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TRUMPAI
Rašo I. Sakalas

“Mūsų obalsis: Už Pro
gresų, Taiką ir Demokrati
ją’’. Tokiu šūkiu puošiasi A- 
me rikos lietuvių komunacų 
laikraščiai, kuomet jų aukš
čiausias ciesorius Stalinas 
triuškina Suomijos progresą, 
taiką ir demokratiją. Visas 
pasaulis tuo piktinasi. Tik 
reikia stebėtis, kad lietuvių 
tarjM* randasi tokių žmonių, 
kurie džiaugiasi XX amžiaus 
liarliarais, užpuolusiais tai
kingas, progresingas Pabal
tas valstybes, sykiu ir jų pa
čių motę-Lietuvą.

Atsimename, kiek piktų žo 
džių, kiek prakeikimų lietu
vių komunacų spauda leido 
.Japonijos adresu, kai toji už
puolė ramią Kiniją. Net au
kas rinko kinams padėti at
mušti imperialistus ir nusuk
ti japoniškai Indrai galvą. O 
kai dabar raudonoji Rusija 
užpuolė ramią Suomiją, tai 
komunacai nei vieno pikto žo
džio, nei vieno prakeikimo ne
paleido Stalino adresu.

Pasauly nėra didesnių vei
dmainių.

Yra faktas, kad Vilniaus 
užgrobimas spalių 9, 1920 me
tais, gen. Želigovskio nebuvo 
galutinas tikslas. Tai buvo 
pirmas žingsnis visai Lietu 
vai užgrobti. Spalių 16 d. tai 
pradėjo aiškėti, kuomet, ga
vęs paspirties iš Varšavos, 
Želigovskis puolė lietuviu’? 
tarp Vilniaus ir Kauno. Į 
frontą atvyko šarvuotas trau
kinys, pasirodė tankai ir lėk
tuvai, lenkų gauti iš prancū
zų. Tautų Sąjungos kariškos 
komisijos pastangos — sulai
kyti lenkus tuščios. Tik Širvin
tai ir Giedraičiai atšaldė “su
kilėlių” karštį. Net pats gen. 
Želigovskis vos paspruko iš 
lietuvių, palikdamas savo kar
dą.

Jei Želigovskio planai būtų 
mvę jvykdinti, šiandie nebū- 
li ir Lietuvos, kaip nebėra 

Lenkijos.

Bnvo pasklydę gandai, kad 
gen. Želigovslkis Hitleriui bai
giant triuškinti Lenkiją, nusi
žudęs. Gandai pasiliko gan
dais, o vėliau pranešta, jog 
jis ramiai sau sėdi Vilniuje.

Šitas prošepanas yra atsa
kingas už šimtus lietuvių, pra
dėjusių savo kraują ginant 
Lietuvos sostinę. Šimtai ge
riausių Lietuvos sūnų, kritu
sių prie Širviptų ir Giedrai
čių, šankia teisybės. Ką su 
juo darys Lietuvos vyriausy
bė?

VOKIETIJA TURĖS 

ALUMINO MONETAS

BERLYNAS, gr. 17. - Vo
kietijos valstybės bankas pas
kelbė. kad bus įvestos alumi- 
no 50 fenigų monetos ir ni
kelinės iš apyvartos bus iš
trauktos.
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Suomija šaukias karines pagalbos
GILIAI ĮVERTINAMA 
PASAULIO UŽUOJAUTA, 
MEDŽIAGINE PARAMA

Bet Suomija reikalinga 
karinės pagalbos, sako Ryti

HELSINKIS, gr. 17. — 
Suomijos premjeras Risto Ry
ti atsišaukia j civilizuota pa
saulį 'prašydamas suomių tau
tai pagalbos.

Suomija gilia įvertina pa
saulio užuojautą suomių tau
tai ir kontribucija'?. Bet to 
nepakanka. Suomija turi gau
ti karinę pagalbą prieš begė
dišką ir smurtinį sovietų už
puolimų.

Suomija giliai įvertina pa- 
ja, bet ilgainiui jie negalės at

laikyti prieš sovietų Rusiją,

kuri turi didelius medžiagi
nius ir žhnonių išteklius.

Premjeras sako, kad Suomi
ja kovoja ne vien už savo li
kimą, bet podraug ir už visų 
mažųjų tautų nepriklausomy
bę ir laisvę. Kai ji laimės, vi
sos 'kitos mažosios valstybės 
jausis stipresnės.

Risto Ryti sako, kad Suo
mija nori taikos. Deja, Krem
lius pasiryžo Suomiją užka
riauti ir susovietinti. Taip ne
gali būti. Tad Suomijai bū
tinai reikalinga karinė pagal
ba.

Suomijos šiauriuose kovoju suomiai kariai vilki baltas uniformas, kad raudonieji 
sniege. (Acme telephoto).

jų nepastebėtų

RAUDONIEJI
FRONTUOSE

HELSINKIS, gr. 17. —
Suomių karo vadovybė vakar 
vakare pranešė, kad Kareli
jos tarpjūryje raudonųjų su
keltas atakas ne tik atmušė, 
bet raudonuosius sutriuškino 
su milžiniškais jiems nuosto
liais. Raudonieji naudojo 50 
tankų, kurių 10 sunaikinta ir 
keturios įspruko į suomių po
zicijas ir pasidavė.

Kituose rytinio fronto ba
ruose raudonieji taip pat su 
dideliais nuostoliais atmušti 
ir pakirstas jų veržimasis 
Suomiją pusiau perskelti.

Suomiai pripažįsta, kad 
Arktiiko fronte suomių 'ka
riuomenė atsimetusi į naujas 
pozicijas. Sakoma, tas daro
ma raudonuosiąs įtraukti į 
spąstus ir sunaikinti. Suomiai 
viliasi tai atlikti.

PATYS VOKIEČIAI 
NUSKANDINO SAVO 
LAIVĄ

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
gr. 17. — Iš šio uosto išplau
kusį jūron vokiečių karo lai
vą Adimirai Graf Spee patys 
vokiečiai nuskandino susprog
dindami. Sakoma, tas atlikta 
Hitlerio įsakymu. Jo laukė 
britų karo laivai.

SUOMIAI PASITAISO 
SOVIETŲ LĖKTUVUS

HELSINKIS, gr. 17. —
Suomiai nusprendė pasitaisyti 
priverčiamus nusileisti ir ma
žai sugadintus sovietų lėktu
vus. Bus naudojami karui.

10 METŲ PREZIDENTUI 
TERMINAS

TBGUCIGALPA, gr. 17. — 
Hondūras respublikos kong
resas šalies prezidentui tar
nybą pailgino dešimčiai metų. 

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VISUOSE
PLIEKIAMI

VOKIETIJA UŽDARE 
PASIENIUS

BERLYNAS, gr. 16. —
Vokietijos vyriausybė paskel
bė, kad naktimis uždaromi vi 
si Olandijos, Belgijos, Dani
jos, Luxemburgijos ir Švei
carijos pasieniai. Tas nelie
čia traukinių.

MAISTO KORTELĖS 
ČEKAMS

PRAHA, gr. 17. — Nacių 
protektorato autoritetai nus
prendė prieš Kalėdas įvesti 
•maisto korteles čekams Bohe
mijoj ir Moravijoj taip, kaip 
yra Vokietijoj. Vadinasi, mai
sto įsigijimas bus suvaržytas.

PLANUOJAMI DIDESNI 
BOMBONEŠIAI

WASHINGTON, gr. 17. — 
Karo departamentas planuoja 
įsigyti eilę dukart didesnių ir 
didesnio greičio bombonešių.

1,000 DOL. UŽ PENKIŲ ( 
DOLERIŲ MONETĄ

NEW YORK, gr. 17. — Per 
varžybas čia už 1,000 dolerių 
parduota 1851 metais nukalta 
penkių dolerių auksinė mo
neta.

SUOMIAI VIENI GALI 
KOVOTI IKI PAVASARIO
AVASHINGTON, gr. 16. — 

Amerikos Raudonąjani Kry
žiui pranešta, kad suomių ne 
gausinga kariuomemė galės 
pati viena atremti gausingas 
raudonųjų gaujas iki pavasa
rio. Iki to laiko, rasi, bus su
laukta kokia nors pagalba. 
Rasi, jiems gelbėti bus pasių
sti savanori!) tarptautiniai le 
gijonai su ginklais ir karo 
medžiaga.

Atsižvelgus to, Amerikos 
Raudonasis Kryžius paskyrė 
250,000 dolerių suomių šelpi
mui. Tš tos sumos 100,000 dol. 
tuojau panaudojama, kita da
lis paskiau bus panaudota. 
Tai daugiausia šiltų drabu
žių ir vaistų jsigjjimui.

Suomių kariniai vadai pa
reiškia, kad jei suomiai susi
lauks karinės pagalbos, karas 
ilgiai bus vykdomas ir bus vii 
ties suomiams apginti šalies 
nepriklausomybę.

OLANDŲ MISIJA 
BERLYNAN

HAGA, ,gr. 16. — Olandų 
misija išvyko į Berlyną ekono 
uliniams pasitarimams.

NEIŠTIRTAS
PILIAKALNIS

VIEKŠNIAI. — Prie Gy
vulių dvaro. Virvytės upės 
krante, yra dar gerai užsilai
kęs piliakalnis ir Šalia jo iš 
senovės vadinami karių ka
pai. Prie paties piliakalnio ir 
jo apylinkės randama įvairių 
ir retų senienų. Nei piliakal
nio, nei jo apylinkės niekas 
nėra tyrinėjęs.

Dirbant žemę rastųjų ver
tingi) senienų daugumas žū
va, nėpatekdamos į sauges
nes tinkamas vietas.

IŠ PLUNGĖS

SUOMIJĄ UŽKARIAUTI 
MASKVA SIUNČIA 
BE MANKŠTOS VYRUS

Į HELSINKIS, gr. 17. — Suo
mių kariuomenės vadai ir ko- 

■ respondentai pripažįsta, ikad 
!Suomiją užkariauti ir paverg
ei Stalinas siunčia apgailėti
nus tvarinius, kokių niekur 
kovų laukuose nematyta mo
derniais laikais.

Karelijos tarpjury paimti 
nelaisvėn sovietų kareiviai y- 
ra pusbasiai, be tinkamų dra
bužių, išalkę. Jie yra 40 iki 45 
iii. amžiaus atsarginiai. Vi'si 
darbininkai. Pašaukti kelių 
mėnesių tarnybai. Be jokios 
'karinės mankštos. Daugumas 
iš Leningrado ir apylinkių.

Duoti jiems ginklai, išrikuoti 
ir pasiųsti karo laukan.

Jie džiaugias patekę nelais
vėn, nes turi maisto ir šilu
mos. Bet apgaili savo dalią, 
kad nemokslinti kariauti. Sa
ko, sovietų kariuomenė skau
džiai nukenčia dviem fron
tais. Iš priešakio ją šluoja 
suomiai, o iš užnugario — 
slaptosios policijos (čekos) a- 
gentai.

Suomių karininkai pareiš
kia, kad raudonųjų kariuo
menė yra niekas daugiau, kaip 
tik patrankoms pašaras.

MIRĖ PANAMOS 
PREZIDENTAS

PANAMA CITY, gr. 17. — 
Penonome miestelyje vakar 
širdies liga staiga mirė Pa
namos respublikos preziden
tas Juan Deniostenes Aroso- 
mena, 59 m. amž. Prezidentu 
buvo išrinktas 1936 metais.

ITALIJA SUSITARIUS 
NESIKIŠTI Į KARĄ

ROMA, gr. 17. — Italijos 
užs. reikalų ministras Ciano 
pirmą kartą iškėlė aikštėn, 
kad Italija yra sutarius 'su 
Hitleriu nesikišti Vokietijos 
karan. Be to, premjeras Mu
ssolini visados pasirengęs 
darbuotis už taikos grąžini
mą.

“Fašistinė Italija įvykių 
eigą seka su budėjimo dva
sia,” sako ministras Ciano, 
“ir pusirengusi visuomet dar

buotis už karo nutraukimų. 
Bet ji taip pdt griežtai pasi
ryžusi savo žemės, oro ir jū
ros trafikos interesais, po>- 
draug ir prestižą saugoti ir 
ginti, kaip tas deru didžiajai 
valstybei.”

Ciano be kitko pabrėžė, kad 
Balkanai priklauso Dalijos 
erdvei ir fašistai neleis ten 
kam nors pašaliniam propa
gandą vykdyti.

Plungės k 1 eismą kan. P. j 
Pūkį, kurio pastangomis ir j 
rūpesčiu pastatyta didžiulė 
bažnyčia, ir už kitus kat. Baž
nyčiai nuopelnus pop. I’ijus 
XII pakėlė į savo Rūmų Pre
latus.

Moderniausia Žemaitijoj 
parapijos salė, kuri taip pat 
klebono kan. Pūkio iniciaty
va buvo statoma, jau galuti
nai baigiama. Dabar eina vi
daus rengimo darliai.
Plungės Miškų Urėdija šiais 

metais pasistatė modernius 
dviejų aukštų rūmus, į ku
riuos šiomis dienomis jau per
sikėlė urėdijos raštinė, urėdas 
ir kiti tarnautojai. Sis pasta
tas dabar yra vienas iš gra
žiausių Plungėj.

Pabrangus silkėms, gyven
tojai daugiau pradėjo vartoti 
žuvį, kurios šiuo metu į Plun
gės rinką nemažai atvežama 
ir kuri yra visiškai nebrangi.

Gatvė-, vedanti į geležinke
lio stotį, yra visiškai mažai 
apšviesta. Išėjęs iš stoties be 
kišeninės lemputės ir neban
dyk į miestą eiti, nes pirma 
pateksi į gilų griovį.

BAGDONUI SKIRTA 
VIENERI METAI 
DAUGIAU KALĖTI

Ryšium su “skurdžiaus” J. 
T. Kelly testamento suklusta 
vimu 1935 metais tarp kitų 
grabininkas John, J. Bagdo
nas teisinio nuteistas nuo 1 iki 
5 metų kalėti ir priede dar 
vienerius metus dėl teismo p« 
niekios.

Bagdonas eina pirmąją bau 
smę, o dėl antrosios apeliuo
ta. Dabar Hlinoiso vyriausias 
(eismas ir vienerių metų bau
smę patvirtino.

NORI BŪTI PREZIDENTU

UVALDE, Tex., gr. 17. — 
Viceprezidentas John Nan- 
ce Garner vakar formaliai 
pareiškė, kad jis priims no
minaciją į prezidentu'?, jei 
nacionalinis demokratų parti
jos suvažiavimas skirs jį kan
didatu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — ] 

dalies debesuota ir viduti] 
temperatūra.

Saulė teka 7:13, leidžia 
4:20.

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

Metama $6.00; Pusmečiui $3.80

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave. 
Ohicago, UI.
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Karas, Taika ir Mes

daug norų ir jausmų, kurie nesupranta, kad 
krikščionybė reikalauja ne tik velnių valdy
ti, bet ir angeliškai klausyti, esti sunku būti 
krikščionimis, šitokie žmonės sunkiai duo
dasi tvarkomi ir ribojami.

Karų ir masinių žudynių žmonija yra bau
džiama ne tik už politines labdarybės, bet 
ir už kasdieninių žmonių santykių barbary
bes. Juk tarptautinės žiaurybės yra ne kas 
kita, kaip paskutinis kasdieninių barbarybių 
tarpsnis. Mes esame pasidarę žiauresni ir už 
laukinius. Todėl už tai turime ir atkentėti. 
Dievinius dalykus pažinsime, imsime jųjų il
gėtis ir iš pat sielos gelmių atgysim naujam 
sielos gyvenimui tik kentėdami.

Paaktultjisi Bazips Problema PRor

Aną dieną iškilmingai buvo pagerbtas di
dis veikėjas darbininkų tarpe ktm. ur. J. 
W. Maguire, kuris minėjo sidabrinį kuni
gystės jubiliejų. Jį pagerbti susirinko 1,500 
visuomenės veikėjų ir darbininkų vadų. Ju
biliatas yra buvęs Šv. Viatoriaus kolegijos 
rektorius.

• v •. ■
Liublino miestas, Lenkijoj, yra “garsus” 

ir istoriškas tuo, kad ten buvo ■ sudaryta 
tarp Lietuvos ir Lenkijos Liublino unija. Bet 
nuo dabar jis dar labiau pragarsės, nes Vo
kietijoj naciai žada padaryti jį antrąja Je
ruzale. Ten dabar yra gabenami žydai iš 
Čekijos, Moravijos, Austrijos ir pačios Vo
kietijos.

XX Amžiu's rašo: Konkor
datas tarp Vatikano ir Lietu
vos jau 12 metų sudarytas. 
Dėl jo vykdymo tebeeina pa
sitarimai jau eilė metų. Buvo 
paruoštas paskutiniais metais 
konkretus susitarimo projek
tas. Visuomenės pats susitari
mas buvo nuoširdžiai laukia
mas. Tačiau eilė naujų įvy
kių išstūmė jį iš 'susidomėji
mo centro. Klausimo istorijoj 
nieko naujo nebuvo girdėti. 
Užsienio politikos vadovybės 
pasikeitimas naujų atmainų 
santykiuose su Vatikanu ne
davė. Nelbent personalinių pa-' 
sikeitimų būta. Lietuvos mi- 
nisteriui skiriamuosius raštus

Garsusis rašytojas ir mokslininkas F. W. 
Forsteris rašo:

Karas esame mes patys.
Karas atskleidžia pačius mūsų norus ir dar

bus ir visas iš to nuosekliai einančias pasek
mes. Taika yra dirbtinė būsena. Tąją. būseną 
mes turim tada, kada mums negręsia mūsų 
pačių būdo ir veikimo pasekmės. Tokiu būdu 
mes skaudžiai klaidingai vaizduojamės ir ne
matome, kad karas yra tikriausias mūsų pa
čių padaras, ir kad jo veltui nei sau patiems 
nei kitiems nepripažįstame.

Ir nusiginklavimo^ ir tarpininkų ir savi
saugos taika yra vaizduotės padaras... Sau
gumo grąžinti negalima, nes visur kur lindi 
karas. Karą rasi pačiose žmogaus gelmėse. 
Karas šėldamas mauroja kiekvienoje taikos 
ir gerovės organizuojamojoje komisijoje ar 
konferencijoje. Karas šaipydamasis išolaško 
visus tųjų komisijos narius.

žiauriosios ir nesulaikomos tarpusavinės 
žmcnių priešybės yra visuotinis gyvenimo 
reiškinys.

Tosios priešybės net ir geruosiuose papras
tuosiuose žmonėse kaimyną kaimynui nuodi
ja. Juo daugiau žmogus esti išlavintas, tur
tingesnės vaizduotės, gilesnio proto, juo karš
čiau trokšta garbės, daugiatpreikalauja, la
biau pavydi ir atkakliau ieškB teisybės. Vie
nas kitą žudo recenzijomis. Tikroji gyveni
mo tema yra šitų sakinių mintys: ' Jis man 
pastoja kelią, jis mane išstumia’’. “Jūs už
stojai man šviesą”. “Jie mane stabdo’’. 
‘■Pasaulyje mūsų yra vienu per daug’’.

Dėl to karas tik tada galės pranykti, kai 
bus pranykęs šitoks, kokį dabar matome, 
žmogus; tai yra, kai žmogus bus pakeistas, 
kai į jo vargingą dulkių ouveinę bus įėjusi 
ir ėmusi veikti visai kitokia būtybė, vado
vaujama ne žemojo pasaulio, bet aukštybių.

Visi stebisi vieno žvėryno savininku, kad 
jis sugeba vienamę narve sugyvendyti šunį, 
pelėdą, beždžionę ir katę. Bet daug lengviau 
sugyvendyti gyvulius, kaip žmones, ypač to
kius, kurie vienas kitam esti artimi ir gi
minės. Mat skriaudžiamas gyvulys nieko ne
laiko piktu, kenčia, o skriaudžiamas žmo
gus laukia tūkstantį kartų daugiau, negu tu 
jam uz padarytą skriaudą sakai ir duodi. 
Žmogus tikisi iš žemės to, ką gali duoti tik 
dangus, žmogus tau atkeršija už tiek, kiek 
dangus skiriasi nuo žemės.

Didžiausi karo kaltininkai yra ne gyvulių, 
bet žmonių aistros. Be abejo ir gyvuliai neri 
reikštis, pavydi ir trokšta garbės. Tačiau 
žmogus to geidžia pikčiau, nes turi suklai
dintą nemirtingą sielą, kuri šėlsta ir išgąs
tingai daužosi į ankštos savo gyvenimo erd
vės sienas, lyg bokšto kregždė, kuri įlėkusi 
į pastogę į langą susikulia galvą. Kainas 
nekentė Abelio ne dėl to, kad Abelis buvo 
žmogus, bet kad Dievas jį laikė vertesniu. 
Mat, velnio kankinamas žmogus tų; kurie 
gali mylėti Dievą, nekenčia. Juk net ir pa
maldžiausias nenori būti skelbiamas už save 
Dievui ir žmonėms pamaldesnio. Ten, kur 
taip e3ti, nuodėmės galybė nugali net ir at
spariausiuosius. Todėl žmonių visuomenė, at
palaiduota nuo Dievo, yra ne kas kita, kaip 
kara«, ir kerštas už pirmesnį karą. Tokioje 
visuomenėje kiekvienas stoja kitam kelią, 
drasko nervus, stumia, vilią.

Kai pykčio kuri pusė pritvinksta per daug, 
tada iš tosios pusės prasideda karas. Karas 
yra nebetveriamos įtampos atsileidimas.

Kaip sunkiai, sugyvena marti su anyta, — 
kad ir krikščionės, — jei nesupranta, ką reiš
kia gerbti kito sritį. Tiems, kurie turi per

šiomis dienomis gautame iš Romos laiške 
pranešamas įdomus dalykas: “Tuo tarpu Ro
moje viskas ramu. Italai nesirengia į karą, 
o jeigu stos, tai jau ne prieš prancūzus, o 
tik prieš vokiečius. Karas smarkiai jaučia
mas ir Romoje. Viskas brangsta. Kai kurių 
dalykų visai negalima ir gauti, pavyzdžiui 
— kavos. Gazolinas apie $7.30 už galioną. 
Negalima tat važinėti automobiliais. Dauge
lis romėnų ištraukia iš užkampių karietas 
ir pradeda arkliais važinėti”.

Taigi, išrodo, kad Berlyno-Romos ašis ne
sisuks. Hitleris italų fašistus atstūmė nuo 
savęs, sudarydamas glaudžias sutartis SU Ne
vietų Rusijos diktatorium Stalinu.

įteikiant, išryškinta tarpusa- ,jų lietuvių religiniai reikalai 
vio kalbose ypatinga padėtis (nepaisomi, bet ir grynai for-

Ne prieš prancūzus, bet vokiečius...

Lenkijai Neužjautė
J. Kruze “V-bėje” rašo: “Pereitų savaitę 

buvęs Anglijos Ministras Pirmininkas Lloyd 
'George rašė specialų straipsnį Hearsto spau
dai Amerikoje. Tame straipsnyje jis tarp 
kita ko sako, kad Suomija, kuriai gręsia pa
našus likimas, kaip Lenkijai, susilaukė vi'so 
pasaulio užtarimo ir užuojautos, kurios Len
kija dėl savo netikusios užsienio politikos 
nesusilaukė. Lenkijų, esu, tos užuojautos ne
turėjo dėl to, kad pati vos pradėjus gyven
ti nepriklausomų gyvenimų, pradėjo grobti 
kitų valstybių ir tautų žemes. Ji užgrobė 
Lietuvos sostinę Vilnių, o vėliau kai buvo 
draskomas Čekoslovakijos lavonas, Lenkija 
taip pat atkando nemažų to lavono šmotų”.

Lietuvos, kaip katalikiškos 
valstybės, toliausiai pasistū- 
mėjusios į rytus ir šiaurę, 
kaip katalikybės avanposto 
Šv. Tėvo simpatijos pasaky
tos aiškios ir nuoširdžios. Jam 
išreikštas Lietuvos tokio pat 
nuoširdus atsidavimas. Jeigu 
diplomatinės kalbos apskritai 
yra ne tik kurtuazinis daly
kas, tai dabai- galėtum laukti, 
Ikad sustoję pasitarimai galė
tų pereiti į susitarimų stadi
jų. Taip pagaliau turėtų bū
ti. To reikalauja ir pati Lie
tuvos ypatinga suminėtoji pa
dėtis. i

Padėtis dar ypatingesnė da
bar atgavus Vilniaus kraštų. 
Labai gerbiant bažnytinį hie
rarchinį autoritetų ir nelie
čiant jų, kaip sielų ganytojų, 
vis dėlto tenka konstatuoti 
faktų, kad jo inieiatyva lietu
viškos parapijos paliko be 
lietuvių kunigų^jįjie pakeisti 
lenkais. Kunigų seminarijoje 
proteguojami lenkai klierikai, 
net ne iš Vilniaus krašto im
portuojami. Paskutiniu metu, 
jau Sovietų valdymo 'metu, ar
kivyskupas eilę lietuvių kuni
gų pakeitė lenkais, atbėgu
siais iš Lenkijos. Net po ke
lis į vienų parapijų. Lietu
viams kunigams sugestionuo
ta keliauti į parapijas, kurios 
liko Sovietų Są-gcs ribose. 
Nuo savo politikos ir dabar 
jis neatsisakė. Net nematyti, 
kad jis galėtų parodyti loja
lumų Lietuvos valstybei.

Tokie daugumas ir jo skir
tieji lenkai dvasininkai. Neuž- 
mirš'kim, kad Lenkijos dvasi
ninkų didžioji dalis apskritai

Parsidavėliai
“Garsas” rašo, kad mūs lietuviški komu- , 

nistėliai taip yra pamylėję matuSkę BU8ij«,!yra k,tok'c ni'1
kad mažiausia kritika raudonosios vyriausy
bės žygių sukelia didelį jų nepasitenkinamų. 
Skaitant jų laikraščius reikia tik stebėtis 
ta eilinių komunistėlių trumparegyste ir ne
sąmoningumu aklai tikėti tai® argumentais 
ir žiniomis, kuriomis komisarai operuoja j>a- 
teisinti savo agresijų nukreiptų prieš ma
žus ir silpnus kaimynus. Pagal komisarus, 
tai ne jie kalti, kad naikinami 'miestai, kad 
žudomi beginkliai gyventojai, neaplenkiant 
moterų, vaikų ir kūdikių, bet kalti jų ma
žieji kaimynai, kad jie nenori savo laisvės 
ir nepriklausomybės atsižadėti, nenori mas
koliško jungo, kurio padaryto® žaizdos dar 
nėra užgiję.

Istorikai joj ras nemažai medžiagos Ameri
kos lietuvių istorijai.

Pirmuoju to® parap. klebonu buvęs a. a. 
kun. A. Kodis, antruoju — kun. N. Pakal
nis. Dabar klebonauja kun. K. Paulonis.

yra netekę to visuotinumo, 
arba katalikiškumo, kuris rei
kalauja objektyviau ir plačiau 
žvelgti į visu® tikinčiųjų luo
mus ir visas tautybes. Tokie 
žmonės su ypatingu atsidėji
mu plečia ir politinį naciona
listinį momentą. per bažnyčią.

Jubiliejinė Knyga
Šv. Jurgio lietuvių >parapija, Brooklyn, N.

Y., 30 metų parapijos įsteigimo ir 25 metų 
liažnyčios pastatymo sukaktuvių proga išlei
do tikrai gražių jubiliejinę knygų, kuri yra 
gausiai iliustruota. Išleista tikrai skoningai. ai‘ a\ 1 ją atsižvelgiant ten

ka būti ypačiai atsargioms su

O bažnyčia Vilniaus krašto su Bavo nawJu 1,ierard,u’ ♦>’’ 
žmonėms daug reikšmingesnė 
nei Kaunui ar Šiauliams. Baž
nyčia ir iš jos girdimas žodis 
jiems tebėra didžiausias auto
ritetas ir paguoda. O iš ten 
jiems tuo tarpu tebe^kiepija- 
nia mintis, kad Dievo žodis 
tegalįs būti tik lenkiškas. Ne
atsižvelgti į nuoširdžiai reli
gingų vilniečių dvasių ir jos 
neįvertinti — biįtų didžiausia

visokiais pareigūnų skyrimai*/ 
ar tų pareigūnų viešuoju pasi
rodymu re'iginėse iškilmėse. 
Antra vertus, 'su Vilniaus iš

vadavimu turi būti išvaduota 
nuo lenkiškos politikos ir lie
tuvio grynai katalikiška, re
liginga dvasia. Ir tai yra sku
bu. Neatidėliojant užsienio po
litikai teks išsiaiškinti dabar
tinė situacija su Apaštališ
kuoju Sostu.

Šv. Tėvas, atsakydamas Lie 
tuvos ministeriui, pažymėjo, 
kad jo rųpestis tikinčiaisiais 
nepriklauso nuo laikinių te
ritorinių ar kitokių skirtumų, 
Kad ir nepratęs staigiai sprę
sti, Apaštališkasis Sostas, rei
kia būti įsitikinusiems, atsi
žvelgs į susidariusių dabai 
nenormalių padėtį. Nenorma
lių ne tik dėl to, kad tikinčių

'maliniu atžvilgiu. Viena, Vil
niaus arkivyskupijos Lietuvai 
teko tiktai dalis, rodo®, apie 
62 parapijos. Didžioji Vilniaus 
arkivyskupijos dalis yra ana
pus Lietuvos ribų. Norėdamas 
jas administruoti, arkivysku
pas Jalbžykovskis turėtų re
ziduoti anapus Lietuvos ribų. 
Trečia, pagal konkordatą ir 
vyskupas skiriamas Apaštališ
kojo Sosto, atsiklausiant Lie
tuvos Respublikos Prezidento 
dėl kandidato politinio priim
tinumo. Pagaliau dabartiniam 
Vilniaus arkivyskupui susida
ro šiese pareigose tam tikrų 
nepatogumų kaip ne Lietuvos 
piliečiui.

Šitos aplinkybės yra užten
kami formaliniai argumentai 
tam tikroms išvadoms pasida
ryti ar padaryti.

Prisimenam, su kokiu aitru
mu net kai kurie dvasininkai 
provokavo vyskupų Matulevi
čių, kaip.jį koneveikė, iki išė
dė, tik dėl to, kad jis buvo 
lietuvis. Prisimenam ir kaip 
Vilniaus kapitulos vienintelį 
kanauninkų — lietuvį, dabar
tinį Kaišiadorių vyskupų Ku
ktų, kuris puikiai pažinojo by
las dėl Vilniaus krašto bažny
čią, jėga ištrėmė iš Vilniaus 
krašto — irgi tik dėlto, kad 
jis lietuvis. Tačiau dabar mes 
neturim jokios pagiežos. Ne
norim ir neturim eiti lenkų a- 
nais negarbingais keliais. Ta
čiau mes galihie bent mini- 
mum norėti — kad Vilniaus 
dvasinėje vadovybėje būtų 
Lietuvos pilietis ir lietuvis, 
kuris teisingai respektuotų ii 
lietuvių ir nelietuvių katalikų 
religinius reikalus, kad sve 
timšaliai susodinti kunigai bū 
tų pakeisti Lietuvos piliečiais 
kad lietuviškose parapijose 
būtų grąžinti ar iš naujo pa
skirti lietuviai kunigai.

Jeigu tuč tuojau nebūtų gn 
linui sutvarkyti Vilniaus kraš
to, kaip atskiros vyskupijom

būt ina bent šitam kraštui iš
rūpinti administratorių, tik
riau, pavesti laikinai jį admi 
nistructi vienam iš esamų Lie 
tuvos vyskupų.

Šitie dalykai neatidėlioja 
mai reikalauja kreiptis į A 
paštnliškųjį Sostų. Reikalauja 
išspręsti su jais ir visus kitus 
mirties taške ®ustingu.-*us rei
kalus. Juo labiau reikalauja 
nedelsti, kad neabejojamai 
tam tikri informatoriai jan 
stengiasi sudarinėti tenai 
mums nepalankių opinijų.

Čia tiesioginis užsienių po
litikos vadovybės klausimas.

U'S1 - kJL.jĮ ji

Po Svietę Pasidairius
Nereikia nei sakyti, tavorš- 

čiai, jūs visi žinote, jog mer
ginos mėgsta madas gainio- 
tis. Madų išmislytojai, dau
giausiai žydeliai, taip ir suka 
galvas, kaip čia pasiūvus pra
šmatnesnį drabužį, arba skry
bėlę, kad būtų nauja mada, o 
jiems geras gešet’tas.

Ale jus, gal, dar nežinojot, kad 
madų gainojinie neatsilieka 
nuo merginų ir lietuviški boi 
ševikai. Sakysim, prieš kiek nu 
tų, ar kas girdėjote balšavi 
kus linksniuojant, pav., Lin 
coln vardą! Marksas buvo 
visi jų poteriai. Su Marksi 
prakalbas sakydavo, su Mar
ksu debatus rengdavo, su 
Marksu svietų lygindavo, su 
Marksu darbininkams rojų ste, 
gė. Žodžiu, su Marksu gulė 
ir kėlė. Tai liudija jų senos 
poperos. Marksas buvo kas 
antroj eilutėj.

O dabar, jei kas duotų do 
lerį už kiekvienų Markso var
do paminėjimų balšavikų po
perose, tai jų redaktoriai nei 
savaites negalėtų pragyventi, 
o apie pasimaudymą su kapi
talistais Florida pakraščiuose 
nebūtų nei kalbos.

Nesenai pas balšavikus bu
vo labai madoj Lincoln. Lin-

Jam pozityviai ir škūbiai iš
spręsti visuomenė tiesiogiai 
nedaug kuo gali padėti. Tik 
savo solidaria dvasia ji gali 
sudaryti teigiamų atmosferų, 
kuri palaikytų vyriausybės e- 
nergijų ir padėtų kurti planus 
ateičiai. Turime atvirai pripa
žinti, kad tie, kurie nesi.iau- 
ja savo asmeninių ar partinių 
privilegijų gynę ir dar dides
nių reikalavę, tie, kurie tas 
privilegijas proteguoja ir pro-

IS TĖVŲ KRASTO

Lenkijos Pabėgėliai 
Lietuvoje

KAUNAS, gruodžio 13 d. 
Lietuvos vyriausybė, apsvars
čiusi padėtį ryšium su dideliu 
pabėgėlių skaičium iš Lenki
jos, kurie apsunkina mažų 
valstybę, jau ir be to kenčian
čių, Europos karo pasėkas, 
kaip prekybos suvaržymas, ir 
kad rūpinimasis pabėgėliais 
trukdo jai atkreipti visų dė
mesį į Vilnijos atstatymų, 
kreųiėsi į SSSR, Vokietijos 
Švedijos, Danijos, Norvegijo* 
ir Amerikos vyriausybes, pra
šydama .perimti dalį lenkų pa
bėgėlių. Sovietai jau davė su
tikimų, kitų atsakymas tebe
laukiamas. Savaime supranta

Vyt. Didž. Universiteto Tei
sių fakultetas suteikė dr. Šliu
pui teisių garbės daktaro dip
lomų.

Nesunku tiems nugalėti ki 
tus, kurie yra nugalėję save.

Pirmadienis, gruodžio Ifi. 19’’9

coln ant pirmo puslapio, Lin
coln ant vidurinio, Lincoln 
ant paskutinio puslapio. Su
eis du balšavikai... ir Lincoln. 
Suagitavo būrį vaikėzų ir... 
Lincoln brigada. Renka sau au 
kas, o rašo... Lincoln briga
dai šelpti. Žodžiu, kiekvienas 
balšavikas šį garbingąjį Ame
rikos didvyrį dekleinavo lyg 
sau lygų tavorščių, arba bur- 

Į dingįerių.
Ale jau ir Lincoln palietė 

kita mada. Dabar balšavikai 
pasipuošė demokratija. Da
bar nėr ant svieto didesnių 
demokratų, kai balšavikai. Vi 
si kiti buožės, tik jie vieni de
mokratai. Apie demokratijų 
šneka, savo poperose rašo, 
demokratijos vardu kalek- 
tas sau daro. Biznis eina, 
kaip ir su Lincoln mada.

Kokia mada pakeis demo
kratijų — mano delnas nesii
mu spėlioti. Gana pasakius, 
kad, kaip Lincoln pakeitė 
Marksų, o demokratija Lin
coln’ų, taip kokia nors mada 
pakeis ir demokratijų.

Klausimas. Vakar sapna
vau, kad laiptais nuo antro 
aukšto virtau žemyn. Kų tai 
reikštų ?

Atsakymas. Saugokis 
reit namo girtas.

pa-

vokačijas įkvepia, skaudžiai 
žaloja pakilusių visuomenėje 
solidarutno dvasių, griauja 
konsolidacijų ir silpnina atra
mą vyriausybės teigiamiems 
užsimojimams užsienio ir vi
daus politikoje. O tokia vi
suomenės solidarumo dvasia, 
paremta teisingumu, lygybe 
ir bendrų valstybinių idealų 
siekimu, yra net daug reika
lingesnė dabar nekaip prieš 
atgaunant Vilnių. Servus

f Vilnią Keliama V. D. 
Universiteto Dalis

Į Vilnių keliami Teisių, Hu
manitarinių Mokslų ir Teolo
gijos - Filosofijos fakultetai, 
ma, kad pabėgėliai nebus riun 
čiami į kitas valstybes prieš 
jų (pabėgėlių) r.o’u.

Mirė Muzikas
PAYSTRYS. — staiga m i- 

>ė, sulaukęs 67 n amžiaus, 
muzikas Juozą, mdavičius. 
Prieš karų velionis buvo rusų 

.kariuomenės kapelmeistru ir 
'kurį laikn lektorinvo Kaune 
buv. vargonininkų kursuose. 
Didžiojo karo metu grįžo į 
Lietuvą. Pradžioje vargonini
nkavo Tauragėje, vėliau lek- 
toriavo buv. Panevėžio muz. 

/mokykloje. Nuvykęs į Alytų, 
suorganizavo i p. p. I). L. K. 
Gedimino pulko orkestrų. Išė
jęs į dimisijų, maždaug iki 
š. 'in. gegužės m. vargoninin
kavo Paystryje.
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Motery rius

PRIEMONĖS VAIKĮ) AUKLĖJIMUI
Nėra stebėtina, kad trijų, vaną atsiimt jeigu vaikau nu- 

ar keturių, metų mažytis da-’stoja suteikt patarnavimų, 

vęs kitam vaikui žaislų jį ir j Bet teikiant dovanų nr žaislų 
vėl atsii'ma. Tad reiškia, kad ir n epu reiškiant sųlygų, nėra 
davėjo jausmai link draugo, teisinga ir vaikui nesupran- 
persimainė. Jo dovana teikta' taniu, jeigu jį utimi dėl to, 

su išlygomis. ; kad vaikas su sesute susiba-
Bet kad tėveliai, įteikę vai-jrė arba net susimušė. Jis ne-

Laiškas iš Lietuvos
Įdomus laiškas iš Lietuvos, 

atsiųstas did. gerb. kun. J. J. 
Jakaičiui, kurį rašo jo gimi
naitė:

1939. XI. 2 
Briedžiai.

Eina Pirmadieniais Veda A. Lapinskienė

kei i ui dovanų, be (sąlygų-iŠ- 
lygų) jų atima už prasikalti
mų, tad prasčiau pasielgia ne
gu kad mažytis.

Jeigu duodant dovanų pa
žymi, kad už tokį ar kitokį

mato tame sąryšio ir jo su

pratimas teisingumo tampa į. 
žeistas. Jeigu reikalinga bau
smė už prasikaltimą, tad 
bausk, bet ne konfiskuok vai
kelio savastį, kini neturi nie-

MOTERS SOCIALINĖS PAREIGOS
Nuo tautos prieauglio pri

klauso tautos ateitis. Gyven
tojų eiles papildo kaskart 

liųai užaugę žmonės. Tasai 
/prieauglis yra mūsų neišse
miamas turtas. Moters socia
linė pareiga saugoti tautos
gyvybės šaltinį, duodant kas 
kart naujas gyvybes savo 
kraštui ir dedant visas pa
stangas jas išlaikyti.

Tai visa tenka turėti gal
voje ypač moteriškei, kuri ne
turėdama pirmaeilių vietų 
valstybiniame aparate, turi 
savo rankose tautos ir valsb

bės pamatų —- žmogų. Žmo
gaus psichikos kūrime šito 

1 moters vaidmens jokios val
stybėje galimos permaino*.? 
pakeisti nepajėgs. Žmogaus 
psichikos kūryba paeina nuo 
auklėjimo iš mažens. Reta 
šeima, kurioje motina neturė
tų autoriteto vaikų akyse. 
Motinos įtaka vaikui gali bū
ti kolosalė ir būna tokia. Aiš
ku, kad ateities žmogus dau
giausia pareina nuo to, kaip 
jį išauklės motina.

Šių dienų vykstąs savęs 
kritikavimo procesas, verčia

moteriškę giliau pažvelgti į 
save ir pagalvoti, ar lietuvai
tės motinos sukurtas šios die
nos žmogus prilygsta tam, 
kuris anais laikais buvo tei

patarnavimų, tad galima do-Į'ko bendro su (rasikaltimu.

A. A. Seserį M. Skolaslikę Prisiminus
Išaušo sidabrinio jubilie- kytojos pareigų. Daug nuvei

kė muzikos ir dramos srityje.jaus diena. Už 25 metų dar-
singa.s ir darbštus ir, lie to, Jhuotę vienuolyne, ji tapo ap-i Netrūko jai talento. Būdama 
galvojąs apie savo tautietį, vainikuota. Ir, štai, vos ęnt-i pilna Dievo meilės, ji viskų 

dėjus jubiliejaus metus švęs-' nugalėjo.

Brangus Dėde:

Siunčiu .Jums nuoširdžiau
sių sveikinimų iš Tėvynės.

Tėviškėje jau tikras ruduo. 
Dažnai lyja ir būna šalta. 
Smarku's vėjas nuplėšė nuo 
'met,žiu paskutinius pageltu
sius lapus. Jau visa gamta ir 
žmonės laukia artėjančios žie
mos.

Noriu Jums pranešti jau 
Jums žinomų dalykų, kad mū
sų sostinė jau yra Vilnius. 
Jau Gedimino kalne plevėsuo

ja mūsų trispalvė vėliava, jau 
mūsų kariuomenė žygiuoja Vi
lniaus gatvėmis, jau dideli 
lietuvių būriai meldžiasi prie 
Aušros Vartų. Mūsų valstybė 
stiprinasi įvairiais būdais. 
Taip pat įsteigė jau ir gimna
zijose šaulių būrius. Aš jau 
esu šaulė ir pildau sąjungos 
pareigas.

Mokslas sekasi ne blogai. 
Kaip aštuntoje klasėje, tai y- 
ra daug darbo, nes reikia ruo
štis baigiamiesiems egzuri- 
nains. Dabar turėjau porą die
nų atostogų, bet jos jau be
veik baigiasi ir vėl turiu grį- 
šti į gimnazijos suolų.

Melsiu Viešpatį palaimos 
.Jūsų nepabaigiamiems dar
bams.

Jus gerbianti,
Ona Jakaity tė

Elektrinis Pečius 
sako

Linksmų Kalėdų
Tris kartus Į dleną- 

per metų metus!

Automatiškas... greitas... 
švarus... ekonomiškas!

• Linksmiausiom Kalėdom, duokite Moti
nai patogumus Elektrinio Virimo. Greitu
mo, švarumo ir berflpesnio ypatybės Su
taupys jai daug valandų darbo... duos 
jai dangiau laiko kitiems dalykams. Ir 
pečius geriaus pagamins valgius. Valgiai 
bus skanesni — geriau patiks vi’sai šei
mynai, — nes valgiai išvirti naturališkose 
sultyse.

Elektrinius pečius parduoda elektros prie
taisų dealeriai, reikmenų, rakandu ir de. 
partmentinės krautuvės ir Commonwealth 
Edison Kompanija.

Virkite su Elektriką

kaip apie sau artimą žmogų, 
kurio labui verta pasiaukoti.

Jei moteris žmogaus psichi
kos kūrime vaidina pirmą 
rolę, tai jos pareiga išauklė
ti tokį žmogų, kuris būtų lin
kęs tarnauti savo tautos ir 
valstybės naudai ir eventua
liai norėti) socialiniai — eko
nominius skirtumus mažinti, 
tai yra norėti ir sugebėti sa
vo artimo labui aukotis. Mo
tinos pareiga yra išauklėti 
tokį žmogų, kurio balsas sus
kambėtų nei vien tik savo, bet 
ir savo artimo reikalais.

Žmonės, patekę į geresnę 
socialiniai — ekonominę būk
lę, įvairių jiems prieinamų 
gėrybių akivaizdoje labai daž 
nai nustoja lygsvaros, nusto
ja teisineiumo jausmo ir ne
pastebi kaip įpuola į kraštu
tinį egoizmą bei snobizmą. 
Moterys, deja, šiuo atveju iš
imties nesudaro, liet jų tos 
rūšies moralus iškrypimas 
sudaro begalinę žalą tiek 
tautai, tiek valstybei, nes tuos 
savo neigiamus savumus ji 
įskiepija ir augančiam žmo
gui ir tuo pačiu į tautos ir 
valstybės pamatą įdeda griau 
namosios medžiagos.

Egoistas ir snobas (d?iž- 
niausia blogo auklėjimo pa
daras), žiūrėdamas tik savo j 

naudos, darosi kurčias ir ak-1 
las artimo nelaimei, susting
sta savo asmens šiauriame 
gyvenimo rate, atitolsta nuo 
liaudies, nebe jaučia jos pulso 
ir, dažniausia, kaip a t rot'uo
tas organas, nuo jos atkrinta.

Mylėdamos savo tautą, ver
tindamos savo nepriklauso
mosios vnlstyliės turėjimą ir 
pagaliau norėdamos savo vai
kui gero, moterys, ypač moti
nos, turi su visu rimtumu pa
galvoti, kokios pareigos ten
ka moteriai, pareigos, kurių 
reikšmė neleidžia. moteriai 
paskęsti egoizme ir snobizme, 
nes jai tenka didžiausia atsa
komybė už tautos ateitį, ji 
yra svarbiausioji žmogaus 
auklėtoja, o tad turi išauklėti 
sveiko kūno ir sveiko psichi- 
ko žmogų.

ti, Sužieduotinis pašaukia jų 
priimti amžinam gyvenime ga 
rbės vainiką. Užsibaigė a. a. 
sesers M. Skolastikos darbuo
tė ir ne vienai iš mūsų tarpo

A. a. sesuo M. Skolastika 
mokėjo išrinkti artistes iš mo
kinių tarpo ir iššaukti aikš
tėn gabumus ir galę tikrai 
dramatiškos žymės. Kiekvie-

(o jie yra nesuskaitomi) tapj 
gyvesnis, realumu Įspūdinges
nis. Muzika rišosi su drama. 
Ir kaip vienų taip kita suge-

ta atmintis sukelia sieloje liu-j nas veikalas scenoje statytas 
dėsį, o iš gilumo širdies kyla 
'karšta malda už jos sielų.

Per ilgus metus, kūno ken
tėjimais prislėgta ji vienok
stropiai mokytojavo Šv. Ka-lbėjo ištobulinti studenčių tar- 
zimiero Akademijoj, neapleis- j pe. Jos įtaka paliko didelius 
dama nei vienuolijos, nei juo- 'bruožus tarp Chicagos lietu-

Vaizdai iš Šv. Kazimiero Akademijos gyveni

mo, kur akaidemikės mokinasi būti geromis siu

vėjomis, piešėjomis, muzikantėmis, žurnalistėmis, 

etc.

I .

vaičių. Stebėtinas pasišventi
mas ir uolus kiekvieno užsiė
mimo atlikimas mergelių aty- 
dų priverstinai kreipė prie 
siekimo tobulesnio gyvenimo. 

Į Jau du metai prabėgo, kaip 
Dievas jų persodino į Dangaus 
Gėlynų, bet visos, kurios jų 
atmena, žengia pirmyn tvir
čiau, imasi pareigų uoliau ir 
jos pavyzdį sekdamos tobu
lina sielų, karščiau mylėda- 

j mos Dievų. A. M.

Šis-Tas
Vienų kartų kada garsusis 

Pranciškus Wapland Parker 
užbaigė duoti paskaitų, mo
teris jo paklausė:

“Kada man pradėti vaike
lio auklėjimų?”

“Kada jis gims?” užklausė 
kalbėtojas.

“Gims?” ji nustebo. “Jau 
jis dabar penkių metų!”

“Viešpatie galybių, 'moteri
ške”, jis sušuko, “nekalbėk 
čia su manim — skubėk namo, 
jau dabar geriausius penkis 
metus apleidai”.

Londone cigarų išdirbystės 
unijoj priklauso 1,650 mote
rų, o vyrų tik 653. -

> >

Skanūs Gaminiai
Rašo E. Kleveckaitė

Šių savaitę trys pasninko 
dienos. Kiekviena šeimininkė 
rūpinsis gaminti žuvį mėsos 
vietoj, nes tai paprastas sub
stitutas. Kepta ar šutinta žu
vis mažiau atsiduoda žuvim, 
negu kad apkepinta.

Kepta žuvis

Yra du metodai kepti žuvį: 
vienų ar prikimštų. Jeigu žu
vis prikimšta, kepk karštam 
pečiuje, 500 laips. per dešimts 
minutų. Po to sumažink karš
tį i'ki 400 laips. ir laikyk žuvį 
pečiuje 20 minutų ar ilgiau. 
Jeigu žuvis supiaustyta, 10 
ar 12 minutų šitokiam karšty
je užtenka.

c o.

1

Antras metodas vartoja 375 
laips. temperatūrų, kepa žuvį 
čielą ar prikimštą 10 minutų 
dėl kiekvieno svaro. Supiaus- 
tytą žuvį kepa 25 ar 30 rni- 
nutų.

Jeigu pečius atsakantis, pi
rmas metodas geresnis, tačiau, 
negalint pasitikėt pečiu, ant
ras metodas patartinas, ne*.+ 
yra pavojus perdžiovinti ir 
sukietinti žuvį, jeigu neišlei
si laiku iš karštesnio pečiaus. 
Kepti žuvies steikai

Pasirink stetką nuo pusės nr 
dviejų trečdalių storumo. Pa- 
vilgink piene, apibarstyk dru
ska ir įvyniok į sausus tru
pinius. Aplai'styk žuvį ištirpy
tu sviestu ir sudėk į ištankuo- 
tą pnplėską (sballou) blėtą. 
Kepk 375 laips. temperatūroj 
25 ar 30 minutų.
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AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS '
Šauniai Paminėtas 
Dvigubas Jubiliejus

BROOKLYN, N. Y. — Lap
kričio 26 d. Šv. Jurgio para
pija paminėjo savo gyvavimo 
3D metu ir bažnyčios 25 nie

kosi muzikos aidų ir šokių 
sūkuriuose, o taip pat gau
singi nešokančių būriai dali
nosi maloniais įspūdžiais iš 
praeities veiklos. Visus jungė 
vieninga mintis, vieningas pa
siryžimas — dirbti ir gyven

tų sukaktis. Vakare Kolumbo ti. kad katalikybės ir lietuvy- 
Vyčių erdvioje salėje įvyko į bės tvirtovė, sulaukusi gra-
didinga vakarienė, kurion su
sirinko per 650 asmenų. Va
karienės programai vadovavo 
pats klebonas, kun. K. Paulo- 
nis. Par. choras, muz. Brund- 
zai vadovaujant, sudainavo 
kelias dainas, o •vėliau drau
ge su visais dalyviais dainavo 
liaudies dainas.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. N. Pakalnis, kun. dr. J. 
Vaškas, prel. J. Maciejauskas, 
kun. J. Aleksiūnas, kun. V. 
Masiulis, p. Raudonaitis (vie
nas senesniųjų parapijiečių), 
dr. A. Mikolainis ir “Ameri
kos” redaktorius.

Visi vakarienės dalyviai ga
vo sukaktims paminėti išleis
tų knyga, kuri atspausta la
bai puošniai, turtinga žinio
mis iš parapijos praeities ir 
daugybe paveikslų. Po prog
ramos salėje porų poros su-

žios sukakties, išliktų nepa
judinama ilgiausius laikus.

Koresp.

Miesto Taryboj 
Du Lietuviai

NASHUA, N. II. — Ir šį me 
tų lietuviai laimėjo miesto ri
nkimuose į Mokyklų Tarybų 
(Board of Education) vienų 
narį, tai laimėjo teisėjas B. 
Degėsis. Nors per pirmų 'skai
tymų Degėsis turėjo mažiau 
balsų 29 už B. Atherton, bet, 
pareikalavus perskaitymo, De
gėsis sumušė savo oponentą 
89 balsais. Dabar lietuviai tu
ri jau 2 nariu taryboje — Ta
nių Grigų ir B. Degėsį.

Prie šių rinkimų daug dir
bo Lietuvių Piliečių klūbas.

R.

Donald Ernest iš Chicago 
žiūri į savo pakėlimo ženklus 
kariuomenėje. Pirmais me
tais jis buvo paprastas, pir
mos klesos, kareivis, kitais 
metais jau korporalas, o tre
čiais metais jau buvo pakel
tas į seržantus. Po kiekvieno 
pakėlimo į aukštesnį laipsnį 
tėvas jam žadėjo duoti $500 
dovanų. (Acme telephoto)

PAŠVENTINTAS VIENUO
LYNO PROVINCIJOS 

NAMAS J
Hartfordo vyskupijos gany

tojas, Vyskupas Maurice .Mc- 
Auliffe, į savo vyskupijų pri
zmė lietuvaites seseles Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios Vienuolijos ir leido 
joms nusipirkti naujokynui 
namus. Seselės tuos namus nu
sipirko Thompson,. Conn., ne
toli Marianapolio Kolegijos. 
Tokiu būdu šiame Naujosios 
Anglijos miestelyje pradėjo 
kurtis ir antrasis lietuviškas 
židinys.

Nekalto Prasidėjimo šven
tėje, gruodžio 8 d., įvyko vie
nuolyno pašventimas. Iškilmė
se dalyvavo daug dvasiškijos, 
įvairių vienuolijų seselės ir 
nemaža prietelių. Vienuolynų 
pašventino Jo Prakilnybė kun. 
Pralotas J. Ambotas. Iškilmė-

yzų: Vilią Maria, West Street, 
Thompson, Conn.

Sekmadienyje, gruodžio 10 
d., gerosios Seselės padarė sa
vo namų įkurtuves. Svečių ut- 
vyko labai daug iš visos pla
čiosios apylinkės. Visi svečiai 
labai džiaugėsi nauju pradė
tu darbu ir linkėjo Seselėms 
pasisekimo, pradedant šį gra
žų lietu-viškų darbų.

Savasis

Lietuviai Domisi 
Šachmatų Žaidimu

. ...........milini.... .

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

s GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą (Thicagoj. Visi geria ir mėgsta 
5 AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 
E resnj alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alus yra pagamintas it im 
5 portuotų pirmos rūšies produktų.

= Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas ištaigas. Vi- 
= suomet kreipkitės pas NORK U, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
= Davimą.

1 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiminnmvimum^NmGmifmmmn^

1 ^M. SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MOM

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 
Goversment priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31S/O

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

1 6816 S. Western Avė. Pbone GRO. 0306
JOHN PAKEL, Pres.

1 CHICAGO SAVIRGS & LOAN ASSOOATIOH
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiinrm^ftfVnf^f/iMMVMVhMMVlffM^iftnrfv^i:

Džiaugiasi Nauju 
Vargonininku

PATERSON, N. J. — Kleb. 
kun. J. Kinta surengė parapi
jos chorui netikėtų puotų, ku
ri drauge buvo varg. A. Ber
tulio išleistuvės ir naujo varg. 
muz. B. Voverio, priėmimas. 
Buvusiam varg. įteikta dova
nėlė.

Patersonicčiai labai paten
kinti >muz. Voveriu, kurs ne
seniai grįžo iš Lietuvos. Vo
veris yra amerikietis lietuvis, 
baigęs Marianapolio kol. vi
durinę mokyklų, po to lankęs 
muzikos mokyklą Bostone. Jo 
didelius muzikinius gAbumuV 
pastebėjo brolis Danys, MIC., 
ir patarė siekti muzikos moks
lo aukštumos. 4 metus Vove
ris lankė Kauno konservato- Į 
rijų, kuriai užbaigti trūko tik 
1 metų, bet kilęs karas pri
vertė Voverį grįžti Amerikon.

Bronius Voveris pasiryžęs 
ir toliau tęsti 'mokymusi New 

j Yorke; mes jam linkime gra
žiausio pasisekimo. Jau ir taip 
jis pasižymėjęs muzikas. Gar
bė Patersonui turėti tokią pa- 
jė<ųą. Esame labai dėkihgi kle
bonui, kad jis stengiasi laiky
ti gabų muziką mūsų parapi
joje. ____________ t.
Antaninai Zalimienei

Padaryta Operacija
Trečiadienį, gruod. 13 d. 

tapo nuvežta į Šv. Kryžiaus 
ligoninę Antanina Žalimienė, 
kuriai padaryta sėkminga o- 
peracija. Ligonė yra Dr. Ru

tkausko priežiūroje.
Likkime jai greit pasveikti.

Rap.

ms pritaikintą pamokslą pa- nutarf 
sakė kun. J. Valantiejus. Pa
laiminimą Švenčiausiu •suteikt1 
kun. J. Švagždys. Seselėms bu
vo palinkėta gražaus pasise
kimo šiame naujame darbe.

Šis vienuolynas bus provin
cijos motiniškas namas, nes 
seselės priklauso Lietuvai. Čia 
Amerikoje provincijos vyres
nioji yra gerb. Seselė M. Alo
yza, iš namų kilusi panelė 
Ona Šaulytė, gimusi Shenan- 
doah. Pa. Namų vyresnioji i a 
yra Seselė M. Apolinara, iš 
namų kilusi p-anelė Emilija Ur- 
nikaitė, gimusi Providence, R.
I. Mergaitės, norinčios įstoti 
į šią vienuoliją, kurios tikslas 
yra darbuotis mokyklose, li
goninėse, prieglaudose, ben
drabučiuose ir taip toliau, ga
li kreiptis į gerb. Seselę A!o

z-

1940 MfeTŲ

“DRAUGO” KAUNDDMM
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi I’o Gražų Paveikslą. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsiraku
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. J Lietuvų Su Persiuntimu — 30c.

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakfey Avenue 

Chicago, Illinois

rungtynes ir t.t. Pirmoji to
kia sueiga įvyko š. m. lapkri
čio mėn. 8 d. 19 vai. 30 min. 
Lietuvių Namuose, rua Bao- 
deirantės 474. Vėliau sueigos 
bus daromos kiekvieno mėne
sio pradžioje pirmų trečiadie
nį. Visus Sporto S-gos “Lith
uania” narius kuriems rūpi 
šio sporto pažanga, kviečia
me atsilankyti.

Jei yra žemėje ramybė, tai 
ji randasi nuolankios širdies 
žmoguje.

SAO PAULO. — Paskuti 
niu metu visuose ‘Lithuamjos’ 
skyriuose pastebimas didesnis 
susidomėjimas šachmatų žai
dimu. Yra sumanymas tų vei
kimų pagyvinti: skyriuose 
nuolat bus 'sudaromi turny
rai, o vienų įkartų per mėnesį 

visi šachmatininkai susirinks 
į vienų vietų pasitreniruoti, 

su svetiniais klubais

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMIoek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westem Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimą, kas es- 
prtežastirnl galvos skaud&jimo, 

svaigimo, akių įtempimo, nervuotu - 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Special# atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkua Kreivos aky* ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį

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

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IU CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutarų.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMIoek 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

TsL Yards 8146.
VALANDOS: Nno 11 iki 13,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iU fe 

Šventadieniais: U iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGĄ, 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicav 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* A1 

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2G. 7.9 p. M, 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais v 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

TeL OANal 6869

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį.

UK. F. Ii. WlNSKUNAfe
rHYSICIAN AND feURGBOG 
2168 W. CERMAK &0AD

Ofiso teL Canal 264b
Ofiso V ai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St
Res teL Canal 0402

J. Nakrošis. Progress Fur
niture k-jos generalis vedėjas 
ir pardavėjas. Šeštadienį Pro- 

I gress Ko-jos skelbime per 
1 klaidą patalpinta J. Lapėno 
J klišė ir užvUrdyta J. Nakro- 
šis. Už klaidą atsiprašom.

jnsured

TEL YARDS 5567

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECUN8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

ir Pagal Sutartį._______

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rea. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros luboa 
CHICAGO, ILL
Tel. MIDvray 2880 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

~ DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 Sb. Ashland Avė. 

TsL YARds 0994 
Rez. Tei. PLAza 3200 

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

s
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6968 80. Talman A9A 
Res. ToL GROvoUn 0617 
Offics TOL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

JeL YADds NU
Rea,: KENvood 6107

UR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34
756 VVest 35th Street

VaL 2--4 ir 7-8 vok. 
Ketv. ir Nedaliomis rusi

2423 W. Marqaette Road

fe PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

D61 Pirkimo — l*atRlsymo 
Moil mtzavimn

Ar Seno Morlglvlo Alniokėjinio

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN aad BURGIO! 

4645 So. Ashland Avenue

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fedt ral Savings and l<oaf) Insuranvc Corp., Wa*l.liig(on, B. O.

ST. ANTHONY’S
LITHUANIAN PAKIŠU

BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49th COURT

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GIUBAU8KA8, Secretary

. >• «♦♦♦ • »♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »♦♦»!
KLAUSYKITE

Nn City fnitm Mart
tADIOPROGRAMO

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

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

■aa aaiaaaaaarf «jb

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
Office TeL YARde 4787 
Namų TeL PROepeet 1888

Ofleo TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—830 P. M.

Reaideneija
8939 So. Claremont Avė.

Valandoe 8—10 A. 14. 
Nedėiiomia pagal sutartį.

TU OANal 0267
Ree. TeL PROa ect 6668

Tel OANal 8121

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandoe: 1—8 popiet ir 7—8 v. «.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonaa RBPnbUe 7861

Offiee Plione Ree and Offioe
PROepeet 1028 M09 G Lanvltt Gi
Veli 2-4 pp. ir 7-0 vak. CANaI 07M

DR. J. J. KOWAR
(H0W ARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
Irešiedianiaie ir Sekmadieniais

r -
.-4 A r i
.0*9

Ree. TeL PROspeet «

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

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

0 iki 9 vakare

TeL YARde 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
erti 47th Street 

VaLi nuo 9 ryto iki 8 vakare
Herodoj pagal sntartt __

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenua 
Telefonas Lafayette 8860

Antradieaiais, Ketvirtadieniais I» 
Penktadieaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARde 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniaia H



Pirmadienis, gruodžio llS, 1930

didis džiaugsmas
Iš Pasikalbėjimo su Jasinskais ir Vailokaity te
Kiekvienas užklydęs iš Lie-Į ir te'ko labai miela pareiga 

tuvos svečias nuims visados*aplankyti malonius svečius n, 
būdavo mielais, bet šionu» die-1 nors trumpai pasikalbėti apie 

Lietuvi} ir bendrai Europi}.
Iš Lietuvos jie išvykę prieš 

du mėnesius, kaip tik po pa
skelbimo, jog Vilnius priski
riamas Lietuvai.

nomis jis, ypač brangus ir 
laukiamas.

Šiuo laiku Chicagoj vieši 
neseniai iš Lietuvos atvykę 
J asinskai ir Vailokaitytė. Man

“Nenusakysi žodžiais to di
džio džiaugsmo”, pareiškia 
Jasinskas, kalbėdamas apie 
Vilniaus atgavimi}, kuris tą 
dieni} reiškėsi visoj Lietuvoj. 
Tokį didį džiaugsmą tauta 
pergyvena retai ir norina jį 
suprasti, reikia kartu su visa 
tauta pergyventi.

“Tą dieną visa Lietuva 
nuo mažiausio iki seniausio,

- ... • ■ -
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lofila MAN 9h l/M'ifyt
W00L FLANNEL ROBES tf 
Nepaprasta kokybė už «i*> žemą * . 
kaiiu>. N’otch Knlnierius, Dou
ble brenMed. Vl«w» Spalvlon.

HOUSE SLIPPERS
Idėall dovanu bet kuriam vyrui 
ant jūsų llato. Mine, mėlyni ur 
rudi su pritaikintu moire pamu

šalu.

VILNONIAI ŠYRAI
Tikrai širdį džiuginanti dovana 
jauniems vyrams visų amžių.
Nepaprastai gražūs modeliai, 
gražios sspalvos.
“HE MAN” PAJAMAS
Nepaprastai geross kokybės ge
rai Žinomos “Sliirtcraft” paja
mas. Tokios, kokias jis pats 
pirktų.

Nežiūrint koku jo skonis... koks amžius... l>»* 
Murks rasite dovanų, kuri jiem patiks, ylars- 
kiniai. Kak I ar i šiai ir Pančiakos, Šveteriai. 
Ir daug kitų dovanų. Nereikia nieko imoketl 
iki 1040 metų.

OlARKt^
31H Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. 3356 W»0 26th Street 
OF'N EVtRY EVENING UNTIL CHRISTMAS 6306 W. Cermak Road

nuo didžiausio .neturtėlio ild 
didžiausio turtuolio — giedok 
jo džiaugsmo himną pasauliui] 
ir pro laimės ašaras siuntė 
padėkos maldas Kūrėjui, nes 
grįžo šventoji žemė, garbingi 
tėvų kapai, tautos šventovė ii 
miestų miestas. Dėl jo bu.c 
daug kraujo išlieta, daug au
kų suklota, bet jis grįžo, Grį- 
žo Vilnius, kur Aušros Var
tai, kur Vytauto grabas, kui 
prasidėjo ir baigės Lietuvos 
keliai’’.

“Ir 'kaip nesidžiaugti!”
Prisiminėm ir skaudžią Lie

tuvai dieną, 'kai Lenkijos po
nai, apsvaigę savo didybe, pri
vertė Lietuvą sudaryti diplo
matinius santykius.

“Jūs čia gal nejutot to į- 
tempimo”, pasakoja Jasins
kas, “kurį mes taip skaudžiai 
pergyvenom ultimatumo me
tu Lietuvoj. Tereikėjo tada 
tik vieno žodžio ir visa Lie
tuva iki vienam būtų ėjusi 
kovon prieš Lenkiją. Tačiau, 
šiandie gal ir geriau, 'kad ne- 
kovojoin”.

“Kaip skaudu ir liūdna bū
davo”, tęsia Jasindkas, “kai, 
būdavo, pirma nuvažiuoja Vil
niun. Taip ir jauti svetimą ra
nką, kuri kietai laiko užgniau
žus tautos dvasią. Ir tylėjo 
tada Vilnius. Tik kartkartė
mis prasiverždavo skaudus 
skundas, aimanos ar protes
tas”.

“Šiandie senasis Vilnius nu
braukė paskutinę ašarą ir 
džiaugsmu gyvena”.

“Ar nebaugu buvo Lietuvoj, 
kai rusai pradėjo artėt prie 
sienos t” nedrąsiai paklau
siau.

“Ne. Apie rusų kariuomenę 
eina įvairiausių gandų. Jos 
pajėgumą ir discipliną sunku 
ką nors pasakyti, nes niekas, 
gal būt, nieko tikro nežino. 
Yra įvairiausių anekdotų. 
Štai, pavyzdžiui, rusams įžen
gus Estijon, rusų kareivis su
sitinka estų kareivį. “Kokia

<7

L
__________________

...... .... . . - - —
Nueikite į artimiausią MARK S krautuvę po num.: 4736 So. Ashland Avenue arba 

3356 West 26th St., arba į kitas Marles krautuves. Visos krautuvės atdaros iki 10 

valandos vaivore iki Kalėdą.

1 žrnušk baimę meile, ne žodžiuose puikybei.
meilę baime 

Niekuomet neleisk viešpa
tauti savo mintyse arba savo

Tob. IV, 14.

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan

čiam laikui tavo išganymo; 

nes greičiau žmonės tave už

mirš, negu tu manai.

pas jus šiandie tautos šven 
tė”, klausia rusas. “Jokia 
Kodėl!” “Kaip tui. Jufif, drau 
gas marškinius turi”.

Žodžiu panašių anekdotų a- 
pie rusus šiandie Europoj pil
na”.

Kažkaip netyčiomis užklys
tam ir Berlynan.
“Čia kažkaip nejauku bu

vo. Berlynas gi būdavo visa
dos patamsyj”, pastebi Jasin
skas.
“Te'ko ir pagal korčiukes 

gyvent”, priduria ponia. “Ka
rtais pritrūkdavo mėsos — 
pasninkaujant Toko ir kavos 
vieton karštą vandenį be cuk"- 
raus gerti. Turim tų korčiu
kių dar ir dabar”.
“Koks gi įspūdis pas mus 

Amerikoj susidarė!”, paga
liau išdrįstu.
“Ką gi galima pasakyti. 

Mes dar taip neseniai čia. Su
nku dar ir įspūdžius sugau
dyt. Skirtumas gal dar tik 
toks, jog čia gyvenimas eina 
paprastom vėžėm, kai tuo ta
rpu pas mus jis (kiek iškly
pęs”.

Netikėtai užkliūvani už mo
terų madų.
“Skirtumas labai mažas”, 

kalba Vailokaitytė. “Beveik 
jokio. Tik Europoj moterų 
kepuraitės kiek konservatyve
snės. Matot, šiandie Paryžiaus 
anados, ypač naujoviškėsnės, 
daugiausia gaminamos speci
aliai Amerikai. Todėl ir tos 
moterį} “silly bats”, kurias 
moterys čia taip paraduoja, 
Eu lopo j neprigijo ’ ’.
“Tai gal gi ir Lietuvoj jau 

valgoma pagal korčiukes!” 
baigdamas klausiu.

“Anaiptol. Pas mus maisto 
užtenka. Pabrango bent kiek 
muilas, na, ir liuksusiniai da
lykai. Pavyzdžiui, šilkas ir 
įvairios importuotos medžia
gos. Bet be jų visados galima 
apsieiti”.

Išplaukė Paskutinieji 
Estijos Vokiečiai

Lapkričio 15 d. iš Talino iš
plaukė paskutinis laivas su 
vokiečiais emigrantais. Turėjo 
išplaukti paskutinieji Estijos 
vokiečiai — iš viso per 800 
žmonių, tačiau išplaukė tiktai 
317. Visi kiti atsisakė vykt' 
į Vokietiją. Jie pasiaiškino, 
kad jie tai daro gavę iš Vo
kietijon nuvykusių Estijos vo
kiečių žinių apie naujas gy
venimo sąlygas.

SKELBKITES “DRAUGE’

A. A.
KAZIMIERAS

KRIVICKAS

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

Mirė Gruod. 15, 1939, 9:30
vai. ryto, sulaukęs 70 m. ainž.

Gintė Lietuvoje, Krakių 
Apskr., Grinkiškės parap., Ru
džių kaime.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą, moterį Marcelę, po td- 
vais Zapkiutė, 3 sūnus: Juo“ 
zapą, Pranciškų i.r Edvardą, 
brolį Joną, švogerius; Joną ir 
l’etrą ir jų šeimynas ir švoge
rį Mykolą, pusbrolius, pusse- 
seseres ir kitas gimines.

Lietuvoje paliko kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 1735 West 
\Vabansia Avė.

laiidotuvės įvyks antradienį, 
gruodžio 19 d. iš koplyčios 
S vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Mykolo par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnai, Bro
lis, stogeliai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas Petkus, Tel. CICero 2109 
ir BRUnstvick 2535.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAJayette 5800

Pastovumas -■
Tą liūdija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

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

ĮSIGYKITE NAMĄ PER. MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! i

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

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

Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 
iki $5,000.00 Federalineje ištaigoje.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Ii angliško verto

Kun. Ant. M. Karužiškis

Vieną dieną Mylėtinig rado
si daugybės žmonių akivaiz
doje kuriuos jo Mylimasis bu
vo šiame pasaulyje perdaug 
dideliai pagerbęs, nes jie davė
jam negarbę jų mintyse. Šie 

žmonės Mylimąjį paniekino ir 
pajuokė Jo tarnus. Mylėtini? 
verkė, plėšė savo plaukus, mu
šė savo veidą ir draskė 'save 
drabužius. Ir jis šaukė gar
siu balsu: “Ar buvo kada pa
pildyta taip didelė nuodėmė 
kad paniekintų mano Myli
mąjį?”

Tegus kitas tave giria, o ne 
tavo paties burna

VILIMAS RAGINIS

Mirė gruod. 15, 1939, 7:08 vai. 
sulaukęs 51 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnai: Walterį ir jo mos 
terį Josephiną, Vilimą. svoge-< 
rj Aleksandrą Tunkį ir šeimą, 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6808 So. 
Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
gruod. 20 d. iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J Gimimo 
švenč. Panelės parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mag dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūnai. švogeris, Mar
ti ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas Petkus, Tel. GROvehiU 
0142.

•ART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER—PRUZIN

•arUoslaa Pataraavtaaaa — Hotarla patarnauja 
Phoae 8000 880 W. IBth Are

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C patarnavimas 
AmDULAnuL diena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Aitbony B. Pete
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. EudeikisM • > ' < * • ’ •»
asnaūsiA m didžiausia laidojimo ibtaisa

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

V«i Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
_________Tcl LAFAYETTg D727_______

YVAI koplyčios visose 
Ar* Į «> * Chicagos dalyse

Klausykite mfttfų radio programo Antradienio tr
rytate 10.M rstenri*, 11 WHTP •tolio, (14SO.)

Sn Porlln laltlmtera.

LacMcz ir Sanai

6834 So. We8tern Avė. 

GROvehiU 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

2314 We8t 23rd Place

ILMns
S. P. Mažeika

Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė. 

Phone LAPayette 3572

Altanas M. Ptiillips

P. I. Ridikas

3319 Lituanica Avenue 

Phone YABda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone YABds 4908

1646 Wcst 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 

Tel. LAPayette 8024

3354 So. Halsted SL 

Telefonas YABds 1419
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Vilnius, 1939-X-:H Indiana Ilarbore ir draugams 
M. D. A. Slėniams, didž. mie
lajam klebonui Bičkauskui, 

Pakol gausite šį laišką, be j kun. Malakauskui, Bagdo- 
. Viešėjęs piaeitų. vasalą ln'įaj,ejo> būsite daug Žibių gir- j nams, Gustaičiam’.?, Paul Itiee. 

diana Ilarbor ir t hieago,; Pa>!(jęję Upįe didžiausį Lietuvos M. Varkalis, Butkums, Balesb

Trumpas Laiškutis 
^Vilniaus

gimines S. Karvelis, buvęs 
Klaipėdos 'pašto viršininkas, 
užsidegus Lietuvos pasieny ka
rui (Lenkijos su Vokietija), 
bnvo mobilizuotas į Lietuvos 
kariuomenę ir pateko i tą da
lį, kuri įžygiavo į Vilnių jį 
grąžinus Lietuvai. Šiomis die
nomis 'vienas jo draugą gavo 
tokio turinio laiškutį.

Valios iš Vilniaus!

furorą dėl Vilniaus atgalimo. Į ir kitiems, per “Draugą’’ pra- 
Tui sunkiai išaiškintus džiaug- šau perduoti širdingiausius 
sintis! Kati nemažinti džiaug-į mano linkėjimus! Mat, kol j 
smo didumo, apie atgavimo J Vilnių atžygiavom nei,ko ki

šenėje centų, kad galėčiau vi
siems atskirai pasiųsti. Tatai 
padarysiu — kai apsitvarky
siu.

kaina nutylėsime. Tačiau iš- € *
ti'kro šiuo Europos tragedijos 
metu Lietuva viską padarė, 
ką padaryti galėjo!

Geriausioms Amerikoje ma
no giminėms J. J. Karveliams Su didžia pagarba

Steponas Karveli?

' in Beauty and Tone 
at this Price!

1940 AUTOMATIC

RCA l/tcfoefo

Lapkričio IG d. Vilniaus u- 
niversiteto medicinos daktaro 
laipsnį gavo lietuvis Stasy? 

jįčepulys. Tai pirmasis Vilniaus 
krašto lietuvis, gavęs medici
nos daktaro laipsnį Vilniaus
universitete.

SKAITYTOJŲ BALSAI
Kaip Remtinas Vilnius

Perskaitęs “Draugo” 291- 
mam numeryje straipsnį: “Už 
Vilnių aukštaičiai, už Vilnių 
žemaičiai”, pastebėjau, kad 
kitos parapijos daro mums di
delę gėdą, ypač Cbicagos lie
tuviams katalikams. Kažin ar 
nereikėtų paimti pavyzdį ir 
mūsų gerbiamiems klebonams 
iš kun. J. A. Karaliaus. Imti 
ir suruošti vieną sekmadienį 
rinkliavą dėl brolių vilniečių. 
Žinoma, reikia pranešti visuo
menei sekmadienį prieš rink-

rikos Lietuvių Sportininkų rgučio salėj, Sandaros salėj.
reikalams. 3) Kad parengimas 
bus Cicero Statlijone, kuris 
talpina 6,500 žmonių. 4) Kud 
programa turi būt nepapras
ta ir garsi, kurioje dalyvaus 
žymiausi sportininkai. Krep
šininkų komandos ir atsižy
mėję radio orkestros. 5) Kad 
būt krej^ininkų tunianientas 
sudarytas iš geriausių (koman
dų Chicagoje ir apylinkėje sa
vaite prieš parengimą. G) Kad 
komisija susidėtų iš 100 as
menų, kurie kvies visus Chi
cagos, Gary, Melrose Park. 
AVaukegan, Racine, Kenosha. 
Indiana Harbor ir Rockfordo

Lietuvių Auditorijoj ir Cice
ro Parko salėj. J.L.J.

110 Šmotų Dinnerware 
Setas 22 k. Gold 
Filigree

$14.95 Ant Kredito

44 šimtų dinnervvare setas 
puikus filigree modelis; 32 
šmotų Gold bonded stiklų se

liavą ir gerai .pagarsinti, kad lietuvius prisidėti.

tas, vvandeniui, vaisių sul
tims, 'kaktelių ir kt. 34 šmo
tai blizgančio tableware.

Tėmykite mūsų didelį skel
bimą 5 puslapyje.

Marks: 4736 S. Ashland 
Avenue; 6469 S. Halsted St 
ir kitos Marks krautuvės.

Combines Record 

and Radio 

Entertainment

Įsigykite naują Radio Kalėdoms. Budriko krautuvėje Jūs 
rasite visas Radios ir didžiausį pasirinkimą PHILCO, ZENITH, 
R.C.A. VICTOR, (SENERAL ELECTRIC ir kitų. Kainos 
nėra keliamos, bet dar daug pigesnės prieš Kalėsiąs.

Vėliausi Lietuviški Rekordai po 49c. Siunčiame ir į kitus mie
stus. Perkant 6 rekordus ant sykio už persiuntimą -nerokuosime.
16280 Storo Jono Polka ir Veski Mane šokti Polka — Shcnandorio 

(Ork.)
16286 Kanklininkas ir Oi IJepa Liepele — Juozas Olšauskas.
16290 Anoj Pusėj Ežero ii- Mėnulis Užtekėjo —• Tamk‘"’ė ir .

(Česnavičiūtėj
16293 Tekėk Dukra už Čigono ir Aš Ne Jauna, Ar N. vainikuota
16294 Manei Sakė Motinėlė ir Aš Pievele Buvau — I<. Menkeliū-

(niutė. Soprano)
16295 Diena Snaust Neduoda Musės ir Ar Skauda Man širdį.
16296 Kam Vakaras O Man Vakarėlis — K. Menkeliūniutė ir

(Kazeniekas)
16297Polka Apynėlis ir Polka Vakarėlis —- Liet. Ork. ‘JLyra."
16298 Atėjo Bernelis Lygiais Laukeliais ir Vaikinuka Aš Mylėjau.
16299 Erei Polka ir Našlys Polka "Lyra” Orkestrą.
16300 Lakštutės Polka ir Dėdienė Polka — Klaipėda I.ith. Oreli.
16301 Karo Muziejaus Vėliavos Nuleidimas — Dalis 1 and 2 —

t Karo Muziejaus Orkestrą).
16302 Gegužinė Polka ir Jaunuolių Polka — \V. Gula ir Jo Ork.
16303 Virbalio Polka ir Polka Dėl Numylėlos — VV. Gula ir jo Ork. 
163U4 Kanapių Polka Ir Ona Polka — W. Gula Ork. ir Alex

(Vasiliauskas).
16305 Beržų Polka ir Daratytė Polka — VV. Bula Ork. ir Alex

(Vasiliauskas).
16306 Tai Nebuvo Meilė, Tango ir Ar Atsiminsi? — A. Sabaniauskas

(ir Ork.).
16307 Marš. Marš, Kareivėli ir Geležinio Vilko Maršas — Karo

(Mokyklos Choras).
16308 Tu Lietuva, Tu Muno ir Dru-lia - Akiras Biržys ir Pupų

(Dėdė ir Dėdienė).
16309 Enk Vyras Polka, ir Kai Aš Turėjau Kaime Mergele —

(A. Dvarionas).
16310 Septintame Rojuje — Anglų Valsas ir Jaunystės Meilė, Tango.
16311 Mano Gitara, Tango ir Saulėtas Rytas, Angių Valeas —

(A. Sabaniauskas).
16024 Gloria ir Kūtelė — Kun. Struckus.
16025 O Tu Palaiminta Kalėdų Naklj — Ateikite Čia Jūs Ištlkimieįl.
16026 Oi Ištikejoji Pūsis ir Šventoji Iškilmingoji Naktis.
16060 Ei Kulėdos! ir Kalėdų Pasveikinimus — Cerienė ir Biežienė-. 
16109 Tyliųjų Naktį ir Rami Nukils — Trubadorlų Kvartetas.
1614; Sveikas Jėzau Mažiausia ir Gul šiandiena — Jonas Butėnas. 
16229 Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Naktį — Petras Petraitis.
26022 Sveikus Jėzau Ultnusis ir Linksma Giesme Mes Pžt t-attksim.
26023 Gul šiandiena ir Atsiskubino Betliejui) — Brooklyno Kvart. 
26105 Angelai Gied Danguje ir Tyliąją Naktį — Petras Petraitis. 
73103 Linksmą Dieną i,- (Jul šiandiena. — Marijona Rakauskaitė. 
81763 Kūčių šventas Vakaras ir Tyli Naktis — Slasys Pilka

She’s pretty as 
a pieture,

įyut • • • • •
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
lt can ruin almost any girl’s popularity 
.. . her elosest friendshipa.

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

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

Get the I.isterir.e Antiseptic habit. TJse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagementa. Lambert Phar
macal Company, St. Louis, Missouri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

(BAD BREATH)

visi žinotų, kad būsimo sek
madienio rinkliava yra vilnie
čiams aukojama ir kad kiek
vienas atsineštų ne dešimtukų, 
bet dolerį, penkinę, dešimkę. 
Mes galime atsisakyti tą vie) 
ną dieną nuo saviškės rinklia
vos, o aukoti kiek galima 'vil
niečiams. Aš pirmas aukoju 
penkinę Nekalto Prasidėjimo 
Panelės ŠV. bažnyčios rinklia
voje, kuri bus skirta Vilniaus 
lietuviams. Tadgi sukluskime, 
lietuviai, imkihne ir {vykdyki
me tą gailestingą darbą Die-! 
vo garbei, o vilniečių labui.

Louis žurlys,

Chicago, III.

Laikinas pirmininkas išrin
ktas Jonas L. Juozaitis, raš
tininkas S. Stašaitis. Į įvai
rias komisijas paskirta 3 as
menys, vėliau bus padidintos 
iki 25 asmenų.

Susirinkimai nutarti laikyti 
iš eilės, Marųuette Parke, Ma-

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Banktetam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksma# Patarnavimas ▼Įsiems

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

Tel. Victory 9670

Standard Club

E

Amerikos Lietuvių Dienos 
Komisijos 'susirinkimas pir
madienį, gruodžio 18 d. 8:00 
vai. vakare, Lietuvių Klūbo 
raštinėj, G912 So. AVestern a- 
venne, viso komiteto, kuriame 
hus svarstoma progiama ir į 
komisijos valdyba. ,

Pirmam susirinkime buvo 
padaryti šie nutarimai: 1) ’ 
kad parengimas bus 22-jų me- ' 
tų Lietuvos Nepriklausomy- j 
bes paminėjimui. 2) Kad pu
sė pelno bus skiriama Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Vil
niaus reikalams ir pusė Ame- j

Ar Tamstos Vaikas
Susišlapin Lovoj?

Jei taip, tai pamėginkite 
VENETTAN TTERB TEA. 
Tos žolelės išgydė šimtus 
vaikelių; išgydys ir Tams
tos vaikelį.

Kaina tiktai — $1.25 

Galite gauti pas gydytoja:
PETRĄ SIMAITĮ 

2421 W. 45th Place,
Chicago

Thermic Machineless Per
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.

— o —
Gaukite čionai Kalėdine? 
dovanas: Cologne, Orchids, 
Cosmetics ir Permanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

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

y I IV I Chartered by C. S. Government
SAVINGS FEDERALLT

and INSURED
LOAN ASSOCIATION •

of chicago 4192 ARCHER AVENUE

JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

=K

tirainalono adatos, specialiai 2 pakeliai už.
Victor cbromium adatos, G už .......................
Victor plieninės adatos, pakelis ....................
Panešami Victrolai, po .................................
Panešamos Radios ir Victrolai, po .............
Mažos naujos Radios, po .............................
Bulovą laikrodėliai, Parker ir Waternian

..............................5c

.............................25c

........................10c

... .$9.50 

.. $19.50 

... .$5.95 

auksinės

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 VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL S764 

■ s o 1

VAL.: D iki 5 p. (p. Trečlad.: U iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;00 v, v.

plunksnos, Rašomos mašinėlės: Royal, Corona, Under- 
wood, Įvairūs Toastmasters, Mixmasters, Elektrinės 
britvos ir t. t. — Lengvais Išmokėjimais.
Krautuvė atdara kas vakarų, o sekmadieniais iki 4 
valandos po pietų.

Joseph F. Budrik, Ine.
RAKANDŲ ir RADIO KRAUTUVE 

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Žymus Radio Programas Leidžiamas Nedėlios vakare,

5:30 iki 6:30 P. M., WCFL., 970 k

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu gerinusi atlyginimą iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Daraa 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr ip- 
kltės prie:

KLAUSYKIME
JOHN PAKEL

6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

Šaltimiero
LIETUVIŠKŲ RADIO
nnoanillll STOTIES

PROGRAMŲ ;«o ko.T 10:00 VAL. RYTO

RYTMETINI!)
W.H.I.P.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IMMOKftJTMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OV FINE FURNITURE” SINCE 1904

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

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK >1.00 PT.
4-5 Kvortos.

Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 8. HALSTED STREET
Pbone Boulevard 0014

11.60

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Forklozuoti. Turi greitai būti 
parduoti:

10 fletų kampas $19,500.
6 fletų kampas $12,000.
4 fletų, pigiai, arba mainysim ant

2 fleto arba farmos.
2 fletų apšildomas, Marųuette

Parke $8,500.00.
Bungalow su pagyvenimu užpa

kalyje, pigiai.
Visi namai yra up-to-date, mo

derniški.
2 fletų medinis, po 5 kambarius, 

$1,000. pilna kaina.
4 fletų medinis po 4 kambarius. 

$1.200. pilna kaina.
Mažai tereikia 

išmokės.
įnešti. Renda

Chas. Urnich (Urnikas)
2500 W. 63rd St., Prospeet 6025

Teisingas Patarnavimas

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Naujenybių ir įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2519 W. 63rd St. 
įsteigta 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu iš 
priežasties senatvės. $2,000.00 cash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospect 0430. 

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmobile. 

6 cyl., 4 duru Sedan. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 4004 S. Rock- 
well St... 3 aukštas, užpakalyje.

PARDAVIMUI KANARKOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite šeštadienį arba 
sekmadienį: 2341 AVest 23rd Street, 
1-mas aukštas.

Parsiduoda arba išmainoma biz- 
bizniavą namą Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininką telefonu — Nevada 
8039.

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai, — lengvi Iš
mokėjimai. Terzo Construction Co., 
7516 South Damen Ave. Phone — 
SF.Eley 3563.

PARDAVTMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų namą su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3913 AVest .lockson Blvd., tele
fonas Nevada 8039. 

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

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

PAIEŠKOJIMAS Ift ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos .respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artvmų giminaičiu PRANO 
DEVETKTO ir ONOS DEVEIKYTĖS- 
PUMPUTIENĖS (?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti į dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodviem kunigo Jakaičio IŠ 
Argentino^jparvežt^J^jjĮuntlnl^^^

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. 2334 
Ho. Oakley Ave.. Cbieago. Illinois.

PARDAVTMUT NAMAS
6 kambartų medinis narna,, kar

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

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022*
-_____________________________________________- O z O nūs ar daugiau, tonas S7.75. Sales tai ekstra.


