Anglijos am
basadų bei pasiuntinybių jau 
yra priskirta apie 100 spau
dos valdininkų ir esu jų skai
čius būsiąs dar didinamas, 
minėtas “Daily Ex,press” ipats 
pirmas pasiskubino pasveikin
ti padarytąjį žingsnį... Neat
siliko ir kiti laikraščiai. Taip. 
Anglija danginu nėra abejin
ga taim, kas apie jų rašoma

jos atžvilgiu!
Tų patį galima pasakyti ir 

kas liečia radijų. Admiralite
to, blokados ministerijos bei 
Foreign Ofiso žmonės yra pui
kiausiai informuoti šioje sri
tyje. Konferencijoje dažnai ga 
li išgirsti (kada kas nors de
nientuojama): “Vakar vokie
čių radijas tvirtino...”, “Či
lės radijas pranešė...”, “Šian
dien iš ryto Romos radijas pa
skelbė...” ar “Iš Madrido bu
vo paskelbta...” ir panašiai. 
Susidaro įspūdis, kad tas ar 
kitas oficialios nuomonės rei
škėjas visų naktį praleido prie 
imtuvo ir yra klausęsis visų 
stočių pranešimus. Taip ir y- 
ra. Tik prie imtuvo sėdėjo ne

Kiekvienas toks klausyto
jas turi savo “rajonų”, ku
riuo gali būti viena arba ke
lios valstybės. Visas pasaulis 
yra suskirstytas į atskirus 
“rajonus”. Jis 6 valandas sė
di prie galingo imtuvo ir vi- 
.‘sų laikų klausosi tų valstybių 
radijo žinių biulėtinius, pas
kaitas bei įvairius kitus pra
nešimus., Kada išgirsta kų 
nors įdomesnio (o jam viskas 
yra ■“įdomu”, kas liečia 'karų, 
Angliju ir jos kolonijas, Vo
kietijų ir t.t.), jis tuojau tokį 
pranešimų arba “įgroja” į 
plokštelę arba trumparaščiu 
užrašo, t. y. rašo tame pa
čiame ka'mbary sėdinti pane
lė. Šalę klausytojo stalo sto
vi diktafonas — tam tikra? 
aparatas plokštelėms (trobe
lės formoje) gaminti: tų dik-

Gausiai Aukojam 
Vilniečių švietimui

KAUNAS (E). — Komite
to Vilniaus kraštui remti pa
ragint i Lietuvos žmonės pra
dėjo gausiai auko švenuun 
reikalui — vilniečiams šelpti. 
Tam reikalui prie Vyr. Kon»- 
teto susidariusios įvairių pro
fesijų: žemės ūkio, prekybos, 
pramonės ir amatų, namų sa
vininkų, miestelėnų, laisvųjų 
profesijų, valdininkų ir dar
bininkų sekcijos nustatė, kaip 
ir kokiomis normomis turėtų 
aukoti atatinkamų užsiėmimų 
žmonės. Tie, kurie uždirba 
iki 300 litų, per mėnesį, au
koja vienkartinę auka 3 nuo
šimčių nuo mėnesinio uždar
bio; kurie uždirba daugiau 
kaip 300 litų par mėnesį, au
koja 5 nuoš. nuo vieno mėne
sio uždarbio pajamų.

nesį, 1940 metais.
Bet tai perilgai laukti nie

ko neveikiant parėmimui Vil
niaus krašto lietuvių, kuomet 
tokia parama labai reikalin
ga. Be to, kai kas galėtų pa
manyti, kad Rochesterio lie
tuviuose jau gesta tėvynės 
meilės jausmas, kad atslūgsta 
susipratimas atlikimui tauti
nių pareigų. Kad tuos ir ki
tokius manymus išsklaidžius, 
kad Rochesterio lietuvių gar
bę tinkamoje lygmėje pasta
čius, Federacijos skyriau 4 va
ldyba galvoja, kad, prieš tas 
generales prakalbas, dar gali- 
111a Į>arin?kti nemažai naujų na 
rių į Federacijos skyrių, už
simokant $1 metinio mokes
čio. Tuomet galėsim būti jau 
aiškesniais Lietuvos reikalų 
rėmėjais.

8 vai.
vakare, parapijos salėj įvyks
ta skyriaus priešmetinis su
sirinkimas, kuriame bus pri
imami nauji nariai. Visi ge
ros valiok lietuviai ir lietu
vės kviečiami atsilankyti. Jei 
kam per sunku $1 ant syk už
simokėti, galės mokėti po 50c 
kas šeši mėnesiai.

Ypatingai dabar, prieš Ka
lėdas, dovanų laikas. O kaip 
prieš 2000 metų ciesoriaus 
Augusto žemėje, šalę didmies
čio Jeruzalės, paprasta pie
menėlių palapinė gimus ka
ralių Karaliui, ne tik dangaus 
angelų giedojimo, bet ir pie
menėlių džiaugsmo ir net tri
jų Rytų išminčių: Kaspero, 
Melkioro ir Baltazaro gausio
mis dovanomis buvo pripildy
ta, taip tegul ir šiuo Kalėdų 
laikotarpiu ne vien gusarų 
garbės kuopos orkestro gar
sai ir Lietuvos piliečių džiau
gsmo šūkiai aidi Gedimino 
sostinėj, bet ir auksas, sida
bras teplaukia iš visų kraštų 
sustiprinimui šių dienų Au
gusto ir Erodo nuteriotos Vil

nijos.

A. Žiemys, Fed. skyr. sekr.

I
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KIEK KAINUOJA • 
DABARTINIS KARAS?

Nebėra ko aiškinti, kad mo
dernusis kuras, kuris papras
tai yra vedamas su labai bra
ngiomis medianinėmis prie
monėmis, kainuoja daug dau
giau nei senovės karai. Kele
tas palyginamųjų skaičių įga
lina įsigilinti, koks brangus y- 
ra šių dienų karas. Didžiojo 
karo metu nuo 1914 iki 1918 
metų Didžioji Britanija iš vi
so karo reikalams išleido apie 
9 milijardus svarų, t. y. Di
dysis karas Anglijai k i ‘kvie
nų dienų kainavo apie (i mi
lijonus svarų Spėjamu, kad 
dabar karas dėl aukštos me
chanizacijos ir ryšium sn tuo 
žymiai pabrangusių, karo prie 
monių kainuoja žymiai dau
giau. Apskaičiuojama, kad da
bartinis karas Anglijai per 
vienų dienų gali kainuoti a- 
pie 20 ar net 30 milijonų sva
rų. Anglija turi apie 2,400 au
kso tonų ir nuo 8 iki 9 mili
jardų svarų vertės užsienių 
vertvbiiĮ popierių. Bet daug 
užsienių vertybių popierių dėl 
karo aplinkybių nėra galima 
realizuoti, dėl to tų popierių 
vertė iš tikrųjų šiuo metu yra 
žymiai sumažėjusi.

Prancūzijos vyriausybė ka- 
’ ro reikalams yra paskyrusi 70 

milijardų frankų ir toliau dar 
numato skirti apie 25 milijar
dus frankų. Prancūzijos auk
so rezervai sudaro iki 3,000 
tonų aukso. Tiek aukso nė 
viena Europos valstybė netu
ri. Jo vertė apskaičiuojama 
maždaug 150 milijardų fran
kų. Nepaisant tų milžiniškų 
turtų, Prancūzijai tenka ge
rokai susispausti karo metu. 
Ypačiai sunkumai kyla dėl 
kai kurių prekių iš užsienių 
įvežimo. Vokietijoje pajamos 
iš 20 milijardų markių dar 
padidintos 4 milijardais mar
kių.

Apskaičiuojama, ikad da
bartinio karo kiekviena diena 
gali kainuoti apie 60 milijo
nų svarų sterlingų

Kam Kankintis?

oaiikitb

MOŠŲ

THERMIC

PERMANEHT

WAVE

užsienyje. Su didžiausio at-jis pats o specialus lingvis-

^Scratcbinfi, /Mitra 
! ItchFait
.-•rMmrbd

Forquick relie, Sam itching oi eezema. pimpio, 
athlete’i foot, seabies, rashe. and other ex- 
temally caused akin troublea. ūse world-famoua, 
cooling, antiseptic, liquid DD. D Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
cpiickly stops intense itching 35c trial bottle 
proves it, oryotir money back. Ask your 
druggist tud.-.y lor O. O. »». FMICP rptu.

Mes pasižymėję sn mūsų 
“Macltinelcss Wavcs.” nes sn- 
fgervenliioja ir Švelniausius plau
kus. Ir tas fferhenltnijlmns laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūšy 
“permanents.”

$4.75 Ir aukščiau 
kiti $2.50 Ir aukščiau

Mūsų Specialybės CTiAIROIi Plaukų Dažymas 
Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Neken tikite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkatančial žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimų 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaude jimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaude jimų vien iisitrindami au 
Pain-Kapelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas Omai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Viri 17 milijonų bon- 
kuČiu jau iiparduota. <Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Eapellerio. Reikalaukite Psin- 
Evpellerio su inkaru ant dėžutės.

OUESTION
Whleh ar* th* 

only cough drops
containing 
Vitamin A t

(CAKOTINI)

10 vai. ryto... W H I P...
(1480 Kilocycles)

10 vai. ryto

Kaimiečių Kapelija • Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * fturum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės * 
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brokas * Poer.ijų Vainikas * 
Algirdas Brasis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiuksilė * 
Jonas Rukštala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė 
ir Jusutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vai. W H I 
Kas Ryta * Kas Ryta
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“Draugo" 30 Meto Sukakties Puota
(Įspūdžiai) .

Shoreland Hotelyje didingai 
baigta “Draugo” 30 metų su
kaktis. Svečių buvo apie 300. 
Gražioj Crystal Hall salėj pa 
togiai susėdę “Draugo” sve
čiai vaišinosi gera vakariene 
ir labai gražia, vykusia prog
rama.

Meninę programos dalį į- 
vykdė: Eleonora Kandrataite, 
Šv. Kazimiero akademikės: A. 
Dru'ktenytė, F. Poškaitė, D. 
Sabonytė, P. Švagždytė, J. Pi- 
ktumaitė, T. Lesauskaitė, V. 
Rutkiūtė. Be to, Leokadija 
Sabonienė, Ona Juozaitienė, 
Kastas Sabonis. Daininkams 
akompanavo: Antanas Pocius, 
Silvija Saboniūtė-McElroy, G e 
novaitė Locaitytė. Meninis daf 
nų aukštis buvo ten ipat grau- 
smingų plojimų įvertintas. 
Kalbėtojai tų pat protarpiais 
pažymėjo. Aš sekiau daugiau 
kalbėtojų pareikštas svarias 
mintis. Su jų santrauka norė
čiau skaitytojus supažindinti. 
Prakalbos

Sakoma, jog prakalbos puo
tose — pats. nuobodžiausias 
dalykas. Šį kartų taip nebu
vo. Kalbėtojai neslkartojo, 
reiškė savo 'mintis drųsiai, į- 
dėdami dvasios ugnies. Viso 
įuvo dešimts kalbų. Jos nu
mato tolimesnes gaires visai 

'•‘Draugo” veiklai.
Jo Mai. prel. M. L. Krušas

pažymėjo, jog “Draugas” gi
męs Pensylvanijoj, Wilkes- 
Barre, tapo dienraščiu. Jo už
duotis yra panaši į katalikų 
Bažnyčios užduotį, — skelbti 
tiesų. Tai nėra lengva ypač 
šiais laikais. Daug kas tiesos 
nemėgsta. “Draugas” turi 
nuolat kovot 'su lietuvybės ir 
katalikybės priešais. Pačiam 
d. g. Prelatui tekę per 30 me
tų dirbti prie “Draugo”; jis 
žino, kaip sunikus yra redak 
torių ir leidėjų darbas. Sun
ku visiems įtikti. Nekalbant 
apie materialius sunkumus, 
.katalikų speuda turi katalikiš 
kų darbų dirbti. Su garsini
mais, mater. parama laisva
manių laikraščiam daug leng
viau, — jie deda viskų. Kata
likų spaudai ne viskam Valia.

Sveikina “Draugo” leidė
jus, kurie per 30 metų keitė
si. Dievas davė jiems ištver
mės ir kantrybės išlaikyt liet. 
katai. dienraštį. Redaktoriai, 
rašytojai, leidėjai turi skaity
tis su Bažnyčios nuostatais, 
su Dievo įsakymais, su teisy
be. Jiems nevalia viskas dėti. 
Tud katalikams yra sunkiau 
dirbti spaudos darbų. Bet ka
talikų visuomenė gerai supra
ntu, Ikad be katalikų s^mudos J 
katalikai gyvent negali. Or
ganizacijos, draugijos, parapi
jos be 'savo spaudos, be jos 
paramos sunkiau gyvuotų. Ti
kėjimo ir lietuvybės priešai 
dažnai užsipuola. Jei nebūtų 
kas gintų, smarkiai nukentė
tų 'katalikai. Čia — mūsų spau 
dos nuopelnas visoms mūsų 
įstaigoms.

Sveikina leidėjus Tėvus Ma
ri jon irs. Nemanykit, sako, kad
jie iš to turi materialės nau- Į, 
dos. Pačiam Prelatui tekę se
niau šimtais dolerių pridėti. 
Sveilkina Tėvus Marijonus, pa 
ėmusius ant savo pečių nema
žų jungų. Pasanliniems kuni

gams dabar lengviau. Atida
vė Marijonams šėrus, kurie 
buvo mažos vertės. Pasidėjo 
naštų. Dieve, padėk Marijo
nams leisti “Draugų”. Kuni
gai ir visuomenė, remkime 
“Draugų”, vienintelį liet. kat. 
dienraštį Amerikoje. Lai gy
vuoja Tėvai Marijonai, lai gy
vuoja “Draugo” redaktoriai. 
Jiems pasišventimo ir kantry
bės užteko ir mums visiems 
džiugu, kad “Draugo” admi
nistratorius, visuomenei pade
dant, žada pagerinti, padidin
ti dienraštį. I>ai gyvuoja il
giausius metus.

D. G. konsulas P. Daužvardis

— Malonūs šeimininkai, D. 
G. Prelate, Provincijole, gar
bingi svečiai. Reikšminga pro
ga malonu sveikinti “Drau-, 
go” leidėjus, redalkęijų ir vi
sus jo prietelius.

Laikraštis tprilgsta valsty
bei. Principe užduotys tęs pa
čios, Ypatingai sunkios parei
goj svetimam krašte: čia mūs 
kita kalba, nevalstybinė. Ne
sunku leisti laikraštį ta kal
ba, kuria visi žmonės skaito. 
Leidžiant savoj — susiduria
ma su vargais. Mūs lietuvis-’ 
kos spaudos padėtis kasdien 
sunkėja, nes jaunesnieji grei
čiau ir lengviau 'skaito vieti
nę/ nefseniai pramoksta slke- 
vei'soti,- mėgina skaityt ben
drųjų spaudų. Pasitaiko, kad 
nemoka skaityt, bet nešiojasi 
laikraštį, mat “razumnas” 
žmogus. Nėr skirtumo: ar mo- 

i kytas, ar ne, — bet savo kal
ba laikraštis ir knyga yra 
būtina. Kų paduoda svetimi 
šaltiniai, ne visada jie gana 
žinių, nusimanymo, atjautimo, 
nuoširdumo. Mūsų laikraščiai 
naudoja’si kitų žiniomis, bet 
žinodami padėtį, netikslius ži
nias atitaiso, prideda pasta- 

! bas.
Toliau p. Ikonsulas papasa

kojo, kaip vienos sostinės vie
šbučio tarnas “gaudavęs” per 
savo draugus žinių iš Lietu
vos, kurie visai Lietuvoje ne-

DHAUCfIS

Lietuvos kariuotnenės žygis į Vilnių.

buvę. Mat, laikraščio kores
pondentas už žinias mokėda
vęs py $5, tad atsirado priga
vikų. Jie žinias patys dirbo.

— Gerbiamieji, jei norim 
tautybę, organizacijas išlaiky
ti, — turim turėti savo laik
raščius. Padėkim juos ne vien 
leisti, bet ir skaitykime. Tik
rų žinių šaltiniai vra mums 
lietuviški laikraščiai. Lietu
viams katalikams svarbu yra 
turėti savo katalikiškų dien
raštį. Toks yra “Draugas”. 
Taigi “Draugų” reikia rem
ti, 'skaityti, palaikyti...

Linkiu Tamstoms, kad 
‘Draugas” kasdien stiprėtų, 

gerėtų, tobulėtų. Galės tobu- 
lėt, jei bus skaitytojų ir biz
nierių kooperacija.

Teisėjas Jonas Zūris
— Kalba trumpai nuoširdžiai 

pabrėždamas “Draugo” nuo
pelnus lietuvybei ir lietuvia
ms.

— Daug gero padarė “Drau 
gas” visose srityse. Jis re
mia lietuvius, kurie siekia au
kštesnių vietų. “Draugas” 
gražiai pagelbėjo man atsieik- 
ti teisėjo vietos, jis pagelbsti 
kiekvienam geram lietuviui. 
Ačiū ‘“Draugui”, grįžau prie 
lietuvių... Valio tolimesniam 
“Draugo” darbui.

Dr. A. Rakauskas

— kalba katalikiškų organiza 
cijų centro — Federacijos va
rdu. — Tikrai malonu ir džiu- 
gu rastis po šia pastoge tarp 
tų žmonių, kuriems religijos 
ir tautos idealai yra arti šir
dies. Kaip Amerikos J. Val
stybės susidarė iš 48 atskirų 
valstybių ir jas atstovauja 
vienas bendras pinigas, kurių 
vienoj pusėje parašyta loty
niškai: “e pluribus unum”, o 
kitoj angliškai: “in God we 
trust”, t. y. iš daugelio vie
netas ir Dievu pasitikim, — 
taip mūsų visuomenės orga
nizacijos kūrėsi viena po ki
tai, suėjo į vienų, o jas atsto
vauja katalikiškoji spauda 
Šiai šaliai atstovauja doleris; 
unūs-gi katalikiškam lietuvių 
veikimui “Draugas” ir visa 
katalikiškoji spauda. Minint 
“Draugui” 30 metų gyveni
mo sukaktį, aš sveikinu dien

raštį “Draugų” Am. Lietuvių 
Katalikų organizuotos visuo
menės vardu. Sveikinu pir
miausiai jo steigėjus; dabar
tinius ištvermingus leidėjus, 
redakcijų, darbininkus ir san- 
darbininkus, kurie įdeda į jį 
širdį. Tepasilieka tie ryšiai 
amžiais kuo arčiausiai. 
Avokatas C. Kai

Kalba trumpai, nuoširdžiai, 
įnešdamus linksmumo. — Man 
beveik neliko kas sakyt, — 
pirm įmanęs kalbėjusieji pasa
kė. Dainuoti gi neišmokau. U 
gal su laiku ir paliksiu “Drau 
go” dainininkas.

Didžiuojamės “Draugo” su
kaktim, dideliu jo rėmėjų su
sirinkimu, klausomės žavin
gų dainų, susipažįstame ar
čiau ir, aš manau, būsime 
draugiškesni. Būkime “Drau
go” rėmėjai, skaitytojai, kaip 
kiti vra šiandien.

(Bus daugiau)

KLAUSYKITE

Ntw City Furniture Mart
RA D I 0 PROGRAMO

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

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

President GivešvThem "Go" Sigridl
‘/Kf'J’

NEW YORK.—Keith Morgan of Nevv York (right), Natioaal Ckair- 
man of the Committee for the Celebratlon ef the President’# Birtftday, 
rhakes hands vvith Joseph M. Sehenck of Los Angeles (left), Viee- 
Chairmnn of the Committee, after receivtag a letter from President 
Roose velt approving the plane for the 1946 “Fight Infantile Paralysls” 
campaign. Mr. Morgan, in reply, toM the President that Stato Cftair- 
men ai read y have oeen appolnted ln forty-ive of tho forty-eight 
States. ' The campaign this yoar, ln whlch millions of eltisens wltl 
porticipato, vvill revolve around two principai featoroo—eelehratlons 
ln honor of the President’* 58th Mrtnday wbteh comes on Joaoary 
80, 1040, and the Mareh of Dimes" vvhieh proved to popular lašt year. 
ln addltton. hnndrods of beaett sports events vvill be bejfl betvvoen 
w aad thc dogo Of tho campaign oa January 30th»

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MĮĮ MORGIČIĮĮ
NSURED

=

ToL Tardo 3146.
VALANDOS: Nuo 11 ih 11|

2 iki 4 ir 7 iki 8
Pimadieniais: 2 iki t Ii 7 81 I 

Šventadieniais: 11 iki IS

DU. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

u akinius pritaikė
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTĄ*

1446 So. 49th Court. Cicero
Aatradienuua, Ketvirtadieaiaio ta 

Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. jA 
3147 S. Halsted St, ChJcaga

Pirmadieniais, Treėi&dieniaia m 
SeStadieniais 

Valandoe: 3—8 P. M.
MACARONI- 
AND-CHEESE 

READY IN 9 MINUTES

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. h* 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagai sutarti-

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal suca/.į.
Ofiso telefonas PR0spwx 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

fEL. YARDS 5667

DR. FHANK G. KWINN
(KtlEClNHKAb)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

___ ir Pagal Sutarti.

DR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKA8J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yarda 3866, 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

ToL OANal 6869

DR. WALTER J. PHILUHM
1UEGAAGYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS: 

1 — 4 ir 6:30 — 8:36 vi
iz pagai sutartį.

DR, F. C. WIN$KUNAS
THYSICIAN AND SURGBO* 
2158 W. CERMAK ROAD 

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

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

IR, CHARLES SEBlT
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4729 So. Ashland Avg» 

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

OFISO VALANDOSj
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki G 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. B 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL rytP

telefonas HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARquette Rd. 

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienaig ir Sekmadieniais

Susitarius.

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

TeL YARds 0984 
Re*. Tel. PLAaa 3200

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

— i AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAIBrtl

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000- 
per Fed rai Savings and Loan Insuranee Corp., Wa#lilngton, I>. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo • v. ryto Iki 6 v. v. 
Plrmadienj, Ketvirtadieni ir SeStadlenJ nuo 8 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joseph F. Gribausk
1500 So. 49th Court, Cicero, •

Rea. 6968 So. Talman An
Bes. TeL GROvehiU 0617 
Office ToL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7-8 vak. 
Ketv. ir NedNioaūe MeitarM 

2423 W. Marąuette Road

ToL YABda IMI 
Boa.: KENvrood 6167

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ*

Ofiso vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:39
756 VVest 35th Street

'' • i, . • •

< U

Ree’y
Phone Cicero 412

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN tad SUBGBOI

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS I 

Nuo 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vaL rak. 
Nedėliomis pagal mtarfį,

ffioo ToL YABda 4787 
Simų ToL FBOapoct 1888

tol OANal 8UH

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBOAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandoo: 1—8 popiet ir 7—8 t. C.

REZIDENCIJA
6631 S. Calfforrka Ave. 

Telefonai BEPnbhc 7969

Ofiao ToL VTBauda 9096 
Roaidoncijoo M BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHHURG2 

4157 Archer Avenue
Ofiso rai.: 1—3 ir 6—8:30 P.

8939 So. Claremont AVA
Valandoo 9—10 A. M. 

Nedėliomis pogal sutarti.

Tol OANfcl 0217
Boa. ToL FBOapoct MM

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBOAS 
1821 So. Halsted Street 

Reridencija 6600 So. Artesian Aro.
VALANDOS: 11 r. ryto iki 2 

6 iki 9 vakaro. 

«LEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

Offlee Phono Rm aad Offiee
PROapect 1028 2369 8. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 rak. OANal 0798

OR.JJ.UWAR
(K0WARSHA8)

GYDYTOJAI IB OHIBUBOAS 

>403 W. 63rd St, Chieago
Tradiedaonem ir Sekmadwu»

M mtariį.

ToL YABda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakara 
_____ ygtarlĮ

DR. V. E. SEDUNSU
4143 South Archer Ateout

*otandieaiasa, Ketvirttailefttata te

4631 So. Ashland Ave. 
TOL YABda 0994

Pirmadieniam, TraHadimitata fv

^'1.^ r? v.



Antradienis, lapkr. 2S 3., I BRITAIS

Aplink Mus
Priežodis sako, kad “tarp 

devynių auklių vaikas be gal
vos užauga”.

Šį priežodį galima pritai
kinti vienam Chicagos lietu
vių katalikų susirinkimui, ku
ris buvo sušauktas pagerbti 
prof. dr. Kasį Pakštą jo 25 
metų literatinio ir visuomeni
nio darbo sukakties proga.

Tame susirinkime dalyva
vo apie 35 rinktiniai mūsų 
visuomenės veikėjai ir beveik 
visi musų dienraščio redakci
jos nariai, tačiau niekas apie 
jį neparašė.

“Believe it or not” — nuo 
šios dienos panašių dalykų 
daugiau nepasikartos. Pana
šūs įvykiai turės būti apra
šyti ir greitai ir smulkmeniš
kai.

• * •
A. L. R. K. Federacijos 

Chicagos apskritys nutarė su
rengti iškilmingų Chicagos 
lietuvių katalikų veikėjų po 
sėdį, kad pagerbti prof. K 
Pakštų, išvykstant jam iš Chi
cagos. Be to, mūsų dienraštis 
atidengė “paslaptį”, kad dr. 
K. Pakštas šiemet mini sav c 
literatinio ir visuomeninio da- 
įbo 25 metų sukaktį. Tuo bū
du sumanytas vakaras pager
bti dr. Pakštų įgavo dar di
desnės reikšmės. Šis iškilmin
gas posėdis įvyko Aušros Va
rių parap. klebonijoj lapkri
čio 22 d.

• ♦ •
Šį susirinkimų galima pa 

vadinti istorišku. Be virš tris 
dešimties vietos rinktinių vei
kėjų, susirinkime dalyvavo di 
džiai gerb. kun. dr. J. Navic-

nelės Gimimo par. klebonas, 
lapkričio 23 d. pakrikštijo Pe
tro ir Mikalinos Kondrotų sū
nelį, kuriam duotas Stasio ir 
Eugenijaus vardas. Krikšto 
tėvais buvo: Kastas Kondro- 
tas, Stasiuko dėdės (Kasto 
lvondroto) sūnus ir Kondro- 
lienės sesers Pakštienės duk
tė. Zaukienė. Krikštynų puo
ta buvo tų pačių dienų Kon
drotų name, 6916 S. Maple- 
wood ave. Puotoj dalyvavo a 
pie 150 svečių, kurių tarpe 
buvo kun. A. Baltutis, dr. A. 
Rakauskas, L. šimučio šeima 
ir daug kitų žymesnių svečių. 
Tėvams ir tų dienų pakrikš
tytam jų sūnui Stasiuku! iš
reikšta nuoširdūs linkėjimai. 
Puota buvo tikrai šauni.

Atsišaukimas į 
visuomenet

Niekad dar nesirado tiek

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

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

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

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

švęsime Kalėdas, atminkime, 
kad mūsų nelaimingi tautie- 

kentėjimų ir vargo, kiek da- ,®iai ne tik netui*s ko valgylį 
bar randasi Lietuvoj. Sunku 1)61 bus be pastogės ir apsi- 
suprast, kad patys žmonės įren^1110- Tik mūsų dosnu-
viens kitam tokį sunkumų ir 
vargt} padaro.

Nepaisant to, kad lietuviai 
šiandien yra laisvi ir turi sa
vo valdžių, jie dabar turi pa
kęst daugiau negu turėjo ca
ro ir vergijos laikais. Karas 
dabai* privertė daugiau kaip 
pusę milijono lietuvių palikti 
kitus kraštus ir ieškot para
mos Lietuvoj. Lietuvos sto
vis toks, kad ji viena šių 
naštų nėra prisirengus pa
nešt.

Kol karas tęsis, šis daly

mas pakels jų dvasių ir pa
sitikėjimų į žmonijų ir pa
dės jiems pernešt šiuos sun
kius laikus.

Gelbėkime dabar, kuomet 
jiems skaudžiai reikalinga! 
Kiek tik kas gali duot, bus 
mielai priimta. Daugiau pa 
siturį lietuviai paaukavo 506 
dolerių, o kiti 25 centus. Ne
žiūrint kokia jūsų auka, ar 
ji didelė ar mažutėlė, ji su
teiks daug reikalingos pagel
tos ir jums paliks tų džiaug
smų, kad ir jūs prisidėjot

Pavyko Mums 
Pirmoji Pramoga

BRIDGEPORT. — Moterų 
Sųjungos 49 kuopos pirmas 
vakara'®, kauliukais žaidimas, 
gerai pavyko. Pasirodė, gry
no pelno liko $35.00. Nors 
trumpas buvo laikas prisiren
gimui, bet jauni} narių komi
sija viskų kuo gražiausiai pri
ruošė ir atsilankusius paten
kino.

Šiuo prašau priimti nuo 
manęs nuoširdų ačiū visi ir vi- 
sofs, kurie atsilankė į tų va
karų. Ačiū viešnioms — Cent
ro valdybos narėms: iždin. H. 
Statkienei, “Moterį} Dirvos” 
red. S. Sakalienei, Illinois vai.

kas ne tik nepagerės bet suPr^e palengvinimo sunkios direkt. M. Paukštienei, 55 kp.

kas, Amerikos Marijonų Pro-' uMsryta visa prekyba jr
vincijolaa, Lieiuvo* konsulas mgali' nei
P. Daužvardis ir kun. dr. K „ . -. t, , r. . savo reikmenų. Badas ir di-
Matulaitis, MIC., Londono iie , ,. • t> ±’ ’ delis vargas artinasi. Be to,
tuvių parap. klcoona®, dabar1, . v- , ...* r 1 ’ dar ir žiemos laikas atėjo ir

greita pagelba reikalinga.

laiku blogės, nes Lietuvai yra na^os savo suvargusių bro
lių ir tėvynės.

sti nepaminėjus ir kp. tvurk- ringu1® darbus taip, kui p re- 
darės L. Vyšniauskienės, ku
ri visuomet darbuojasi sųjun-
giečių gerovei. Ačiū ir visoms 
už dovanas ir tikietų platini
mų.

Aut galo tenka padėkoti 
laidotuvių direktoriui A. Phil
lips už paskolinimų kėdžių ir 
atvežimų staliukų iš Lietuvių 
Auditorijoj, kurios direkto
riai malonėjo kuopai pasko
linti.

Rengiant vakarų kp. dva
sios vadui kun. S. Petraus
kui pagerbti, kuopos narės 
taip ipat buvo paėinusios ti
kietų ir jų nemažai išplati
no. Tas rodo, kad sųjungietės 
ne tik sau, bet ir kituose dar
buose vieningai veikia.

Kp. pirm. R. Mazeliauskiene

Gražiai Pagerbė 
R. ir E. Andreliūnus

°-- ---------- ---.
miu p-nas Andreliūnas, kuriai 
užlaiko savo gružių krautuvę 
adresu 6324 S. Western Ave.
Mai'ketparkiečiai turėtų ypač 
dabar prieš Kalėdas, kada pe
rkami įvairūs dalykai kale- 'Lapkričio 28 Diena

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U angiitko vartė 

Kua. Aut M. Karužižkia

viešįs Chieagoj.
Susiririkimns buvo įdomus

tuo, kad jame padalytas savo 
tiškas rekordas: linkėjimus 
prof. Pakštui išreiškė 35 as
menys. Kalbose nurodyta di
deli prof. Pakšto tautai nuo
pelnai, prisiminta jo pirmo
sios literatinio ir visuomeni-

Šitie patys žmonės yra ne 
svetimi mums, bet mūsų bro
liai ir giminės.

Apsvarstant, kiek gero mes 
suteikėm praeituose metuose 
rasime, kad ne vienas iš mū
sų tiek padarė kiek jo pade-

Savo aukas galite siųsti į 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetą, 
Teis. Jonas T. Zuris, Pirm.; 
arba į Lithuanian Chaniber 
of Commerce, 2608 W. 47th 
St.; Chicago, III.; arba tie
siog į Lietuvos konsulatų, 
100 E. Bellevue PL, Chicago. 
Judge John T. Zuris, Pirm.

Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
Komisijos.

vice pirm. M. Aitutienei ir 
iždo glob. M. Jasnauskienei.

Ypatingai ačiū mūs kuopos 
iždo glob. Onai Volungienei 
už duotų vietų žaidimui, ko
misijos nar-Ans: nut. rašt. S. 
Žičkienei, fin. rašt. K. Jurge- 
lioniūtei ir valdybos narei O.

nio veikimo dienos Chica«.sl,is d"
lietuvių tarpe. Tai buvo tik- **““>• suteikt duosni* P38“1’ 
rai įdomu ' biJ savo tf‘v-vnel ir 308

Kun. M. Urbonavičius. U | *»)<“»*• ^r, kuomet mūsų 
I. C., Aušros Vartų parap. kie-1 broliai yra prislėgti
bonas, susirinkusius pavaiii- vargo’ ielUta» Juos’ 8nPras- 
no arbatėle ir užkandžiais. ir “‘jausdami M I»d’'

Kun. A. Baltutis, Švč. r»|*i- Kuomet mes laimingai

VKIDS’i

ri F€Li-ER NCEPS THY^
________ ■* . Ii i m-—27”

r cakt pĮ.*y.

T GOTTfi j WflTCH 
. MERKIO
'TlUJf'lfi COMES.

V^HAT QOOQ 6 
DOBIES ftNVHOVV

TrtEV PO is^ 
an' c«.y\

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju gerb 

kun. J. Vaičūnui už gražų pa 
tarnavimų bažnyčioj Onos Se 
gnausikaitės šliūbui.

Taip pat noriu tarti padė
kos. žodį mergaitėms: Navur-Į 
skaitei ir jos draugei, kad pa- j 
dėjo į stalus nešti, poniai Vil- 
čiauskienei už skanių valgių, 
pagaminimų ir Bernice Mus* 
'kan už gražų vakaro vedimų.

Ačiū taip pat ir J. Grigui 
už gerus paukščius ir skanias 
dešras. O. Seanauskie^ė

f
/£« IN HMD 
HJCK^IMNIE

RI6HJ

Qr,{ i

M

W»Y PONT 
VOH MUPDEf 
TAKE ir 

W1P MEPJ

e"®

M

FitlOHT IHTMMNAT1ONAL CAl'
U"

ca

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

raalte Vloleme Metama Bažnyčloa 
Otasmea.

Olaamaa lr marike patvarkt 
▲nt. e. Pocius.

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

Knygos kaina — M centai, pri- 
dedant 10 oentų perriunUmul.

LIETUVIŠKAS

MISOLtLlS 
ilovinldm Vielpatį.

Mlšioe ir Mišparai, Ijetuviakai 
lr Lotyniškai, vtaiema Sekmadie
niams lr Šventėms Ir kitoe Mal
dos tr CMesmėa. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odoe vlršala, 
kaina — a.7*. Reikalaukite IA:
DRAUOA8 PUB. 00. 

2334 So. Oakley Ava, 

Chicago, Dlineif

dinėms dovanoms, kaip tik 
užeiti pas R. Andreliūnų virš- 
•niinėtu adresu, o jis šiuo tar
ini yra įsigijęs galybes gražių 
dalykų Kalėdų dovanoms.

Tat, baigdamas, sveikinu p- 
nu's Andreliūnus jų dviejų nu 
tų vedybinės sukakties proga 
ir linkiu, kad Dievulis juos 
laiminti} ir suteiktų geros 
sveikatos ir laiir.es jų kasdie
niniame gyvenime ir biznyje.

J. K.

Ar Mylėtinis ir Mylimasis 
yra arti arba toli yra visa 
vien; nes jų meilė maišosi 
kaip vanduo maišosi su vynu. 
Jie susijungusiu kaif) kištis 
su šviesa; jie sutinka ir yra 
susivienijusiu kaip Esmė ir 
Būtybė.

URM
Vargsta, kaip 

giuos.
pelė paru-

O ė 1 fi a Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms. 

- "—u Puojimama

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800

D0N7BEGREY
MARQUETTE PARK. — 

Praeitų sekmadienį Marijonų 
Rėmėjų 5-tas skyrius, vado
vybėj A. Jonaitienės, A. Pu- 
kelienės, A. Rimidaitės ir p- 
nios Petroševičienės ir B. Ne- 
nartonio padarė p-nams An- 
dreliūnam® didelį supryzų, jų 
dviejų metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga. Iš va
karo B. Nenartonis sutaria 
su A. Bacevičium tokį nuoty
kį, kokio ne pats Saliamonas 
nesugalvotų, kad sulaikyti p- 
nus Andreliūnus nuo išvyki
mo kur nors. Būtinai, kad bū
tų namie. Po pietų apie 2 vai. j 
susirinko į jų namus ir už
viešpatavo kaipo šeimini nkai. 
Susėdus prie turtingai apkrau
to stalo, pasistiprinus, sudė
ta gražiausių linkėjimų, ir, 
dar apart sveikinimo eiles pa
sakė p-nia Pukelienė ir įtei
kė stambių dovanų. Taip pat 
buvo ir daugiau sveikinimų.

Reikia pasakyti, kad p nai 
Andreliūnai pilnai užsipeino 
tos pagarbos, nes tai retas 
biznierius, kuris visa širdimi

Ony bato 
■ufcea you Uofc old aad tori oM. 
try tha iftodani* Method for CoL 

Hair . . . CLAIROL YooTl

■eat. Mo hleachlac reųuirod ta 
aoftan tha hair 
CLAHtOL. YooTl le*a tha, 

tudr — beautiful.

Nctcraffy

V aaa a>š tašote <<*» mu curt he <wM}. *

Raklavičienei. Negaliu pralei-' remia visus gražius ir labda-

iiiiiniiiminiiiiiiiiiuiiiiriiTniiiiiiiiiiinpiiiniHiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiis

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČIĮĮ

KlekrienM ypatoa padėti pinigai yra apdraorti iU >5000.00 pet = 
Federal Barinei w»d Loan Inearaace Oorp^ po United Statos =
fliiiMB—t puidltra

Mokame Di 

Padėtus Pinigas

Ofiao roL: 4:00 rot ryto iki 1:00 rak. Pirmadieuuua, Ketvirta
dieniai* ir Seitadieniaia iki 8:00 rak.

GOJO SAVINGS & L8AN ASSOCIATION
JOHN FAKEA, Free.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 

ttuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

.t

KAZIMIEROS
MAŽĖNIENĖS

Jau sukako vieni metui, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą inoterj ir 
motiną Kazimierą Mažonienę.

Netekome savo mylimos lap
kričio 28 d., 1938 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados neužmiršim. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jai 
amžiną atllsj.

Liūdnai atminčiai jos pra- 
sišalinimo iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas sv Mišias 
už jos sielą lapkričio 28 d., 
1939 m., 6:00 vai. ryto lr
gruodžio 3 d., 1939 m., 8:00
vai. ryto. Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se; po pamaldų kviečiame į na
mus po numeriu 2131 West 
23rd Place.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus 
ir Dukterys.

•▲BT. EBTD. LAIDOTUVIŲ DIKBKTOBIAI
KELNER — PRUZIN 

Ounauriaa Patanavfnaa — Moteris patarnauja 
9000 080 W. IRU Are.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M f C patarnavimas A Iri D U L AR b l diena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Antany B. Peta
6834 So. Weetern Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2109

John F. Eudeikis i
IB DEDHAUBIA LAIDOJIMO {BTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Viri Telefonai YARDS 1741-1742

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

__________ TcL LAFAYETTE 0727__________

V TZ A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Kšaunyklte mSril radto mėgiamo Antradienio Ar 
Irtis**—«« rytate 1O.0Š valanda, « W11IP etotlee (1480.) 

(ta Fuvllu ialtlmlcm.

LacMcz ir Sni
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California 7\ve. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažoka 3319 Lituanica Avenne 
Phone YARda 1138-1139

Aotaus M. Ptillins 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908

1.1. Zolp 1646 Weat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. W estern Ave. 

Tel. LAFayetto 8024

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Telefonae YARde 1419

a» . jS-. i d. > t 't

laiir.es


~N PRTffSTB Antradienis, lapkr. 28 d., 1939

KAS GIRDĖT CHICAGOJE
J

Nepamirškite!
C.Y.O. BOKSO TURNA- AUTO NELAIMĖS 
MENTO FINALAS

.Rytoj Chicagos Stanlijume 
jvyka paskutiniosios C.Y.O. 
bokso rungtynės, kuriose da
lyvaus 32 jaunuoliai iš įsto
jusių pradžioj 1,126.

Dalyvių tarpe yra ir lietu
vis Julius Urbi k.

Čanipijonato rungtynėms ti 
kietai galima gauti C.Y.O. 
centre, 31 Kast Congress S t.; 
Bond’s, 65 W. Madison St. ir 
Stadijunie, 1800 \V. Madison 
St. Tikietų kaina: 55 centai, 
$1.10 ir $2.20. Keservuoti ga
lima: Wabash 1114.

NUSIKALTIMAI
NEAPSIMOKA

Edward B. Casey, buvęs 
munieipalis teisėjas, kišeniuj 
teturėjo 35 centus, kai jį už
puolė du jaunuoliai apie 17 
metų amžiaus prie Damen ir 
Birchwood. Vėliau tie patys 
jaunuoliai atėmė iš Julius 
Long, prie Honore ir Rogers, 
40 centų.

Prie 71-os ir Cottage Grove<
įsiveržęs į automobilių atėmė 
iš Mildred Burke, 6903 Prai- 
rie $3. Vėliau suimtas Char
les Moran, 24 m., 6530 Kim- 
bark, apsiginklavęs žaislinių 
pistolietu, kurį pažino apiplė
štoji Burke.

— Prieš šešias dienas Wal- 
ker Wynekapo auto suvažinė
jo 70 metų senelį Owen Bien- 
nan, kuris šiomis dienomis 
mirė ligoninėj.

— St. Francis ligoninėj, 
Evanston, mirė 12 metų vai
kas Hugh O’Neil, kuris mokė
si St. Mary’s Training School 
vaikams. Jį suvažinėjo Milton 
Snoeyerbas vairuojamas auto.

— Benamis, 67 metų Mi'di- 
ael Koretski mirė apskričio 
ligoninėj nuo žaizdų. Jį su
važinėjo Ben Avant, 42 metų, 
1822 AYashington, Gary, Ind., 
prie Radolph ir Loomis.

— St. Francis ligoninėj mi 
rė Mrs. Gunda iversen, 75 m. 
1938 N. Fairfield Avė. Ji mi
rė nuo žaizdų auto susimušus 
Lincolnwood.

RADIO
DAINUOS L. K. M. CHORASį 
BUS ŠAUNI MUZIKA, 
PRANEŠIMAI, ĮDOMYBĖS 
IR T. T.

stoties 1210 kilocykles. Prog* sinie draugijos darbuotes ir 
raina pilnos valandos, per k»v (parapijos 25 metų jubiliejaus 
rių girdėsite dramų, dainų, vakarienės reikalu. Vakarienė

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais1

—JVYKS

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio 
šiandie, antradienį ir pasi
klausyti gražios ir įdomios 
radio programos, kokiais jau 
11-ti metai nuolat leidžia Peo
ples bendrovės krautuvė, 4183 
Archer Avenue. Programose 
dalyvauja rinktinės meno jė
gos. Šios dienos programoje 
girdėsim L. K. M. chorų, ku
ris padainuos gražių liaudies 
dainelių. Dainų tarpe bus gra- 

I žios muzikos, žinių, praneši
mų, patarimų ir kitų įdomy
bių. Patartina pasiklausyti ir 
įdomiai bei smagiai valandė
lę praleisti. Rap. XXR

•muzikų, komedijų ir praneš'- 
imi'J. Šį vakarų ypatingai pro
grama bus įdomi, nes New Ci
ty Furniture Mart krautuvės 
nuolatinis programos vedėjas 
Antanas Plienis sugrįš su 
Sauki Lui Lui ir Ignacėliu pė 
vakacijų jus vėl prajuokinti 
ir palinksminti su savo vė
liausiais šposais. Ignacėlis vis 
Sank Lui Lui į visokias l»ė 
das įtraukdavo, o dabar po 
va'kacijų pasiklausysim ar jie 
persimainę ar tokie ipat kaip 
buvo. Žinantis

įvyks gruodžio 10 dienų Vi
sus nuoširdžiai kviečia,

Valdyba

SAUSIO-JANUARY 21 D., 1940 METAIS

KYLA DARBAI IR 
UŽMOKESNIS

Tarp rugsėjo ir spalių mė
nesių Illinois valstybėj indus
trijoj darbininkų samda pa-

ŠIANDIE COOK COUNTY 
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

šiandie 8 vai. vakare Cook 
County lietuviij demokratų ly 
ga šaukia 6912 So. VVestern 
įAve. susirinkimų.

Šiame susirinkime dalyvaus 
Dr. Vincentas Milas, kurį 
Meras Kelly paskyrė į City 
Plan Commission ir Bruno 
Smardakas asmenis Pašto Vir 
šininko Kruetgen sekretorius.

SOKOL H ALL

2345 South Kedzie Avenue

DAIN. HARRIET LUKAS 
“PASIUNTINIO” RADIO 
PROGRAMOJ

Šį vakarų, 8:45 vai. «š sto
ties WSBC eis graži “Pasiun
tinio” radio programa. Bus 
muzikos ir dainų. Dainuos 
dain. H. Lukas. Taipgi bus 
ir paieškojimų. Prašoma pasi
klausyti. SSS

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — A Į 

L. R. K. Federacijos 19 sky- , 
riaus 'susirinkimas įvyks lap
kričio 28 dienų, 7:30 vai. va
kare, parapijos mokykos ka- 

j mbaryj. Prašomi dalyvauti vi
sų draugijų atstovai. Pasitar-

PAMOKSLŲ
Kunigai turėtų įsigyti

Į Vyskupo Petro PranclS-į 
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą

400 puslapių knygą.

Kaina $ 1.75

L “DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 8 

Chicago, III. j

Standard CU

Lūten to and Adoertūe ooor

NUUBEOTS YUSOSUV*IUOH
Folk Songs and Mnaic 
Tambaritna Orchestra

WWAX. Every Senės; 1 *• >
136 S. Clark SL, Chicago — Har. SOM

15c.

švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

tik ąi.oo PT.r« nn 
4-8 Kvortos.: *hOU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

viršininkai $52,910; Armour 
i and Co. darbininkai ir virši- 

404 i ninkai $44,279; Western Elec

ATGAVO SEIFĄ, BET 
PAVOGĖ SUNKVEŽIMI

Plėšikai buvo pavogę Mor- 
kilo 3.6 nuošimčiais ir algos'™ Kozak Pus*8 tonos seifjb
7.3 nuošimčiais. Taip prane- bet policija seifų surado ne
šė Martin P. Durkin, valsty- Kozak o dirbtuvės, kuria
bės darbo direktorius.

KUN. FRANCIS X. BIMAN
SKI ŠVENČIA DVIGUBĄ 
JUBILIEJŲ

Sekmadienį kun. F. X. Bi
manski atšventė kapelionavi- 
ino Cook County ligoninėj 25 
metų jubiliejų ir 50 metų su 
kaktį nuo įstojimo į jėzuitų 
vienuolynų.

Sukakties proga kun. Bi
manski susilaukė šimtus svei
kinimo laiškų.

Apie jubiliejatų anksčiau

me dar buvo ir $10.00.

Kozakas nuėjo pasiimti 
sunkvežimio, kuriuo parsiga- 
'beritų seifų, deja, vagys sunk 
vežimį sau pasiėmė.

SANTA CLAUS JAU 
CHICAGOJ

Iki Kalėdų dar 28 dienos, 
bet jau šiomis dienomis State 
St. pasipuošus kalėdiškai ir 
visuose krautuvių languose į 
praeivius maloniai šypsos 
Santa Klaus.

Šįmet prieškalėdinis pirkė-
buvo plačiau rašyta “Drau-* jų skaičius žymiai prašoka

PASIGĖRĘS NUŠOVĖ 
SAVO PUSBROLI

William R. Meeker, 
Ridgeway avė., jAurora, tele
fonu pašaukė policijų: “Aš 
nušoviau savo pusbrolį!”

Atvykusi policija rado John 
A. Reed, 32 m., gatvėje šalia 
Meeker namų negyvų. Meek- 
er buvo areštuotas, bet ap
klausinėjimui buvo pergirtas. 
Paaiškėjo jog prieš įvykį abu 
pusbroliai linksminos vienam 
saliūne.

tric Co. darbininkai $25,000 
ir daug kitų.

NEW CITY FURNITURE 
MART IŠ STOTIES 
WSBC 1210 KIL.

z
Kas antradienio vakarų ly

giai 18 valandų New City Fur
niture Mart gerų baldų krau
tuvės lietuviška programa y-1 
ra transliuojama iš WSBC

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Netiek darbai kiek mintys 
parodo, kur gali nueiti — ar 

. į piktų, ar į gerų

COMMUNITY FONDAS 
VYKSTA

1939 metų Community fon
das jau pasiekė 60 nuošimčių. 
Jame dalyvauja 40,000 sava
norių rinkėjų, kurie tikisi su
rinkti į $3,611,00Q

Šiuo laiku fondui gausiai 
aukojo: Sears Roebuck and 
Co. $47,500; The Continental 
Illinois Natonal Bank ano 
Trust Co. ir First National 
Bank of Chicago po $42,000; 
Swift and Co. darbininkai ir

'Jack Russell, viduryje, Oklahoma valstybės piktadarys iš
vedamas iš federalio teismo Chilagoj. Jury nuteisė jį mirti 
už pagrobimų ir nužudymų W. S. Hamilton, vienos Krtns.^s 
City, Kas., firmos agento. (Acme telepboto)

j- T. Faber
:

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

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

tik 01.00

“D R A U G A S” 
2334 South Oakley Ave„

Cbicago, Illinois

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

M i dwest Senrice Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vie Juknis, mt.

2335 South VVestern Avenue
TKUrOHAfl OAKAL STM

: H ■■ i ■■■■■■ i— 3B
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iTURTAS VIRS--------------^3,500,000.00|
| ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.<X)|
5 Dabar mokam 31/2% už pa- 
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
i FEDERAL
I SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

8AVINGS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKJEWICH,

S
=LOAN ASSOCIATIOH 

OF CHICAGO
viiiiimiiiiiiimiiimiiimiiiiiimiiiiimmiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimmiiiirtt

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS
Statau visokios rųSi.s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo der
lių be Jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(Išgaunu goriausi atlyginimų Iš 
Fire Insuranee Kompanijų dėl tai
symo apdeginsiu namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir seny namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr1 Ip- 
kltės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IHMOKftJIMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
TH1 HOME ON FINE FURNITURE” SINOE 1SS4

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

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

P. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonaa 

VICTORY 3488
604 WEST SSRD STREET 

CHIOAGO, ILL.

CLASSIFIED
REIKALINGA RECEPTIONIST

Reikalinga receptionist Konrado stu_ 
dijaf. Nuo 25 iki 40 metij amžiaus. 
Turi būti patyrusi, dirbusi krautu
vėje. 420 West flSnl St , telefonas 
Englevvood 5883.

RENDON FLETAS
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
išdekoruotas: antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenne.
PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Jrengta groser
nė: medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Princeton Avenue.

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje. mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKTO Ir ONOS DEVEIKYTfcS- 
PTTMPUTIENĖS (?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti ) dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue. 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio iŠ 
Argentinos parvežtąjį siuntini.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai (rengtas; gera vieta: biznis li
gai išdirbtas. Atsišaukite; 225# West 
23rd Place. — Telefonas Canal 597U

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negailu laikyti dėl Ilgos. Anna Bruz
gulis. 2045 Wcst 43rd St. Phone 
VIRginia 2157.

PARDAVIMUI NAMAS
..8 fletų bargenas, 7314-16 Soutli 
Rockvvell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina 19,260.00 
Agentas ant vietos nuo 1 iki 4 vai. 
popiet Sekmadieni, Tel Steveert 02,10.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name; didelis sta

kas; pilnai Jrengtas: gera apylin
kė; parduosiu pigiai. Turiu kitų 
bizn). Atsišaukite;

5300 Ro. Princeton Avė.
PARDAVIMUI NAMAI 

Vlenaa dvlejų-aukštų, 4821 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Ava. 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus, 2334 
Ro. Oakley Avė.. Chleago. Ullnota.

LIETUVYS siuvėjas 
Siuvu naujus Ir taisau senus kau

tus, furkautus. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbą. VIa! 
mano kostumertai užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. ŽILINSKAS 
2013 Canal nort Avenne

PARDAVIMUI NAMAS 
• kambarių medinis namas. kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, ,1121 
So. Albany Avė. Atsišaukite; Bever
ly 4S83. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run 11 gelaustų mainų; 
daug dulkių Išimta Perkane t tonu* ar dail
iau už tonų ........................................................... t; m
ETROLEUM CARBON COKE. perkant’4 to

nus ar daugiau, tonas... .87.75. Sales tax ekstra.


