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TRUMPAI
Kaso L. šimutis

Prezidentas F. I). Roosevel
tas aną dieną padarė griežtą 
pareiškimą, kad jis esąs labai 
nustebintas Sovietų Rusijos 
užsimojimu sutriuškinti 'savo 
'mažytį kaimyną — Suomiją.

Tai labai gerai.
Bet pasaulis ir dabar dar 

tebesistebi, kodėl p. Roosevel
tas pernai rudenį taip nuo
širdžiai sveikino bolševikų 
revoliucijos sukaktį ir, išviso, 
kodėl jis prieš keletą metų 
dėjo tiek daug pastangų, kad 
bėdų pripažinta bolševikų 
valdžia, kuri, kaip daug kas 
teisingai manė, to pripažini
mo nebuvo verta?

RAUDONIEJI KLUMPA SUOMIJOJ
MANNERHEIMO LINIJA 
NEJLAU2IAMA, SAKO 
KARINIAI ŽINOVAI

Sniegas suomiams — svarbus 
gamtos padarinys

MANNERHEIMO LINIJA 
SOVIETAMS NE- 
PEREINAMA

G. — Šuo

Kas akyliau sekė Rusijos 
bolševikų darbus, jų keistas 
socialines ir ekonomines re
formas, jų žiaurią,, kruviną 
vidaus politiką, pavertusią 
žmogų paprasta mašina, atės 
musių iš jo pilietines teises ir 
visokią laisvę, negalėjo nesu
prasti, kad tokia valdžia nė
ra gera, kad ji, a.r anksčiau 
ar vėliau, nepasitenkins vien 
Rusijos žmonių skriaudomis, 
bet pagrųsins visam pasauliui.

Valstybių priešakyje sto
vintieji žmonės tą, berods, tu
rėjo žinoti.

HELSINKIS, gr. 
mijos vyriausybė oficialiai 
paskelbė, kad suomių kariuo
menė visuose frontuose 

' mingai laikosi prieš raudonų- 
ijų gaujas. Visur raudonie

siems sukelia didelius nuos
tolius.

Karelijos tarpjūrv, Lenin
grado šone. strateginiais su
metimais 'suomių kariuomenė 
atsimetė kokį galų, pareiškia 
suomių karo vadovybė. Suo
miu užnugaryje yra vadina
ma Mannerbeimo tvirtovių li
nija, kuri driekiasi skersai 
tarpjūrio. Kariniai žinovai 
sako, kad ši linija n<eįlaužia- 
ma. Ir jei raudonųjų gaujomis 
bus lemta šią liniją pasiekti, 
jie ten atras kapus.

HELSINKIS, gr. 6. — Šuo 
miai lakūnai susilaukė lėktu
vų iš Italijos ir pradėjo veik
ti prieš sovietus. Vakar jie 
keliose vietose bombomis iš
ardė Leningrado Murmansko

sek- ^‘^'^i’d'elį ir sovietams pada
rė daug nuostolių puldami jų 
kariuomenės stovyklas. Bet 
suomių vyriausybė apie šiuos 
įvykius oficialiai nieko neskel 
bia.

Suomių generalinio štabo 
komunikate pažymima, kad 
Karelijos pietuose — Lenin
grado fronte, suomių kariuo
menė apleido tris sodybas, ku 
rių viena yra apie 20 mylių 
nuo sovietų pasienio.

Taip atrodė Suomijos sostinė Helsinkis po Rusijos oro atakos. Iš Helsinkio išsiųsta 4-o gyventojų. (Acme telephoto)*

BOLŠEVIKAI PUOLA 
PREZ. ROOSEVELTĄ

Nėra kalbos, Prez. Roose-l 
veltas yra veiklus, pažangus 
ir garbingas žmogus. Jo nuo
pelnai 'kraštui yra neabejoti
ni. Tačiau daug kam nepatin
ka, kad jo vyriausybė savo 
laiku pripažino Sovietus be 
jokių sąlygų.

Nepatenkintųjų tarpe yra

SUOMIAI MINI 
NEPRIKLAUSOMYBĘ
HELSINKIS, gr. G. 

Suomių tauta šiandien mine 
jo 22 metų nepriklausomy 
sukaktuves.

Kaip čia, taip kituose mie
stuose įvyko iškilmės, nes 
tauta nepaprastai patrijoti-

SOVIETAI GRASINA 
RUMUNAMS, TURKAMS

SUOMIŲ POZICIJOS
VISUR STIPRIOS
STOKHOLMAS, gr. 6. — 

Atvyko buvęs Suomijos užs. 
reikalų ministras Elias Er
kko. Jis paskirtas nauju Šuo 
mijos atstovu Švedijai. Pa
reiškia, kad pasieniais įsiver
žusi Suomijon sovietų armija 
nė vienur nepaėmė suomių 
pozicijų. Vietomis raudonieji 
atblokšti atgal j pasienį.

Erkko sakė;
“Mes neturime didelės pro

pagandos mašinos. Paduoda
me korektingas žinias ir tei
sybę.

“Kariniu žvilgsniu visur 
tvirtai laikomės. Mūsų regu- 
linė kariuomenė nė vienoj vie 
toj nepastumta atgal.

“Sovietų armijai pavyko

MASKVA, gr. 6. — Komu
nistų partijos agitacinis žur
nalas atakuoja prez. Roose- 

Pasi- veHQ ir amerikonišką milita-

sumeti- 
į vadi-

su Maskva susiartintų Pabal
tijo valstybių — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos, sąlygomis. 
Girdi, Rumunijos dabartinis 
nusistatymas sovietams toliau 
bus nepakenčiamas.

Turkijai gi grasina stačiai 
užpuolimu, jei ji bičiuliuosis 
su Vakarų Europos imperija- 
listais ir kapitalistais.

MASKVA, gr. 6. — Komu
nistų internacionalo laikraš
tis, žinoima, sovietų vyriausy
bės vardu šiandien susimetė 
prieš Rumuniją ir Turkiją, 
kurias vadina britų ir pran
cūzų imperijalistų įrankiais, 
nukreiptais prieš sov. Rusiją.

Rumunijai nurodo, kad ji

traukė strateginiais 
mais. Bet neatsimetė 
namą Mannerbeiin liniją, ku
ri perkerta tarpjūrį — nuo 
Suomijos įlankos iki Ladogo 
ežero.

Per kelias paras suomiai 
turėjo kruvinas kautynes *su 
raudonąja armija Ladogo e- 
žero šiauriuose — ežeringame 
ir miškingame Suomijos plo
te. Raudonieji skaudžiai nu
kentėjo. Paimta ir nelaisvių.

Salini srityje — Ladogo 
šiaurrytuose (arti pasienio) 
naudotasi daugiausia artileri
ja. Sunaikinti 8 raudonųjų 
tankai. Nežiūrint, to, suomiai

didieji finansininkai, kurie nįaį nusiteikusi ir turi vilties 
skiai nenorėjo, kad bolševikų; apSjgjntį nuo barbarų užpuo- 

pirma būtų pripažin- j

Kuone kasdien sninga. Šuo- pripažįsta, ten sovietai atlie-

nzmą.
Žurnalas pareiškia, kad 

prez. Rooseveltas kaskart vis 
glaudžiau jungiasi su karo ke 
lėjais ir skleidėjais, (lirdi, J. 
A. Valstybių vyriausybė šian
dien išleidinėja nepaprastus 
dekretus prieš komunistų par 
tiją ir komunistų vadus.

Amerikos komunistai, anot 
žurnalo, verčiami sunkiai dar 
buotis, kad atremti priešą — 
amerikonišką imperijalizimą. 
Esą vilties, 'kad Amerikos ko
munistų partija turės atlikti 
istorinį žygį tarptautinėje si
tuacijoje.

valdžia
ta, negu jie sutiks atlyginti 
jiems caro valdžios užtrauk
tas skolas. Kiti turėjo svar
besnių priežasčių būti nepa
tenkintas. Jie manė, kad to
kia valdžia, kuri pavergia ir 
žudo, kuri kovoja prieš visa, 
kus yra gera, net prieš patį 
Dievą, neturėjo būti pripa
žinta.

miai džiaugiasi, nes su sniegu ka nepaprastą spaudimą, nau imperijalistus. Bet žurnalas

Komunistai kaltina Anteri-'įsiveržti mūsų teritorijon, nes 
ką, kad ji šiame Europos ka-j pasienius saugojo taikos lai- 
re stengiasi vaduoti Europos kų sargyba ir įsiveržimas ne-

VARŠUVOJE 53 ŽYDAI 
SUŠAUDYTA

BERLYNAS, gr. 6. — Var
šuvoje vienas nežinomos žy
das nužudė lenką policistą. 
Nacių policija, norėdama su
sekti piktadarį, ėmėsi tardyti 

i žydus. Tačiau žydai atsitsakę ! 
policijai duoti reikalingi) nu- į 
rodymų. Dėl to jų tokio nu
sistatymo 53 žydai sušaudyta 
ir piktadaris visgi nesusektas.

buvo numatytas’
jie apsipratę ir sniegas yra dodamies 
svarbus jiems pagelbininka' 
prieš raudonųjų gaujas.

VILNIAUS AKCIJA 
LIETUVOS MOKYKLOSE
KAUNAS. — jAlytaus aps

krities pradžios mokyklose 
buvusio VVS pirmininko ir 
pradinių mokyklų inspekto
riaus rūpesčiu, Vilniaus akci
ja savo laiku buvo labai iš
plėsta. Mokslo metų gale, iš
leisdami vyresniųjų skyrių 
mokinius atostogauti, moky
tojai aprūpindavo juos Vil
niaus pasais ir juose įklijuo
davo VGF ženklelius. Ši cere
monija visur buvo atlikta gxa- 

į žiai ir iškilmingai.' Be to,ęn-

VOKIETIJA NELEIDŽIA 
SIŲSTI LĖKTUVŲ

motorizuotais reik
nienimis.

Toliniuon šiauriuose sovie 
tai paėmė Kuolojaervi. Prieš 
juos pasiųsta gausingesnė šuo 
mių kariuomenė.

Anot komunikato, suomiai 
skvos komisarai pas save po^įkį šiandien sunaikino 80 so- 
kvietė Estijos kariuomenės vietų tankų ir numušė 3G lėk-

nutyli, kad pati sovietų Rusi
ja yra didžiausia pasauly iin- 
perijalistinė valstybė.

SUOMIAI BIJO ESTĘ 
ĮSIKIŠIMO
HELSINKIS, gr. 6. — Ma-

Daug kas stebisi ir ponios 
Rooseveltienės elgesiu. ! va(lQ ięen- Laidonerj.

.Ii pasidarė tokia didelė fi- Spėjama, Maskva galį pri- 
lantropė ir taip savo artimą vers^ Kstiją padėti sovietams 
pamvlo, kad ir po to, kai Rų- ^ar*au^’ prieš
sijos bolševikai taip žiaunai 
užpuolė suomius ir juos žudo, 
vis dar imasi globoti Ameri
kos komunistėlius.

La lala rvbė ir iloba yra ge
ras dalykas. Bet kai iš to iš
eina rėmimas, nors ir netiesio 
ginis, tokio elemento, kuris ka 
sa duobę krašto demokratijai 
ir kėsinasi atimti iš žmonių 
laisvę, tokia globa ir labdary
bė pasidaro nevietoje.

suomius, ka- 
“galingoji” sovietų ka 

riuomenė pasirodė vienas mui 
lo burbulas.

dangi

SUŠAUKIAMAS RUMUNI
JOS PARLAMENTAS

BUKAREŠTAS, gr. 6. -r 
Sušaukiamas Rumunijos par
lamentas svarstyti nacionali
nių mažumų klausimus.

Pagaliau, p. Rooseveltas ne
galėjo neišreikšti užuojau
tos Suomijai, kuri Amerikoj 
ypatingai yra populiari. Jų 
čia gerai savo laiku išgarsino 
gabūs suomiai sportininkai, ji 
yra vienintėlė Europos vals

tybė, kuri Amerikai skolą re
guliariai moka, 0 tai ameri
kiečiams labai patinka. Jei 
prezidentas nebūt pareiškęs 
suomiams užuojautą taip kri 
tiškoj jų valstybės gyvenimo 
valandoj, jis pats šio krašto 
žmonių tarpe būt nustojęs 
daug populiarumo.

tuvus. Daugiau kaip 2, (XX) 
raudonųjų nukauta. Tai milži
niški nuostoliai.

Paimti nelaisvėn rusai pa
sakoja, kad veikiančios sovie 
tų kariuomenės užnugaryje 
nuolat budi slaptosios polici
jos agentai su kulkosvaidžiais 
ir neleidžia kariuomenei atsi
mesti iš suomių šautuvų ir 
kulkosvaidžių ugnies. Neužlen 
ka politinių komisarų, tai sta 
tomi policijos agentai karei
vius spausti. Suomiai naudo
ja naujovinius nntomatinius 
šautuvus, kuriais ir raižo so
vietų eiles.

Nelaisviai be kitko dar pa
sakoja, jiems sakyta, kad šuo 
miai yra užpuolikai ir karas 
su jais tęsis tik 4, arba 5 die
nas.

NACIAI ĮVERTINA PA
SAULINIUS KARO 
VETERANUS

BERLYNAS, gr. G. — Na
cių vyriausybė labai įvertina 
pasaulinio karo veteranus, y- 
pač karininkus. Sako, jų pas
tangomis užkariaujant Lenki
ją turėta nedideli nuostoliai 
kariuomenės eilėse.

Nacini apskaičiuoja, kadi 
Lenkijos kampanijoje apie

NUŽUDYTAS VOKIEČIŲ
KONSULATO
SEKRETORIUS
NEW YORK, gr. G. — Sa

vo namuose čia rastas nužu
dytas vokiečių generalinio 
konsulato sekretorius AValter 
Engelberg, 42 m. amž.

HELSINKIS, gr. 6. —
Prieš bolševikų užpuolimą 
Suomija Italijoje buvo pirku-' sose mokyklose prieš

48 ĮKALTINTI
SĄMOKSLU STATYBOJE

DETROIT, Mich., gr. ,6. — 
Federalinė grand jury čia į-į kyti. 
kaltino 48 individus, firmas,

si 50 karinių lėktuvų. 25 pri
statyta. Dabar suomiai reika
lingi kitų. Vokietija nelei
džia šiems skristi savo terito
rijų dausomis. Bet Mussolini 
visvien nusprendė šiuos lėktų 
vus siųsti Suomijai. Jis ma

ino, Vokietija nedrįs jų sulai-

sąjungas ir darbininkų uniją 
sąmokslu neigti antitrustinį į

CHURCHILLIS APIE PO- 
ANDENINIUS LAIVUS\1

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

pamo-

14,000 vokiečių karių žuvę ir statyTną statyboje 
apie 30,000 sužeista. Lenkų 
nuostoliai — daugiau kaip 
500,000.

BERLYNAS, gr. 5. — An
glija su Prancūzija pagaliau 
susimetė blokuoti Vokietijos 
eksportų. Vokietijos vyriausy 
bė apie tai tyli. Nacių sluoks
niuose spėjama, kad Vokieti
ja atsilygins “jūriniams plė-
šikams” ir, matyt, minomis.

Eina gyvenimo keliu, kas 

laikosi drausmės; kas gi ne

žiūri sudraudimų, paklysta.

NACIAI NELEIDŽIA
KARDINOLUI GRĮŽTI
J VARŠUVĄ

VATIKANAS, gr. 6. —
Rerlvnas dukart atmetė lenkų 
kardinolo Hlondo prašymą lei 
sti jam grįžti į Varšuvą.

Jo Eminencija yra Pozna
nės arkivyskupas. Kadangi 
Poznanės nuėstas ir provinci
ja įjungta Vokietijon, jis no
ri grįžti nors į Varšuvą. Na- 

i ciai neleidžia.

LONDONAS, gr. G. — An
glijos admiraliteto pirmasis 
lordas Churcbillis šiandien 
parlamento rūmuose prane
šė, kad britų karo laivams 
puikiai sekasi naikinti vokie
čių povandeninius laivus. A- 
not jo, nuo karo pradžios a- 
,pie 40 tų laivų sunaikinta.

PARYŽIUS, gr. 4. - Po
licija areštavo 16 komunistų 
daugiau. Šį kartą pakliuvo 
jaunųjų komunistų sąjūdžio 
vadas Georgės I'ierre, jo žmo 

'na ir 14 kitų

kas buvo kalbama Vilniaus 
malda. Kai kuriose mokyklo
se mokiniai vilnietiškai svei
kindavosi su mokiniais. - -

Dabar laimėjus kovą dėl 
Vilniaus, mokyklose reiškiasi 
didelis džiaugsmas. Mokiniai 
skaičiuoja kiek jie yra lėšo
mis prisidėję, prie Vilniaus 
atvadavimo. Jr dabar duos- 
niai aukoja vilniečiams pini- 
gaiš ir knygomis.

Buvusiam VVS-gos Alytaus 
apygardos komiteto pirminih- 
kui mokytojai siunčia daug 
laiškais' sveikinimų ir padėką 
nž Vilniaus kovos dvasios pa
laikymą per 11 metų.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. — Nu

matoma giedra, vidutinė tem
peratūra.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 
4:19.
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DRAUGAS

Keta {spriziai Vnjait Iš Lietuvos 
| Amerika

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

1939 m., spalių mėn. 8 d., apžiūrėti moderniškiausj Ska 
7.-30 vai. vakare, Kauno trau-į ndinavijcs valstybių miestų 

kini brangiausias iš visų gamtos turtų yra kinio stotyje įvyksta liūdnas Nuo savo nepriklausomybės 
žmogaus gyvybė; o Stalino despotijoje atsisveikinimas. Dėl karo pa-Į atgavimo jis yra padaręs di

Naujienos, rašydamos apie stalinizmą, tarp 
kito ko, padarė tokią pastabą:

“Liberalas Ltoyd George nepagalvoja,

Ketvirtadienis, gruod. 7, 193^

Neužmirškit Savo Kilmės

žmogus, yra mažiaus vertinamas ne tiktai vojaus Amerikos konsului lie- 
už traktorių arba grėbiamųjų mašinų, bet I piant> išvyksta į Ameriką Lu.

„2 gyvulį, ūkininkas kuris, budo verčia- binai ir Pralk.is;iitt6s. bei kuri„ Amerikos uosto. Pa.
pavagia is en to -o -c ozo aruo- -p,.|į sįe|varta užviešpatauju ' statai — tai pirmas žodis mo-

do kelias saujas grudų, yra baudžiamas1.-. ............................ , ... ,. . . . ... ._ .iškeliaujančius ir įsleidzian- . derniskume. Didžiųjų krautu-mirtini! O vaikas, kuris apskundžia tėvą, ,, , , . į . . ......
nusikaltusį tokiu “kriunnališku darbu”, lclas' Urau,lu darosl spausti,I vi,j įrengimus tikru, labu, n,e- 
gauna vieš,t pagyriu,* spaudoje ir Lenino «al’ - I»sliutl"l s^l, gerųjų j niškas. Jautiesi, kaip karalių 

prietelių rankas ir tarti su- rūmuose, o ne krautuvėje. Čia 
diev. Tas jausmas, kad, gal,'labai pigiai galėjome nusipir- 
amžinai skiriamės, uždega šir- kti suvenirų padarytų iš brie-

delį šūvį į priekį. Jis savo mo 
derniškumu gali prilygti p,ne

Lietuvių bolševikų spauda varo didžiausią ' 

propagandą tuo tikslu, kad lietuvių tauta 

visai užmirštų tas Vilniaus krašto dalis, ku

rks pasiliko Rusijos pusėje. Toji spauda net 

drįsta įrodinėti, kad, girdi, tos dalys Lie

tuvai nepriklausančios, kad net tokios gry

niausia lietuviškos vietos, kaip Švenčionys, 

Marcinkonys, Druskininkai etc. nesančios 

Lietuvos ir lietuviai gyventojai ten nesuda

rą daugumos.

iki, bolševikų “argumentai” labai neįti

kinanti. Viena — jie neturi jokio pagrindo, 

kita — jie, bolševikai yra parsidavę Mask

vai, dėl to yra verčiami būti šimtaprocenti

niais Sovietų Rusijos patriotais. Tai lietu

viams yra labai gerai žinoma.

Nežiūrint kiek bolševikai neteisins Mask

vos elgesį, nežiūrint kiek jie prirašys ir pri

kalbės, ikad uš Lietuvos sienų pasilikusios 

Vilniaus krašto dalys nėra lietuviškos ir dėl 

to Lietuvai nepriklauso, mūsų tauta į tai 

dėmesio nekreips ir stengsis, kad, ar vėliau 

ar anksčiau, atgauti visą Vilniaus kraštą ir 

kitas Lietuvai priklausančias teritorijas.

Lietuviškieji bolševikai, aišku, norėtų, kad 

ir už tą krašto dalį, kuri Lietuvai grąžinta, 

lietuvių tauta pultų Stalinui po kojų ir am

žinai dėkotų, pamiršdama tebevergaujančius 

svetimiems savo sūnus ir dukteris. Jie norė

tų dar daugiau — kad Lietuva visai atsi

duotų Maskvos bolševikų globai, išsižadant 

laisvės, savo tautinių tradicijų ir visko, kas 

nepatinka Trečiajam Internacionalui, kurio 

vyriausias vadas yra pats diktatorius Stali

nas.

žinoma, kam šiandien nesuprantama, kad 

Sovietų Rusija galėjo nieko neduoti Lietu

vai. Ji net galėjo Lietuvą taip užpulti, kaip 

užpuolė Suomiją. Kad taip neįvyko ir kad 

net lenkų atplėštos teritorijos dalis atgauta, 

už tai reikia dėkoti ypatingoms tų laikų są- 

Ljgvhis. už tai sovietų valdžiai Lietuvos vy

riausybe iormauiu padėkojo. Tačiau, žiūrint 

iš teisingumo požvilgio, Maskvos sutartimi 

Sovietų Rusija daug dangiau laimėje, negu 

Lietuva. Ji laimėjo daug didesnę Lietuvai 

priklausančio Vilniaus krašto dalį, ji išsily- 

go steigti Lietuvos teritorijoj visokias karo 

zonas, laikyti dešimtimis tūkstančių savo ka

reivių. Sovietų Rusija už tą milžinišką grobį 

grąžino tik dalelę to krašto, kuris ne kam 

kitam, bet Lietuvai priklauso.

Lietuviškieji bolševikai, jei pas juos būtų 

bent kiek tautiško jausmo, tėvynės meilės, 

jei jie ne Rusijos reikalus ir jos imperialis

tinius siekius gintų, bet stovėtų už lietuvių 

tautos teises, jos interesus gintų, tikrai ga

lėtų nemanai pasitarnauti Lietuvai. Susida

ręs bendras tautos frontas greičiau atgautų 

Lietuvai ir kitas Vilniaus krašto dalis. Bet, 

V .Jei vieni reikalausime tų kraštų, o kiti pri

mygtinai tvirtinsime, kad Vilniaus kraštas 

priklauso ne Lietuvai, bet Rusijai, tuomet 

jų atgavimo' darbas bus žymiai apsunkintas.

Tad, ponai bolševikų agitatoriai, nors šiuo 

svarbiu Lietuvos gyvenimo momentu neuž

mirškite, kad vis dėlto esate ne rusai, bet lie

tuviai.

raštus dovanų!”
Teisybė. Šiandieninėj Rusijoj bet kokia 

mašina ar net gyvulys labiau yra vertinama 
ir branginama, negu žmogaus gyvybė. Už tat 
žmonės, kurie turi progos bolševizmą pažin
ti, jo kratosi visomis savo jėgomis ir prieš 
jį kovoja.

Vienybės Keliu

dį dar didesne meile ir karš
tesnių prisirišimu tam mielam 
Lietuvos kraštui^ kur teko pa
tirti tiek daug švelnaus nuo
širdumo ir didelio vaišingu
mo. Lubinienė, nors ir ne lie
tuvė, tiek pat pergyvena šį 
atsiskyrimą, nes ir ji išmoiko 
pamilti tą rūpintojėlių kraš
tą. Stovėdama p,rie traukinio

džio ragų. Vakare nuėjome 
pasižiūrėti Suomijos valdžios 
statumą sporto stadiumą, kur 
turi įvykti 1940 metų pasau
linė sporto olinipijada. Tat

Neįvykdytas CicilistŲ ~ Nauji planui čia nerei 
p • kalingi, draugai, —dėstė Bin,

' | bininkas. — Mūsų programa
( Salėj susirinkimas. Ant yra sena, tik reikia ją gyve- 

est rados užeina cicilistų va- niniam vykinti. Jei šios šalies 
das Binibininkas ir pradeda* valdžią turėtumėm savo ran- 
šneką). ' koše, tą programą vykdytu-

— Draugai ir draugės. Su- mėm visam krašte. Bet val- 
sirin'kote čionai, kad išgirsti džios dar neturim, tik patys 
prakalbą apie socializmą, esame ant savęs valdovai. 
Taip, išgirsite. Taigi, nieko Taigi, ir pradėsime nuo savęs.
nelaukdamas, ir pradedu. Gerai ?
Draugai, aš turiu jums pasa-j Plojimas iv balsai iš publi- 
kyti, kad socializmas ilgus kos: — Gerai! Gerai! Nuo 'sa
ulėtus kovojo ir skurdo toj vęš padėti.

masyvūs ir grandioziškas pa- kovoj už laisvę, lygybę ir bro- Malonu girdėti, draugai,

“Garsas” rašo, 'kad, girdi, esama žinių, jog 
gen. J. Černiaus ministrų kabinetas atsistaty
dinęs dėl nesutarimo Sovietų Rusijos garni
zono klausimu. Bet ar taip buvo, ar ne, sun
ku pasakyti, nes dėl politinių aplinkybių šis ' lango, ji braukia ašaras, ku-
klausimas nebus viešai ir pilnai išaiškintas, rios nejučiomis veržėsi iš jos
Gera nors tiek, sako “Garsas”, kad: ;akių. “Važiuojam!” sušuko

“ir šį kabinetą galima vadinti koaliciniu ’geležinkelietis ir, štai, jau rie- 
arba vieningo darbo kabinetu. Taip ir rei- dėjome visu smarkumu iš 
kia. Lietuva dar nėra kokia laiminga sa-' Kauno stoties, palikdami pe
lą, Ikur vienos partijos žmonės galėtų žais

ti savo diktatorišku režimu. Lietuvai rei
kalinga visos tautos vienybė, susiklausy
mas, pasidalinimas darbu ir atsakomybe”.
Pasakyta visai teisingai. Lietuva šiandien 

yra tokiame juadėjime, kad būtina yra reika
linga visų tautus jėgų kuo tampriausia vie
nybė.

Dėl ko ji žuvo
Mūsų dienraštyje keliais atvejais buvo nu

rodyta Lenkijos žlugimo priežastis, apie gu
rias rašo ir kiti laikraščiai. Štai, “Ūkininke” 
J. D. tarp ko kito sako:

“Šiandien jau plačiai žinoma, kad daug’

rone visus geruosius priete- 
lius...
Ryga-Talinas

Tą pačią naktį jau buvome 
Rygoje kur reikėjo 'keisti 
traukinį į Taliną. Latvių 
traukiniai labai patogiai įren
gti — galima sutvarkyti suo
lus taip, kad vienas gali mie
goti apačioj, kitas viršuj. Ka
dangi buvome išvąrgę tuoj at- 
sigulėrii ir užmigom.

Spalių 9 ankstį rytą jau

statas, turįs apie 75,(XX) sė
dimų vietų. (Didžiausias sta- 
diumas pasaulyje Chicagoje 
turi apie 125,000 sėdimų vie
tų) ir apie šimtą tunelių įei
ti ir išeiti. Įdomiausia tai sta 
dilimo priešakinio fasado bok 
štas, kuris turi 24 aukštus.) 
Liftu persikėlus į pačią vir
šūnę gaunasi didingas mies
to vaizdas ir visas apšvieti
mas. Matyt, elektra pigi, nes 
jos apsčiai vartojama. Su šird
gėla prisiminėm mūsų tėvy
nėje menkučiai apšviestas ga
tves ir krautuves, o mažes
niuose miesteliuose visišką 
tamsą. Apžiūrėję miesto įdo
mybes nuskubome į laivą, bet, 
štai, uostas apstatytas poli
cija, kurie nieko neprileidžia 
prie laivų. Sužinojome, kad 
tai daroma apsaugoti uostą 
puo šnipinėjimo šiuose nera-

lybę... Garbė tiems, kurie ko- kad sutinkate ir, pasiryžę so- 
vojo! cializmą pradėti nuo savęs.

Plojimas ir balsai: -- Gar-' Vakar buvo bendro prunto 
bė jiems! I mitingas ir išdiskusuota soci-

— Socializmo tėvas Mark- alizmo programa. Aš ir drau- 
sas, tiesa, socializmo nematė gas Blusius išrinkti vykdoma 

jin kouiitetan ir esame įgalio
ti pradėti vykdinti socialisti-‘ » • Ė • V .* •
nę programą.'".-.-J,ū 

Plojimas ir .balsas iš pub
likos: — Bravo! Ot, tai vy
rai! Valio!

(Daugiau bus)

_ ipilnam išsivystime. Nematė 
jo nei kiti jo pasekėjai. O ne
matė dėl to, kad nemokėjo 
Socializmą' gyvenimui pritai
kinti, Jie tik šnekėjo ir rašė, 
kaip> išrodo tasai socializmas 
ir kaip gera bus visiems jame 
gyventi, bet patys jo nevyk
dė. Taip lnivo nuo Markso iki 
mūsų čėsų. Kiek prišnekėta, j d*pn lnano vardinės. Kaip tik 
kiek prirašyta, o socializmo *ab»ė, gavau 1(X) dolerių iš dė-

kaiip nėra, taip nėra. Ir iki 
svieto pabaigos bus taip, jei 
bus tik šnekama, rašoma, o 
nieko neveikiama. Reikia vei
kti ir veikti draugai...

Plojimas ir balsai iš publi
kos: — Valio, kalbėtojui. Rei-

Klumpėda,'. — Žinai, šiau-

skaudžių smūgių Lenkiją ištiko tik dėl to, buvome laline. Čia susitikom
kad diktatūrinė krašto vyriausybė bijojo 
atviro ir nuoširdaus lenko, bet teikė pir
menybę prisitaikėliams ir rėžimo pataikū
nams. Jie ir iškasė pačias giliąsias duobes 
Lenkijos nepriklausomybei laidoti. Kai tik 
atėjo sunkesnis Lenkijai metas, tai jų elg
sena buvo tokia, kad tik labiau bet kurį 
darbą painioti ir būklę sunkinti”.
Taigi, lenkų valstybę pražudė jų pačių va

dų neprotingi, neapgalvoti darbai ir žygiai.

Blaivybės Reikalai
A. L. R. K. Blaivininkų Sąjungos 28-sis 

'seimas, buvęs lapkričio 26 d., VVorcester, 
Mass., priėmė daug nutarimų, iš kurių svar
besni yra šie:

su amerikiečiu Edvardu Mar
tinaičiu, buvusiu bokso spor
to instruktoriumi Lietuvoje.
Jis irgi buvo pakelyj į Ame
riką. Talinas labai panašus į 
Rygą savo senais pastatais 
ir dantytais tvirtovės bokš
tais, kurie supa miestą iš vi
sų pusių. Nuotaika Taline la
bai sudrumsta, nes šiandien 
turi įžygiuoti rusų kariuonie-
nė ir užimti savo .pozicijas j,i- į”eriko7kol”ijį;"įeį"'n7. 
rų karo bazėse. Mieste ilgai
neteko būti, nes turėjom sku
bėti į uostą, ir lipti į laivą, 
kuris mus nuvežtų į Helsinki,

L — raginti visas, ypač 'silpniausias, kuo- ^Monujoj. 
pas, jų narius ir valdybas, rūpintis page- Grikyje 
rinti savo veikimą ir narių slkaičiaus ir jų'
kokybės atžvilgiais; kiekvienoje Amerikos , Kelionė iš Talino į Helsinkį 
lietuvių katalikų parapijoje turi būti po'truko apie 4 vai. Bet kokia
stiprią ir veiklią blaivininkų kuopą; vi’sas 
parapijų blaivusis jaunimas ir profesiona
lai turi būti įtraukti į kuopas;

2. — įspėti prie blaivininkų kuopų pri
klausančius tėvus, kad stengtųsi išauklėti 
savo vaikus blaiviais ir aktyviais blaivi
ninkų kuopų nariais;

3. — prašyti lietuvių parapijų klebonus, 
kad per misijas būtų keli pamokslai apie 
blaivybę bei blaivininkų organizacija;

4. — pavesti centro valdybai rūpintis, 
kad a) “ Darbininke” būtų blaivybės klau
simais trumptj straipsnelių ir penktadie
nių numeriuose, b) kuopos savo susirinki
muose perskaitytų ar panagrinėtų “Dar-

maloni buvo ta kelionė! Ke
liavom pro gražiausias salas, 
suaugusiom pušim. Taip nesi
norėjo, kad ši. kelionė baig
tųsi; galėjom visą gyvenimą 
plaukti šiuo ramiu ir gražiu 
vandenynu. Prie Helsinkio jū
ros krantai sudarė nepapras
tai gražų vaizdą — Įlankų, 
įlankėlių, kalnų, miškų, salų 
ir uolų. Taip pat matėsi daug 
simpatiškų, senoviškų tvirto
vių, uolose sulipdytų, kaip 
koks kregždynas. Tos tvirto
vės buvo nekartą apsaugoju-

Lenkų laikraščiai pilni gautų iš Lenkijos 

laiškų ir šiaip žinių, kuriuose tikrai skau

džiai nusiskundžiama vokiečių okupacija. Le- 

; nkai, ypač jų veikėjai ir dvasiškija, labai 

žiauriai esą persekiojami. Jei ilgiau tokioje 

padėtyje reikėsią pagyventi, neliksią nė vie

no šviesesnio lenko. Liaudis vilks sunkų na

cių jungą, o jų vaikai bus vokietinami.

bininke” atspausdintus aktualesnius straip
snius apie blaivybę, c) kuopų nariai pla- sius miestą nuo užpuolikų. O 
tintų lietuvių katalikišką spaudą; dabnr ar j0H jXljėgtą tai pa-

5. — pavesti kun. Juškaičiui reaguoti (jaryti J
blaivybę prapaguojančius reklaminius la
pelius, kuriuos kuopos pasirūpintų platin
ti po pamaldų prie savo parapijų bažny-v •cių.
I« tikro, būt labai naudinga, jei visi šie 

nutarimai rūpestingai būtų vykdomi.

dės, iš Amerikos...
Kinka: — Na, tai labai ge

rai! Tai dabar atiduok 100 li
tų, kuriuos tau pernai pavasa
rį paskolinau.

K}wnpžd(i; — Palauks, 
duok baigti pasakoti šios na
kties sapną, — susigriebė jis.minose laikuose. Turėjom kia veikti! Pasiūlyk planus! 

daug aiškintis, pakol imus nu- ------------------------------------ —-
vedė pas mūsų dokumentų , lunuL nes bijul,ia rusų. Mums matėme. Gera-, dalykas, kad 
saugotoją, kuris įteikė mums buvo .Piešta, kad mūsų lai- dauguma keleivių dar nuego- 
’kortelę, su kuria galėjome vėl vas “Castleholm” bus pasku- jo, nes butų kilę didele pam-

ka dėl šio įvykio.
(Bus daugiau)

patekti į laivą. Mūsų laivas, švedų laivas, kuris is
nors mažytis, bet labai šva-*P'auks b*° ucs^°- Vidui - 
rus ir jaukus. Tuoj buvom! nakti "imus bemiegant, laivas 
kviečiami vakarienės. Mūsų išplaukė į Švediją pei Both- • Jei nori būt didelis, pradėk 
stalo patarnautojas labai ma-jn^jos ilardtą. ši kelionė truko.nuo mažiausių daiktų. Manai 
ndagus ir savotiškas bemiu-'aPie 30 valandli- Jūra buvo; įsikurti aukštus tobulybės rū
kas, mokąs gerai angliškai, ! Sana rami’ tik i'Plaukus i Bal-Į mus, pirmiausia pagalvok a- 
nes mokėsis du metu vienoj per kelias valandas teko [pie nuolftnktimo pagrindą, 

pajusti stiprų laivo supimą, j Juo kas stato aukštesnį rūmą, 
taręs, kad geriausia mokykla Visi tnr^on,e vykti į savo ka-|juo gilesnį jam kasa pagrin- 
yra keliauti, metė mokslą įr' Jutes* ir atsigulti. Prie Švedi- dą. Nerasi aukštumo be gilu- 
jstojo į laivyną ir per laįvo j > krantų buvo pastebėtas vo- 
skvlutę mato visą pasaulį. Tą k*ee’U povandeninis laivas, 
vakarą per radio buvo duota* Valandė,ei a"t van"
žinia, kad visi vaikai ir mo-|dem° Paviršlau« vgl ding° 
terys važiuotų į Suomijos gi vandenyje, ir daugiau jo ne-

mo. Šv. Augustinas

Kas kryžių sutikęs malo
niai apkabina, tas nesuklups 
nė po sunkia gyvenimo naš- 

i ta.

Helsinkyje buvome tą pačią 
dieną, prieš pietus. Stengia
mės kuo skubiausiai atlikti Wi,)ip q Uli(įh lg Cal(lwp|b T(>x ir i)orothy Arvidson, 17, lafayette, Imi. (laiko tau- 
visus formalumus, kati gale- rP8) pripažinti 4-H lyderiais, ir Robert Sum’mers, 18, Nevv Berlin, III. ir Dorothy Lippert, 
tumėm nuvykti į miestą ir 19, Bertha, Minn. (dešinėj) pasižymėję 4-H klubo veikime. (Acnie telephoto)
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DIEVO APVEIZDOS PAR. MOKYKLA
Parapija ir Mokykla j mokyklas, 3) bendrai sumažė-
Dievo Apveizdos parapijos'»“““ vaH"' ’kai,''ia,,B - Pir‘ 

mokyklos pradži,, galime lai-i'"“ iS vienos S<,im0B 1 mok’,k- 
kvti parapijos įsisteigimo me- atei,la™ P° 34 vaiku,-ma, 
ius. Astuonioliktoje gatvėje " <lahar ti'k po vien9; daugelis 
lietuviai katalikai'susiorgani- >«"’ P°n’ v™gia va,k" B 
zavo baigiantis devynioliktam v,so-
šimtmečiui. j Pastarieji du reiškiniai yra

1900 metais įkartu buvo pa-j liūdni lietuvių tautai, jie pa

LAIMES DAINA
Rašo Antanas Dranginis

Jurgis sėdėjo prie lango, 
smakrų pasirėmęs delnu, ir 
žiūrėjo į gatve praeinančius 

, žmones; vieni skubėjo į rv- 
Į tus, kiti į vakarus. Lauke mi- 
i glos glaubė viskų. Jau trečia 
I diena, kai debesys apdengė 
miestų. Kambaryje buvo tam-

greitina nutautėjimą, ir apsun 
kiną lietuviškųjų institucijų Į 
veikimą.
Komercinė Mokykla i

1926—29 m. pradžios mo-1 
kyklų baigdavo po 40-45 mo- į 

(kinius. 1927 'm. ikun. Tg. Alba- ( 
vičius įsteigė prie pradžios,

Kas naujo? — paklausė pas
kendęs svajonėse.

— Marytė nori tave šį va
karų pamatyti, ar ateisi? Kai 
paminėjo Marytės vardų, tuoj 
visos svajonės išlakstė. Prieš 
jo akis stovėjo mėlynakė, gel
tonplaukė pradžios mokyklos

šoka jr šalta. Pagalvojus apie buvusi draugė. .Jis dar nebū
tai, Jurgiui šiurpas perėjo per vo užmiršęs jos linksmų vei-

statyta ir bažnyčia ir mokyk
la — viršuj bažnyčia, o apa
čioj buvo įruoštos klasės pa
mokoms. Po vienų ar dviejų 
metų — apie 1901-2 m. buvo 
pradėtos pamokos.
Auklėtojai — vienuolės.

Vaikučių auklėti ir mokyti
kviečiamos vienuolės nazarie- ni°kyklos dar dviejų metų *ko-. Dievo Apveizdos parapijos pradžios mokyklos 1939 m. laida. Vidury sėdi: iš dešinės 

inercinę aukštesniųjų mokyk-. j kairę kun. Malinauskas, centre — kun. kle bonas Ignas Albavičius ir jo dešinėj kun. Kiš-tės, kurių tarpe nemaža buvo 
lietuvaičių. Jos mokytojavo 
iki 1914 metų, ikol buvo pa
keistos seserų kazimieriečių. 
Tuomet mokykloje dar buvo 
273 vaikučiai, kuriuos mokė 
septynios seselės. Dabar 'mo
kinių skaičius per pusę suma
žėjęs.
Kcdėl mažėjo mokinių 

skaičius?

Ilgametis parapijos klebo
nas kun. Ig. Albavičius para
pijos mokyklos mokinių skai
čiaus mažėjimo priežasčių 
randa daug. Svarbiausios jų
esančios šios: 1) charakterin- 

. . . ••<••...giausia musų parapijai prie
žastis yra bėgimas lietuvių iš 
šios kolonijos į Brighton Park 
ir Marųuette Park kolonijas. 
2) mišrios vedybos — mišrių 
šeimų vaikai labiau leidžiami 
į kitų tautų ar valstybines'

lų, kuri veikė dešimt metų. 
Iš pradžių ji turėdavo po 20- 
30 mokinių, bet 1937 m. su

ktinas.

PASIRYŽT!
mažėjo iki 5 ir turėjo būti už- — Kad tik greičiau ištrū- lė, valios tvirtumo
daryta. Jei būtų buvę pilna
— keturių metų liigb school
— su pilna programa ir kitij

kčiau iš tos ntokyklos. Kaip 
nuobodu, kaip įkyru čia sė
dėti — tie patys nutrinti suo-

•panašių mokyklų teisėmis, gal lai, tos pačios lentos, tie pa
būt, išsilaikiusi. Jos išvysty
mų trukdė trūkumas tinkamų 
patalpij ir tuomet nepalankios 
sųlygos iš mokyklų tarybos. 
Tos sųlygos pasikeitė tik pas
kutiniais dviem metai’s.
Dabartinis Stovis

Paskutiniais keturiais me
tais mokinių skaičius beveik 
pastovus — sukasi apie 140- 
150 skaitmenį. Turi gražų vai
kų darželį, kurį lanko US vai
kučių. Mokytojauja 5 seserys 
kazimierietės. šiais metais 
mokyklų baigė 21 jaunuolis.

A. Skirius.

tys jau šimtus kartų išžiūri- 
nėti paveikslai — galvojo 
Vincukas, sėdėdamas mokyk
los suole.

Taip, užeina tokių liūdnų ir 
neramių valandėlių. Visai nė
ra noro klausyti, kų kalba

išmėgini-
mo valandos.

Jei turėsi pakankamai pasi
ryžimo ir stiprios valios nuga
lėti tingėjimams, apsileidi
mams, blogajam ūpui, būk ti
kras, laimėsi ir visuomet būsi 
laimingas.

Tik pasiryžk nuolatos skai
tyti ir mokytis, stropiai pri
ruošti namų darbelius, aty
džiai klausyti mokytojų pa-

kūnų.
Praėjo pusvalandis — “Aš 

niekad savo uždavinių tam 
mokytojui neatliksiu, jei čia 
ilgiau sėdėsiu. Reikia pabaig
ti tų knygų perskaityti”. Tai 
taręs prisėdo prie stalo ir 
stengėsi susikaupti, bet sun
kiai tas vyko. Ėmė kasy
tis, pirma galvų, paskui kojų, 
nosį — kėdė darėsi kietų sė- 

i dėti. Porų puslapių perskai
tęs, rimtai susikaupė ir žinias 
įdomiai rijo. Kėdė daugiau 
jau nebuvo kieta ir koja ne

elelių, baltų besišypsančių 
dantukų ir daug šposais pra
leistų valandų. Ji buvo tokia 
mažutė — Jurgis lengvai ga
lėjo jų pakelti, tik jos bijojo, 
nes kai užpykdavo, žiežirbos 
trvkšdavo iš akių.

— Her Jurgi, kas tau yra? 
Ar ateisi, ar ne? vėl paklausė 
Juozukas.

— Kų? O taip, taip aš atei
siu.

— Herai, ateik pusę po sep
tynių.

Jurgis iškart visas svajo-
niežejo. Jis užsimiršo kur e-' nes pamiršo, jau nenorėjo bū

ti ministerių. Uždainavo link-

Pas Pirmąjį Lietuvių 
Mokytoją

“Seniausias ir pirmasis lie
tuvių pradžios mokyklų mo
kytojas dar tebėra gyvas, jis
gyvena 32; >1 S. Emerald Avė. j sųs, nebematė ūkanų, nebe ja u- 
Chicagoje. Aplankyk jį!” — tė aplinkumos, nuskrido į 'ki
patarė
šas.

gerb. prel. Kru-
snią, visų mėgiamų dainelę, 

tų pasaulį, atgyvendino senus' Dar reikia pasimokyti — ima 
laikus. Tas kambarys, įkuria-i rašyti keletu ištraukų iš kny-

JIE MOKA IR LIETUVIŠKAI
Vienų tamsų vakarų pas- kad mokytume juos lietuvių 

paudžiu Dievo Apveizdos pa- kalbos. Žinoma, jiems snn- 
rapijos Seselių namo skam
butį. Po kelių minučių viena 
seselė atidaro duris.

— Noriu pasikalbėti su vy
resniąją. Ar dabar Iiuosa se
selė Komelė?

— Taip. Prašau įeiti ir pa
laukti. Pakviesiu. Seselė Kor-

kiau, nes namuose girdi dau
giausia anglų kalbų.
Tur būt, jau lanko jūsų mo

kyklų Amerikoj ir gimusių 

šeimų vaikai?

O taip, tokių turime nema
ža. Jau sėdi vaikai savo tė-

mokytoja, kų pasakoja vai- aiškinimų, 
kai, nėra noro mokytis, skai- būsi laimėtojas 
tyti knygų. Tai tavo, jaunuo-

MANO TĖVYNĖ
Aš myliu šitų gražiųjų šalį,

Kur gegužėje gegės kvatoja,
Kur per vasarų gieda paukšteliai 
Tr liūliuoja žali vasarojai.
Nebėra ten aukso smiltynų,
Nebėra ten palmių pavėsių, —
Lūžta pievos apkrautos gėlynais 
Remia debesis topoliai tiesūs.

Gražios upės, kalnai, kalneliai,
Dar gražesnė liepsnojanti saulė...
Man patinka kiekviena jos kampelis, 
Man brangi čia kiekviena žemės sauja.

Aš myliu, aš myliu šitų šalį 
Ir niekad jes mylėti nesiliausiu.
Ji graži ir brangi man be galo,
Nes ji mano Tėvynė mieliausia.

tikrai

Pranukas

J. Kundeiia.
velių suole. Nemaža ateina 

nelė siais metais tik atvyko į kurių tėvai baigė šia
Dievo Apveizdos parapijų. parapijos niokyklų.
Pirma ji mokytojavo VVestsi-

THINGS THAT NbvbR HAPbU
__________ By GENE BYRNES

dėje, Aušros Vartų parapijoj. 
Todėl kai aš pasisakiau, knd 
esu iš “Draugo”, truputį į 
mane įtartinai pažiūrėjo.

— Nuo kada gi “Drauge” 
dirbate?

— Visai nesenai, nuo šio 
rudens.

— Tai mes prasilenkėme, 
aš jau buvau šion parapi jon 
atkelta.

Susipažinau, pradedu mažus 
egzaminėlius.

Ar daug jūsų mokyklų 

lanko nelietuvių vaikų?

Ar jie dar supranta 

lietuviškai?

Dauguma dar moka kalbėti 
lietuviškai. Aišku, tas pri
klauso nuo tėvų, kiek daug 
jie tarp savęs kalba'si lietuviš
kai ir kiek pamoko vaikelius.
Kodėl jaunuoliai tarp savęs 

kalbasi tik angliškai?

Netiesa. Aš girdėjau besi
kalbančių ir lietuviškai. Ne 
visuomet ir ne visur galima 
susikalbėti lietuvių kalba to
dėl labiau vartoja valstybinę 

1 anglų kalbų. Bet dar ir jau-
nimas mėgsta tarp savęs lie

ti rynai nelietuvių beveik tuvisUai pasikalbėti.

Kiek vaikų turite savo 

globoje?

Šiemet aštuonis skyrius lan-

kaip ir nėra. Tačiau turime 
šiek tiek mišrų šeimų vaiku
čių — lietuvių — bohemų,
rusų

Ar ir jie mokosi lietuvių 

kalbos?

Taip. Tėvai leidžia ir nori,

, ko 140 mokinių, vaikų darže-, 
lyje turime 18. Atrodo, kad 
ir kitais metais šis skaičius 
nesumužės. A. S.

Žingsniuoju Bridgeporto 
skersgatviais, kol mano akys 
,įsminga j lietuviškų parašų 
lange: Lietuviška pienine — 
pienas ir Smetona.” Tai čia 
ir bus jo krautuvė, {žengiu į 
sūrių, sviesto ir pieno pri
krautų kambarį.

— Ar čia gyvena Stanislo
vas Daugėla? — jausdamas 
kaip pataikęs į tikrų vietų,

— Taip, tai jo krautuvė — 
atsakė dvi moterys,' dedamos 
iš didelio kubilo varškę j ma
žus sūrmaišėlius. Pasijaučiau 
tikrai, kaip Lietuvos kaime.

Tokios yra mano patirtos

me sėdėjo, jam pasidarė gra
žiai išpuošti rūmai, jisai sė
dėjo ne prie paprasto, bet 
prie ministeriško stalo. Pats 
jautėsi esųs ministerių. Visi 
tie įvykiai, kurie buvo kitų 
pergyventi, dabar stovėjo jo 
vaizduotėje. Jj visi gerbia, 
priešai bijo, čia jis kalba par
lamente, seime, čia su kitais 
ministeriais...

Skaito, skaito — ir staiga 
išgirsta 'kažkieno balsų: — Ei 
Jurgi! Kų veiki, Jurgi?

Kasgi čia mane šauktų? Aš 
i šiandien niekur nenoriu eiti, 
j nes lauke šalta ir drėgna. 
Nenoromis nuo knygos atsi-

žinios apie pirmoj lietuviškų j tra„kis atBil)tojo, „psižv0|g,-.. 
mokyklų ‘profesorių.” j , nustebo _ sau|p 5vieW

Stasys Daugėla, gimęs Su
valkijoje, užaugęs pas dėdę 
Lazdijų miestelyje (mamytės

per praviras duris, dangus 
mėlynas, be debesėlio. Latvė
je stovėjo Juozukas, jauniau-

gos į sųsiuvinį.
— Ak, jau šešios valandos. 

Laikas vakarienės. Nubėgo 
laiptais žemyn ir sušuko:

Heilo, mani,! Ar jau vaka
rienė pagaminta?

— Taip. Sėsk ir valgyk1. 
Tik neimk su pirštais iš puo
do. Jurgis nekreipė dėmesio į 
pastabas, čiupo su pirštais ir 
kimšo burnon.

— Girdėjai?
Jurgis vis kišo pirštus į 

puodų. Motina, paėmusi šauk
štukų, užtraukė jam per na
gus.

— Audi, main!
Jurgis riktelėjo bėgdamas 

prie stalo ir kramtydamas 
pirštus. Ot, ir gavau.

(Bus daugiau).

dvaras buvo priverstas likvi- sias Marytės brolis.
Įduoti už per “metežmetį” ( — Heilo, Juozuk! Ko nori?
; laikymų lenkų ginklų). Jis i__  ! baigęs rusų pradžios mokyk

lų, dar yra lankęs pony metų 
kunigų seminarijų. Paskui 
dirbo dvare, tarnavo miško 
sargu, valsčiaus raštininku 
keliose vietose.

Kai buvo iškeltas (per įs
kundimų) iš lietuviško vals
čiaus j lenkiškų, labai užpy
ko ir ilgai netarnavo. Sutvar
kė visas knygas, išsirašė sau 
pasų ir, palikęs šeimų, slap
čiom išvyko j Amerikų (nes 
matydavo, kad, ten išvykę už 
jį daug paprastesni žmonės, 
atsiunčia dolerių).

' Amerikoje teko visokių dar 
bų dirbti. Mokytojavo neilgai, 
nes buvo persunku visus sky
rius vienam mokyti, o už tai 
atlyginimo mažai iš vaikų te
surinkdavo. Taip pat jis ėjo 

' ir vargonininko ir zakrasti- 
1 jono pareigas. Vėliau pasl- 
| rinko pelningesnį dalykų —
Į prekybų.

'’KIDS”
*ThP 0RBy 
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LOOKIT VVHAT 
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rodo!
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draugas Ketvirtadienis, gruod. 7, 1939
.n

y,run PEklCDni n TBAPEflilA kiul Ikmvnkaiiipi'as ateis jam tynęs supančių legi mių paša trečdaliu savo jėgų buvo pa- pusių, kulkossvaidžiai taik-
!IlHU UlUlIiULU I IIAUlIIIJA _ pagalbon, bet sis su savo ar- koja, kad llindenlnirgas dar naudojęs prieš centrų, kai tuo liai dirbo. Vis dauginu ir dau-

“ Drąsiesiems ir laimė pa- prieš Samsonovų. Be kilų pu- 'niija nesijudina ir s&li sau prieš 25-rius metus buvęs iš- tarpu sparnuose likusias sil giau lindo iš miškų kareivių 
deda", šis posakis ypač tm- siau legendariškų dalykų, pa- patogiai lnsterburge viešini dirbęs visus baro planus pilas dalis vokiečiai lengvai su iškeltom rankom, baltom
ka rizikuojantiems vokiečių sakojama toks dalykas, kuri tyje "Dessander Hof”. Minė- kampanijai prieš rusus Ryt- apsiautė. Apsikasę trys minė- skarelėm. Pulkai, divizijų šta-
8-tosios armijos vadams. Kai sunku dabar patik, rin t i: Rmr tasis gen. M. lloffniaiinas sa- prūsiuose, kai jis dar buvo tieji korpusai laukė jogelbos, bai, generolai pasidavinėjo.
llindenburgas su L i ūdom lo r- piūčio Ai d.,į Samsonovo štabų vo knygoje "Pralaimėtų pro (atprastas kantonas. Bet iš bet ugnies laukas apie juos Beveik visa artilerija, kuri
fu atvyko i Rytprūsius, prieš atlėkęs orlaiviu gen. Žilmskio gų karas' (1923) pastebi, kau tikrųjų llindenlnirgas - ir vis siaurėjo. Artilerija taik- dar nebuvo nuskandinta, su
Samsonovo armijų tebuvo lik stabo k ulniukas ir perdavęs kiekvienas Rene-nkampio pa- tai jis pats pripažįsta sav* liai siautė. Vokiečiai pradėjo milžiniška gurguole pateko į
XX-sis vok. g.-n. Sclioltzo va šio įsakymų, kad tuojau būtu sijmlinimas būtų rusų kutas memuaruose, — prieš 1914 m. imti belaisvius, balose su ar- vokiečių rankas. Pakrikusi ar-
dovaujamas korpusas. Visos paimta Osterodė, o vėliau jis trofų pašalinęs. Hofi maunąs rugpiūčio mėn. 24 d. niekado: kliais ėmė smukti baterijos, niija buvo surinkta kaip iš-

aplinkinės tvirtovių įgulos su- atsiusiąs vieną korpusą imis- taria, kad Rmenkaniptas Sam nebuvo buvęs Tanenliergo ra prasidėjo chaosas. Kariniu klaidyti viščiukai. Pergalė di-
trauktos, visa, kas tik galima pirties. Pradėjus vykdyti įsa- *ouovui nenorėjęs padėti gry- jone. Tik tada jis perkėlė sa kai ėmė sau atstatyti prie,desnė negu tikėtasi: 92,000 
iš visur surinkta, o svarbiau- kymų, vėliau paaiškėjo, kad dėl asmeniškų nesutari- vo komandavimo štabą.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Tarda 1146.
VALANDOS: Nao 11 iki Ii 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pimadieniais* 2 iki 4 ir 7 tk 

Šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
OTDTTOJAS IE CHIRURGĄ.

ir akinins pritaiko
3343 S, Halsted Stree>

DR, P. ATKOČIŪNAS

didele rizika, ati- jokio savo kariiiiniii.<o 
traukta visi didieji daliniai Žilinskis nebuvo siuntęs 
nuo Renenkampfo armijos. Rugpiūčio 25 d.

Bedarant paskutinius pasi
ruošimus, pas vienų užmuštą 
rusų karininkų buvo rasti

smilkinio pistoletų. Dar karta belaisvių, 4O.(MM> užmuštų, kai. 046 So. 49th Court, ClCcr
1 Aatradieniaia, Ketvirtadieniak < 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. m 
3147 S. Halsted SL, Chicago

«rell. mų. Žinoma, jis nė negalvojo, 
kad toks laikyniųsis galės tu 

vakare rėti tokias baisias pasėkas.
w. 11

VO

Pati katastrofa bandė Samsonovas prasiverš- vokiečių krito vos 12,000.
ti, šį kartų į pietryčius. Petys 

Samsonovo armija buvo už- j petį kovėsi vyrai. Atėjo ir
(Daugiau bus)

šta- Tačiau,.kaip rašo Hoffman- rista lyg į maišų, iš visų pu- pagalbos — Varšuvos gvardi-
mi: imui, jam buvę gerai žinoma, šių apsupta. XIII, XV ir jos divizija, Bet iš tos pusės

__ "Ponai, musu pasiruoši- k«<l ^arP dviejų generolų XXIII armijos korpusai dar vokiečių vadai buvo dvigubų

llindenburgas tari
uiLiuvlAI DAKTARAI

f • ‘ , • niaį vla tain toli pa*en"o 18 Jal*MUJ karo laikų buvę di- kovėsi rugpiucio men. 28 d linijų užstatę, kuri neleido iš
su arini jos h,dėjimą. Bet dar kad mes saugiai galime eiti (icln> nesutikimų. Jam paša- dėl _ savo egzistencijos, Imt jau lauko išvaduoti apsuptos ar- 
labiau vokiečiams padėjo ka i miegoti ir taikoje ilsėtis. k<»ję tie, kurie patys girdėjo, ėmė ryškėti skaudus likimas. Pagaliau buvo mestas

padė.i
jie, pagaudami nešit’i uotas Rugpiūčio 2d d. ankstybąjį 
Samsonovo štabo telegramas, rytų prasidėjo kautynės. Sual

savo

kaip smarkiai Mukdeno gele- Kariuomenė nebepuolė, bet šūkis: Tegu gelbstisi, kaip kas 
žinkelio stotyje jiedu koliojo- gynėsi. Frontu į vakarus ii 

si. Todėl Hoffmannas ir sam- su laimi suspaustais sparnais,'

Pirmadieniais, Trečiadieniais a 
Šeštadieniai*

Valandos: 3—8 P. M.

Tel OANal 6969

OR, WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Roaa
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutartį.

Telefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
’VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą
gali. Dar vienur kitur bandė! 

i . . 1amu ja"" ------------------------------ -- ------ * * dveiklesnė dalis durtuvais pra-j
protauja, kad asmeniškos Re- kurie veltui darė pastangas sįVeržti, bet vis nesisekė. Vo-I TeL_ Cicero 1484. 

Samsonovas da

puikiausiai žinojo apie priešo i sonovas metė
karo veiksmus. Berods, iri prieš vokiečių jėgų centrų,

kuris pasirodė reliatyviai sil- .nenkampfo ambicijos prisidė- issiskesti
jo prie Samsonovo armijos vedė kautynes visų rugpiucio 
žlugynio. 29 d. Jis bandė centre piasi-

pats Šiaurės — vakarų fronto Į kuris pa 
vadas Žilinskis skub nmio'pnas. Bet rusai negalėjo pir

myn pajudėti. Iš jų dešinės 
juos spaudžia gen. von Fran
cais, iš kairės von Maekense- 
no daliniai, lr kai tiedu vo- [buvo daug intrygų, pra daug 
kiečių sparnai yra jau gerai'laktų (žr. Busilovo atsimini- 

užsupę, tariamai silpnas vo- jums), bet ar Jienenkampfas 

dėl neapykantos Sarnsonovui

Kad rusų kariuomenėje/
tarp generolų D. Karo metu

la ūžti, 
! kritai

bet nepasi
beveik

Aps
akini du

kiečių artilerija Iuį„ iž via,; . flg, $, ĮJ, PALUTSIS į JJR, f, g, VVINSKUNAS
<lėlei davė nešifruotas telegra
mas. Vadui retai pasitaikanti 
laimė! Apie savo priešo judė
jimų gen. llindenburgas vis
kų sužinojo iš jo paties. Gen.
M. Hoffmannas, kuris veik
liai dirbo armijos štabe ii kiečių armijos centras perei- 
daug prisidėjo prie pergalės. Ina į ofensyvų. Napoleoniš-ka 
savo dienraščiuose todėl ra-: taktika, kurių jis pasiėmė iš 
šo: Kanibalio mūšio ties Kanais.

Todėl Tanenbergo kautynės

i
— "Mes turėjome sujungi-1 

ninku, apie karį aš galiu da-| 
bar tik po operacijų pasakyti 
Mes buvome puikiai infor 
muoti apie visus prieš') žings
nius”. Atskiroje pastaboje j.s
prideda: “Vokiečių radio sto-įnoje karo istorijoje lengvai 
tinis pasisekė pagauti visas! randamų,

yra vadinamos “Didžiojo Ka 
ro Kainai”.

1
DON’T

NEGLECT 
A COLD

k
F

GYDYTOJAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagul sutartį.
Res. 1625 bo. 50th Avenue

TeL Cicero 1481.

rHYSICIAN AND SURGEON
2168 w. CERMAK &OAO

Ofiso teL Canal 234h 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavltt SL 
Res teL Canal 0402

OR. VAITUSH, OPT. DR- JENKINS DR. CHARLES SEGAL
GrDVl'OJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros luboa
CHICAGO, ILL
Tel. MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. » 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

telefonas HEMlock 6286

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

Oliao valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS Lt CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taijigi pagal suia/.į.
Ofiso telefonas PROsput 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

llKrAtinė* ..otros, kurios gali Išsi 
vystyti | nelaimę, paprastai pa 
lengvėja pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Mustcrolc nė
ra tiktai moste. Jinai yra “Oimiu- 
ler-lrrita.it.” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Uaktarai rekomen 
duoja. Galima šauti aptiekose

SIKCIALISTAS 
OHTOMETRICALI.V AKU

L.H-HU VIS
Suvirš 20 metų praktikavimo

' Mano Garantavimas
Palengvina akių (tempimą kas e»- 

prleiastiml galvos skaiid&jimo
svaigimo, aklų (tempimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias kiai ! tbi vieno inna 
Ana. Special* atyda atkreipiama j 1 3667
mokyklos valkus kreivu, skvs at,- 
taisomo*.

Valandos: r. u, I" iki k vai vak 
NedSIioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsitiki.nų akys atitaiso
mos he akinių Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE 
Telefonai! YARda 1Y7S

nesijudino, neaišku. Jis teisi

nosi tuo, kad po Gumbinės 

kautynių kai kurios jo dalys 

buvo nustojusios daugiau 

kaip 50% žmonių, o aštunte-

Keršlas* ’J* vokiečių armija atsitrauku-
Visų dalių judėjimo ir te-'8’ Karaliaučiaus link, todėl 

cliniškų smulkmenų, kiekvie- pasukimas pietvakariu link 

prie .Samsonovo armijos, bū

tų sudaręs pavojų jo armijos 

šonui. Bet toks samprotavi
mas, sako Hoffmannas, mili-

rusų radio telegramas”. Kautynės
čia nepatieksime. 
tęsiasi rugpiūčio

Šitoji aplinkybė labai daug mėn. 27, 28 ir 29 d. Dar pra- 
reiškia vokiečių operacijose' džioje Samsonovas turi viltį,

DR. FRANK G. MINN
(KV1HJJUNSK-A.'')

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

ir Pagal Sutarti._______

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas 
KaiiH) Toksai. “Draugas’ Užsipelnija .Tusu Pilnos Paramos

tariškai neišlaiko kritikos. 

Viena iš Tanenbergo kau-

Platinkit Kalėdų Džiaugsma Per 
Ištisus Metus

DR. P. J. BEINAR
. (BEINAKAUSKA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3966. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

1. Gesas Vandenio Šildymui

Tai dovana geresniam 
gyvenimui — 
bingumas, kuriuo 
šeima gali naudotis.

visa
ALK ALESAUSKAS & SONS

Wholesale Furniture Co.
6343 So. Western Avenue

REPUBLIC 6051

Rm. 6968 So. Talmaa Ava.
Rea. T«L GROvekiU 0617 
Office Tel HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7-9 vaL 
Katv. ir Nedėliomis

2423 W. Marąuette Road

TaL YARda 6981
KBNvood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bcrūpesčio, pasidžiuugkit nuolatiniu karštu vandeniu su automatišku (tę

siniu Šildytoji!. Nereikia laukti — daboti. Visadus šiltas, dienai ai' naktį, 
Int kokiam reikalui. Taipgi yra ir ekonomiškas!

2. Gesas Namo Apšildymui
1’cėiii bčilos pranyksta kada šildote su Besu. Nėra šiupeliavimo ar rūpes
čio. Pelenų nėia. Thermostatas užlaiko švarių, sveikų šilumą jums — 
automatiškai!

3. Gesas Refrigeracijai
Moderniškas, tykus Gesinis Refrigeratorius palaiko valgius šviežius ir sau
gius įM>r dienas — apsaugoja sveikatų — užtikrina sutaupymų. Ilgiau vei
kia, nes neturi judančiųjų dalių išdėvčti.

4. Gesas Virimui
Tikrai patiks visai šeimynai! Moderniški tiesiniai Pečiai sutaupo laiką, ku
rą ir valgius — užtikrina greitis,iį, geresnį virimą ir kepimą. Lengvai iš
valyti, lengvas vartoti — tikrai puikiai padirbtas!

Dėl pilnų informacijų apie Gesinius įtaisymus jūsų namo apšildymui, 
retrigeracijai. vandens šildymui, ir virimui, matykite jūsų —

MASTER PLUMBER, HEATIH6 CONTRACTOR, 6AS APPUANCE OEALER 
OR PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

•• Tis PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČĮŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI 85,000- 
p<T Fe<l rai Savings and l.oan Insuranvc Corp., Uastilngton, D. O.

OFI8O VALANDOS: Antrad. ir Trečlad. nuo B ▼. ryto Iki S v. V. 
PlrmadienJ, Ketvirtadieni Ir Sefitadien) nuo B v. ryto Iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building QC Loan Association

Jon<-f>h F. GrllMiii.skaa, Sec’y

1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

DR. STRIKOLIS
PHYBICIAN and BURGIO!

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i 

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal ntaitfc 

Offtoa TaL YARda 4797 
■amų TaL PROapact 1981

OHm TaL VIRginia 0036 
Reaidencijoa tai BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

8939 So. Olaremont Ave.
Valandos 9—10 A. 14. 

Nedėliomis pagal sutartį.

KLAUSYKITE

New City Fniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

Tat OANal UU.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. a.

REZIDKNCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonai RBPnblio 7868

Offiee Phone Rea aad Offioe
PROapect 1028 BS69 8. Leavitt St 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0794

DR.J.J. KOWAR
(K0W ARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
Treėiadieniaii ir Hakmadianiato

Tai OANal 0287
Rea. TaL PROepect 06M

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 9 vakare

TaL YARda 2246

DR. G. Z. VEZH’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Straet 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
_______ Nerudoj pagal eotartj

DR. V. L SIEDLINSKI t

4143 South Archer Avenus 
Telafonaa Lafayetto 1666

Antradiaaiaia, Ketvirtadieniais ls

4631 So. Ashland Ave.
Tai YARda 0994

Pirmadieniaia, Treėiadieniaia fo ’’
leitadiaaiaia
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PITTSBURGH LIETUVIU MS

S,'

Pastabos Iš Šv. Pranciškaus
Spalių 10 it. Maskvoje Lie- ScSCFlJ Rctneju 

tuva ir Sovietų Sųjunga pasi- Susirinkimo 
rašė sutartį, kuria Vilniaus
miestas ir Vilniaus sritis ,(7,- 
000 kv. kilometrų žemės plo
tas su puse milijono gyvento
jų) gražinami Lietuvos Res
publikai.

S. m. gruodžio mėn. pirmų 
dienų buvo Šv. Pranriškuus 
Seserų Rėmėjų sūri ri muilins. 
Narių kuo skaitlingiausiai su
sirinko. Susirinkimo ypatin
gas tikslas buvo — nutarti,

\ ilnius atiteko Lietuvai vo- kaip prisirengti prie kortavi- 
kievių bombų apardytas ir kol- nio vakaro, kuris bus ateinan- 
ševikų apiplėštas: išvežtos di-jtį metų, vasario mėn. 4 die- 
rbtuvių mašinos, namų bal- nų, 3 valandų popiet, piliečių 
dai, ištuštintos krautuvės, a- salėje, Pittsburge.

įplėštos bažnyčios ir t.t. Vie- Centro valdyba deda pas

tangų, kad vakaras būtų kuo 
sėkmingiausiais, kad pelnas

Ls gyventojai, netekę savo
:urto ir užsiėmimo, susilaukė 
bado ir skurdo. Reikalinga 
skubi pagalba nelaimingų žmo 
nių vargui šalinti. Pittsburgho 
lietuviai kunigai, atjausdami 
vilniečių nelaimę, nutarė pra
šyti savo vyskupo, 'kad leistų 
padaryti rinkliavų lietuvių ba
žnyčiose.

versitete. Nesant kitokios iš- me nutartu vieningai darbuo- 
eities, ji apsigyveno čia iki tis, kad paminėjimas būtų 
pasibaigs karas Europoje. I vienas gražiausių. Parapijų-

Pasiviešėję tėvų ginti-tfeisi' kad t"",e 
nea, pradėjo rūpintis su atei-ne tik lietuviu, 
tinti -pragyvenimu if galot,'lH’ Cleveland,pragyvenimu ir galo, 
susirado — Seselių vedamoje 
Notre Dame Kolegijoje, kur 
Amilija mokinasi anglų kal
bos, literatūros, o jos broliu
kas priglaustas ant seneli | 
ūkio. .Jiedu yra iš pasilaikan
čių tėvų, Lietuvoje.

Apie Amilijų Klikūnailę 
“Cleveland Plain Dealer” la
bai gražiai ir plačiai aprašė 
ir net paveikslų įdėjo.

bet daug atvyks tautiečių ir 
iš Youngsto\vn, Akron ir ki
tų apylinkės miestelių.

Klebonas prašo, kad jei ku
rie biznierių norėtų ta proga 
imsigarsinti, lai kreipiasi į jį 
telefonu arba asmeniui. Bus 
,.'.įtiektos visos informacijos.

Rap

Vieningo Darbo 
Gražūs Vaisiai

Suradimas savojo kelio gy- 
Koresp. j venime lošia svarbiausių rolę;

jei eina ne savu — nepaten
kinsi nei save nei kitų.

būtų kuo didžiausias ir tikisi, 
vad visi šios upylinkės lietu
viai prisidės.

Centro valdyba dėkinga Pi-

lievių Klūbo nariams, kurie, I)viejų chon) dainy ,akal,u g Lietuviu Kultūrinio Pasaulinėje Parodoje, Lietu- 
užjausdami seseris, leido savo tikrai įvyksta gruodžio 10 d [)j|rželio Veiklos I vos paviljone. Pasiūlymas už-

• 1 girtas, bet tas galutinai pri-

Antrų kartų pabėgusios iš Arizonos ligoninės AVinnie Ruth Judd, šerifai ieško su šunimis. 
(Acme teleplioto)

alę šiam reikalui be jokio at- pusė po septynių ant “Liber

ty Hali’’ 1322 Reesdale St.lyginimo. CLEVELAND, O. — Lap- klausys nuo Kultūrinių Dar-

. CLEVELAND, O. — Tru 
mpas Šv. Jurgio parąpijos ba 
žaras jau baigėsi. Reikia pa 
sidžiaugti, kad bazaras, ypa 
tingai šiais metais, buvo la
bai gražus ir dar labiau sėk
mingesnis. Kas labiausia sva
rbu, kad bazarų rengė, rėmė

O didžiausių padėkų reiškia Visi yra 'kviečiami ir p. ašo- kričio 27 d., Lietuvių salėjeĮ želių Lygos ir miesto planavi- *r Padarė sėkmingu tik vien 

Pittsburgho ir jos apylinkės 
klebonams, kurie pritaria šiam 
gražiam darbui ir žada prisi
dėti žodžiu ir darbu. Aišku, 
kad be gerųjų klebonu paval- 
bos mūsų darbai būtų be vai-

mi atsilankyti. Įžanga tik 35c i įvyko Clevelando Lietuvių mo komiteto.
Paremkime mūsų chorus, pa- Kultūrinio Darželio skaitlin-l Vakaro rengimo komisija: 
(Rusinkime ių vadus, priduo-jgas susirinkimas; pirm. P. V. ’L Sadauskas ir K. S. Karpis 
kime ūpo musų jaunimai, ap- CHesnuliui suvėlavus, susirin-1 Prinešė, kad veikalam “Yes- 
kainuokime jų pastangas du-, kimų atidarė ir vedė vice pir-|tuves’’ bus atvaidintas vasa- 

min,
šių.

Todė
sario
Klūbo

visi atsiminkite va- 
mėn. 4 dienų, Piliečių

Renbėjossalėn.

Didelė yra šiandienų spau
dom galybė. Kieno rankose 

►spauda, to rankose ir valdžia.
Spauda yra viešosios nuomo
nės nustatytoja. Kažin kas 
yra pasakęs, kad jei ant po
pieros nebus dangaus, nebus 
Dievo, tai ant tos popieros 
būtinai užsilips pragaras.

Pittsburgho ir apylinkės 
veikėjai, 'suprasdami, kad ko

voje už tikėjimų, dorų ir žmo-j North Side 
gaus laisvę be laikraščio ne
apsieisi, nutarė sustiprinti 
prie Draugo Pittsburgho žinių 
skyrių ir tų laikraštį kuo pla
čiausiai paskleisti savo apy
linkėje.

. • • • •
Pittsburgho lietuviai kata

likai seniai svajoja apie savo 
radijo pusvalandį. Pradžia 
jau padaryta. Reikia tik dar
bas stumti pirmyn. Truputis, fju ^juce 
pasiaukojimo, ir mūsų svajo
nė pavirs realybe.

Praeitų savaitę, grįždamas 
iš Cbicagos į Marianapolį, Pi- 
ttsburghe buvo sustojęs gar
bingas svečias, kun. dr. J. 
Navickas, Amerikos Marijonų

lyvauuami dainų puotoj. Bu 
kime su jaunimu, o jaunimam 
bus su mumis.

dr. T. Tamošaitis. j rio 23 d., 1940 m. Vakaro ren- 
Kultūrinio Darželio Sųjun- «i,n" veikiančioji

gos finansinį raportų patiekė
fin. rašt. M. Mišeikienė, pa-

draugijų komisija. '

Įstatų komisija: J. Ver.slo-

ietuviai parapijonai, kurie y 
ra ištikimi savo bažnyčiai. | 
Svetimtaučiai čia nesiniaišė ii 
jų nebuvo matyt. Piniginės 
dovanos, irgi, rodos, visos te
ko lietuviams. Per visus G 
vakarus ir kai kuriomis die-j 
nomis jio piet žmonės gausiai I 
lankė bazarų. Atrodo, kad liks 1

She’s pretty as 
a pieture, 

uat .....
No one can tolorate halitosi t (bad breath). 
It can ruin almost any girl's popularity 
,.. her elosest friendahips.

Food fermenlation in the mouth is sald 
by some authorit.ies to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyono 

_ . _ may have it and never realize it . Friends
Gintare know, of eourse ... only too areli. Būt. un- 

fortunately, it is such a delicate subject 
they won’t tell.

So don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessary chanees. It is do simple to take 
precautions by gargling with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer- 
mentation ls quiekly checked and its 
odors are overcome.

Get tbe Listerine Antiseptic habit. Tise 
it . . . morning and night, and before all 
important engafeements. Lambert Fhar- 
macal Company, St. Louis, Missouri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

• (OAD BKBATH) •

gražaus pelno.

Rengiasi Prie 
Dešimtmečio 
Paminėjimo

tvirtino ižd. V. Šukienė. Ra-1 vas, K. S. Karpius, P. Glugo-
portas skambėjo, kad 'skolos dienė, M. Mišeikienė, K. Štau-

1 Darželio eina mažyn, kad iš , pas pranešė, kad įstatai dar
jvvko vis- kįĮų kolonijų gauta aukų $6 i nėra baigti. Čia pat buvo per- 

tuvės Pranės Bačkuliūtės su1

West End
La pik ličio 29 d.

Rudens metas, tai ligų me
tas, ypač gripo, tlu ir plaučių Steponu Jurkonec. Sesutės ai
uždegimo metas. Truputį ne
pasidabosi,. kojas sušlapsi, žiū
rėk jau ir turi “šaltį“, o šal
čio nepaisysi, tai ir pavojin
gesnė liga įsivystys. Antanas 
Virbickas sunkiai susirgo plau 
čių uždegimu — nuganentas 
igoninėn. Namuose gydosi nuo 

Moss, Rumbauskų 
žentas ir Mrs. Bajoras. Linkiu 
visiems greitai pasveikti, o 
sveikiems patariu dabotis už- 
sišaldynio ir nuovargio.

tolius gražiai išpuošė. Nors 
svetimtautis, bet iloras vyru
kas. Lai Dievulis laimina nau
jai susikūrusių šeimynėlę.

ir t. p. Iš jubiliejinio bankie-(skaityti jau keli paragrafai, 
to, kuris įvyko Šv. Jurgio pa-j kurie, pndiš'kusavus, gražinti 

lapijos salėj, lapkričio 5 <L ĮatĮęnl komisijai.
platų raportų patiekė rengi-
a,o komimjoū p, ra,. .1. Vena- nntarta užnily;,,ti $<mm
lovas, pažymėdamas, kad pa
rengimas buvo gražus, istori-

CLEVELAND, O. — Pane
lės Šv. Nuolatinės Pagalbos 
parapija rengiasi prie pami
nėjimo dešimtmečio nuo įsi- 

Pakelta sumanymas apie į- |stejgįlno. Tuo tikslu buvo pa-
^igijimų carterio. Atstovai t rapijonų susirinkimas, ’kuria- 
a Kultūrinio Darželio Lygų pra
nešė. kad ten jau seniai ra- J/

Gruodžio 3 d., Šv. Jono tir-j nis, kad jame pirm. adv. P. 
gija laikė mėnesinį susirinki- iCbesnulis nušvietė Darželio
mų.

Bingo vakarai neblogiau-

veiklų IH-r 10 metų, kad jo ginla ats,.ir„s ,.„ltos įsigyti i 
veiklų užgyręs Kultūrinių Da- - • • • .............................čarterį ir pasigaminti jstatus,

P'™- pirm negu pradės veikti.
\Vnlpramm. kad muz,kalų pro p Gln n6 IjKD. korwp.

Gruodžio 3 d. pakrikštyta 
John Sparrovv ir Josepbine 
Martusevičiūtės dukrelė var- 

Jbovineijolas. Mums buvo la- du Jean-Alice. Kūmais buvo 
bai malonu arčiau pažinti lie- Kostas ir Marė Mereškevičiai
tuvių išeivijos šulų, Tni dide- iš Midland, Pa. John Sparrovv
lių nuopelnų vyras Lietuvių yra gabus ir smarkus base- 

jtautai ir katalikų Bažnyčiai. į holo žaidėjas. Linkiu jo duk- 
relei laimingai augti.

Bridgeville
Lapkričio 27 d. pos mūsų 

klebonų buvo sustojęs gerb. 
kun. dr. J. Navickas, Maria
napolio kolegijos rektorius. 
Siela ir kūnu pftniylę’s moks
lų einantį jaunimų pedagogas 
atskleidė savo vedamos mo
kyklos dabarties uždavinius 
ir ateities planus.

Gaila, kad tik vienų tetu
rime Mariana,mlį Amerikoje.

Lapkričio 22 d. - pasimirė 
Elzhd'ta Drngažienė. Velionė 
huvo susilaukusi gilios senat
vės, SB metų. Mirė aprūpinta 
šventais sakramentais. Jos 'su
augusiems vaikams reiškiame 
užuojautų.

Gruodžio 21 d. 8 vai. vaka
re yra rengiama parapijos sa
lėje Card Party ir kalakutų
laimėjimas.

rželių Lygos pirm. Charles |
šiai sekasi, bet, iš priežasties 
daug čionai parengimų, ir su !gramų išpildė J. Brazauskas, 
nkios bedarbės sunku suvar-jjr., A. Miliauskaitė, S. Malo- 

gusiem's žmonėms atsigriebti niūtė ir B. Ragiliūtė. kad bu- Neleido Grįsti Į Lietuvą
ir visuose 
Ivvauti.

parengimuose da-

Klebonas iš sakyklos prašė 
jaunimų gruodžio 12 d-, 8 vai. 
vakare, susirinkti bažnytinėn 
svetainėn. Manoma organizuo
ti jaunimų, nes jis yra para
pijos ateitis. Mat, ant laimės 
apsigyveno čionai gabus orga
nizatorius ir jaunimo mylėto M.

Pirkit Naują Buick
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJvo pagerbtas Kult. Darželio 

pirm. adv. P. Chesnulis už jo 
nenuilstantį veikimų nuo pat 
įsteigimo Kultūrinio Darželio. 
Nuo L. K. D. Sųjungos jam 
buvo įteikta dovana.

Raportas vienbalsiai užgir- 
tas.

Apart J. Venslovo, 'komi
sijoj darbavosi ir V. Šukienė, 

Misčikienė, M. Galdikie-
Gruodžio 3 d. mūsų sodalie

tės ėjo prie šv. Komunijos, 
nes tai jų buvo sekmadienis Į jas inž. A. Mažeika, tat ir bus nė, O. Pangonienė; pastaro- 
ir tuojau po pinmųjų šv. Mt Į lengviau 'suorganizuoti ir jau 'sios dar ir aukų bankietui šu

ninių palaikyti. Blogiausiai, j rinko.
kad Pittsburgho vyskupijai Toliau K. S. Karpis prane- 
įsakyimi panaikinti mišrūs ha- šė apie Lietuvos Generalinio 
žnvtiniai chorai, tat sunkokai konsulo Budrio pasiūlymų — 
juos užlaikyti. Susiorganiza- pastatyti prie Kultūrinio Da 

vęs jaunimas priduos didės- iželio paminklų — “Lietuvai 
nio gyvumo ir vakarėliais jki- tė
stūmės platesnį veikimų.

šių laikė metinį susirinkimų 
ir išrinko valdybų 1940 me
lams. Valdyhon pateko Fran 
ees Rumbauskns pirm., Mary 
Willis vice pinu., Theresa 
Bugdon raštininke ir Helen 
Kress iždininke. Atrodo, kad 
valdyba bus veikli ir sėkmin
gai darbuosis bažnyčios nau 
dai ir savo gerovei ir 'savęs 
tobulinimui. Kiekvienos So<h- 
I i ei jos stiprybė yra ir turi bū 
ti reguliarė mėnesinė šv. Ko
munija, darbas bažnyčios la
bui, Marijos garbinimas, na 
ir vienas-kitas draugijinis (so 
cial) vakarėlis pačių pado
riam pasilinksminimui. Jei so
dalietės tos programos laiky
sis, tai joms nereikės ilgų pa 
mokslų ir konferencijų, jot 
bus mūsų kolonijos papuoš*

JL'lu.

Kosmopolitan moterų kib
lias ruošia bingo vakarų gruo
džio 11 d., 8:30 vai., mokyk
los 'svetainėje. Taipgi, “mov
ing fielures“ vakaras įvyks 
gruodžio 13 d., 7:30, bažny
tinėje svetainėje.

Samuelis Peliksas ir Rup
eikienė Ona vis sirguliuoja.

Vietinis

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

kuris buvo New York

CLEVELAND, O. — Praei
tų vasarų Ne\v York buvo Pax 
Romanu, kongresas, kuriame 
atstove iš Lietuvos (Vytauto 
Didžiojo universiteto) buvo ir 
Amilija Klikūnaitė. Jos bro
lis Juozas sykiu buvo atvy
kęs atostogoms.

Pasibaigus kongresui, A. 

Klikūnaitė rengėsi grįšti į 
Lietuvų, bet, kai nuvažiavo į 
Wasbington, D. C., ir prade 
jo teirautis apie saugesnę ke 
lionę, tai valdžios autoritetai:
surado, jog ji yra gimus Cle- s 
velande ir, kaino šios šalies 5 
pilietei, karo metu neleido grį = 
šti i savo tėvynę, kurioje A = 

milija yra augus ir eina aukš l5 
tuosius mokslus, Vytauto uni-į s

Pirmas ir vienintelis Chieagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobiliu.

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Teiephone Victory 1696 
Atstovai:

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW

IHE IWFUL FRIEE VOU MY Fllfl BEING
NERVOUS

1EII0MS.I,.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

Check Bclnw And See If Yon Ilave 
Any Of The Signs

OulvcriPK <«B m«k« you old and
fiaa*ard looklnf, cranky and hard to llva 
wlth—can koep ynu atrako nlghto and rob 
|r>u cl (ood health. good tlmoa and jotis.

Don't lot youraall r'go*' liko that. Start 
taking o good. reliahlo tonic._ono made Mjro- 
nolt. for toonunt. And could you aak (or any
thlng whooo boooflta have boan bettor nrovod 
Ihan rmrld-famoua Lydia E. Pinkham'. 
Vogotahla Compound?

Lot tho wholraomo horha and roots oi 
Plnkham'a Compound help Natūra ealm 
your .hrlaklng nervas, tono up your aystom, 
and holo loaoon dl.tr«aa (ron. fomata fano 
tfonal dfaor'tata.

Make a noto N0W to gat a bottlo o? this
tUto-provoo Plokhau'a Compousd TODAY

trlthout (all from your drugglat. Over a mll- 
lion aromen have arrlttan in lettara reporting 
trondorful benefita.

For tho paot 60 yaara Lydfa B. Pinkliom'. 
Vogotabk. Compound Ima helped grandui 
a omon go “smlling thru” trytng ordoala. 
Why not lot (t bolp YOU?

= GERKIT tik OBRĄ ALŲ, padaryt# Chieagoj. Visi gena ir mAgata : 
5 AMRROflIA Ali), bet, pri»> In iMirtajai nnsprondr padirbti dar ge- S 
S realu alų, knrj nflvardmo NECTAR. Šia Alna ya* pagamin tas it im E 
S portuotų pirmos rūtine produktą.8 S1 g
2 Urmo (wlinloaal«tj kainomis pristato | alines ir kitas įstaigas. Vi s 
g tunmst krmpkiP* pas NORKŲ, kar gausite gimtų ir teisingų patar- 2 
S navimų.

I 1
I 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 = s

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’'



CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Labdarių Vakaras

Labdarių vakaras, praeitą: 
sekmadienį, labai gerai pasi
sekė. Programa buvo graži.!
Žmonių buvo pilnutėlė svetai-j 
ne. Kalbėtojai: knn. klebonas, politika. Lietuviai 'sako “ga

na mums politikierių pažadais 
pasitikėti, mums patiems rei- 

bės reikalus nušvietė. Vakaro i icįa vienytis ir veikti”. Sako: 
vedėju buvo kun. Orinis. Ja-Į Meti lietuviai turime padėti 
varauskas, kuopos pirminiu- nors vįenQ iietUVį ant balio- 

to ir visi, be skirtumo už jį 
balsuoti”. Lietuviai Ciceroje 
turi jėgą tik jas reikia su
vienyti, subendrinti pačią sa- 

Ž. Ž

vakaras, prakalbos, apie spau
dą. Prižadėjo būti gerą kal
bėtoją.

Cicerus lietuviai šiuo laiku 
pradėjo susirūpinti miesto

p-ie Juozeliūnaite ir kun. A. 
Linkus labai gražiai labdary-

kas, daug triūso padėjo v.aka 
ro surengime. Zakarienė ir 
Česienė pagamino užkandžius. 
Ačiū Maskolaičiams, jie daug 
pasidarbavo veikalo sulošime. 
Rauba ciceriškis ir kiti artis
tai savo dalis puikiai išpildė. 
Ačiū visiems.

Naujas Pirmininkas
Gruodžio 3 d. š. m. įvyko 

Liuosybės svetainėj Red Šv. Antano dr-jos priešmeti- 
Rose Klūbas minėjo savo si- nis '.susirinkimas. Sus-mas bu- 
dabro jubiliejų. Žmonių buvo,vo skaitlingas, nes buvo šauk-

daug. Programa gera. Sveiki
name Red Rosiečius jųjų klu
bo jubiliejaus proga.

Šį sekmad. Šv. Antano lie
tuvių bažnyčioje per sumą 10 
valandą prasidės 40 valandų 
atlaidai. Klebonas ragina vi
sus ciceriečius naudotis Die
vo malonią proga.

Šį penktadienį įvyksta Šve
nčiausios Panelės Nekalto Pra 
sidėjimo Šventė. Šventė po 
prisakymu, kurioj šv. Mišių 
reikia išklausyti. Šv. Mišios 
mūsą bažnyčioje bus: 5, 6:30, 
7:30, 9 ir 10:30. Novenos į

tas atvirutėmis. Taip pat šia
me sus-me buvo renkama val
dyba 1940 m.

J valdybą pateko šie na
riai: pirm. išrinktas Alfonsas 
R. Pepalius, vice pirm. liko 
A. Valančius, nutarimų rašt. 
Pranas J. Vitkus, 1432 So. 49 
avė. Cicero. III. Finansų rašt. 
Eil. Mikutis. J. Liaugaudas, 
J. Tekorius, J. Kasiulaiti's, Sr. 
turto globėjais. Fr. Stanislo
vaitis, teisėju, A. Kandratas 
teisėjo rašt. Tvarkdariai Jo
nas Mikolainis, L. Martinikus. 
Geo. Laurinavičia ir J. Prel- 
gauskas prie vėliavų.

Dr-ja užsimokėjo savo me-
Sopulingą Dievo Motiną iš ry-l tinę duoklę į Fed. 12 skyrių 
to nebus. Novenos pamaldos Į ir išrinko 3 atstovus į Fedei. 
bus 4 vai. p<o pietų, 7 ir 8 vai.' skyriaus susirinkimus, būtent 

vakare. I. C. sodalicija 5 val/adv. Fr. Kay-Kakanauskį, Ed. 
penkiadienio Mišiole eis prie Mikutį ir W'm. Grigaliūną. Ir 
šv. Ko in corpore. Po čia Šv. Antano pirma dr-ja
šią Mišią kun. klebonas pri- pasiskubina su metiniais mo
lius naujas nares į Sodaliciją kesčiais į Federaciją. Parduo- 
ir suteiks visuotinus atlaidus, ta už $2.00 vertės Labd. Są- 

gos 3 kp. tikietą.
Iš buvusios dr-jos vakarie-1 

nės M. Marcinkus pridavė dar 
$5.00 iškolektuotus už skel
bimą programo knygutėje. A 

| Kandratas dar žadėjo išrink- 

jti $10.00 ir sekančiam -sus-me 
priduoti. A. Kandratas yra 

'veiklus žmogus, daug pasidar
ėm vęs dr-jos labui. Jis yra 
j elektros kontraktorius, ir rei- 
i kalni atėjus, mūsų nariams 
yra už priedermę to»kį biznie- 

| rių remti, kaip A. Kandratas. 

Šiame sus-vne likosi išrinkta 
“Jaunimo komisija” arba 6 
direktoriai, Šv. Antano drau
gijos jaunimo skyriaus. Į tą

Sekmadienio ryte 7:30 Mi
šiose draugystės Dievo Moti
nos Sopulingos ir Tretininkų 
eis prie šv. Komunijos in cor- 
pore.

Dr-stė Šv. Antano savo 
priešmetiniame susirinkime iš
rinko naują pii'.nininką Pepa- 
lį. Pepalis yra darbštus drau
gijos narys. Jis yra ir Holy 
Name draugijos narys. Pepa
lis žada daug pasidarbuoti 
jaunimo gerovei.

Gruodžio 13 d., trečiadienio 
vakare, parapijos salėj įvyks

DRAUGAS Ketvirtadienis, gruod. 7, 1939

Cbicagoj vyksta gyvulių paroda. Grynakraukartu su jais. Pavyzdžiui, Word.y Woods iš 
jų gyvulių prižiūrėtojai dažniausiai ir gyvenaTexas miega kartu su prižiūrimais jaučiais.

(Acme telephoto) J

jaunimo skyrių įeina būsim - 
sis pirmininkas A. Pepalius, 
A. Valančius, adv. Fr. Kay- 
Kakanauskis, Ed. Mikutis, A. 
Kandratas, S. lyočiūnas ir VI. 
Brazauskas. Tam jaunimo skv 
liui dr-ja skyrė iš iždo $20’> 
ir išrinko A. Valančiu iždiniu-I *

!ku. Tas jaunimo skyrių’.-, or
ganizuos jaunesnius narius į 

j įvairius sporto skyrius, krep- 
jšinio komandą, kietos bolės, 
minkštosios bolės komandas, 
mokins bokso, “borvling” ir 
kitokių sporto mankštinimos. 
Manoma, kad toks programas 
bus priimtas mūsų Ciceros 
jaunimo. Taip pat manoma 
suorganizuoti net dvi “Bas- 
ketball” komandas, sunkiojo 
ir lengvojo svorio komandas.

Bus neprošalį pažymėti, kad 
norintieji įstoti į dr-ją šv. 
Antano, o kurie jau sulaukę

42 m. amžiaus, bus priimami 
į dr-ją veltui, be įstojimo, ta 
nroga vra duodama iki birže-! 
lio mėnesio 1940 m.

.Taip pat pažymėtina, kad 
V line sus-me prisirašė Stepo
nai Petravičius, neseniai at
vykęs iš tėvynės Lietuvos jau
nas narys. Kad daugiau tokių 
nariu. Tai ačiū Mikui Joku- 
bauskui, jis visuomet ir visa
dos darbuojasi dėl dr-jos na
rių skaitliaus padidinimo. 
Taigi nutarta ateinančiais me
tais turėti gegužines ir metinį 
pokylį, tam reikalui išrinkta 
komisija iš A. Kandrato, Pr. 
J. Vitkaus ir A. R. Pepaliaus.

Padėka
Pereitą sekmadienį, Lietu

vių Liuosybės svetainė buvo 
pilnutėlė svečių, 'su kaupu

M rs. E. B. Maddox džiaugiasi 26 m. dukterim Corrine, 
kurią Dalias, Texas teismas išteisino. Ji nušovė Brooks CofP- 
mnn. (Acme telephoto)

Šį Vakarę Renkasi 
Marijonų Rėmėjai

Great Britain— $g,497,069,- 
379.48.

France — $4,180,628,819.88. 
CICERO. — šį vakarą 7:30j Italy — $2,024,150,441.19. 

valandą Marijoną Rėmėją' Germany — $ 1,27)9,870,431.- 
Draugijos 21-mo skyriaus na-'25.

riai ir visi “I-aivo” skaityto- Armėnių — $23,803,104.11. 
jai renkasi į svarbą priešine- Belgium — $453,324,480.11. 
tinį susirinkimą, kuriame ne j Czecboslovakia (now claim- 
vien kad bus renkama valdv- cd Irom Germany) — $165,- 
ba ateinantiems metams, bet 762,044.130.

taip pat bus svarstomi ir kiti: Estonia — $21,029,440.02. 
svarbūs reikalai. Susirinkimas1 
bus trumpas, už tai malonūs

Finland — $8,2vv,157.56. 
Aust ria (now claimed from

Marijonu prieteliai, malonė- i Germany) — $26,011,672.09.
kito laiku susirinkti.

Susirinkimas prasidės pu- j 
nktualiai parapijos mokyklos' 
kambary. Valdyba

Kurios Valstybės Ir 
Kiek Yra Skoling os 
Dėdei Šamui

5(1). Lietuvių Raudonos Rožės 
Klūbas atšventė savo sidabro 
jubi'ieją. Rengėjai turėjo- daug 
triūso, bet visfuiom pilnai pa
tenkinti.

Reiškiam padėką visiems 
dalyviams: Lietuvos Konsu
lui Daužvardžiui ir jo žmo
nai, kun. II. J. Vaičiūnui, Šv. 
Antano parapijos klebonui, 
miesto valdininkams ir sve
timtaučių politiškoms grupė
ms, respublikonams, duos su
organizavo Jonas Pocius, An
tanas Matulis ir keletas kitų.

Iš lietuvių vietos organiza
cijų ėmė dalyvumą visos. Va
dinasi, parodė draugiškumą. 
Taiptas liks ant visados tar
pe mūsų. Vardu komisijos K. 
P. Deveikis.

Apie puotą ir programą, ti
kiu, parašys kas nors plačiau. 
Lauksime. K. P. D.

52.

Greece — $34,523,635.29.
IIungury — $2,388,730.08. 
Latviu — $8,668 365.93. 
Lithuania — $7,760,608.08. 

Poland — 263,166,398.70. 

Rumania — $63,999,476.6L 
Russia — $394,992,092.46.’ 

Yugoslavia — $61,7 <9,062.-

Amerikos Jungtinių Valsty 
bių Iždo Departamento pra-j daranti - 
nešimu, Dėdei Šamui nuo pa
saulinio karo Europos valsty
bės skolingos sekančiai:

Tai kolosalė 'suma, viso su- 
$14.497,161,340.22,

Visokios nuodėmės pradžia 
yra puikybė. Eccl. X.

KID5
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Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO-JANUARY 21, 1939 EMILIJA MICKONAS

* i fy-'> / i >

r-------- r

CHICAGO SOKOL SALĖJE 
2345 South Kedzie Avenue

Į.
Chicago, Illinois

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

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs ir populiari artistai.
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DEDIKACIJA “DRAUGO” RADIO 
PROGRAMOS ŠV. M. P. GIMIMO

PARAPIJAI
(Kalba Kun. J. Mačiulionio, M.l.C. pasakyta 

iš WGES)
Naujoji Lietuva

Marųuette Parkas pamažu 
virsta naujaja Lietuva. Pinu 
30-ties įlietų pastatyta čia 
pirmas lietuvaičių vienuoly-

desnę pusę bloko; Šv. M. P. 
Gimimo parapijos mūrai, dau
giau bloką. Kauniečiai ir Vil
niečiai galėtų vykti Chicagon, 
Marųuette Park kolonijon, li

nas — Šv. Kazimiero — kur pasimokyti iš naujosios Lie
auklėjama labai gražus mer
gaičių būrys. Šalia vienuolyno 
įkurta lietuvių parapija, ku
rioj klebonauja gerb. kun. A.
Baltutis, (sumanus ir vi
sa širdimi atsidavęs savo pa
rapijonų dvasios reikalams. Iš 
kitos pu'sės stovi baltas, gra
sus, šešių aukštų ligonbutis, 
kurs pripildomas iš visos Chi
cagos ir jos apylinkės lietu
viais. Pačiame šiauriniame - 
lytiniame Marųuette Pk. kam į 
pe stovi Dariaus - Girėno 
žuvusių lakūnų, paminklas.
Vidury stovi viso bloko tuš
tuma, laukianti, kad kas nors 
lietuvišJka čia išdygtų, Ryto
jus pasakys, kas ir kaip su
naudos šią tuštumą lietuviš
kai kūrybai.

Parapijai daug žada klebo
no darbštūs asistentai, kun.
P. Katauskas ir kun. Pr. Lu
košius, kurie vaizduoja Mar
ųuette Parką kylantį į Chica
gos reikšmingiausią miesto 
dalį.

Aš ir vaizduoju štai ką?
Klebonas projektuoja naują 
•bažnyčią penkiolikai šimtų, gi 
asistentai savo projektus sta
to trims tūkstančiams. Ir da
bar atspėk, žmogau, kokia, iŠ
tikrųjų, didumo bažnyčia bus 
reikalinga Marųuette Parko 
lietuviams.

Būtų labai įdomu, pagyve
nus dar 50 metų, pamatyti 
Marųuette Park lietuvių 'ko
loniją: Šv. Kazimiero vienuo
lyno mūras apimąs visą blo- Jonas ir Ur. Marcinkevičiai 
ką; Šv. Kryžiaus ligoninė di-! ir Vladas Perėdna. z

tuvos kaip reikia progresuoti.
Į trisdešimts mietų Mar

ųuette l’ark lietuvių koloni
joje daug padaryta. Lai būsi
mi trisdešimts metų neša Mar
ųuette Park lietuviams dar 
tiek ir daugiau palaimos.

Vadams šios kolonijos lin
kiu ištvermės jųjų pavyzdin
goje pažangoje.

West Pullmano 
Naujienos

Visi laukiame religinio ko
ncerto, kuris įvyksta ateinan
čio sekmadienio vakare Šv.

I $1,500.00 Dovana Kratestininkams
Lapkričio 19 d. prasidėjo ‘ Draugo’’ skaitytojų vajus, 

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

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skab 

tytojų skaičių.

Pirmoji dovana................................................................................................ 9800.00

Antroji dovana ........................................................................................................9400.00

Trečioji dovana................................................................................................ 9300.00

Ketvirtoji dovana..................................................................................... 9200.00

Penktoji dovana......................................................................................................9100.00

Bus ir kitų įvairių dovanų.

Konteste gali dalyvauti visi Lei u viai.

Šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katai 

Akcijos darbe ir ko g’.eičiausiai registruotis į spaudos pla 

tinimo vajaus kontestininkus.

Kun. J. Mačiulionis, M.l.C.

“Draugo” administratorius

Brighton Park
Jubiliejinis bankietas

Švč. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo parapijos 25 metų 
gyveninio metų įvyko įvairių 
pramiegu ir iškilmių, bet to- 

, kio puošnaus ir istorinio ban- 
I kieto, kokis įvyks gruodžio 
10 d. parapijos salėje, dar ne
buvo.

f šį bankietų ririksis visi,
Petro ir Povilo parap. baž- kurie galės ir aplinkybės leis. 
nyčioje. Koncerto programą 
išpildys Sasnausko vyrų cho 
ras, solistė 51. Janušauskiene 
ir muz. K. Sabonis po vado
vyste prof. A. S. Pociaus. Be 
to, mūsų parapijos choras va
dovaujant muz. S. Railai irgi

Visi dabartiniai ir pirmieji 
parapijonys. Visi jos rėmėjai 
ir geradariai. Senoji karta ir 
jaunimas.

Parapijos choras ir niokyk- 
! los 
ti

rapijiečiai galės pasidalinti 
tais gražiais įspūdžiais, ku
riuos pergyveno dirbdami ir 
remdami savo įstaigų, 'su-jau
naisiais. lš anksto žinome, 
kad tarp darbo žmonių šiame

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Ifi angliško vertė

Kun. Ant. M. Karuiiftkir

POWDER
Sime Price Todaų. 
as 45 1earsAqo 
25 ounces254

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

7

“Amžinybėje mano Mylima
sis turi pradžią, ir turėjo pra 
džią ir turės pradžią, ir Am
žinybėje Jis neturi pradžios, 
nė neturėjo nė neturės. Ir šios 
pradžios nėra prieštaravimu 
mano Mylimąjame, nes Jis y- 
ra amžinas, ir turi Savyje 
Vienybę ir Trejybę.

M. ±1. llolte, 4a m. iš Gard- 
ner, N. D., laimėjęs linų prizų 

bankiete bus biznierių ir pro- pirmą įkartą savo gyvenime.1
fesijonalų, kuriuos visus čia 
trauks tas pat tikslas, tos pa
čios mintys — apvaikščioti 
jubiliejų drauge puikioje puo- 

! toje, pasidžiaugti nuveiktais 
darbais, kurie apie jų ištver
mę gražiai liudija. Namiškis

(Acme telephoto)

Atšaukimas
Per klaidų buvo pranešta,

kad metinis Lietuvos Vyčių 
□h vaikučiui rengiasi išpildy-1 chi(!#gos apBkriSio vakaras į. 
i gražu programą. Svetainė •~ .. b?aZU programų. vyky sausįo 1? d Vakaras į

gražiai pagiedos porą giesme- 'anksto puošiama, kad sve- v^g sausio 28 d. 1940 met. 
lių. febams jaukiau būtų. Duos- , Sokol gVctainėj 2337 S. Ked-

Per šiuos 25 metų parapijos Į
gyvavimo jubiliejau's metus 
turėjome daug įvairių paren
gimų ir visi buvo sėkmingi.
Koncertas bus paskutinis šiais 
•metais parengimas bažnyčio
je; pagarbinsime Dievą, gra
žia muzika ir giedojimu, už 
gausias dovanas ir pasekmes 
šiais metais. Koncertas pra
sidės lygiai 7:30 vai. vakaro, i kleista keletas šimtų.

_______ I Kalbos, muzika, dainos, aka-
Pereitą sekmadienį parapi- vakarienė ir kitokie paraa- 

jos skolų atmokėjimui aukojo rginimai patenkins kiekviena 
po $25.00 šie: Antanas Zube. atsilankiusio skonį.

Šis bankietas tai bus ap
vainikavimas sidabrinio para
pijos jubiliejaus. Šiame ban
kiete bus padaryta parapijos 
istorijos apžvalga. Senieji pa

nūs biznieriai aukoja įvairius* 
valgomus reikmenis skaniai 
vakarienei. Darbščios parapi
jietės smalkiai dirba šiuo 
reikalu, o joms padeda para
pijos komitetas. Švč. P. Soda- 
llcijos mergaitės dirbs prie 
stalų ir vaišins svetelius. Vy
čių 36 kuopa taip pat smar
kiai stoja darban. Bilietų jau

CUTS-BURNS-SCALDS
ihould be ųuickly treated to prevent bad after- 
effects as well as relieve pain. U'se OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore ”red feet. At your 
druggist's—money back if not satisfied. For 
free sample wri te Mosso Laboratories. 215 South 
leavitt Street, Chicago.

CĮUICK RELIEF FGRFEEf

DON'T BE GREY
Yry the

gruy hair. Oru/ hab 
look old and (od uM 

Method for Co*.
. .. CLAIROL. Yort

mest. Mo bleachlag reęoirod t* 
ooftea the hair whon yos uaa 
CLAIROL YooTl leve the rasite 

hair — beautiful.

M0W. 

Ndtaraūj

URBA Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms. 

" —ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAPayette 5800

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMAS

Pereitą sekmadienį ir vėl 
buvo graži Budriko progra
ma. Orkestrą, dainininkai ir 
vaidylos, vis? atliko savo da-1 
lis gerai. Maršas, polkos, val- 
cai ir melodijos buvo gražu! 
klausyti. Taipgi geros buvo 
dainos — Čigonai, Tekėjo sau
lelė, Plaukia sau laivelis, Au-

zie Avc. 6:30 vai. vakare, va- kso miglos ir kitos, 'skambėjo 
dovaujant muz. Juozui Sau- labai gražiai. Vaidinimas bu

vo gyvas ir su jausmu.
Kita Budriko radio prog

rama bus ketvirtadienio va
kare nuo 7 iki 8 vai. Chica
gos laiku. Bus gera akordi- 
jonų muzika, gražios dainos, 
svarbūs asmenų ir draugijų 
pranešimai, juokai ir svarbes
nės tos dienos pasaulio ži
nios. Pasiklausykite.

Radio Mėgėjas

nui.

Įsidėmėkite dieną - - sausio 
28 dieną 1949 metais i

Choristai! prašome atsilan
kyti visi į praktikas ketvir
tadienį, gruodžio 7 d. AVest 
Side Hall, 2244 W. 23rd Place 
lygiai 8 vai. vakare. Jau yra 
pradedama mokytis dainos ir 
šokiai koncertui, todėl kiek
viena praktika yra svaibi. Ne
galima praleisti nei vienos. Juo esi didesnis, juo labiau 
Prašome atsilankyti punktua- žemink save visame ir rasi 
liai. Valdyba malonės pas Dievą. Eccl. III.

aiiiiiiiiitmtiiHiiHtitiiithiiiinmiiiiimiiinniitimmiimiiiimiiiiiiiniiiimimiimii*

'V «MUM Cite tote

' OMO aad IRIiiti eatar fhu cn*t to 
« » • Mato Si eatr Cite

JOAM OAO, OAMOUIm 
ut w«M eem t*. M«» T«h, m. *

A. A.
TEKLĖ PAIČIUS 

(po tėvais Geležinaitė;

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

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr., švekšnių par., Ink&klų 
km. Amerikoj išgyveno 26 met.

Paliko dideliame nuliūdime; 
vyrą. Jurgj, 3 sūnus: Julijoną., 
Kazimierą ir Konstantiną, 
dukterį Eleną, seserį Barbo
rą Ir švogerį Povilą Kaleidis 
ir jų šeimą, 2 pusseseres; Oną 
Kasinauskienę ir Marcijoną 
Leikienę ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų lr pa
žįstamų. Lietuvoje paliko gro
ti Antaną Geležinis.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje, 4605 8. Her
mitage Ave. Laidotuvės įvyks 
šeštad., gruod. 9 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. l’o pamaldų 
biw nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, l>uk- 
tp. Sesuo, švogeris. Brolis, Pus
seserės ir Giminės.

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

•ABY. OTD. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI 
KELNER-PRUZIN 

•enanalaa Patanarimaa — Moteris patarnauja 
Phoae 0000 680 W. lBtk Ava.

Religious Christmas Cards
for $1.OO

(Add a few cents for postage and packing!)
Four Reasons Why You Should Order Now:
First, you receive a full dollar’s worth, not only 12
• or 15 or 18 cards for $1.00 — būt 21 card's with
• envelopes.
Second, there are 21 different designs in each box,
• sure to please, and eacli card is exquisitely and
• beautlful ly made, a veritable artistic tritfmph. 
Third, these cards are distinetly Catholic, with pic-
• turės and scriptural texts cliosen in full harniony
• with the true meaning of the birthday of the
• Clirist-Child.
Fourth, by buying our assortment you are giving a
• Christmas gift to the Clirist-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.

A s a Special Premium, we are i neimi ing a pro- 
fuselv illustratcd booklet of the life of BĮ. Genima 
Galgani, the Passion Flower of Lucca.

Don’t fail to order now, at once! Cash mušt ac- 
company each order. For safety’s sake, we arge our 
friends to ivse P.M.O. or cbeck when mailing. Ad- 
dress orders to:

MISSION PROCURE 

DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

Šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir 

‘ Drauge/” ofise, 2334 South Oakley Avenue.

BPFICIBNT
Ura only one l«v«l toa- 
ipoonful to a cup of tiftod 

flour Far mot* roclpo*.

BAKING 
HVPOWDERi
Šame price today 
as 48 years aįo
25°unces f°r 254
M.nut.cfur.d ky kakiny p«w4«r 

wk« malt. Mdianf bart 
kakinf —mdar aupanktoa J

, ef chamiala • ( n.li.n.l I

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEtN 
USED Br OUR GOVEPNMENT

GIESMYNAS
{atrykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metame Bažnyčios 
Giesme*.

Giesmes lr mualką patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

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

Knygos kaina — RO centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIBKAS

MISOLĖLIS 

Blovinkim Viešpatį.

Mišios lr Mišparai. IJetuvIškai 
Ir IrtHynlškal, vlslema Sekmadlų- 
nlame Ir šventėms, ir kltoa Mal
dos lr Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vtrtala 
kaina — B.7R. Raikai  sukris M:
DRAUGAS PUB. 00. 

2334 So. Oakley Ava, 
Ohioago, HUboLi

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIŲ

Kiekvieno* ypatoe padėti pinigai yra apdranati Iki $6000.00 pei 
Federal Savings and Loan Inanranoe Oorp^ po United Statas
----------------priežiūra.

to ''TT
0TBV1ę N r' r DIREKTORIAI

Mokame Ui 

Padėtus Pinigus 31%
Ofiso vaL j t.*00 vaL ryto iki B:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- š 
dieniais ir fieitadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Prea.

6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306
iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimimmmmmiiiiimmiiimiiiiS

NARIAI OHIOAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M R III A ll P C PATARNAVIMAS HITIDULAIiul dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Aittony B. Petkos
6834 So. Western Ave. 

GROvehiU 9142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■BRAUNA IB DID2IAU8IA LAIDOJIMO I8TAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Vi« Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

r\ V V" A T koplyčios visose 
A * Chicagos dalyse

Klausykite mftstj radio programo Antradienio Ir 
IMtadlenlo rytais 10.M valanda, U touu* stoties (1480 ) 

■n Purliu laltlmleru.

Ladramcz ir Simai
2314 West 23rd Place 

Phone CANaI 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULlrnan 1270

j. Liukn
S. P. Mažeika
Antanas M. Philliiis

Albert V. Petkis
P. I. Ridikas

4348 So. California ,Ave. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 

l’hone YARtls 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 

Phone YARds 4908

J646 Wcst 46th Street 

l’hone YABds 0781-0782

4704 S. Western Ave. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419



Ketvirtadienis, gruod. 7, 1939

Nnasirdi Padėka I “DRAUGO” KONTESTININKŲ SUSIRINKIMAS
Svarbus susirinkimas šaukiamas visų kontestininkų 

v- ... • ... . nr A„ — kurie jau įstojo ir taipgi kurie norėtų įstoti, Trečia-
. _ . . . ; , . dienio vakarą, Gruodžio 13 dieną, 8 vai. vakare, “Drau-

tanm Rakauskui uz spiningui > g(|„ ofise> 2334 So Oakley Avenue.
padnrvtjy apendiko o|ieraeiją, Į------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----- ------------

ligoninės kapelionui gerb. kun. Kalėdiniai Siuntiniai
Pr. Juškevičiui už tėviška su- T > .»« • t t •įlr Laiškai Į Lietuvąraminimą sunkioje gyvenimo 
valandoje ir lankymą ligos 
laiku, seselei Ambrozijai už 
maldas operacijos lail'iu (pa
žymėtina, kad seselė Aitibra- 
zija dirba prie migdymo dėl 
operacijų jau nuo 1928 m.). 
Toliau dėkoju seselei Prigy
tai ir' slaugėms už gerą prie-1 

žiūrą, dr. internui Petrui Bra- j 
ziui ir kt. už patarnavimą ' 
skausmo valandoje. (Dr. Pe
tras Brazis jau turi įgijęs tei
sę operacijas daryti). Taipgi 
nuoširdžiai dėkoju broliui An
tanui Peldžiui ir jo šeiniai už
maldas, prisiųstą užuojautos 

...
laišką ir Įdėjimą “Darbinin
ke” aprašymą, “Draugo” re
daktoriui L. šimučiui už kom
plimentus žodžiu ir raštu, se
selėms Kazimierietėms už 
malda's ir prisiųstą užuojau
tą laišku, sės. Juozapui, o y- 
pač Motinai Marijai, kad tei
kėsi atlankyti net du kartu, 
seselėms AVestsidietiems už 
maldas ir prisiųstą užuojautą 
laišku, kun. L. Brignianui ir 
visiems pažįstamiems už at- 
lankvmą. Visiems dėkingas.

Bro. Jonas Peldžius, M.I.C.

Kalėdų švenčių proga rašy
dami kalėdinius sveikinimus, 
laiškus bei siųsdami kalėdines 
dovanas į Lietuvą, užadresuo- 
kite kaip reikalinga ir prie 
to pridėkite “Via M. S. “Gri- 
pslioliu”.

M. S. “(Iripshohn” išplau
kia gruodžio 9 d. 12 vai. po 
pietų New Yorko ir apylinkės 
laiškai privalo būt įmesti į 
pašto dėžutę dieną prieš iš
plaukimą, laiškai iš Cbicagos 
jie turi būti gruodžio 7 d., jei 
norite kad laiškai, sveikini
mai ir siuntiniai pasiektų 'sa
viškius Kalėdoms.

Paštas į Lietuvą, išsiųstas 
vėliau išplaukiančiu laivu var
giai begalės suspėti Kalėdų 
šventėms pasiekti Lietuvą, 
todėl patartina pasiskubinti 
išsiųsti kaip galima anksčiau 
atžymint: “via M. S. (Jrips- 
liolni, Dec. 9tli. VM.

Kantrybė kenčia, bet tiktai 
kad ji pergalėtų.

Virkite Valgius Šventėms Su

MODERNIŠKU GASINIU 
PEČIU

Užstatom kontrolę.

Ir pietūs pagainint 
kada sugrįžtame!

Pataria Bedarbiams 
Imti Trumpalaikius 
Darbus

Chicagos šalpos administra
torius, Leo M. Lyons užtikri
no visus šalpą gaunančius, 
kad jų status nebus pažeista.", 
jei jie gautų laikiną darbą. Jis 
jiems pataria tokius darbus 
knti. Lvon's pareiškė, gauną 18 metų llal B. Clark, Tippecanal County, Indiana jau

v , 1 , •’ ” . i* treti metai laimi veršių šėrimo čampiįonatą.
pašalpą asmenys, kurie netek- i r j

tų darbo išdirbę mažiau trijų TV /-m . T
mėnesių, tuojau gautų pagal- JniCflgOS Istorijos 
ibą ir kiti, išdirbę ilgesnį pe
ri jodą, gautų pašalpą, patikri
nus jos reikalingumą.

Du Pašauti Kovoje 
Su Policija

j Sumuštas ir apspardytas 

1 policijos seržantas

Trečiadienį prm 1348 AV. 
Madison trys vyrai susipešė 
su policijos seržantu James 
McCinnis.

Mctiinnis sunkiai sužalotas 
ir nuvežtas St. Anthony’s li
goninėn. Tš pašautųjų, Albert 
Kline, 23 metų, garadžiaus 
'savininkas, sunkiai sužeistas 
į vidurius ir koją; Kdward( 
Vogt, 32 m., foto kamerų sa- 
•mdinin'kas, sužeistas lengvai į 
abu kojų riešus; trečiasis,

nis pradėjo tyrinėti trijų au- 
tomobiliuj, kuris privertė ki
tą auto užvažiuoti į šuligatvį, 
esančių vyrų asmenybes. Tuo 
lui k u MeGinnis nėjo policinin
ko pareigų.

Gatvelėj Rastas 
Peršautas Žmogus

Edmund Kautz rado prio 
garužiaus, GI2 AV. *4Gtli St., 
peršautą žmogų, kurio dešinėj 
rankoj buvo sugniaužtas .32 
kalibro revolveris.

Spėjama, jog peršautasis y- 
ra John M. Scoller, 22 m. am
žius, gyv. 4330 So. AVallaco

Dviejų Metų Mergaitė 
Nurijo Špilką
Jai dijeta nustatyta 

vata ir aliejus

Užvakar dviejų metų Dolo
res Mooney nurijo motinos 
plaukams palaikyti špilką. St. 
Bernard’s ligoninėj dr. U. Col- 
lins nuėmęs X-spindulių fo
tografiją motinai pareiškė, 
jog operacijos nereikės.

Mergaitė laikoma ligoninėj 
ir jai nuskilta vatos ir east oi- 
oi 1 dijeta.

Gruodžio septinta
1840 m. Chicagos laikraš

tis “American” pranešė, jog 
jis priima senų ir naujų pre-

tų Gust Johnson, 334 E. 113th 
St. patelefonavo savo sūnui 
AValteriui prašydamas pinigų. 
Sūnus at'sisakė daugiau duo
ti, nes prieš 10 dienų davęs
$30. Tada tėvas pagrasino nu-

numeratų apmokėjimą malko-, sižll(lysi.}s> Sflnus nu;kubgjo į

nu>' j policiją, kad ji pasirūpintų jo
1833 m. Suorganizuota Oiį-Įtėvu. Tačiau netrukus polici

ja gavo pranešimą, kad John
son nusišovęs savo kambaryj 
viešbutyj.

vet presbiterijom) bažnyčia, 
kurios pastorium paskirtas J. 
Ambrose AVigbt.

1873 m. Dedikuojama nau
joji Unity bažnyčia.

1892 m. Cbicagos Švietimo 
departamentas atidarė George 
ITowland mokyklą.

1892 m. Baigtas keturių my
liu vandens tunelis.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

AValter Bode, 26 m., ant ra ran-1 St. Scoller peršautas ar per-
kių baldų krautuvės savinin 
kas, išliao nesužeistas.

Peštynės kilo, kai McGin

sišovęs dešiniam smil'kinyj.

Kam Kankintis?

GAUKITE

MCSŲ

THFRMIC

PERMANENT

WAVK

America Fore building,,844 
N. Kušli St. penktadienį ati
daroma Cbicagos menininkų 
paroda, kurioje dalyvauja žy
miausi Chicagos menininkai.
Chicago Society of Artists y- _ .. - v. .
ra seniausia meno grupė Chi-i Suvažiavime

cagoj. Tik $750 Nuostolių
200,000 legijonieriu 
138 viešbučiuose

Louis B. Emerling praneša, 
jog neperseniai įvykusiam A- 
merikofc Legijono suvažiavime 
138 Chicagos viešbučiuose bu
vo 200,000 legijonieriu, kurie 
tepadrę tik $730 nuostolių. Ti

tas nuostolis daugiausia pada
rytas jaunų valkatų, kurie pa
sinaudojo legijonieriu suvažia
vimu.

Negavęs Pinigų
Nusižudė

Antradienio vakare 37 me-

| PAMOKSLŲ 1

Kunigai turėtų įsigyti |

^Naujos mados gesinis pečius tiek skiriasi nuo senos 
mados gesinio pečiaus, kiek šios dienos automobiliai ski
riasi nuo tų iš praeities! Moderniškas automatiškas gesi
nis pečius yra paskutinis žodis virimo patogume, švaru
me ir taupume. Virš 1300 Chicagos šeimynų kas savaitę 
maino į moderniškus gesinius pečius.

Vien Moderniškas Gesinis Pečius Turi šias Pagelbas 
Geresniam Virimui I

e VIRŠAUS DEGINTOJAI, 
kurie užsidega aulomališkal. 
Degtukų nereikia — pagel 
daujnmaa laipsnis šilumos 
kuogreičiausia!
• MILŽINIŠKI DEGINTOJAI,
kuriais galima Išvirti grei
čiausiu laiku, bet kad žino
mu!
• Kakalio šilumos Kontrole,
panaikinaa spėliojimų valgių 
gaminime — palaiko pakalto 
Šilumą Iki 5 laipsnių pagei
daujamos temperatūros!

• Bcdujlninl Sįtrlglntojal
panaikina dujas, išsprlgina J 
dvigubai greitą laiką!
• Autoniaiiško laikrodžio 
Kontroė. Jei norite, regu
liuoja kakalio šilumą Jums 
neesant namie!
• Tūkstančiai laipsnių šilu
mos. Jūs galite gauti pagei
daujamą laipsni šilumos kuo
greičiausia! Nereikia laukti!

DIDELĖ NUOLAIDA UŽ JŪSŲ SENĄ PEČIŲ — JŪSŲ 
SENAS PEČIUS ĮMOKĖJIMAS — LENGVOS

Išmokėjimai
___ a__  ___ .______ _____________ __

MOOtIM COOMIV. . CONSTAMT HOT WAT(« . . HIINT HtMOHATlON . . OAt MATIMO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
P M O N I w A g A S H t. 0 0 0

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bukletam Suteikiam Pa

tarnavimu.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

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

šies garantuojamo mūsų 
“permanents.”

$4.75 Ir aukščiau 
kili $2.50 lr aukščiau

Mūsų Specialybės 
CT.A1ROL Plaukų Dažymas

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

Stanilanl Cinh
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK fl.OO PT Oi n A 
4-5 Kvortos. . .wl»0U

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED 8TREET
Phone Boulevard 0011

Remkite Savuosius 
Biznierius

CLASSIFIED

Vyskupo Petro Pranciš j 
kaus Būčio, M.I.C. para-j' 

šytą
400 puslapių knygą.

Kaina $1.75
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Ave.

| Chicago, Iii.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

MidwestService Station
PATARNAUJA lietuviai

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2335 South VVestern Avenue

TELEFONAS OANAL 8764
BE

i .

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIU
LIETUVIŠKŲ RADIO

IS STOTIES

PROGRAMŲ
10:00 VAL. RYTO W.H.I.P.

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

Dabar mokam 31/2% už Pa

dėtus pinigus. Duodam pa

skolas ant namų 1 iki 20 m.

Parsiduoda, arba apmainysiu mū
rinį namą. Tinkamas bizniui — sa- 
liūnui; karštu vandeniu apšildomas. 
Mainysiu ant privataus namo Brigh
ton Park apylinkėje, arti lietuviškos 
bažnyčios.

Savininką galima rasti; 3943 W. 
Jaekson Blvd. Phone Nevada KO39.

Chartered by U. S. Government 
SAVINOS FEDE RALI. Y

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

VAL.: 9 iki 5 p. j». Trečlad.: 9 lkl 12:00 p. šeštad.: 0 lkl 8;00 vi v.

U» ----------- •A

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau vlsokj taisymo dar
bą be jokio casli jmokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. 
(Išgaunn gerlausj atlyginimą iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darao 
paskolas ant nnujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr1 Ip- 
kltės prie:

RENDON
Rendon krautubė Ir fletas — kam
pas. tinkamas bučemei ir grosernei. 
Vieta įsteigta per 30 metų. 1222 St. 
Charles Road, Mayvvond. Illinois. 

Dėl informacijų šaukite: Paul Blatz, 
Avenne 4414.

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima 1? 
mainyti 2-fletų namą su garadžiur 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West Jaekson Blvd.. tele
fonas Nevalia 8039.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas pieno išvežiotojas. Ge
ras komisas. Kreipkitės į Mr Jezlor- 
ski, tel. Belmont 5600, tarp 1 ir 5 
valandos vakare. 

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas. naujai 
Išdekoruotas: antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prtneeton Avenue.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOMI OV FINE FURNITURE” KINGE 1904

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

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

PAIEŠKO PARTNERIO
Registruotas Balsamuotojas Lr lai
dotuvių Direktorius paieško partne
rio atidaryti laidotuvių įstaigą Chi
cagoje. Pelningas biznis. Turiu daug 
metų patyrimo. Atsišaukite laišku į: 
“Drangas”. 2334 So. Oaklev Ave., 
Cldcago, Illinois. Box HM747.

PRANEŠIMAS
Kurie turite pinigų išmokėję Lithu
anian Building and Homestead 
Association ir negaunat atgal, kreip
kitės dSl informacijų pas M. Pe
trauskis. 6000 So. State Street, Chi
cago, Illinois.

RENDON FLETAS 
Rendon keturių kambarių fletas. Va- 
na. Renda nebrangi. Atsišaukite j: 
2119 So>uth IVestem Avenne.

K ONTR AKTRAKTORI AI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai. — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construction Co., 
7516 South Danien Ave. Phone — 
SEEIey 3563.

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Įrengta groser
nė: medinis namas. Atsišaukite:
4225 Princeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS IŠ ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje. mieste Buenos Aires, paieško 
savo artvmų giminaičiu PRANO 
BEVEIKTO Ir ONOS BEVEIK YTE8- 
PUMPUTIENĖS (?). kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti į dienraščio DRATTGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenne, 
atsiimti Juodviem kunigo Jakaičio 18 
Argentinos parvežtąjį sluntlnĮ. 

PARDAVIMUI NAMAI 
Viena* dvlejų-aukštų, 4821 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų. 41B7 Marmora Ava. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. 2334 
So, Oakley Ave,. Cbieago. minols,

PARDAVTMI1 NAMAS
8 kambarių medinis narna,, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Rargenas.

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų) 
daug dulkių Išimta. Perkane K tonus ar dau
giau už toną .............................................. $7 6*
PETROLEUM CARRON COKE, perkant' R to
nus ar daugiau, tonas. .. .$7.75. Sales tag ekstra.

I


