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Ir komunistai, pagalios, 
pripažino, kad jų partijos A- 
merikoj sekretorius Earl 
Browder klastavo pasus, ku
riais vykdavo j Europų, Jei 
federalė vyriausybė šį dalykų 
būtų tik pro pirštus pralei
dus, komunistai būt užrėkę, 
kad tai melas. Daliar gi ylos 
maiše nepaslėpsi.

tiražus komunizmo “sein- 
pelis”, ar ne?

Beje, E. Browder yra bu
vęs Amerikos komunistų kan
didatas į Junigt. Valstybių 
prezidentus. Įsivaizduokit tik 
tokios šalies, kaip USA, pre
zidentų — ekspertų dokumen
tams klastuoti. Jis ir pinigus 
Baltuose Rūimiuose klastnotų.

Neseniai žinių agentūros 
buvo pranešę žinių, kad Stali
nas sušaudęs 21 Sov. Rusijos 
karo lakūnų dėl “sabotažo ir 
neklusnumo” kare su suo
miais.

Išrodo, kad komunistų dik
tatorius įveda naujų dalykų 
savo kariuomenę: kuriam nors' 
pulkui nepavyko užimti prie
šo pozicijų, arba tvirtovės, 
atšaukei iš fronto ir... sušau
dė!.

Senovės išminčius. Ezopas 
yra parašęs tokių pasakų;

Vienų sykį išalkę šunes pa
matė kailiadirbio sumerktus 
upėje kailius. Vanduo toje 
vietoje buvo gilus, tad nega
lima buvo tų kailių pasiekti.

Šunes nusprendė išlakti iš 
upės tiek vandens, kad būtų 
galima lengviau prieiti prie 
kailių. Vanduo upėje betgi 
visai nesumažėjo, o šunes vi
si išstipo, vandens prisilakę.

Ši pasakėčia labai tinka Ci
ceros Jokūbui, Jurgiui ir Pe
trui. Veltui jie socialistų 
dienrašty “laka vandenį”.

Brooklyn’o “Laisvėj” pir
mo puslapio kolumnistas A. 
B. prieš keletu dienų buvo 
pranešęs tokių žinių: “Mela
giai Pasikorė”. Bet pasirodė, 
kad ir čia komunistai meluo
ja, nes jų laikraščiai dar te
beeina. Vadinas, pas lietuviš
kus komunistus melas ant me
lo, ant to melo vėl melas, o 
ant to melo... supuvęs melas.

Vienam pastarųjų numerų 
“Sandara” pasisakė, knd 
“Permažai mes (supraskit, 
sandariečiai, — mano prie
das) šelpiam atvaduotų kraš
tų” ir tame pat numeryje, 
neva juokų skyriuje, ra’o, kad 
atvaduotame Vilniuje “kiek
vienam bloke po dvi bažny
čias ir vienuolynų. Suvargęs 
miestas ir tų negali išlaiky
ti”.

Teisybė, san lsriečlai nie
kuomet nebuvo duosnūs Lie- 
Invos reikalams, o dabar ir 
visiškai atsisakyt aukoti “Vii 
niaus bažnyčioms ir mokyk
loms šelpti

3c a Copy

TAS ĮVYKSTA DĖKA 
ARGENTINOS ŽYGIUI

ŽENEVA, gr. 13. — Dėka 
Argentinos delegato griežtam 
nusistatymui, T. Sųjungos su
važiavimas ryt nutars sovietų 
Rusijų išmesti iš T. Sųjungos. 
Mis nuosprendis tarybai bus 
pavestas "vykdyti.

Tautų Sųjunga apgalvoja, 
kaip ir kokiu būdu padėti už
pultajai Suomijai apginti sa
vo nepriklausomybę ir laisvę 
nuo barbariško bolševikų už
puolimo.

T. Sųjunga dvejojo imtis 
griežtų priemonių prieš sov. 
Rusijų, kai komitetas iškėlė 
pasiūlymų sov. Rusijų pas
merkti ir pašalinti.

Tačiau Sųjungų paveikė Ar 
gentinos respublikos delega

MASKVA SAKOSI JI 
NEKOVOJA SU SUOMIJA

ŽENFJVA, (gr. 13. — Sov. 
Rusija atsakė T. Sųjunga! pa 
žymėdama, kad ji “nekariau
ja” su Suomija ir dėl to netu 
ri reikalo pripažinti T. Sų
jungos pasiūlymo tarpinin
kauti. '

Patsai užs. reikalų komisa
ras Molotovas aiškina, kad 
Suomijoj sudaryta “liaudies 
vyriausybė”, su kuria Mas
kva jau padariusi sutartį, ga
vusi Suomijoje visas reika
lingas koncesijas. Tokiu bū
du, anot komisaro Molotovo, 
sov. Rusija neturi nieko ben
dra su Helsinkio vyriausybe 
ir “liaudies vyriausybei” pa
deda Suomi jų “numalšinti ir 
patvarkyti”.

Aišku, toks aiškinimas yra 
niekam vertas.

GEN. LAIDONERIS 
APLEIDO MASKVĄ

MASKVA, gr. 13. — Esti
jos kariuomenės vyriausias 
vadas gen. Laidoneris iš čia 
išvyko namo — Estijon. Į ge
ležinkelio stotį jį išlydėjo įs
pūdinga 'sovietų vyriausybės 
delegacija. Buvo ir Lietuvos 
pasiuntinybės karinis palydo
vas.

ŠVEDIJOJ SUDARYTAS
NAUJAS KABINETAS

STOKHOLMAS, gr. 13. — 
Švedijos ministras pirminin
kas P. A. Hanson pranešė, 
kad jis sudarė naujų sambu- 
rinį ministrų kabinetų. Tas 
atlikta atsižvelgus neramaus 
tarptautinio stovio.

“Šimtaprocentiniam” tau 
tiškumo laikrnšČki šiuo metu 
taip rašyti tikrai gėda, juoba J 
knd iš Lietuvos nei vy riausy-į 

bė, nei'joks konč.tetns da»" nė
ra prašę aukų Vilnimis baž
nyčioms ir vi'u.u ? ynams pa
laikyti,

tas. Jis pareiškė, tkad jei sov 
. Rusi jai ir toliau bus leista 
pasilikti Sųjungoje, Argenti
na tuojau iš Sųjungos išeina, 
nes civilizuotai šaliai neįma
nomu toliau būti benarijvje 

Į su barbariška sov. Rusija. Jis 

nurodė kad visas civilizuotas 
pasaulis pasmerkė Maūkvos 
bolševikų žygius prieš Suq.- 
niijų. kuri be jokios priežas
ties užpulta ir tik raudonojo 
internacionalo plėtimo sume
timais.

Sovietus išmetus iš T. Sų
jungos, galimas daiktas An
glija ir Prancūzija nutrauks 
diplomatinius santykius su 
Maskva ir susimes padėti Šuo 
mijai.

ŠVENTASIS TĖVAS 
SUNEGALĖJO
VATIKANAS, gr 13. -

Dėl vykdomų karų ir komuniz 
nio įsigalėjimo rūpesčiai pa
kirto Šventojo Tėvo Pijaus 
XII sveikatų. Gydytojų pata
riamas Jo šventenybė iki Ka 
ledų apribojo audijencijas ii 
kitus užsiėmimus.

BRITŲ SPAUDA
PUOLA VYRIAUSYBĘ
LONDONAS, gr. 13. - 

Britų spauda puola vyriausy
bę statydama klausinių, ar 
Anglija iš tikrųjų kariauja, 
ar nekariauja su Vokietija?

Spauda susimetė prieš vy
riausybę gavus žinių, kad vo
kiečių luksusinis keleivinis 
garlaivis “Bremen” iš Mur
mansko laimingai grįžo Vo
kietijon, nors pakeliui —: Nor
vegijos pakrantėmis, jam te
kę susitikti su britų povande
niniais laivais.

Britų admiralitetas aiški
nasi, kad britai laikosi tarp
tautinių teisių. Prieš pulsiant 
ir skandinsiant kokį laivų pir 
miau jis turi būti įspėtas. 0 
britai negavę progos tai da
ryti ir todėl “Bremeno” ne
puolę.

SUOMIJOS PREZIDEN
TAS DĖKOJA

ROOSEVELTUI

WASHINGTON. gr. 13. - 
Prez. Rooseveltas anądien 
Suomijos prezidentui Kailio 
pasiuntė sveikini mų suomiams 
minint nepriklausomybės die
nų.

Prez. Kailio dabar dėkoja 
prez. Rooseveltui už sveikini
mų ir reikštus suomių tautai 
linkėjimus. Kailio pažymi, 
kad Suomija kovoja už nepri
klausomybę, laisvę ir teises.

Anglijos karalius Jurgis apdovanoja pasižymėjusį britų ka
lį serg. Henry Gardiner (dešinėj). (Acme telephoto)

Darbo boardas užgina teises 
80,000 angliakasių

AVASHINGTON, gr. 13. — 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
komitetas tiria nacionalio dar 
bo santykių boardo (National 
Labor Relations Board) šališ
kumų vykdant Wagnerio dar
bo įstatymų. Šis boardas ilgų 
laikų pataikauja J. L. Lewiso 
valdomai CIO organizacijai

1932 metais Illinoi'se apie 
35,000 angliakasių išėjo iš 
angliakasių organizacijos U- 
nited Mine Workers of Ame
rica dėl prezidento J. L. Le- 
wiso diktatorinio nusistaty
mo. Išėjusieji sudarė nuosavų 
organipacijų vardu Progre

KO SOVIETAI NORĖJO
GAUTI Iš SUOMIJOS
HELSINKIS, gr. 13. - 

Suomijos vyriausybė iškėlė 
aikštėn, kad sovietai susime
tė pulti Suomijų dėl jos atsi
sakymo Maskvai koncesijuoti 
30-iai metų Banko uostų ir 
tvirtovę, kuri dominuoja Suo
mijos įlankoje kaip Gibralta
ras.

Sov. Rusija norėjo gauti 
Hanko uostų ir tenai laikyti 
5,000 kareivių įgulų. Suomiai 
siūlė kelias salait.es įlankoje 
ir ruožų teritorijos Leningra
do šone už sovietinės Kareli
jos dalį šiauriuose už Lado
ga ežero. Bet Maskva nepa
sitenkino ir pagaliau iškėlė 
griežtų, reikalavimų.

HELSINKIS, gr. 13. — Ži
niomis iš Petsamo, Arktinio 
uosto, sovietų politiniai kali
niai Murmansko srityje sukė
lę maištus.

ssive Mine Workers of Ame
rica. Paskiau jon įstojo ir ki
tų valstybių apie 45,000 an
gliakasių. -•

Šios naujos angliakasių or
ganizacijos prezidentas J. O- 
zanic šiandien komitetui pra
nešė, kad darbo boardas ne
pripažino šiai organizacijai 
gyvavimo teisių ir angliaka
sius verčia duokles mokėti ne 
savo iždui, liet J. L. Lewiso 
valdomos angliakasių organi
zacijos iždui. Lewiso valdoma 
angliakasių organizacija pri
klauso CIO.

BRITŲ VOKIEČIŲ 
LAIVŲ KOVA

BUENOS AIRES, gr. 13. 
Pietų Amerikos pakrantėse 
britų karo laivai užtiko vokie 
čių karo laivų Admiral 
Scheer. Tuojau įvyko kova. 
Vietos britų ambasada trum
pai pranešė, kad abi pusės 
kiek nukentėjo.

ORGANIZUOJA LEGIJO-
NĄ SUOMIAMS PADĖTI

HELSINKIS, gr. 13. - 
Britų vicekonsulas Nigel 
Allan atsistatydino iš užima
mos vietos ir imasi organi
zuoti britų ir airių legijonų 
padėti suomiams kariauti 
prieš sov. Rusijų.

ORAS
CHICAGO SRTTIS. — Iš 

dalies debesuota; popiet kiek 
šilčiau.

Saulė teka 7:11. leidžiasi 
4:19.

Kaina 3c

500,000 RAUDONŲJŲ 
ATAKUOJA SUOMIUS
SOVIETŲ LAKŪNAI 
MAŽAI VEIKIA

HELSINKIS, gr. 13. —Šuo 
miai praneša, kad sovietų la
kūnai frontuose mažai veikia. 
Jie ypač šalinasi Suomijos 

!centrų.
Dėl jų neveikimo yra kele

tas priežasčių: Pirmomis už
puolimo dienomis jie daug 
nukentėjo; suomiai nepapras
tai taikiai lėktuvus apšaudo; 
pagaliau sovietų autoritetai 
daugumu savo lakūnų nepasi
tiki, nes jie gali nusileisti ir 
priešui neraisvėn pasiduoti.

Tad jei siunčiama, tai tiki 
sovietams ištikimiausieji, a- 
pie kuriuos neturima abejo
nės. O tokių yra nedaug.

NACIAI NUSISTATĘ
BRITUS NUGALĖTI
BERLYNAS, gr. 13. — Vo 

kietijos vyriausybė išleido va 
dinamų “Baltųjų knygų” a 
pie karų. Šioje knygoje ats 
paudinti oficialūs dokumen
tai, kuriais bandoma įrodyti, 
kad už dabartinį karų yra 
kalta D. Britanija, bet ne Vo
kietija, kaip saiko britai.

Vokietija pareiškia, kad da 
bartinis karas yra Versalio 
sutarties paseka. Kai Vokie
tija po pasaulinio karo su
bruzdo atgauti savo teritori
jas ir jai priklausančias erd
ves, Britanija susimetė Vo
kietijų sunaikinti.

Bet Vokietija kariaus iki 
Britanija bus suklupdyta.

PASISKIRSTO KARO 
IŠLAIDOMIS

PARYŽIUS, gr. 13. — An
glija su Prandūzija nuspren
dė pasiskirstyti daliartinio ka 
ro išlaidomis. Anglija pasi
ima tris penktųsias dalis vi
sų išlaidų, o Prancūzija — 
dvi penktųsias.

Peoples Gas Light and Co- 
ke Co. nusprendė dar kartų 
kreiptis į Illinoiso vyriausią
jį teismų, kad jis pernagrinė
tų gazui padidintų ratų klau
simų.

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

Metams $6 00; Pusmečiui $3.50

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 

Ohicago, HL
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STOKHOLMAS, gr. 13. 
Dagens Nybeter koresponden] 
tas iš Suomijos praneša, kat 
sovietai sutraukę 500,009 ka
riuomenės pulti suomius ryti 
niam fronte tikslu Suomiji 
perpus perkirsti.

Tas yra pietų šone lino 
ktiko zonos. Raudonųjų til 
las yra perkirsti suomių Tor 
nio — Rovanieni geležinkelį

Prieš raudonuosius pasii, 
ta daugiau kariuomenės.

DAUG RAUDONŲJŲ
ŽŪSTA NUO ŠALČIO

HELSINKIS, gr. 13. 
Suomių autoritetai susekė 
kad karo frontuose iš kiekvii 
nų žūstančių keturių raude 
nųjų kareivių tiki vienas ži 
ta nuo suomių kulkų, ai 
šovinių. Kiti trys žūsta nut 
nuovargio ir šalčio.

Suomiai neturi didelio 
municijos ištekliaus. Tad 
reikalo n<>šaudo. Tik dides
nių puolimų laiku nesigailir 
kulkų.

MASKVA nepatenkin;
TA PRALAIMĖJIMAIS
SUOMIJOJE

KOPENHAGENAS, gr. 13.
— Suomių telegrafų agentū
ra praneša gavusi žinių iš 
Rusijos, kad Maskva sukrės
ta netikėtų suomių priešini
mosi ir stiprumu. Tad, sakt 
ma, planuojama prieš Suomi
jų sutraukti 1,500,000 kariuo
menės ir 1,000 lėktuvų naujai 
ofesyvai.

SUOMIAI NEGAUNA 
PASKOLOS AMUNICIJAI

WASHINGTON. gr. 13. 
Suomijai J. A. Valstybėse at
sakyta paskola pirkti čia gin
klų, amunicijos ir karo me
džiagos.

Pats prezidentas Roosevel
tas pareiškia, (kad šalies įsta
tymas to visa neparduoti ka
riaujančioms šalims turi būti 
vykdomas. .

Kai kas aiškina, kad embar 
go įstatymas neturėtų būti tai 
komas Suomijai, nes ji yra 
užpulta.
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Bendradarbiams lr korespondentams raStų negražina, < 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam tiks
lui paito ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyt) 
lr trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespon- 
dencjas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prato ra
iytl trumpai lr aiškiai (jei galima rašomaja mašinėle, 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
Ialkraštin nededamoa

Skelbimų ■ kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Second-Class Matter March >1, 1016, st 

Chioago, Illinois, Under the Act of March S, 167*.

parodė, kad ji nėra labai pavojinga. Jei visi 
jos kaimynai, kad ir daug ui ją mažesni, su
darytų bendrą karišką frontą, bolševikai tik
rai nepajėgtų jų nugalėti. I (Specialaus Londono korės

Ar nebūtų laikas apie tokį frontą, kol dar; pondento.)
nevėlu, pagalvoti. I ir . ,

_________________ Kaipo karalius, Jurgi's

Azijos Karaliui Jurgia Vl-jara 44 Metai
VI

raliaus rūmuose dirba apie 
800 žmonių. Beje, jų tarpe y 
ra tik vieaifts svetimšalis. Tat 
virtuvės šefas — prancūzas.Retas žmogus nesiunčia saviškiams paavei-į netrukus JttU įvirtą kartą ^naudos iis da-

kinimų Kalėdų švenčių proga. Dažniausiai' minėsiąs savo gimimo dienos ‘ *’
yra siunčiama laiškai ir atvirutės ir dažniau- sukaktuves: gruodžio mėn. ar Ull.s 1 spręs 1 nelengvą 
* ' ,pa uždavinį: mat karaliene įsake

prisilaikyti kuo didžiausios
šia tokios atvirutės arba laiškai, kurie su 14 d. jam bus 44 (metai. 

Kalėdų šventėmis nieko bendro neturi. Ka- čiau ryšium su karu jokio o-

tulikams žmonėms reikia pasirūpinti įsigyti ficialaus apvaikščiojlmo neį. Į ekononnjos ir naudotis savo

atviručių ar laiškų su katalikiškais paveiks- Į vyks, tik tų dienų virš 'mis daržovėmis, kurios vasa-
Daina Apie Nepavykusią “Ženatvę”

Bolsevikai Meta Pirštinę

lėliais ir katalikiškais, Kalėdų dvasios 4o- kingham Palace - oficialios, r» buvo auginasnoa Wind»oro 

rezidencijos rūmų būsianti iž-jP*^e* Itada Anglijoje bus į-džiais.

• m5? “V?“’ *£įVairi’ .a vėiUva. Ji yra labZf didelė i k»rtelca b™s ir karalius be,
valdybų rinkimo Imima Draugų,.mm,tą- ? .karalienė,

n rūpintis, kad į valdybas patektų veiklus , . A .
žmonės, kad mūsų organizuotasis veikimas "a“doJau“ tlk v*en, kart»-! «“«“«)» ">«"■ 3 d. anglų
kitais metais bitų gyvesnis. Kata]ikiSxos!lk’ekvIe“a'“ meta“ “h "auJa- tuutu“ kuvo I'“skdbttt. k“d

kelta speciali tai progai skir- vestos maisto kortelės, tokias

II
Hitleryte, panelyte, 

Negalėjai užmanyti,
Kad už “meškos’’ ištekėsi, 
Savo meilę jaim žadėsi.

Kai tau piršo ‘meškiną*, 
Geriau sakei — katinas... 
Bet paskui tu pamilai 
Ir “ant šliūbo” išėjai.

Meškins turtų tau žadėjo. 
Daug linkėjimų sudėjo,
Ir tu su juo gyvenai, 
Meškinėlį mylavai.

Meškins vis į girią žiūri 
Hitleryte vargo turi.
Oi, tas meška yr’ baisu*,, 
Nori išpiauti visus!

Meilė panos nepavyko, 
Hitleryte greit supyko. 
Nenor į mešką žiūrėt 
Ir jo vyru sau turėt.

O kas bus iš tos “veseilios’. 
Ir iš tos meškinės meilės, 
Visi greitai matysim,
Kai “gazietą” vartysim...

K S.
/

1. Stalin, Stalin, na, na, na, 
Tavo boba ragana;
Ji nenor tave mylėt,
Nė su tavim vaikštinėt. i

I
Ji divorso tuoj ieškos, j 

Kili kailį tau vanos;
Ji ne tavo mylima, ;
Stalin, Stalin, cha, cha, cha

Stalius bobos bijosi, 
Bazių, fortų ieškosi.
Stalin, Stalin bus riestai, 
Visos bazės ein prastai!

Tu viengungis būk tiktai, 
Nesigriebk kitų piktai. 
Stalin, Stalin, būs rūgštu, 
Už kibimą bus “maenu”!

Stalin, verksi be bobos 
Ir be jokios sau globos. 
Stalin, Stalin, pagalvok, 
Gerų žmonių nekorok...

Komunistams rūbus keisk, 
Kitą rojų greit užveisk, 
Stalin, Stalin bus gana, 
Tavo boba ragana!

,i Šiaip virš Buc'kinghamo rūmų 
matoma karaliaus asmens vė
liava, vadinama Royal Stan
dard. Tiesa, gimimo dienai 

Pranešama, kad Vokietijoj via dažniau pa- skirt|( vėliaV(( turi ir karalie. 
sitaiko, kad bažnyčios, vienuolynų priklau- n- Bet niekas nenlats ,5.
somieji pastatai paimami karo reikalams. . , ...J r r vėsuojant, nes paprastai ka

ralienės vėliava esti iškelia
ma tik tuo atveju, jeigu ka
ralius yra išvykęs į užsienį.

Yra žinoma, kad Anglijos 
karalius vėliavoms išleidžiąs 
gana daug pinigų. Esą per me 
tus vėjas sudrasko mažiausia 
15—20 vėliavų! Seniau vėlia
vos amžius būdavo ypatingai 
trumpas: viena savaitė. Kuo
met siaučia labai stiprus vė
jas, kartais ilga vėliava ir 
vienos dienos neišlaiko. Todėl 
dabar karaliaus vėliavininkas 
kiekvienai progai turi po dvi 
vėliavas: vieną paprasto dy
džio (ji yra labai didelė) ir 
kitą žymiai mažesnę, kuri yra 
atsparesnė .prieš stiprų an
glišką vėją.

Tokiu būdu karalius kas
met sutaupo mažiausia 500- 
600 svarų. Bet, pasakysite, ką 
tai reiškia keli šimtai svarų

draugijos yra raginamos dėtis ptrie mūsų 
veikimo centro — A. L; R. K. Federacijos.

Tautų Sąjungos Tarybos posėdis susirin
ko kritišku Europos tarptautinės politikos 
gyvenimo momentu.

Ji, Tautų Sąjunga, jau buvo skaitoma, kaip 
ir numirusia. Jau kelinti metai, kai valsty
bei su ja nė kiek nebesiskaito. Buvo laužo
mos sutartys, ėjo karai, buvo triuškinamos 

'ir pavergiamos tautos ir valstybės, iš Tautų 
Sąjungos nebuvo girdėti nė gu gu. Ji tylėjo.

Tačiau šiomis dienomis naujos gyvybės į 

Tautų Sąjungos gyvenimą įnešė narsioji suo

mių tauta. Paskutiniame Tarybos suvažiavi- 

*me jos energingi atstovai iškėlė griežtą pro-

J}axv«3 duvu Lė>XsdXj<i•
Dauguma Tarybos narių (Suomijos atstovams 

.pritarė ir dėlto buvo pareikalauta sustabdy
ti rusų — suomių karą. Prieš pradėsiant 
pasitarimams, arba taikos deryboms, Sovie
tų Rusija turėtų ištraukti iš suomių terito
rijos savo kariuomenę.

Bet Molotovas, Rusijos užsienių reikalų 
komisaras, Tautų Sąjungai davė neigiamą 
atsakymą. Ji nenorinti taikos pasitarimo ke
liu ir Tautų Sąjungai tarpininkaujant, ji sa
vo kariuomenės iš Suomijos neištrauksianti.

Ką tai reiškia?

Tai reiškia, kad Maskvos bolševikų ponai 
yra užsimoję visai sutriuškinti mažytę Suo
miją ir pasmaugti jos nepriklausomybę. Ji 

'nepaiso protestų, nepaiso civilizuotojo pa
saulio pasipiktinimų, nekreipia jokio dėme
sio į prašymus sustabdyti kraujo liejimą ir 
naikinimą. Tuo būdu jie, bolševikai, dar 
kartą meta pirštinę taikos ir ramybės reika
lingam ir ištroškusiam pasauliui.

Dabar nedaug belieka- abejonių, kad pa
saulis bolševikų pirštinę paims ir kova prieš 
bolševizmą prasidės ne vien žodžiais, ne vien 
diplomatiškais manevravimais, bet darbais 
ir ginklais. Vargu bus pakenčiami tolimesni 
bolševikų užsimojimai terorizuoti savo ma
žesnius Kaimynus, grąsinti visoms demokra
tinėms valstybėms.

Šitokia kova prieš bolševikus tikriausia 
prasidės: 1> išmetimu Sovietų Rusijos iš Tau
tų Sąjungos, 2) Anglijos, Prancūzijos, o gal 
ir Jungtinių Amerikos Valstybių, nutrauki
mu diplomatiškų santykių su sovietine Ru
sija

Visai dar, rodos, neseni tie laikai, kuomet 
raudonoji Maskva pasauliui kalbėjo stovin
ti už taiką, demokratiją ir mažesniųjų tautų į 
nepriklausomybę. Nors ir tada nedaug kas 
tam tetikėjo, bet dabar aiškiai pasirodė, kad

i. bolševikai yra didžiausi taikos ardytojai, de
mokratijos priešininkai ir mažųjų tautų lais
vės rijikai.

Ragina Vykti į Vilnių
“Pasaulio Lietuvis’’ įdėjo straipsnį apie 

Vilniaus krašto atstatymą ir užsienių lietu
sius. Amerikiečiams daromas tolks pasui ly- 
inas:

“Šiandieną Lietuva gyvena dienas, ku
rios daug kuo primena laikus prieš 20 me
tų. Karo audra Europoje siaučia, kaip ir 
tada. Lietuva tarytum vėl naujai atsiku
ria; ji atgauna savas, bet labai nualintas 
ir išvargintas sritis. Jas reikia atstatyti, 
sutvarkyti. Tam vėl, kaip ir 1918—1920 
metais, reikia ne tik darbo, bet ir aukų 
bei pasiaukojimo. Auikosimės, kaip ir anais 
metais, visi, taigi ir mūsų broliai užsie
niečiai, ypač gyveną J. Am. Valstybėse.

“Svarbu ir tai, kad mūsų išeiviai, ypač 
'J. Am. Valstybių lietuviai, pagalvotų ir 
net realizuotų savo grįžimą į Lietuvą, ku
ri jų laukia. Vilnius išties jiems savo bro 
lišką ranką ir atvers jiems naujas gyve- karaliui, kurio metinės įplau 
nimo galimybes.

“Jei rastųsi tokių, kurie tikrai panorėtų 
grįžti Lietuvon, dėl informacijų gali kreip
tis laiškais į Pasaulio Lietuvių Sąjungą, 
kuri kiek galėdama jiems pasitarnaus’’.
Pasiūlymas vertas dėmesio. Tik, žinoma, 

karo metu nedaug kas tenorės keliauti, nes 
kelionė į Europą šiandien yra surišta su di
deliais pavojais.

Vilnių Atgavus

Po Dviejų Savaičių
Jau dvi savaitės, kai Sovietų Rusija visa 

( savo ndlitariška galybe užpuolė Suomiją.
&į savo imperialistišką žygį pradėdama, 

Sovietų Rusija, be abejonės, manė, kad per 
porą dienų visa Suomija bus jos naguose. 
Tačiau ji sutiko tokį pasipriešinimą, kad ir 
po dviejų savaičių, praradusi keletą desėtkų 

, tūkstančių karių, daug karo amunicijos, lėk- 
• tuvų ir laivų, nedaug pažangos tepadarė. 

Nors laoai neiygi eina kova, tačiau suomiai 
su taip dideliu užsidegimu gina savo tėvynę, 
kad jų narsa, jų karišku sugebėjimu visas 
pasaulis stebisi.

Iš kitos pusės tenka konstatuoti faktą, 
kad Sovietų Rusija nėra taip galinga, kaip 
ji pasauliui girdavos. Kare su suomiais ji

Tokia antrašte “Tiesos Kelias’’ (11 nr.) 
deda straipsnelį, kurį baigia:

“Atgavus Vilnių, mūsų tautos svoris žy
miai padidėja. Noblesse oblige! Mes pri
valome dabar visose gyvenimo srityse ver
tingiau reikštis. Tai liečia ir religijos bei 
doros reikalų sritį. Kuo daugiau tad kūry
binės iniciatyvos, kuo daugiau susiprati
mo, atsakingumo, kuo daugiau kilnumo 
ir saikingumo, atsižvelgiant į savo ištelk^ 
lius^ išgales, įtaką ir įvairius turimu's gali
mumus. Tokios istorinės valandos tebūnie 
įamžintos mūsų sielų gerąja linkme di
džiule transformacija! Tai bus reikšmin
giausia ir vertingiausia, ką mes šiandien 
galime padaryti akivaizdoje tokio didelio 
mums Apvaizdos parodyto palankumo ir 
akivaizdoje tos atsakomybės, kuri šiose is
torinėse dienose tenka mums iš atžvilgio 
į mūsų Bažnyčios ir Tėvynės ateitį’’. 
Panašūs klausimai ir mūsų dienraščio ve

damuose straipsniuose buvo (keliami.

kos siekia 410,000 svarų! 
Taip. Iš pirmo žvilgsnio tai 
yra labai didelė suma. Tikru
moje iš tų pinigų karalius 
gauna tik 110,000 svarų. Jie 
eina į vadinamą karaliaus 
“privy purse”, kas lietuviš
kai reikštų slaptoji piniginė: 
tai karaliaus privačios įplau- 

i kos. Jos yra net 60 tūkst. sva
rų mažesnės už buv. karaliaus 
tėvo Jurgio V įplaukas. Mat 
tuometiniu 'sosto paveldėto
jas, Eduardas VII buvo ne
vedęs ir todėl jo “privy

“tarp Jo Didenybės ir Vokie 
tijos egzistuoja karo būvis...’ 
Nuo senų laikų Anglijote prie-' 
šai pirmoje eilėje yra žinomi, 
kaip karaliaus priešai. Taip 
pat dar vis tebėra galioje 
garsioji karališka prerogaty
va, kuri sako, kad anglų ka
riškas laivynas yra Jo Dide
nybės nuosavybė: taigi, jis tą 
nuosavybę galėtų parduoti bet 
kuriuo momentu!... Jeigu Jur
gis VI norėtų pasinaudoti tos 
prerorgatyvos teisėmis, jis 
galėtų karo metu savo tiks
lams rekvizuoti bet kurio pi
liečio naniu's; galėtų visiškai^ 
išparduoti vadinamą Lancas-; 
terio kunigaikštystę, visas jo-1 
je esančias sodybas bei mies
telius; taip pat galėtų įsaky
ti bet kurioje parapijoje j- 
kurti universitetą... Apskri
tai, toji prerogatyva Anglijos 
karaliui suteikia tokių teisių, 
kokių neturi joks kitas 'valdo
vas pasaulyje. Žinoma, mo
derniais laikais tos teisės yra 
daugiau teorijoje, kaip prak
tikoje. Nes iš kitos pusės, 
kaip konstitucija reikalauja, 
tas pats Anglijos karalius už
imdamas sostą prisiekia 
“...Jungtinių Karalysčių žmo 
nes, įstatymus bei papročius 
valdyti taip, kaip nustato par

=fc

IŠ TĖVŲ KRAŠTO

Stasys - Vilniaus 
Majoru

VILNIUS. Pirmomis dieno
mis Lietuvos valdžia pasky
rė naujus Vilniaus kraštui pa
reigūnus iš rūpestinga!? atrin
ktų, gerai save ilgamete tar
nyba užsirekomendavusių Lie-

lamiento statutas...” Tokiu bū 
bu karalius sutinka prisilaikę įJjo skubjai |ygingrefiai „„ 
ti parlamento nutarimų.

Anglijos karalius moka vi
sus žemės, nejudomo turto, |jr patikimus žmones. Bet tik- 
muito ir kitus mokesčius. Bet Į rįejį vilniečiai palaipsniui bus 
jis yra atleistas nuo pajamų f vigį pašaukti į darbą. Sian. 
mokesčio. Jurgis V taip pat dien ntej0 džiuginanti žinia, 
nemokėjo pajamų mokesčio. kad ilgametis Vilniaus Lietu- 
Bet dabartinio karaliaus sene
lis bei senelė mokėjo pajamų

prantama, jog jis pasirink?
k

Vilniaus miesto savivaldybės 
tarnautojūs ir bendradarbius 
iš lojališ vilniečių.

Mes, amerikiečiai, džiaugia 
mės K. Stašio paskyrimu, o 
Lietuvos valdžiai linkime at
sikratyti nuo primesto mums 
per vokiečių okupacijos laiką

tuvos valdininkų. Tui buvo i 6vetim0 pavadjnimo _ bur. 
padaryta tik tedėl, kad rei- Inigt pakeįfiiant jį tinka- 
kūjo skubiai lygiagrečiai «■ i esniu ,ietuvito
ateinančia kariuomene, sutva-! yzdžiui) _ ir _ <.Mie. 

rkyti Vilniju per prityrusius | ,to T8vanaa,

Baltijos Valstybių 
konferencijos nutarimai

TALINAS. Gruodžio 7-8 d. 
ninkas, nenuilstamas kovoto- ! įvykusioje trijų Baltijos val-
vių Tautinio Komiteto pirmi-

purse“ įplaukos buvusios su-'mokestį. Tiesa, jis tais lai- 
mažintos vienu trečdaliu. Da-jkais buvo labai žemas: vienas Stašyg pabirtas sostinės Vi? 'dar tampriau bendradarbiauti 
bartinis karalius, nors ir yra šilingas nuo svaro. Dabar — niaus burmistru. Savaime .. . politikoje drauge spręsti vi- 
vedęs ir turi dvi dukteris, už- 7,5 šil. nuo svaro.

jas ir kankinys Konstantinai- j stybių konferencijoje nutarta

imdamas sostą pats pasiūlė 
laikytis naujosios tvarkos.

Karalius turi būti painfor
muotas apie kiekvieną minis-

vyk'ose, uostuose, ginklų fab
rikuose ir visur kitur: ligoni
nėse, vaikų centruose. Ir jų 
vaikai, abi princesės yra iš
vežtos iš Londono. Karui pra
sidėjus ištuštintoje Nacionali
nėje Galerijoje ruošiami po-

Tiesa, princesė Elžbieta (sos- jtrų kabineto nutarimą. Visa
to įpėdinė) turinti privačių da toks nutarimas viešai skel- 
pajainų, maždaug apie 6 biannas tik po to, kai karalius 
tūkst. svarų į metus. Kara- pareiškia savo 'sutikimą. To
liui tenka rūpintis princesių dėl kiekviena ministerija ar 
auklėji'mu. Jis išlaiko bran-jšiaip valstybės įstaiga turiIp,uiįarūs “lunch-time” (prieš-

sas ekonomines problemas, su
rištas su dabartinio karo ki
lusiais apsunkinimais, žalia
vos pramonei aprūpinimą ir 
bendru visų trijų vulstybių 
produktų eksportu.

Pažymėtina, kad. adv. Mykolas Šleževičius, 
buvęs Lietuvos ministras pirmininkas ir val
stiečių liaudininikų sąjungos vadas, kaip pra
neša Lietuvos laikraščiai, palaidotas bažny
tinėmis apeigomis Kauno katalikų kapinėse.

• • •
Turėję progos peržiūrėti J. Tysliavos lei

džiamo mėnesinio “Lietuvos” žurnalo du nu
merius, turime pripažinti, kad šis žurnalas 
spnusdinaimas gražiai ir redaguojamas gana 
kultūringai.

gias arklydes ir būrį geriau
sių trenerių. Daug kaštuoja 
pradėta Sandringbamo pilies 
restauracija. O kur karalie
nės drabužiai? Juk nuo kara
lienės priklauso moterų madų 
“pramonė”. Jos privačioje 
siuvykloje dirba apie 40 !siu- 
vėjų-specialisčių.

savo atstovus Buckinhamo 
rūmuose. Be to, 'karalius be
veik kiekvieną dieną priima 
kurį nors ministrą, labai daž
nai patį ministrą pirmininką, 
ambasadorius, pasiuntinius ir 
t. t. Taip pat karalius pirmi
ninkauja Privy Counccliui. 
valstybės slaptajai tarybai,

Likusieji 300 tūkst. svarų kuri karo metu gana dažnai 
eina karališkojo dvaro narių 'susirenka Buckinbauno rūniuo 
bei tarnų algoms pensijoms, se. Karas ypatingai daug pa- 
paties dvaro (Buekingham [ reigų uždeda ant karaliaus
Palace) išlaikymui, labdary
bei, įvairioms kitoms aukoms.

bei karalienės pečių. Beveik 
kiekvieną dieną karališkoji

kaip ligoninėms, mokslo įstai- pora išvyksta į provinciją, 
goms ir 1.1. Dienos metu ka-I kur lankosi kariuomenės sto-

piečio meto) koncertai, j ku
rios sueina darbininkai, įstai
gų bei 'krautuvių tarnautojai 
ir 1.1. Karalienė jau kelis 
kartus netikėtai atsilankė į 
tuos koneertus ir, žinoma, nė
jo į pirmąsias eilės, bet atsi
sėdo į pirmą pasitikusią lai
svą vietą.

Londono spauda rašo, kad 
karalius yra apkrautas ofici
aliais darbais. Esą jis kelia 
apie 8 vai. ir gula vėlai vi
durnaktį. Kartais karalienėj 
nematąs per visą dieną.

S. Fel

VILNIUS (E) — Lapkri
čio 4 d. atvyko į Vilnių Ame
rikos buv. prezidento iloove- 
rio komiteto atstovai edep- 
liens ir Radfernas susi pažinu 
su pabėgėlių iš Lenkijos rei
kalais Vilniaus mieste ir kra-. 
šte.

Žmogui, knris savo akimi 
✓os tik dirstelėjo į saulę, vi
sas pasaulis atrodo tamsus, 
kai jis į jį pažvelgia nuo sau
lės savo akis atkreipęs... Taip 
ir gyvenimas. Juo linksmesnės 
būna jaunos dienos, juo liūd- 

• nesnig turi būti senatvės me- 
itas. Vincas Krėve
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KAS SKAITO, RAŠO — DUONOS NEPRAŠO.

LAIMES DAINA
Ražo Antanas Dranginis
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Toks buvo mestas prof. dr. 
K. Pakšto galingas šūkis į A- 
merikos lietuvius jaunuolius 
per L. Vyčių paskaitų, lap
kričio 17 d. Kalbėtojas savo 
įdomioje ir ilgoje paskaitoje, 
tarp šposų ir juokų, tarp kul
tūrinių žinių apie Lietuvų, jos 
švietimų, pažangų, tarp gra
žių minčių apie lietuvių tau
tos kelius ir siekius, iškėlė 
vienų klausimų ypatingai 
reikšmingų jaunimui.

Prof. K. Pakštas kartu su 
lietuvių tautos didybės sieki
mu palietė atskiro asmens, y- 
pač jaunuolio lietuvio siekius 
ir nusistatymų. Štai keletas 
jo minčių:

Lietuvių tauta negali di
džiuotis savo dideliu narių 
skaičiumi, beribėmis, plačio
mis teritorijomis ir kolonijo
mis, savo dideliais turtais, nes 
yra tik trijų milijonų mažutė 
tautoj daugiausia ūkininkai ir 
darbininkai. Tiesa, lietuviai y- 
ra buvę didžiųjų imperijų sta
tytojų tarpe, mūsų kunigaikš
čiai buvo sukūrę viduratmžiais 
galingiausių Europos vals
tybę — nuo Baltijos iki J uo
liųjų jūrų. Tų imperijų pa
vyzdingai valdėme, kol įvyko 
mūsų tautos didžioji nelaimė, 
kol lenkų bajorija pa's mus 
įsigalėjo ir bendrai lietuvius 
ir lenkus ėmė valdyti. Mes 
dabar ir nenorime užgrobti, 
pavergti kitų tautų ir juos 
prievarta valdyti, kaip dabar 
daroma didžiųjų Europos val
stybių. Mes galime kitu būdu 
būti galinga tauta.

Lietuviij tauta gali būti ga
lingiausia savo 'kultūriniu ir 
dvasiniu turtu, savo didžio- 
mis asmenybėmis. Juk seno
vės graikai buvo maža taute
lė, buvo tik 25,000 tautiečių, 
bet jie filosofijos, mokslo, li
teratūros, meno srity paliko 
tokių laimėjimų, kurių pasau
lis per amžius neužmirš. Kas 
dabar nežino Olimpijos spor-

kščiausiai peršokai į aukšlį, 
toliausiai numetei ietį, gi ryt 
atsiras kitas, kuris dar colį 
už tave toliau numes, ir tu 
būsi vėl užmirštus, kaip mili
jonai panašių jaunuolių, bū
va.'i ų vienu momentu pasižy
mėjusių. (ii mokslo, kultūros 
žmonės lieka amžinai gyvi

, tautoje ir pasaulyje. Jie dirba 
; ne sau ne vien tuščiai garbei, 
bet visos žmonijos ateičiai, 
jos gerovei.

Pasikalbėjimas su Kun. H. J. Vaieunu 
apie mokyklos veikimą

Kas veda jūsų parapijos 
pradžios mokyklų?

Nuo 1920 m. mokinius tebe- 
auklėja seserys Kuzimierie- 
tės. Jų dabar yra 10. Vyres
nioji — M. Koncepta.

I _
i Kaip mokiniai pasireiš'da

Jaunuoli, brangink lietuvių j organizaciniame veikime?

kalbų. Išmok, neužmiršk jos. 
Tu turi didelę garbę jų mokė
damas. Lietuvių kalba yra 
motina visų indogermanų, sa- 
ksų, slavų kalbų. Ji yra se
niausia pasauly sanskritų kal
bos šaka. Iš jos išsivystė ki- 

kitus graikų mokslo vyrus. Jų v0S Europos kalbos, 
vardai įrašyti mokslo istori
joje. Lietuviai turi eiti grai
kų tautos duotu pavyzdžiu.

To 'mes galime pasiekti, tik 
darbų turi pradėti nuo savęs 
kiekvienas lietuvis.

Kiekvienas jaunuolis turi 
nepasitenkinti tuo, ką jis tu
ri, kų jis dirba, bet visuomet 
privalo veržtis pirmyn prie 
mokslo, prie savęs lavinimo, 
taip kaip peteliškės ar svirp
liai kad puola prie šviesos ir 
šilimos. Mokslas, kultūros pa- 
ž a n g o s siekimo tu
ri būti kiekvieno lietuvio toji 
gyvenimo saulė, duodanti švie 
sų, šilimų ir gyvybę.

Brangus jaunuoli, nesusiža
vėk perdaug sportu. Dabarti
nė sporto manija yra tik tuš
tybė, tai tik laikina, vieno mo
mento nereikšminga ir niekam -
nenaudinga garbė. Mes sieki
me amžinos garbės ne vien 
sau, bet visai lietuvių tautai 
ir naudos visai žmonijai.

Kų gi duodu sportą*?? Aš 
visiškai sporto nepaneigiu, 
kiek jis yra naudingas mūsų

Prof. dr. Kazys Pakštas.

kas nesimokė aukštesniosiose 
mokyklose apie Platonų, Dio
genų. Sokratų, Pitagoru ir

Pasaulio žymieji mokslinin
kai ir dabar domisi lietuvių 
kalba, jų studijuoja, jų dėsto 
didžiuosiuose universitetuose. 
Berlyne, Paryžiuje, New Yoj- 
ke — Columbijos ir Pennsyl
vanijos universitetuose galite 
studijuoti lietuvių kalbą. Jei 
dar atsirastų lietuvių kalbos 
žinovų, galėtų gauti dėstyti ir 
kituose didžiuosiuose Ameri
kos universitetuose.

Moksleiviai, pamilkime lie
tuvių kalbų, jos geriau išmo
kime ir su tėveliais, draugais 
kalbėkime ta gražiausia, ska
mbiausia pasaulyje kalba. Iš
mokti gražiai vartoti kalbų 
nėra taip lengvas dalykas, 
man pačiam teko daug dirbti, 
kol apvaliau mūsų kasdieninę 
apgadintų svetimybėmis (ru
sų, vokiečių, lenkų kalbų su
lietuvintais žodžiais) kalbų. 
Dar ir dabar tenka vis mo
kytis, sekti naujuosius kalbi- 

i ninku nurodymus, pataisymus, 
papildymus.

| Lietuvių tautai reikia daug 
dvasios milžinų. Kiekvienas

Jie turi suorganizavę savo 
draugijas ir būrelius. Veikia 
jaunesniųjų sodaliečių kuope
lė, berniukų — ministrantų 
draugija, atletij būrelis. Turi 
savo didžiulį, iš 35 asmenų be- 
nų, kuriam vadovauja sesuo 
Salvatora.
Ar mokykla jau yra išleidusi 

gyveniman žymių žmonių,

O taip! Turime iš baigusių 
pašaukimų, profesionalų, gerų 
sportininkų, kaip Jurgėla, Pe
čiulis ir k.
Kaip tvarkomi mokinių 

dvasiniai dalykai?

I

Tikybos dalykus dėsto vie
nuolės, bet aukštesniems sky
riams, kai kuriuos dalykus, 
dėstome kunigai.

Per metus darome moki
niams du kart trijų dienų re
kolekcijas ('misijas). Kas mė
nuo turi vaikučiai eiti prie 
šv. Komunijos. Sekmadieniais 
9 vai. laikomos vien moki
niams ir vaikučiams šv. Mi-
v •
sios.

Ar katekizmas ir tikėjimo 

dalykai dėstomi lietuvių 

įkalba?

O žinoma, lietuviams dėsto-

I

(Tęsinys)
Suėjo šeima vakarienės. Tė- 

i va's parėjęs iš darbo, kų tik 
nusiskutęs; jaunesnis brolis 
Andrius iš mokyklos, metais 
vyresnė sesutė iš darbo ir jau- 

i niausioji sesutė Leokadija, ku 
ri dar tebuvo tik ipenkių metų 
amžiaus parbėgo iš kaimynų 
daržo. Visi gardžiai vakarie
niavo. Leokadija sėdėjo prie 
mamytės. Kiti kalbėjosi, pasa- 

! kojo dienos įvykius darbe, 
įspūdžius iš (krautuves, gai

Kun. H. J. Vaičiūnas
ma lietuviškai. Svetimtau
čiams, kurių susidaro būre
liai, dėstoma angių kalba. Dar 
mokoma vaikučiai lietuviškai 
skaityti, rašyti ir Lietuvos is
torijos dalykai.

Kartais pasitaiko, kad tė-

sveikatai, aš ji branginu. S,po. • nkinie llgrnnd „
rtuokiine tik dėl savo sveika-1
tos! Ne dėl azarto ir garbės. 

Kokia gi iš jo garbė. Šaky-
to, Atėnų meno, skulptūros, iki m šiandien tu, jaunuoli, au-

KIDS

ne paprastą nykštuko, žemės 
slieko gyvenimą. Nuobodus ir 
nereikšmingas gyvenime.®', kai 
gyvename tik biologišką gy
venimą, kuris susideda tik iš
šių paprasčiausių darbų - - pa-! P, n<,ik° »P<'g.wenti apie 1905- 

pasi links-

look out Yom Pont
Fall

CostFive
oveK
VOK

IN THE

Bilu, /tll

Twentv 
More 

0RCmE5Trb
CCNT5

valgyt, išmiegot, 
mini, patenkint savo jausmus 
ir atlilkti techniškų, monoto
nišką kasdieninį (lapių. Tai 

' tik 'skruzdės ar kito gyvio 
gyvenimas. Mūsų gyvenime 
turi vadovauti didieji siekiai 

į— Amžino Gėrio, Grožio, Tie
sos, Mokslo, Kultūros ir Tau
tos Didybės.

Kiekvienas savo siekiais, 
pasiryžimu, energija, darbu, 

į kurkime charakterius, asme
nybes, taip pat kurid'inc tą di
džiąją lietuvių tautos ateitį.

lyje, kad niekas nesjxirdj 
šunelio ir nekankintų kitų 
v ulelių.

— Leokadija, valgyk ir 
plepėk.

— Jurgi, tegul ji pabaigj 
valgyti vakarienę, tada gali 
pasikalbėti, — rinitai tarė mj 
mytė.

Leokadija pakreipė galVi 
į brolį, o šis mirktelėjo vie^ 
akimi ir šyptelėjo. Ji tik 
dėjo pirštukų prįe lūpų.

Po vakarienės Jurgis nuėl

rė, užsivilikdamas švarką, 
ir dar kart pažiūrėjo į veidJ

•vai nepageidauja vaikų mo- 0 a» nebijojau. Paskui
kyti lietuviškai, bet 'kai šie 
pramoksta ir su noru dirl 
tuomet susigėdę ir tėvai pra
deda daugiau būti palankes
ni lietuvių kalbai.
Kiek dabar turite mokinių?

Šiais metais mūsų pradžios 
mokyklą lanko 220 mokiniai, 
visuose skyriuose. Šiek tiek at
vyksta ir arti gyvenančių sve
timtaučių šeimų. Taip pat di
dėja nuošimtis mišrų seimų 
vaikučių skaičius, šie faktai 
labiau apsunkina mokymų lie
tuvių kalba. Reikia juos gru
puoti ir duoti atskirų kursų.

A. Skirius

vės, kaimynų. Jurgis nnėgda- persirengti. Rišo kaklaraišl 
vo pasikalbėti su Leokadija. I kai tyliai į jo kambarį įėj 
Juodu buvo geri draugai. Ji mažutė Leokadija ir švelnil 
mylėjo Jurgį, nes dažnai, jam į balseliu paklausė: 
grįžus iš kolegijos, rasdavo — 'Jurgi, kur tu eisi? 
kišenėje saldainių. Be to, Jur- — Eisiu pasivaikščioti, 
gis dažnai jų automobiliu pa- dar užsuksiu į kinų — jis ta| 
važinėdavo.

Ji Jurgiui pasakodavo.
— Jurgi, aš ir Vincas, Ma- rodį, ar viskas tvarkoj, 

gdė ir Veronika suradom di- Į — Jau laikas eiti. — Bu
delį sliekų. Veronika ir Mag-'diev! Paėmė Leokadijų į sav 
dė bijojo sliekų paimti į ran- glėbį ir su ja

tojo.
— Kas yra, Leokadija? Kc 

dėl tu nelinksma? 
vienuo-1 — Tu mau pamelavai.

Mes gražiai žaidėm, kol eisi su Maryte. Aš žinau, - 
atėjo kaimynas Tommy ir mus( tarė drebančiu balsu, 
išvarė iš daržo. — Palauk, kas čia dabar!I

Jis norėjo mus mušti. Jur- > Tavo akys neturi būti ašarc 
gi, neleiski jį mane mušti. —: tos. Jei verksi, aš tavęs dai 
Jos gražios didelės akys pa- J giau nepavėžinsiu. Aš tave lt 
žiūrėjo į Jurgį su tokiu dide-ibiau myliu už Marytę. Ne

mes žaidėm. Vincas buvo gar
sus karininkas, aš slaugė, o 
Veronika ir Magdė
lės

rankose

Cicero Šv. Antano Parapijos 

Pradžios Mokykla

liu prašymu ir rimtumu, Jur
gis rimtai atsakė:

— Gerai, jis tavęs nemuš. 
Aš jam kailį išpersiu! Leoka
dija rankutėmis suplojo, šyp
sena pravėrė lūputes, dantu
kai suspindėjo ir linksma's 
juokas praskambėjo iš jos 
burnos.

— Dabar galėsi su mumis 
žaisti, galėsi įstoti į mūsų kuopą.

verk!
Ištraukė savo nosinę iš ki-Į 

senės ir nušluostė jos švelnu 
ašarotų veidelį.

— Ar duosi man bučkį?
— Daugiau neverksi ?

' — Daugiau neverksite — 
tarė šypsodamosi.

— Gerai, einam žemyn.
Pabučiavo, jų pastatė ai 

grindų ir išsiskubino. Leo<k$

Cicero lietuvių kolonija

Cicero, kaipo lietuvių kolo
nija, dar visai nesena. Dides
niais skaičiais lietuviai ten

(i metus. Tikrą lietuvių kolo
nijos požymį gavo tik 1910 ir 
1912 metais, kai buvo suorga
nizuota parapija ir įsteigta

greitai augo, jos negalėjo spė
ti visų vaikučių mokyti ir pa
talpos pasidarė per ankštos. 
1914 m. pakviečiamos inoky-'1 
tojauti 4 lietuvaitės nazarie' 
tės vienuolės ir mokė, kol 1920 
m. buvo pakeistos Kazimierie
čių 'seserų. Kai Kazimierietės 
vienuolės atvyko mokytojau
ti, tą rudenį mokyklų lankė

Kokių kuopų turite?, jis pn- dija dar ilgai žiūrėjo pro <l| 
klausė ris, kol gatvėje girdėjo

— Mūsų kuopa prižiūri, kad žingsnių aidus ir kol nepas 
niekas neišdraskytų dagilio šukė už kampo, 
lizdelio, kuris yra mūsų obe- (Bus daugiau)

pradžios mokykla J 1910 m» 
rugpiiifio 9 4. nuperkama ža.1'"" '■aikufiai. 3M| apie 
mė mokyklai ir rugpiftfio 29 ' seserų.
d. nupirkta dešimt žemės skly
pų (lotų) bažnyčiai.

Mokyklcs reikalas

Ciceriečiai lietuviai susipra
tę, jie tuoj numatė būtinų mo
kyklos reikalų, net tam žemę 
iš anksto nuperka. Pirmasis 
parapijos klebonas kun. A.

Visi gyvenkime “grand life”, Ežerskis 1912 m. atidaro pn-
ir džiaugsi'.? lietuvių (aula n 
didži uosis plačioji Amerika 
mūsų pasiektais -laibais.

Ant. Skirius

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

A. Mickevičius

nipijos pradžios mokyklų, į 
kurių tą. rudenį į'stojo 75 vai
kučiai. Tame pačiame name

Mokyklos namai

Dabartinės mokyklos rūmus 
pradėjo statyti 1911 m. Juose 
taip pat buvo ir bažnyčia. Tais 
pačiais metais Kalėdų metų 
pamaldos jau buvo laikomos 
naujuosiuose rūmuose.

1918 m. vietoj kun. A. Ežer- 
skio paskiriamas energinga'.? 
ir jaunas klebonas kun. II. J. 
Vaičiūnas. Jis savo energija 
tuoj pareiškia — pradeda sta

GIESME JAUNYSTEI

Be dvasios, be ugnies tai griaučių tautos:
Paduok, jaunystė, man sparnus!
Per negyvuosius skrisiu skliautus.
Vilionių rojun — į sritis,

Kur karštis daro stebuklus,
Naujybių barsto gėlėmis 
Ir puošia aukso varsomis! Adomas Mickevičii

Kai 1925-6 m. pastatė da- Dalyvaukime VaikučiJ 
bnrtinę gražių bažnyčių, vi'sų Vakaruose 
senųjį pastatų pavedė mokyk- j flruod m-n 24 di(?nę 
lai, knr įrengta graži susirin- j Antano parap. pradžios mc 
kimnms ir vaidinimams salėj! kykla raošia vaikučių vakj 
jaunimo, organizacijų sportą rų. Kviečiama tėveliai, gifl 

nės ir artimieji atvykti ir pi

buvo ir bažnyčia ir mokykla, 'tyti antrų ankštų virš bažny-

Mokytojos

Pirmosios mokytojos buvo 
pasaulietės: p-lė M. Andziuly- 
tė (dabar ponia Getz) ir airė 
Raynolds. Mokinių skuičius

čios — vien tik mokyklai. 
1919 m. mokiniai jau persikė
lė į naujųsias klases. 1920 m. 
nupirktas medinis natmas mo
kytojoms vienuolėms.

kambariai.
Pnrnpijos mokykla dabar 

turi erdvias, šviesias ir Sva
rias klases, draugijoms kam
barius, ir sporto sales.

A. Sk.

Siek ten, knr vyzdis nepa
siekia, laužk tai, ko puotas 
nepajėgia.

žiūrėti, kų gali jaunieji pa<lt 
ryti. Pasidžiangkiuie jaunųjų 
atliktais darbais.

Vakaro pradžia 3 vai. popiet.

Gruodžio mėn. 17 d. bu< 
Panelės Gimimo parap. 
džios mokyklos vaikų 
ras. Pradžia 7:30 vai. vai

Aušros Vartų parapiją 
kiniai rengia Bunco 
gruodžio 24 d. Pelnas pi 

A. Mickevičius' jos naudai. Įėjimas 35 c|
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SBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
|astabos
pavergtos tautos eina kęs
tus keliais per ištisas metų Lietuv 
fes, kol susilaukia nepri- 
lusoino gyveninio. Ilgai ne- 
svetini), jung, it Lietuvos N h Sįfc 

ikai, kol išsivadavo is su n- 
s tcaro vergovės. Tėvynės Dainų vakaras
svė brangiai jiems atsiėjo. , ., , v .° . J | Gruodžio 10 d. Jungtims
kstaneiai jaunų vyrų pa- .
,, . i Espleno ir North Side choras,lde galvas, gindami 'savo r ’
...... . po J. Senulio ir A. Sadauskontau kraštų nuo pnspaudi- r ,

vadovyste, surengė pas mus 
dainų puotų, kuri ilgai pasi-

, , n * • • ■ liks atsilankusių atmintyje,einančiom kartom. Patnio-: ,
. i Vadinu tų dainų vakarų puo- gai nusiteikę savo tėvų ze-Į /, .. \ . .

... iii- □ • I ta> nes sklandi turininga va-s vaikai su dideliu dvasios!, ..
ikaro programa žadino klauso- 
vuose gražius jausmus, gerų 
skonį ir teikė kiekvienam tik- I

kusi žmogulis širdis pasidaro 
žiauri, kerštinga, nepasotina
mu. Apsaugos, Aukščiausias, 

os vaikus nuo vergo 
dalies. J.

Didžiausia auka išpirkta 
ls*vė yra brangus palikimas

žaisti, pasilinksminti. Anot J. 
Mažuknos, tokį namų north- 
suidiečiams įsigyti, tai tiktai 
juokai. Pagaliau inž. Ant. Ma
žeika nurodė lietuviškos dai
nes grožį, kad ji niekuomet 
nenusibosta ir yra panaši į 
galingų prakilnių maldų. Vie
nu žodžiu ir didžiausias pesi
mistas negalėtų jokių prieka
bių surasti prie šio dainų va
karo. Visi buvo putenkinti. i 
Programa tęsės vos dv i valan-1 
das su biskiu. MILLIONS

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. Tarda 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
P’^'iadieniaia* 2 iki 4 ii 7 * 

Šventadieniais: 11 ik< 1»

13

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK OHIRUBOa 

ir akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Stree.

ritimu mini metines sukak- 
Įves nepriklausomam gyve
nam prisikėlusios tautos. Aš 
^abejoju, kad ir Pittsburgbo 
jtuviai, kurių tarpe tebėra 
jhiaia's būrys žmonių, gyve

nančių Lietuvos džiaugsmais, 
rime ir nusiminimais, iškil-

San Antonio, Tex. majoras Maury Maverich (dešinėj) iš
teisintas tųksų byloj. Su juo jo tėvas ir Mrs. F. H. Edmund- 
son. (Acme telephoto)

Bid grįžkime prie koncerto, 
ro malonumo ir pasigerėjimo. •Jungtinis Dangui} Žengimo ir 
Džiugu buvo matyti nors dvie- vv. Vincento choras galingai 
jų chorų sutartinų darbų. Tik jautriai sudainavo sekančias 
du chorai vieningai veikdami dainas: Amerikos ir Lietuvos 
pasidaro nemaža, jėga, kuri himnus, ‘'Apsaugok Aukščiau

Gruodžio 10 d. pakrikšty
tas Alfred - John Mueller ir i q ________________
Rutli Špakauskaitės sūnelis Telefonas HEMlock 2061

vaidu liidiardJanies. Kūinais ĮJ^ JOSEPH KELLA
buvo VValtęr Dargis ir Eliza-Į
beth Guntis. Alfred Muellei; o DANTISTAS

, , , , 6558 So. Westem Avenue
yra convert”, tapęs kutai.- valandos

1 Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

. . . -,r ■ , sudrebina 'svetaine, virpa zmo , Pasisėjau žalių rūtų ,
bangai paminės \ asano 16 d. <<r» .• - ,, ... -•1 .. . , . T .. . mų sirdis ir kreipia savep kie- Berneli musų , *• Pasėjau

siais metais. Laikas apie , . ..... v- , • i », • .... ....... r , kvieno lietuvio domę. Kokia kanapę , J Vilnių tiltaitrs ,
|ų pasirūpini. 'jėga trikštų, jei keturi chorai “Palankoj”, “.Jaunimo gies-

“Antdaugiau pasirodytų ant jme”, “Ant tėvelio dvaro”, 
“Civilizacija negali apsieiti scenos. Nuolat svajoju apie '“Žalioj girelėj”, “Šių nakte

le vergijos. Turi išsivystyti glaudesnį mūsų parapijų, drau lę”, “Laisvės daina”, “Aš 
naujos vergijos fonuos... Nuo gįjų įr chorų sandarbininika-| ne gert atėjau” ir “Lietu- 
neatmenamų laikų pavergtos vinių. Susiartinhno idėja turi viais esame mes gimę”. Vienų 
rasės, karo belaisviai, buvo būti keliama ir gvildenama. į vyrų choras padainavo: “Lie- 
įųgalėtojų vergais. Ateityje Tuom tarpu taip esame nuto-i tirva brangi”, “Kožnas vie- 
pavergtos tautos sudarys vi- lę -vieni nuo kitų, taip sveti- nas”, “Močiute mano” ir ‘Ty-

ir

-liemenėje zuiniausių žmonių' inj vieni kitiems. North Side 
klasę. Jų užduotis bus atlik i- nuo South Side atrodo taip 
nėti prasčiausius fabrikų ir toli, kaip Pasvalys nuo Lygu-
žemės darbus. Jos neturės jo 
rių teisių” — Taip 'kalba vie
las šių dienų Europon dikta-

mų, o Homestead nuo Esplen. 
kaip Liškeva nuo Šiaulių. Ta
me mūsų silpnybė. Pasirodv-

[.orius. Tai, mat, kokį “rojų” j Irime pasauliui galingai, reiks- 
[rengia mažom tautom pikto- j m ingai, tai ir jaunimui užini- 
sios dvasios diriguojamas pro- j ponuosime ir jį patrauksimi 
as, valia ir širdis “ bedūšių ” į prie savęs. Jėga, vienybė im- 

,/ad.ų. Dangaus šilumos nete- ponuoju.

kiai, tykiai’. Šios dainos buvo 
dainuotos Lietuvių Dienoje, 
kurioj abu minėti chorai daly 
vavo ir labai gerai atstovavo 
Pittsburghų. Bertlia Dovydai- 
tė ir Nellie MikOniūtė malo
niai padainavo duetų: “Vil
tis”, “Ar aš berneli nesa
kiau” ir “Vilniaus kalneliai”. 
Pastaroji daina vietinio auto
riaus ir pritaikinta prie da

bartinio momento — Vilniaus 
grųžinimo Lietuvai ir skambė
jo taip: “Vilniaus dzūkeliai, 
sveikiname jus«”. M. Kateliūtė 
s\ambiu balseliu padainavo 
solo: “Kur bakūžė samanota”! 
ir dar porų kitų. Jai akom,liū
liavo W. Chinikas. Pagaliau 
žinomas pittsburgiečiams so-

i
listas Al. Sadauskas, akom
panuojant pianu jo žmonai, 
padainavo dvi daineles. Dainų 
tarpan buvo jteiptos ir trys 
trumpos turiningos prakalbė-
les. Kllll. \ asiliauskas iŠ Home Palengvina aklų Įtempimą, kaa 

, ■ . • . ... , tl priežastimi galvos skaudėjimo,
Steilll gražiai pasveikino cho- 1 svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 

• , • i- i - mo, skaudama akių karšti, atitaisoristllS ii' jų vadus ir pulinkė— trumparegystę Ir toliregystę. Prlren-
■ ........ , -i- »: • „ • • • gia teisingai akintus. Visuose atsltl-JO IlOlthsaidiecianiS Vieningai ktmuose egzaminavimas daromas su 

elektra, parodančia mažiausias klal

Mflsų visi ligoniai jau be
veik pasveiko. Venckienė su- 

(Tesinys 5 pusi.)

i darbuotis su savo klebonu ir

Platinhit Kalėdų Džiaugsme Per 
Ištisus Metus

leisime Gesui

4 DIDELIUS BARASI.

Tai d ov a n a geresniam 
gyvenimui — Dgas nau‘
bingumas kuriuo visa
šeima gali naudotis.

1. Gesas Vandenio Šildymui
Bcrūpe.sčio, pasidžiaugkit nuolatiniu karštu vandeniu su automatišku de
šiniu Šildytųjų. Nereikia laukti — daboti. Yisudos šiltas, dienų ar naktį, 
bet kokiam reikalui. Taipgi yra ir ekonomiškas!

2, Gesas Namo Apšildymui
Pečių bėdos pranyksta kada šildote su Gesu. Nėra aiupeliavimo ar rūpes
čio. Pelenų nėra. Thermostataa užlaiko švarių, sveikų šilumų jums — 
automatiškai!

3, Gesas Refrigeracijai
Modemiškas, tykus Gesinis Refrigeratorius palaiko valgius šviežius ir sau
gius per dienas — apsaugoja sveikatų — užtikrina sutaupymų. Ilgiau vei- , 
kia, nes neturi judančiųjų dalių išdėvėti.

4. Gesas Virimui ,
Tikrai patiks visai šeimynai! Moderniški Gesintai Pečiai sutaupo laikų, kfl- 
rų ir valgius — užtikrina greitesnį, geresnį virimų ir kepimų. Lengvai iš
valyti, lengvas vartoti — tikrai puikiai padirbtas!

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

IASTER PLUMBER, HEATIN6 CONTRACTOR, 6AS APPUANCE DEALER 
OR PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETR1CALLY AKTU 
LIETUVIS

Suvlrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Tel. Cicero 1484.

DR. S. K. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. IStos Gat. ir 49th Ct.
OFISO VALAMJOb:

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

Kės. 1625 So. 50th Avenue 
_______Tek Cicero 1481. ____

OR. A. JENKlitS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 — 4 ir uuo 7 — 9 vaka/e 

Taipgi pagal suta/.p 
Ofiso teieionas PROspm 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

įsigyti nuosavių'svetainę. Tau- Susomoa" vaiku" 
tinio Sus-nio vice-pinn. Jonas 
Mažųkna ragino North Side 
lietuvius įsigyti lietuviškų na
mų, kur seni ii jauniu kairieji

das. SpecialS atyda atkreipiama 1 
Kreivos akys atl-

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARda 137S

l'EU VARUS 5667

DR. FRANK G. KWINN
t K V LECLN SKAs J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:3o Vakare,

ir Pagal Sutarti.

paskolos
Greitai Ir Pigiai ant

1-MĮĮ MORGIČIŲ

ALEX ALESAUSKAS & SONS

INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fe<l ral Savings and Loan Insurance Corp., Waslilngton, D. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 8 v. ryto Iki B y. ▼. 
Pirmadieni, Ketvirtadieni Ir Seštadien] nuo 9 v. ryto Iki 8 ▼, ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

.loncpli F. Grlbauskaa, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

♦♦♦♦♦♦»
KLAUSYKITE

Nt« City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
W8BC — 1210 kilocycles.

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

DR. P. J. REINAR
LBELV AKA t SH.AS4 

GiDKTOJAS IR CHIRURGAS 
bDGG bo. Kalstei) Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Km. — Yards 3968 
OFISO VALANDOS:

S iki 4 popiet 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti.

OR. P. ATKOČIŪNAS
DAHTI8TAB

1446 So. 49th Court. Cicerv
AųtradoniaiB, Ketvirtadieniais » 

Penktadieniais
Valandos: i0-12 ryte. 2-ft. 7-9 p.
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
Šeštadieniai*

Valandos: 3—8 P. M.
■ 1 ■ ■ 1 '■ ———a.

Tel OANal 6969

DR. WALTER J. PHILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 We$t Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 - 4 ir 6:30 — 8:30 vafcaas 
ir pagal sutartį.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEO* 
2158 W. CERMAK ROAfi 

Ofiso tel Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—8 

Res. 2305 S. Leavitt SL 
Res teL Canal 0402

[Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
4729 So. Ashland Ava. 

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

telefonas HRMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARųuette Rdk

Otiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

DR.MAURICEKAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Rez. TeL PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

■ve*. B9b8 So. Talman Arą. 
tea. Tel GROvakiU 0617 
iffice Tel HRMIock 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

Vai. 2—e u 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susi tane

2423 VV. Marųuette Road

DR. STRIKO
PHYSICIAN and SURONON

♦645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS i 
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak.

Nedėliomis pagal ntadg 
Offioe TeL YARda 4787 
Mamų Tel PROepeet 1988

rei OANal 8122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. (.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas RRPnblio 7868

Offiee Phone Ree aad Offiee
PROapect 1028 2869 S. Leavitt St
Vali 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANai 0798

DR. J. J. KOWARAŠAKA R1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago

TreėiadiMiais ir Sekmadieniais

TaL YARda 6921 
Ree.: HRNvood 6197

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
756 VVest 35th Street

Ofiso Tel VIRginia 0086 
Reudencijoa tei BEVerly 8244

DfL 1. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M-

Bendeaaija
8989 So. Otaremont Avi

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti-

Tel OANal 0267
Rea. TaL PROapect 666b

OR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
4143 South Archer Avenut 

Telefonas Lafayette MM
kntradieeiais. Ketvirtadieniais U 

Penktadieaiais
4631 So. Ashland Avė.

Tsl YARda 0904
Pirmadieniais, Treėiadieniaia ie i!



t

Ketvirtadienis, gruod. 14, 1939

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

(Tęsinys iš 4 pusi.)

grįžo iš Mercy Hospital ir ap
sigyveno tuo tarpu pas Marti
naitienę, 'kuri jų prižiūrės iki 
galutinai nesustiprės. Tik An
tanas Virbickas tebekovoja su 
mirtimi Allegheny General 
llospital. Už dienos, kitos pa
aiškės, ar pergyvens krizę — 
persilaužimų. Astrauskienė jau 
ir atsikėlė iš lovos.

Gruodžio 10 d., tuojau poj 
trečių šv. Mišių Sus-mo 87 
kuopa laikė mietinį su'sirinki- 
jnų. Valdyba pasiliko toji pa- 
[i. Gyvumo kuopoje mažai. Iš- 
mkama mokestis tai ir vis

kas. Nevaroma jokia agitaci
ja. Reiikia kuopoje “naujo j 
kraujo“, nors poros energiš-5 
kesnių, jaunesnių narių, jiems, 
reikia pavesti Sus-mo vade-1 
les.

mėlyje vienbalsiai sutarta su
ruošti metinė kortavimo pra
moga, kuri įvyks sausio 14 d., 
1940, mokyklos svetainėje. H- 
rinkta komisija pradės tuo
jaus darbuotis, kad ruošiama 
pramoga parapijos labui ge
rai pavyktų.

S. ll. K. A. 35 kuopa laikė 
metinį susirinkimų, kuriame 
išrinko kitiems mettlais valdy 

, bų.

Atlikę šių savaitę du paren 
girnų, pradėsime ruoštis prie 
linksmos Kalėdų šventės, šiais 
įlietais čia buvo daug visokios 
rūšies parengimų. Sunki sko
los našta verčia parapijų ne
nuilstančiai darbuotis, kad 
nuošimčius, algas ir kitokias 
parapijos išlaidas apmokėjus.

DRAUGAS

$1,500.00 Dovanu Hestininkams
Lapkričio 19 d. prasidėjo "Draugo“ skaitytojų vajus 

kurio pabaigoj ‘ Draugas" duoda $1,500 DOVANŲ vajam 

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai

tytojų skaičių.

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

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

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

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

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

Bus ir kitų įvairių dovanų.

Konteste gali dalyvauti visi Lciuviai.

Šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal 
Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla 
tinimo vajaus kontestininkus.

Kun. J. -Mačiulionis, M.I.C.
"Draugo“ administratorius

Prakalbas Vilniečių
Šelpimui
Waterbury, Conn. — ALKK

F-jos 22 skyrius pastų rūme 
susirinkime nutarė surengti 
prakalbas ir koncertų. Kalbė
tojais nutarta pakviesti kun. 
A. Cebartorių, kun. Bal'kfinų, 
ir Juozų Laučkų. Muzikalinę 
programos dalį sudarys komp. 
A. Aleksis. Prakalbos įvyks 
gruodžio 17 <1. Šv. Juozapo
parapijos 'svetainėje. J pra
kalbas visi nuoširdžiai kvie
čiami, nes pelnas skiriamas 
suvargusiems vilniečiams.

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS
J

Mirė Kun. Vaškelis

Po mūsų akių jaunimas spie 
Čiasi į visokias svetimtaučių 
apdraudos kompanijas, o mes 
nieko nedarome. Kodėl / Kame 
dalykas/ Mūsų Sus-mas nėra 
blogesnis už svetimtaučių “in- 
surensus“, o mums, lietuviams 
šimtų sykių geresnis. Reikia 
aiškinimo, paraginimo, reikia 
agitacijinių prakalbėlių. Wake 
up, valdyba.

“Draugo“ pirmo puslapio 
pastabos labai skaitytojams 
patinka. Tikimės, kad padidė
jęs ir pagerėjęs “Draugus“ 
ras daugiau ir naujų skaity
tojų ir bus 'maloniau skaito
mas.

i mui. Suomių Amerikoj, rodos, 
• yra tik trečia dalis tiek, kiek 

THOMPSON, CONN.s Gruo- lietuvių. Kas sako, kad nega- 
džio 13 d. (telegrama) —- Kun. jį, tas įurį sakyti, kad ncfto- 
Silvestras Remeika palaidotas rį au]<ofj tėvynės gelbėjimui, 
šiandien Brooklyn, N. Y. Pra-

Bridgeville
Mūsų katalikų Susivieny

mas, rūpestingų žmonių vado
vaujamas, daro pažangų vi
sais atžvilgiais. Auga organi
zacijos turtas, didėja narių 
skaitlius, grįžta visur pasiti
kėjimas vadovybe. Prieš porų 
įlietų būdavo1 nemalonu užeiti 
į kuopų mitingus: nariai su
sierzinę s’kundžia'si centro raš
tinės ne.paisymu Susivienymo 
gerovės, kuopų ignoravimu, 
betvarke. Šiandienų visai kas 
kitas. Greita, draugiška cent
ro raštinės kuopų informaci
ja rūpimais reikalais prielan
kiai nuteikė narius pačiai or
ganizacijai. Dabar ir kuopų 
mėnesiniai susirinkimai praei
na sklandžiai, be triukšmo, be 
barnių.

Klebonas karštai ragino, 
kad vyrai ir moterys, kurie 
dar nėra piliečiai, rūpintųsi 
tapti Amerikos piliečiais. Pi- 
ttsburglio Board of Educa
tion žadėjo atsiųsti į mūsų 
mokyklų mokytojas, kurios 
pamokys nemokančius anglų 
kalbos ir supažindins su atsa
kymais, reikalingais paliekant 
piliečiais, jei tiik atsiras no
rinčių ir susiregistruos lan
kyti mokyklų. Labai gera pro
ga. Kiekvienas turėtų pasi
naudoti. „...

Šv. Vincento dainos choras 
dalyvavo koncerte, kuris įvy
ko gruodžio 10 d., North Side.

Vietinis

Gražūs Paveikslai
Šv. Juozapo parapijos sa

lėj pirmų syk buvo rodyta 
paveikslai šv. Mišių auka, ku
nigas laike šv. Mišių ir Kris
taus gyvenimas. Žmonės, ma
tydami Kristaus kančių ir 
mirtį labai susijaudino. R.

ėjusių naktį mirė kun. A. Va

škelis, New Britain, Conn., 

lietuvių parapijos klebonas. 

Laidojamas šeštadienį.

Kun. dr. J. Vaškas

Vilnijos Lietuviams 
Šelpti Rochesteriečiai 
Sukels $300.00

ROCHESTER, N. Y. — 

Gruodžio 6 d., parapijos salėj 
vietos katalikiškųjų draugijų 
Federacijos skyrius laikė 'su
sirinkimų tikslu paieškotų bū
dų, kaip pagelbėti suvargu- 
siefcns Vilniaus lietuviams. Be
svarstant patiektus''sumany
mus, prieita, kad geriausias 
būdas yra — gruodžio 17-24 
dienomis linkti aukas prie ba
žnyčios po kiekvienų Mišių 
šv. O jei per tuos sekmadie
nius nepavyktų surinkti $3»3O, 
tada rinkimų pakartoti sekma
dieny po Kalėdų* iki susida
rys užsibrieštoji suma. Kada
ngi prie parapijos priklauso 
tarp 600-700 žmonių, tat, ro
dos, nesunku bus surinkti 
$300.00.

Klausykim, ikų žinios iš tėvy
nės sako. Komunizmo slėgi
mas jau nebepakeliamas. Da
rbininkų klasę prislėgė 'mon
goliškos kilmės barbarai. Jei 
pavyks jiems Suomijų sugniu- 
ždinti, ateinantį pavasarį tie 
raudonieji krankliai drųsiai 
pasuks savo pulkus į Lietu
vų. Išgirsim, kad ir Kauno 
katedroje, ar Prisiikėlimo baž
nyčioje, jie altorius laužo, ar
klius stato, kad katalikams 
veikėjams galvos nuo liemenų 
ritasi, kad kraujas nekaltų 
žmonių liejasi. Nemalonios, ne, 
mumis būtų tokios žinios. Tad 
dabar blkime duosnus. Auko
kime į Kalėdinį Fondų vilnie
čiams šelpti. A. Žiemys

Rengs Trilypę 
Gegužinę
Waterbury. Ccnn. — Kas

'met mūs organizacijų trys 
Naujosios Anglijbs apskritys, 
būtent Susivienijimo, Moterų 
Sųjungos ir Liet. Darbininkų 
Sųjungos rengia bendų pikni
kų. Praeitų mėnesį po įvyiku-j 
šio LDS. apskrities suvažiavi
mo, padaryta posėdis atstovų 
minėtų organizacijų apsJkr. ii 
nutarta tokį pat piknikų ren
gti ir 1940 metais.

Pasirodo, kad vieningas 
mūs organizacijų darbas at
neša daug visokeriopos nau
dos. Patartina ir kitų valsty
bių lietuviams rengti bendrus 
išvažiavimus. Kukutis

tli St., Chicagoje. Jo adresas 
Konsulatui labai reikalingas.

Levicko, Vlado. Amerikon 
atvykęs apie 1910 metais. Ka
ro metu tarnavo Jungt. Ame
rikos Valst. kariuomenėj. Iki 
1926 metų gyveno Chicagoje.

Noreikos, Kazio ir Jokūbo 

Kilę iš Kvėdarnos apylinkės, 
atvykę Amerikon prieš Didį
jį karų gyvenę įvairiuose A- 
Hierikos miestuose. Jiems pri 
klauso brolio Liudviko paliki
mų dalis.

Veželio, Andrius. Gyvenęs 
lxiwe 1, ir 1922 metais persi 
kėlęs į Worcester, Mas*s.

Ieškomieji asmenys arba a 
pie juos žinantieji prašomi 
skubiai atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas

100 East Bellevue Place 
Cbicago, Illinois

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

Gruodžio 10 d. įvyko mūsų 
kuopos metinis su'sirinkimas. 

raldyba kitiems metams pp.-1
to ta pati: Antanas Kla

us — pirm., Karolis Žu- j
kauskas — vice pirm., Vincas 
Plėta — rašt., kun. A. Jurgu
tis — ižd. ir Martinas Mickū-j 
nas — maršalka.

MiTsų kuopos reikalai yra 
tvarkingai ir sumaniai veda
mi. Būtų gerai, kad tėvai pa-, 
ragintų savo 'sūnus ir dukras! 
priklausyti Susivienymui jų 
pačių naudai ir mūsų džiaugs

imu. V.

West End
Gruodžio 10 d. A v. Vardo 

draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Av. Sa
kramentas buvo išstatytas vie
šai adoracijai, kuri baigėsi 
palaiminimu. Taipgi dr-ja lai
kė metinį susirinkimų, kuria
me išrinko kitiems metams 
valdybų: Robert Sherman pir
mininkas, Juozas Sabaševi- 
čius, raštininkas ir Jonas Vai
šnoras iždininkas. Susirinki-

Sbi’s prettv as 
a picture,

būt..........
No one cąn tolprątn halitaiih (bad l»reathl. 
It can niin ai moet an)( girl'a populanty 
... her cloapst frienrishipa.

Food fermpptalion in the ipoptb ia aaid 
by aome autporit iea to pe a major pąijac oi 
halitosia. And the maldinus thing about 
this offenaive condition ia that ąnyorin 
may have it and never realize lt. Friepda 
hnow, oi course ... only too wp|l. Bot, ųn- 

į fortųnately. it ia such a delicate sub jet t 
they won’t tell.

So don’t gamble vith ynur sodri opppr- 
tunities and your hapniness by taking un- 
necoasary chanOM- It is ao simple to take 
precaiilinns by gargling with pleaaant- 
taating Liaterine Antisėh'ir—mouth fcr- 
meptation is ųuickly checked and ils 
odora are overcntne.

Get tbe Liaterine Antiseptic habit.. Vso 
It . . . morning and night, and before all 
important engagcmentį- Lambert Phar- 
macal Company, of. Louis, Munouri.

LISTERINE
<°r HALITOSIS

(E A D BUEATH)

Už iškėlimų šio sumanymo 
didžiausia garbė priklauso 
kun. J. Bakšiui, kuris pirmu
tinis paaukojo 500 centų.

Taigi, dviejų kunigų: J. Ba- 
lkūno ir J. Bakšio kilni tėvy
nės irneilė suspindėjo visu skai
stumu. Reikia manyti, kad ir 
likusių 123 parapijų klebonai 
Kalėdų proga parinks aukų 
vilniečiams šelpti. Jei visos 
parapijos, proporciniai, nors 
po tiek skirtų, tai per visas 
parapijas Amerikoj susidary
tų apie $510.000, gi kita tiek 
turėtų sudėti mūsų tautiniu 
kai įr nepartyviai geros va 
lios lietuviai. Tokiu būdu Vil
niaus lieuviam's šelpti susida
rytų vienas milijonas doL

Skyrius proponnvo, kad kie
kvienas į savaitę uždirbantis 
nuo $15 iki $25 aukotų nuo 

Į 50c iki $1; uždirbantis po $30 
1-40 į savaitę aukotų po $3; o 
’ turintis pajamų nuo $50.00 ir 
daugiau aukotų po $10-$25. 
Jei visi prisilaikytų to nusi
statymo, lengvai surinktumėni 
skirtų kvotų, net su kaupu

Rocbestery randasi apie 20,-Į 
000 žydų, kurie prieš porų sa
vaičių rinko aukas Lietuvos 
žydalms šelpti. Per vienų sa
vaitę surinko $150.000. Gyve
nantieji Amerikoj suomiai pa
siryžo surinkti vienų milijo
nu dol. 6a vo tėvynės gelbė ji-:

Rusijai užpuolus Suomijų, 
T. E. Coleman, Madison, AVis. 
dirbtuvių pirmininkas, sulai- 
<kė Rusijai 'skirtų mašinų už
sakymus, nes Rusijos elgesys 
esųs “poor sportsmansbip“. 
(Acme telephoto)GARSINKITES "DRAUGE1
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LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
BEERS

■ GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gena ir mėgsta 
E AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 
E resnį alų, kurj užvardino NECTAR. Šis Alos yra pagamintas ifi im- 
S portuotų pirmos rūšies produktų.

E Ormo (whole8ale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi- 
E suomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
si navimą.
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SPAIEŠKOJIMAS 

NR. 108.
Lietuvos Konsulatas Chica 

goje paieško sekamų asme-
n,u | 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 1

Budriko, Vinco. Amerikon, fiiiiiiiimiuiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii« 

atvykęs prieš Pasaulinį karų.
Gyveno įvairiais adresais 
Bridgeporte, Chicagoje.

Globio, Prano. Prieš ikelio-

Veiklus Bažnytinis 
Choras

Norwood, Mass. — Nesenai 
Av. Jurgio lietuvių parapijos j lika metų gyvenęs 133 W. 15-
Av. Cecilijos choras vaidino,.----------------------------------
“Katriutės Gintarai“, 3-jų
aktų operetę, vadovaujant 
vargoninkui A. Alapeliui. Be 
to, choras padainavo Kelias 
'patrijotiškas dainas. Veika
las ir dainos išėjo gerai.

Žmonių buvo nefmažai, bu
vo ir įžymių svečių. Veikalas 
ir dainos visiems patiko ir 
sako lauksiu daugiau tokių 
parengimų. Pelno parapijai 
liko $47.00.

Garbė jaunimui, kuris dir
ba Bažnyčiai ir Tėvynei, o 
didžiausia garbė pri'klausc 
muzikui A. Alapeliui, Kuris 
daug padėjo darbo to veikalo 
išmokini mui. Muzikas A. Šla
pelis visuomet su pasišventi
mu lavina jaunimų. — Sako, 
kai jaunimas bns lietuviškes
nis, tai ištautėjiniui nebus pa
vojus. K.
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^SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČiy

INSURED

E Kiekvieno- ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per X 
E Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States = 
= Goverstnent priežiūra.

3' % '

Harrv Gannes, Dai’y Work- 
er vienas redaktorių kaltina
mas pasportu klastavimu. 

(Acme telephoto)

Pirkit Naują Buick
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ
Pirmas ir vienintėlis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių.

806 VEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai:

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW

Mokime Už 
Padėtus Pinigus 2

S Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vąl. vak. Pirmadieniais, Ket- 
= virtadieniąis ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare.

1 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 1
JOHN PAKEL, Pres.

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
...................................................................................................... .

M/AiRIKvS
.31IV luUftlr. A.t. MOT -S. HaM-d M JIS* Street
Įores iVHY tVtHING UNTIl, CHRtiTMAS 4304 W. Ccrmek Read



Jr

o DRAUGAS Ketvirtadienis, gruod. 14, 1939

CICERUS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Pirma. ^>« 
Žaidimas

kebball

Šv. Antano draugijos krep
šinio komanda (basketball ty
mas) pralošė pirmąjį žaidimą, 
gruodžio 10 d. š. m. Ciceros 
stadijone. šv. Antano draugi
jos nariai gavo 11 taškų, o 
lenkų 22 taškus. Bet mūsų 
žaidėjai, ‘saiko kitą syk jie su
mušiu lenkus, kaip tik dau
giau gausią pasipraktikuoti.

Žaidėjai buvo: Br. Stanis, 
L. Vilkelis, Bernardas P. Sta
nkus, A. Zažeckis, Joe Bad
žius, Leo S. Stanis, P. Išga- 
naitis, VI. Šaltis, Joe Kulpin
skas, Viadukas Brazauskas — 
■musket boy. Al. Pepalis, ko- 
mandieras komandos saiko, 
kad Viadukas Brazauskas atei 
nančiais metais bus geras kre
pšininkas. Žaidime padėjo J. 
Jurgėla, linksma matyt Juo
zą, tarpe mūši} jaunųjų žai
dėjų.

Mūsų žaidėjai laikėsi gerai
.i paskutinio ketvirčio. Gai- 

a, kad iš Šv. Antano dr-jos 
mažai matėsi žiūrinčiųjų tar- 
,je, nors šis žaidimas bus į- 
trauktffs į knygas kaipo isto
rinis įvykis. Nors mūsų žaidė
jai ir neturėjo savo drabužių, 
bet savuosius greit galėjau 
pažinti; kapitonas sakė, kad 
už savaitės, kitos jau gaus 
nuosavus drabužius. Taip pat 
komanda žadėjo įstoti į “Chi
cago Herald American” tur- 
naimentą. Jei pasisektų ten į- 
stoti, tai mūsų dr-ja gaus 
daug aprašymo, anglų laikraš
čiuose.

ras Lietuvių Respublikonų klū 
bas. Pirmasis Lietuvių tyspu- 
blikoni* klūbas kaip gyvuoja 
jau yra apie 30 metų ir pa
starojo klūbo pirmininku te
bėra P r. Vitkus. Jis turi ir 
klūbo cnrterį, O\ naujasis Lie
tuvių Respublikonų klūbas ne 
turi nei čarterio, ir kaipo toks 
klūbas neturi teisės po tuo 
pačiu vardu šaulkti nei laiky
ti 'susirinkimus. Tokia nešva
ri politika daug mums lietu
viams pakenkia ir taip neku
rie nusipolitikavę biznieriai 
turi kedis j kitas kolonijas.

Rap.

Padėka
Norime padėkoti Šv. Anta

no parapijos Šv. Grigaliaus 
chorui už surengtą mums 25 
metų vedybinio gyvenimo pa
minėjimą, lapkričio 30 d., tai
pgi csorui už dovaną, už do
vanas kun. H. J. Vaičūnui, 
kunigams Klioriui ir Griniui 
už atsilankymą, Mondeikai ir 
komisijai — Gerdvilaitei, Ju- 
rgelaitei ir Simanauskaitei, 
Šemetams už suteikimą sve
tainės dykai, šeimininlkėms — 
Mondeikienei, Kučienei, ir Ja- 
škūnienei, Putrimams už do
vanojimą maisto puotai ir 
James už ragaišio iškepimą. 
Taipgi visiems, kurie kuo nors 
prisidėjo. Svečiams Sakalui 
ir Brazaičiui ir visiems už ge
rus linkėjimus mūsų sidabri
nio jubiliejaus proga.

Roz. ir Kostas Matulaičiai

Col. F. Kncx (kairėj) ir Alf. Landon, respublilkonų kandidatai 1936 m., pietauja Wash- 
ington, I). C. (Acme telephoto)

Ar teisybė, ar ne, girdėtis, 
kad Ciceros senas pramonini
nkas A. Pocius žada savo biz
nį perkelti kur ikitur.

Gr tulžio 17 d. mošų para
pijinės I“ os benas atliks 
muzikai . j /ogramą South 
Chieagoje, ikur klebonu yra 
kun. Švarlys. Mat mūsų be
nas jau ant tiek pragarsėjo, 
kad jau kitos lietuvių para
pijos apie mūsų beną žino ir 
jie žino, kad mūsų benas gra-; 
žiai grajina, ir yra ko pasi
klausyti. Garbė seselei Salva- 
torai.

Žinios1 iš Melrose Park 
Moterų Sų-gos 60 kp.

Gruodžio 3-čią dieną, s va
landą popiet, Moterų Sąjun
gos 60 kuopos priešmetinis su
sirinkimas įvyko L. Petraitie- 
nės namuose. Nariai’ gana 
skaitlingai pasirodė ir neuž
ilgo O. Urbelienė atidarė su- 
sirinikimą malda. Protokolas 
pereito susirinkimo buvo per-; 
skaitytas ir visų priimtas. Į-| 
vairios komisijos davė savo 
raportus, kurie irgi buvo pri
imti. Į

su S. Wells nuvykę ten suži-| 
not, kuri diena būtų nari-v s j 
patogiausia, bet nee.av , tin
kamos dienos. Šis jos sumany-' 
mas buvo perkeltas kitam s 
sirinkimui. Taipgi reikia pra
nešti, kad ‘The Merrv Maids’ 
klubas, sudarytas iš Melrose 
Park lietuviškų morv ličių, 
prie šių pietų gana mažiai 
prisidėjo su auka $35.00

Toliau einant, buvo nutar
ta paimti iš kasos $10.00 ir 
paaukoti Vilniaus lietuviams, 
o dėl šio darbo Urbelienė ap
siėmė darbuotis. Kalbant a- 
pie aukas taip pat reikia pra
nešti, kad kaip kas met taip 
ir šį metų visi vienbalsiai nu
tarė padovanoti mūsų para
pijos bažnyčiai pinigišką do
vaną. Po viso to, buvo kitų 
kalbų ir sumanymų.

Dabar priėjome prie gana 
svarbaus įvykio, būtent rin
kimas ateinantiems metams 
valdybos. Tikrai visos narės

buvo patenkintos su pereitų 
metų valdyba, nes vienbalsiai 
ta pati valdyba buvo išrinkta 
ateinantiems metams. Pirmi
ninkė O. Urbelienė, pagelbi- 
ninlkė A. Černauskienė, raš
tininkė J. Aperavičitnė, ka
sos globėja L. Petraitienė, tva 
t kos vedėja K. Žvirblienė. Vi- 
s >, valdyba ypatiškai pareiš
kė narėms jų pasiryžimą vėl 
tvarkyt kuopą pagai jų ge
riausį išgalėjimą, ir tuojau po 
to Urbelienė uždarė susirin
kimą malda.

Reikėtų pranešti, kad jau 
savaitė praėjo kaip viena iš 
mūsų narių, Ona Vaitkiene, 
guli Šv. Kryžiaus ligoninėj, 
pavojingai sirgdama. Gruod
žio 8 d. darė jai operaciją. 
Žinau kad palinksmintų jų, 
jei atsilankytų kas iš Mote
rų Sąjungos narių.

Korespondentė

SKELBKITĖS “DRAUGE”

VILNIEČIAMS
Lietuvos Konsulatas Chiea

goje gavo ir jau vilniečiams 
išsiuntė sekamas aukas:

Chicago, III. St. Bernotaitė 
— $5.00.

Pranas Yudeikis, per J.
| Mackevičių (L. G. F.) —$5.
I Kruopiškiečių kliūbas, per 
i ižd. Pr. Leoną — $10JCO.
■ Elzbieta Samienė — $5.00.
' Juozas Širvinskas — $2.00

S. ir E. Voight’ai — $20..
Ši suma buvo surinkta per 

p. S. Čerienės pagerbimo su- 
| eigą “Sandaros” salėje, ka
iriai šeimininkavo pp. Voigh- 
tai.

Antanas S. Pocius — $5.00.
J. Milius — $1.00.
Detroit, Mich. Amerikos 

Lietuvių Kongreso skyriaus 
prakalbose surinkta — $55.00.

Cicero, III. Literatūros Dr- 
jos 92 kuopa — $4.00.

Pastarąsias tris aukas Kon-

Klausykite ‘Ūraugo’ Radio Programu
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandų vak.

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai-

"tfl nos* Dalyvauja ge"’ t riausios meno jėgos.

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

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

sulatui pristatė “Vilnies” re
daktorius, L. Pruseika.

Cicero, IU. komisija iš A. 
Mondeikos ir A. Valančiaus 
pristatė — $40.47.

Šią sumą ‘sudėjo sekamie
ji: klebonas kun. H. Vaičiū
nas $10.CO; po $5.00: Šv. An
tano ir Liet. Kareivių Dr-jos; 
Šv. Grigaliaus choras $3.00; 
po $2.00: Dievo Motinos So
pulingos Dr-ja ir ALRK Lab
darių 3 ir Moterų Są-gos 48 
kuopęs; po $1.00: Visų Šven
tų vyrų ir moterų ir Apašta
lystės Maldos Dr-jos, Šv. An
tano parap. Namų Savininkų 
klūbas, Juozas Motiekaitis ir 
Jonas Petraitis. Smulkių au
kų surinkta $6.47.

Akron Ohio. J. V. Ra'moška 
- $20.00.

Šią sumą p. Ramoška surin- 
į ko S. L. A. 354 kuopos susi- 
‘ rinkime.

Los Angeles, California, K.
Lubin — $15.00.

Ši suma buvo surinkta per 
S. L.A. 75 kuopos suruoštą p. 
Lužienei ordino įteikimo ban
kietą.

! Melrose Park, III. ALRK 
(Moterų Są-gos 60 kuopė. — 
$10.00.

Šią auką Konsulatui prista 
i tė kuopos pirmininkė p. O. 

Urbelienė, kuri nuo savęs pa 
aukojo — $2.00.

Lietuvių Dienos Komitetas 
Chieagoje per ižd. A. Mondei- 
ką už Lietuvių Dienos ženk
lelius pristatė — $7.90.

Viso aukų — $206.97. 
Lietuvos Konsulatas

\ . • ' i, • • .

“Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO-JANUARY 21, 1940 EMILIJA MICKŪNAS

v. .K ,

'-T "' K JS 1

Gaila, kad 'mūsų kolonijoj 
lietuvius ištiko baisi epidemi
ja, t. y. ne vieningumo dar
bas, bet skaldymo darbas. Mes 
Cieeroj turime 2 namų savi-

Įnešta sumanymas rengti 
“Bunco Party” ateinantį va
sario mėnesį ir L. Petraitie
nė išrinkta rūpintis gauti tin
kamą salę.

Po to O. Urbelienė davė į- 
nešiiną, kad būtų labai malo 
nu ir gražu surengti pietus, 
Oak Forest senelių prieglau
dos lietuviams. Ne tik pietus,ninku klubus, 2 Moterų Są

jungos kuopas, o pastarais (bet sykiu ir kokią programė- 
Inikais suorganizuotas ir nnt-'lę. Jau buvo Urbelienė >ykiu

1

1 940 METŲ

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU PLATI NAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Sn VisomiR Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gau.i • Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. J 1 ietuvą Su Persiuntimu — 30c.

M a.kis Mamas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

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

CHICAGO SOKOL SALEJE
2345 South Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

dr?.

V*

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

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

z

JT

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai.
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“VALIO!” SKAMBĖJO PER BRIGHTON 
PARKO SIDABRINĮ JUBILIEJŲ; 

MAJORAS KELLY SVEIKINO
BRIGHTON PARK. — Virš cagoje. Parapijos įsteigėjas

800 žmonių — parapijiečių, 
svečių, veikėjų ir profesijona
lų pripildė Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švč. auditorijų 
pereitų sekmadienio vakarų, 
paminėti šios parapijos dvi
dešimts penkių metų sukaktu
ves.

Vakaro apvainikavimas bu
vo pasveikinimas telegrama 
nuo majoro Edward J. Kelly:

“I take great pleasure in 
congratulating the parisliion- 
ers and the Rev. Father An
thony Briszko of the Imniacu- 

įte Conception on the occa-
»n of the parish jubilee. 
our pari'sh has added im- 

measurably to the progress of 
Chicago and has given the 
city one of our judges. He is 
įjudge Zuris. Your parish is 
a credit to the Lithuanians 
in A'merica.

buvo jaunas įr darbštus ku
nigas, klebonas Antanas M. 
Briška.

Vadovaujant varg. Justui 
Kudirkai, buvusiam Lietuvos 
operos artistui, choras sudai
navo labai pasisekusiai klasi
nes ir liaudies dainas. Chorui 
pianu akompanavo muz. Juo
zas Sauris, žymus Amerikos 
lietuvių muzikas ir vargoni
ninkas.

Muzikalė programa prasidė
jo su mokyklos vaikučių pa
sirodymu. Jie publikai labai 
patiko, ypač orkestros dalys, 
šokiai ir dainavimas. Tai bu
vo dėka sesučių Kazimierie- 
čių, kurios čia mokina. Mo
kyklos perdėtinė yra Sesuo 
M. Rita.

Žvaigždės šios programos 
buvo Aldona Kirstukaitė, dr. 
Kirstuko sesutė, ir Ona Pie-
žienė. Abidvi žymios daininin- 

Edwnrd J. Kelly, ™yor”.lk.g J#s Jvi dainav0 solo 
Šį pasveikinimų priėmė o- jueįus.

vacijomis visi svečiai, kurių į 
taipe buvo ir teisėjas Jonas Labai gražiu ir sklandžiu 
T. Zūris, senas brightonpar- soprano balsu Kirstuikaitė pa
klėtis ir aktyvus parapijonas. dainavo Sarpaliaus “Vaka- 
Tarp kitų žymių svečių buvo ras” ir Vanagaičio “Aš bijau

įr

Justinas Mackevičius, prezi
dentas Standard Federal Sav
ings and Loan Association, ir 
jo žmona; Juozas Krukas, ve
dėjas Peoples Furniture Store; 
Bertulis, vedėjas hoosevelt 
Furniture Store; Al. M. Ku
mskis, žynius politikas ir Chi
cagos parkų •sistemos mana- 
džerius, ir daug kitų.

Prie programos prisidėjo 
visos geriausios šios parapi
jos jėgos, kuri šiandie 'yra 
viena didžiausių Amerikos 
lietuvių tarpe. Ji atsirado dvi
dešimts penki metai atgal ant 
Brighton Parko pelkių. Da
bar ši kolonija progresuoja

pasatkiyt”. Brightonparkietė 
Ona Piežienė padainavo Tal- 
lat-Kelpšo’s “Mano sieloj šia
ndien šventė” ir Vanagaičio 
“Dul-dul-dūdelė”. O. Piežie
nė dar dainavo solo su choru. 
“Gianina Mia” (Friml).

Ovacijos ištiko, kai šios 
žvaigždės padainavo duetus. 
Juodviejų balsai labai gražiai 
liejosi ir todėl harmoningai 
sudainavo šias liaudies dai
nas: Vanagaičio “Dainuok 
•man dainų”, Šimkaus, “Kų 
močiute, padarei?” ir Vana
gaičio “Trys sesutės”.

Taipgi solo dainavo artis
tas Kudirka, kuri's dainavo iš

kultūroj ir ekonomijoj ir yra Rigoleto “La Donna Nobile” 
viena gražiausių sekcijų Chi- ir Vanagaičio “Stasys”. Jo

tenoras pasirodė šį vakarų la
bai stiprus ir gražus. Stipriu 
tenoru dainavo taipgi šios 
kolonijos “dainuojantis dan
tistas”, dr. Kazys Svencis
kas. Jo dainos buvo “Ilills of 
Home” (Fox) ir “Širdis mer
gelių” Verdi. Jis taipgi dai
navo 'su choru “Serenuda” 
(Roniberg).

Choras labai gražiai sūdai-1 
navo dar dzūkiškų dainų, Į 
“Dziedukas”, kuomet solol 
prisidėjo žymusis visų paren- j 
girnų dainininkas, Liudvikas 
Žurlys.

lš kalbėtojų, kleb. Briško.’ 
kalba padarė didelę įtekmę į1 
publikų. Jis padėkojo visiems 
ir pridūrė: i

“Brighton Parkas dar gy-Į 
vuos daug metų. Dar, myli
mieji, pamatysime naujų baž
nyčių ant California ir 44-tos 
gatvių kampo. Parapija da
bar be jokiij skolų ačiū Die
vuliui; ir kai pradėsime sta
tyti naujų bažnyčių bus ir tuo
met mažai skolos, nes mėgin
sime pastatyti beveik ui 
cash”.

Tarp kitų kalbėtoji} buvo 
ponia Bliūdienė, viena para
pijos įsteigėjų; teisėjas Zūris, 
dr. Tadas Dundulis, kuris pa
rapijai paaukojo $25. K. Za- 
romslkis, P. Kvietkus, Val'skis, 
J. Krukas, J. Jonaitis, Liule- 
vičius, Mackevičius, Statkie
nė, Vaicekauskas, Gajauskas, 
A. Žilis, Eudeikienė, Jovai
šas, Šrupšienė, Kumskis, kun. 
Šaulinskas, kun. Jonelis ir ki
ti “old-taimeriai”.

Stasys Pieža, Chicago He- 
rald-American štabo narys, 
kuri's buvo vakaro vedėjas, 
kalbėjo tema “Mūsų jubilie
jus”.

Programa užsibaigė himnu 
“Lietuva, tėvynė mūsų”.

Iclius

Visokios nuodėmės pradžia 
yra puikybė. Eccl. X.

“Draugo” SpanstuvK Masino Fondas uDraugo” Programa '
Kus antradienis “Draugas”

Kadangi su Naujais 1940 Metais “Draugas” išeis kasdien leidžia radio bangomis iš W
padidintas 8 puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume naujų, ges stoties (1360 kilo.) lie-
moderniausių INTERTYPE mašinų, kuri kainuos $8,000.00. tuviškas programas. Užvakar

“Draugo” Bendrovės direktoriai nutarė steigti “DRAU- Dllikiai navvko ku-
GO” SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. piogiuma puikiai pavyko, ku

Aukotojai, kūne “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui į- rio,*e ‘*a"ias išpildė šv. My- 
neš $100.00 bus įrašomi į “DRAUGO" BENDROVĖS GAR- kol° ParaP- ehoro gyviui: 
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį “Draugų” iki mir-, Pranas Adomaitis, Juozas šve 
ties dovanai. j das, Jonas Lebežinskas, Pra-

Visus kviečiame prie šio “Draugo” Spaustuvės Mašinų nas Maskolaitis, Vladas Bu- 
Fondo prisidėti pagal išgalės. j „entavičius Kazvs fien-Us

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C., C. I ’"Draugo' Administratorius1 V'mas ^. Antanas Baoo-
____________ ,________ ________________________vičius- Jonas Kupčiūnas, Jus-
Chicago Žydai 
Lietuvos Žydams 
Sukelsią 025,000

“Drauge” trumpai buvo 
pranešta, kad Lietuvos Žydų 
Federacija Chicagoj pasiryžę 
sukelti Vilniaus ir kitų Lie
tuvos miestų žydams šelpti 
$25.000. Konferencijoj, kurioj 
padaryta toks nutarimas, da-

r
dėinesį į tai, kad Lietuvos žy- 'as Skimelis, Antanas Pauža, 
dai yra laimingi būdami de-'Albinas Rauskinas ir Kazys 
mokratinės ir tolerantingos j Bogusevičius. Vedėjas Niko-

demas Kulys.

lyvavo ir Lietuvos konsulas rezoliucijos: viena Lietuvos
P. Daužvardis, kuris savo kai 
boję nupiešė Lietuvos teisin
gų politikų ir jos dabartinę 
padėtį, lietuvių tautos įgimtų 
tolerantiškumų ir taikingumų 
bei norų su visais geruoju gy
venti ir visus lygiai bei tei
singai traktuoti. Konferenci
jos pirmininkas dėkodamas 
konsului už kalbų tvirtai pa
brėždamas pareiškė: “p. Kon
sule... malonėk perduoti mū
sų sveikinimus Lietuvos Res
publikos gerųjam ir išmintin- 
gųjam Prezidentui Antanui 
Smetonai ir pranešk jam, kad 

mes, Chicagoje gyvenų Lietu
vos žydai Lietuvų visuomet 
mylėjome, mylime ir jų rem
sime kaip materialiai, taip 
moraliai ir visaip kitaip”. Ši
tam pareiškimui visa audito
rija išreiškė griausmingų pri
tarimų atsistojimu ir rankų 
plojimu.

Lenkijos Žydų Federacijoj 
atstovas sveikindamas konfe
rencijų atkreipė klausytojų

Užmušk baimę meile, 
meilę baime.

ne

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS
1& angliško vertė

Kun. Ant M. Karužiiklr

Mylimasis pasišaukė Savo 
Mylėtinį, o tas atsake Jam, 
sakydamas: “Ko nori, o My
limasis, Tu kurs esi mano a- 
kių reginiu, mapo minčių mi
ntimi, mano meilės meile ir 
mano tobulumų pilnumu — 
taip, ir mano pradėjimų vers
me ? ’ ’

Lietuves vaikais, su kuriais 
dalyvauju^ ir jų Tėvynės de
mokratiškas konsulas. J ie, esu. j lš Joseph Klein automobi- 
jau gyvuoja 32 metai, o Len- lio, kuris stovėjo prie 2738 W. 
kijos konsulo savo tarpe dar Į Drvision St., brangakmeniui
nesu turėję. 1 vagys išvogė už $450.00.

I
Konsulų Daužvardį išlydė 

jus, tuoj buvo priimtos dvi DON’T BE GREY

URBA O ė Iii Mylintieme. 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms. 

— h- Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAPayette 5800

Prezidentui, o kita aukų rei
kalu. Abi rezoliucijos buvo 
priimtos visais balsai?.

Lietuviai turėtume? imti iš 
žydų pavyzdį. G. R.

Didžiulis Parengimas
SO. CHICAGOS, Šv. Juoza

po parapijos žmonės, rengia 
iškilmingų vakarienę pagerbi
mui 'savo gerbiamo klebono 

| kunigo Mykolo G. Švarlio ir, 
visų parapijos prietelių.

Tas pagerbimas įvyks gruo
džio 17 dienų Šv. Juozapo pa
rapijos svetainėje, So. Chica
goje. Iškilmės prasidės 5 vai. 
vak., o vakarienė prieš 7 vai. 
vakaro.

Tas pagerbimas rengiamas 
dėl parapijos paramos. Prašo
mi visi klebono giminės ir 
prieteliai dalyvauti.

Visiems dalyviams užtikri
name, kad būsite patenkinti 
<r linksmai laikų praleisite.

Kviečia Rengėjos

No bleaching r«qafrrd to 
ooftea tha hair whoa yoa ano 
CLAIROL. YoaTl Vva tha i 
•b yoar lunr dob aurui, 
looking color that

NOW.

i gray hair. Orr/ bak 
■mfcaa yoa look old and taai ofe 
Try the Modern* Method for C«L 
«sh« HMr ... CLAIROL. YoaTl

MACARONI-
AND-CHEESE

READY IN 9 MINUTES

Remkite Savuosius 
Biznierius

•ART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN 

•erlauaiaa Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phoae 9000 MO W. lfith Ava.

Religious Christmas Cards
for $1-00

(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 each card is exquisitely and
• beautifully made, a veritable artistic triomph. 
Third, these cards are distinctly Catholic, with pic-
• turės and scriptural texts chosen in full harmony
• with the true meaning of the birthday of the
• Christ-Child.
Fourth, by huying our assortment you are giving a
• Christmas gift to the Christ-Child and to our
• struggling missionaries in the fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to the
• support of our missions.

As a Special Premium, we are including a pro- 
fusely illustrated booklet of the life of BĮ. Gemma 
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 urge onr 
friends to u'se P.M.O. or check when mailing. Ad
dress orders to:

MISSION PROCURE 
DIVINE WORD MISSIONARIES

Techny, Illinois

Šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti 
“Drauge,” ofise, 2334 South Oakley Avenue.

H0W 10 CLIANSE AND SO01HE

TIRED
STRAINED* EYES

Pastovumas -■
Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas:

• Don’t suffer from burn
ini, smarting eyes.
Murinę brings you 
ąuick, amatinį etiitf.
Murine’s six eztra in
gredients completely 
araeh eway eye irrita- 
t/on-make your eyes feel
clean, fresh, alive I Ūse Murinę t vice daily. 
•Evr stTain due todust, dri ving, glarr, r1rw work. 
movies, reading, late hours. Murinę vili not cor- 
rect eye deficienetoe. For treatment of orgsniesye 
disorders, aee a competent prafcMknal at once.

11
Al ,

fe E Ve s
ALI DRUG STORES j

įsigykite Nauja Giesmynų. Jame 
rasite Vlalema Metama Bažnyčloa 
Oleamea.

Oleemea lr mjslkų patvarkė 
▲nt. 8. Poclua.

Lilei d o C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygoa kaina — 50 centai, pri- 
dedant 1® oentų peraluntlmul.

GIESMYNAS

LIETUVIŠKAS
MItOLĖUS 

Šlovinkim Viešpatį.
MIMoe lr Mlžparal. I.letuVIikal 

tr Lotynlžkal, vlalema 8ekmadle- 
nlame lr Šventėme, lr kltoa Mal- 
doe Ir Giesmėm. Antraa patalaytaa 
leidimas. Paražė Kan. ▲d. 8aba- 
llauakaa. Stipriais ndos virtais, 
kaina — 1.75. Reikalaukite 11:
DRAUGAS PUB. 00. 

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinoli

%

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra jsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MOŠŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Scc y.
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

iki >5,000.00 Federalinėje įstaigoje.

AMR III A M P C patarnavimas HMDULHIiIjl diena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

AithunB.
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court » 
CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ORIAUSIA Ht DIDŽIAU BIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
Tek LAFAYETTE 0727___________________________ a_____

n V Y A I koplyčios visose L-' * * Chicagos dalyse

Klausykite mflaq nulio programo Antradienio ir
><» rytais 1O.OC valandų, U WHIP stoties (KM.)

Ba Povilo žaltlmlern.

Laclmcz ir Simai
2314 We»t 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULhnan 1270

J. Liileviciiis
S. P. Mažeika
Amtanas M. Phillips

Albert V. Petkus
P. J. Ridikas

4348 So. California A ve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908

J646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Ave. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted SL 

Telefonas YARds 1419

n ?;■ y;.
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Ketvirtadienis, gruod. 14, 1930

Jubiliejaus Pabaiga 
Atžymėta Turtingu 
Koncertu

AVEST PULLMAN. Po bai 
Rytinių iškilmių ir puotos su-, 
lėj, ŠS. Petro ir Pauliaus pa
rapijos 25 metų jubiliejaus 
sukaktis buvo baigta bažnyti
niu koncertu praeitų sekma
dienį. Turiningų programų iš
pildė parapijos chorus pagie
dodamas dvi giesmes: “Sku
bink prie Kryžiaus” — liau
dies ir “Avė Maria” — Batt- 
munn. Sasnausko vardo vyrų 
choras — pažiba Chicago lie
tuvių dainos mene ■,— išpildė
šiuos veikalus: “O Doctor Op- šio pradžioje, diena — ketvir- 
thne” — Mitterer, “Vere La-.tadienis. Įžanga asmeniui 25 
nguores Nostros” — Litti, centai.

Iš ARD 2 Skyr. Ekstra 
Sus-mo ir Pantry Party

BRIDGEPORT. — Šv. Jur
gio parapijoje iškilus sku
biems ir svarbiems klausi-1 
mums, įvyko trumpas susirin-! 
kinius aptarimui nebaigtų nu
tarimų priešmetiniame susi
rinkime gruodžio 1 d.

Sužinotu, kad parengimas 
Akad. naudai įvyks sausio 28 
d. Įdomų ir jaukų lošimų iš
pildys ARI) jaunametės cice- 
rietės. Apie programų bite vė
liau.

ARD 2 skyriaus draugiškas 
— sočiai vakaras įvyks sau-

“Jerusalern Surge” — Pero- 
•si, “Avė Maris Stella” — C. 
Ett, “Laudate Domi num” — 
C. Ett.

Sasnausko vardo vyrų cho
ras yra pasiekęs aukštos kul
tūros. Tai jau nesykį yra pa
rodęs, taip pat parodė ir šia
me bažnytiniam koncerte. Vi
si kūriniai išpildyti darniai, 
harmoningai. Ypatingai klau
sytojus nuteikė vargonišku 
grynumu išpildyti “Vere La- 
nguores Nostros” ir “Avė 
Maris Stella”. Tr nenuostabu, 
nes choro dirigentas ir įkvė
pėjas komp. A. Pocius, kaipo 
įgudęs chormasteris ir kaipo 
toks sugeba chorų: palaikyti
aukštumoje ir puikiai valdy- ^'meilėje ir

Apie visa tai spaudoje bus 
vėliau. Į ARI) centro susirin-, 
kimus įgaliota dar 1 atstovas.

Į Šv. Jurgio parąpijos Ka
talikų Akcijos komitetų įga
liota 4 atstovai: JuozApina 
Šaltėnienė, Ona Milašienė, Ma
gdalena Okonienė ir J. Šlio
geris.

Katal. Alke. Komit. susirin
kimas įvyks sausio pradžioje 
1940 m.

Pirm. A. Vaišvilienė nuo
širdžiai dėkoja visiems-oms 
nariams-ėms už pavyzdingų 
nuoširdų susiltlausimų sėkmi
ngoje visoje 1939 metų dar
buotėje ir prašo visų narių 
melsti Dievų palaimos, taikos

vieningumo ir įš-
ti. Į tvermės jai pačiai. O ji pa- 

Isižada melsti Dievų tų pečių

“DRAUGO” KONTESTININKį) SUSIRINKIMAS
Svarbus susirinkimas šaukiamas visų kontestininkų — 

kurie jau įstojo ir taipgi kurie norėtų įstoti, ketvirtadienio 

vakarų, Gruodžio 14 dienų, 8 valandų vakare, “Draugo” ofi

se, 2334 South Oakley Avenue.

polio. Thomas Lawlor laido
tuvėse. Grįžęs jis pasigedo sa
vo revolverio, Kalėdų dovanų 
$1 pusto ženklais ir $100.00. 
Jiems nesant namie vagys pa
sinaudojo.

gruodžio 15 d., 9 valandų va
kare, daktarų Strikol ir Vežei 
ofise, 4645 So. Ashland Avė. 
Svarbu. Bus valdybos rinki
mas 1940 metams. Atvykite 
visi ir laiku.

Dr. A. J. Gussen, sekr.

Žemaičių Kult. Klubo prieš* 
metinis susirinkimas įvyks 
1939 m. gruodžio mėn. 14 d, 
7:30 vai. vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Bus 
renkama valdyba ir daug ki
tų svarbių reikalų svarstoma.

B. A. šauklys

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Parengimai
Lietuvių Studentų dramos 

' ir dainos vakaras įvyks setk* 
madienį, gruodžio 17 d., Da
riaus ir Girėno salėj, 4414 S. 
AVestern Avė. Įėjimas 55c. Ka
sa bus atidarą nuo 4 vai", po
piet. Po vaidinimo bus šokiai.

B. P.

Pranešimai
Amerikos Lietuvių Daktarų

Al Smith, buvęs New Yoilko gubernatorius .mėgina naujų,Drauffijos priešmetinis suski,
šokį. (Acme telephoto)

State St. Tūbos 
Jau po vandeniu

Vakar nuleista jio upe po
žeminio traukinio tūbos, ku
rios jungs Chicagos požemi
nį susisiekimų.

Tūbos yra 390 pėdų ilgio, 40 
pėdų pločio, 23 pėdų aukščio 
ir sveria apie 30 tonų.

Rogers Parko Bankas 
Išmoka $49,453

Šiomis dienomis Rogers
Be choro, solistai M. Ja- .... . r, , , , , -x„ ’ . malonių visiems-oms nariams-, Park uždarytasis banka's iš

misanskienė balso spalvingu-'. , y- - , . ' , q, . • +1 ° ems sekančiais metais. i moka ketvirtą
mu sujungtu su giliu jausmu 
išpildė “Salve Regina” — Da- 
nna ir “Panis Angelicus” — 
Francli, o dain. K. Sabonis 
“Tėve Mūsų” — Vanagaičio.

tiražų pamokslą apie gies
mės pradžių ir jos reikšmę ba
žnyčioje pasakė kun. J. Ja
kaitis, MIC., o palaiminimą 
Šv. Sakramentu suteikė kun. 
J. Mačiulionis, MTC.

Po koncerto parapijos salėj 
svečiams ir savo parapijos 
chorui turtingas vaišes iškėlė 
klebonas kun. A. Linkus su

ir paskutini
Sus-mas baigtas. Po to se-1 dividendų — 5.95 nuoš., kas

kė vietos sesučių mokytojų 
naudai Pantry Party.

Pantry Party visuose daly
viuose paliko malonius įspū
džius. Ir seselėms papildė ‘,pa- 
ntrę’ valgomais produktais ir; 
pinigais.

ARD 2 skyrius širdingai dė
koja visiems, kuo nors prisi- 
dėjusiems prie min. pasekmių. 
Taip nutarta daryti ir kas
met.
“Draugo1” vajus

“Draugo” vajaus reikalais

sudaro $49,453. Suma paskir
styta 5,112 depozitorių.

Nuo 1932 m. užsidarymo 
dienos bankas yra išmokėjęs 
39.95.
---- I— . --------
jai bus paskelbti vėliau (dr. 
Rakauskas jau pasižadėjo).

Rengia Katal. Akc. Komi
tetas.

likimas įvyks penktadienį,

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bukletam Sutelktam P*, 

taruarlmą.

Linksmas Patarnavimas ▼Įsiems

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

Tel. Victory 9670
d!

parapijos komitetu. Bankiete prakalbęs įvyks sausio 14 d. 
pasakyta visa eilė kalbų. S-s ' 1940 m. parap. svet. Kalbėto-

U. S. 'mėgėjų golfo čempijonas R. L. Riggs, Los Angeles, 
Cal. ir čikagietė C. A. Fisclier, kurie šiomis dienomis vedė. 
(Acme telepboto)

7 Metų Vaikas žuvo 
gelbėdamas kitę

7 metų Joseph Caloto ir jo 
pusseserė Eilėn DeMaggio 3 
metų ėjo skersai gatvę. Juos 
užvažiavo sunkvežimis. Vai
kas, norėdama's mergaitę iš
gelbėt bandė jų nešti, bet pats 
žuvo.

Norman Thomas
Antradienio vakare, North 

western universitete kalbėjo 
socialistų partijos vadas N. 

1 Thomas ir New Yorko kon- 
gresmonas Hamilton Fish, ku
rie kaltina komunistus dėl 
Suomijos naikinimo.

Toliau savo kalbose
kvietė Amerikų stovėti nuo 
šaliai nuo karo.

BAKING WV POWDER
S^mc Price Todaų, 
as 45 Years Aqo 
25ounces25<?

I>°Me

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVĘRNMENT

2 Metų Sukaktuvių Išpar
davimas tęsis iki gruodžio 

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

dabar $3.95.
Garantuojame sugarbenuoti 
visus plaukus. Steam oil 

treatment.
Shampoo ir Wave, regulia

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

SHOP

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

16 metų patyrimo.

PAMOKSLŲ
} Kunigai turėtų įsigyti
į Vyskupo Petro Pranciš- 
j kaus Bučio, M.I.C. para* 
K§ytą

400 puslapių knygą..

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

Chicago, III.

Liaten to and Advertiae over,

nUMECH’S yugosuv’mm
FoUt Svnga and Muaia 
Tambaritza Orchestra

WWAK, Bvery 8wbj 1 to i 
fM S. Claik St-, Chicago — Har. SIMM

•.♦r

.lle

Policininkui 
dalyvaujant laidotuvėse

Užvakar policininkas P. J. 
J. Šliogeris Kelly su žmona dalyvavo buv.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764

BE

KLAUSYKIME
Šaltimiero
LIETUVIŠKŲ RADIO
nnAAniuli 18 STOTIES

PROGRAMŲ ko.

RYTMETINI!)
10:00 VAL. RYTO

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.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEVVICH,

=8

Standard Clnb

Chartercd by U. S. Government 
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED

4192 ARCHER AVENUE

VAL.: 8 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;00 v4 v.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiea naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnenintų išmokėjimų. 
(Išgaunu geria us J atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdeginsiu namų). Danui 
paskolas ant nanjų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 melų. Reikale kr* ip- 
kttės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LKNGVAI8 IJtMOKfcJIMAIR

Barskis Furniture House, Ine.“rai sora of rara furniture” bince imm

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

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLEP IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokia Kainą i

’1M ”$1,60 J4-5 Kvortos.
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ 

15c. DKINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

Clnb
H-v ” 

1

CLASSIFIED
Parsiduoda arba išmainoma biz- 

blzniavą namų Brighton Parke. Ger 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininkų telefonu — Nevada 
8039.

kontraktraktoriai

Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai, — lengvi 
mokėjimai. Terzn Constmctlon,
7516 Smith Damen Avė. Phonę 
SF.EIey 8083,

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fietų namą, su garadžium 
ant privataus namo. KreipkltAs adre
su: 3943 Wrst Jaekson Blvd., tele
fonas Nevada 8OS9.

RENDON FUETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenne.

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNTS 
Pardavimui pilnai (rengta groser- 
nė; medinis namas. Atsišaukite:
4225 Princeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie- 
tų Amerikos .respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paleškc 
savo artvmų giminaičiu PRANO 
DEVEIKIO Ir ONOS DEVEIKYTĖS- 
PUMPUTIENĖS (?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti } dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio 11 
Argentinos parvežtąjį sluntlnĮ.

PARDAVIMUI NAMAI 
▼lenas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenne: antras talpg
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
KrelpkitAs | Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chicago. Illinois

PARDAVIMUI NAMAS 
B kambarių medinis namas, ki

štu vandeniu apšildomas; ant dv 
Jų lotų. 2 karų garadžius, 111 
So. Albany Avė. Atsišaukite; Bevi 
ly 4883. Bargenas.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 PETROLEUM CARBON ' COKĖ.‘ perkant

___ —______________________________ :  ... ... . ____________________ * J __________ nua ar daugiau, tonas,.. >7.75. Sales tng ekstra.


