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TRUMPAI
Rašo I. Sakalas

Ne pro .šalį būtų Amerikos 
lietuviams komunistams savo 
susirinkimu salėse iškabinti 
didelėmis raidėmis šio turinio 
skelbi iii t):

/? e ik a I i ntf/a K o ui un i s t ii :
1. ruošimui demonstracijų 

prie nazių konsu’atu Nevv 
> ork, Chicago, Lo* Angeles 
ir kitur, kaip kad anksčiau 
dažnai buvo rengiamos.

2. vaikštynėm• gatvėmis 
protestui prieš didžiausį, pik
čiaus} ir žemiausios rūšies 
agresorių — S< v. Rusiją.,
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Nepavykimai slegia Maskvos
NĖ VIENAM FRONTE
SUOMIAI NEĮVEIKIAMI

‘Galinga’ raudonoji armija, 
kaip aiškėja, yra šiaudinė

HELSINKIS, gs. 20. —i pustymai (brizanlas). Tas su
ISuomių viršininkai šiandien laikė bolvevikų veiklų, 
vakarų pranešė, kati Kareli
jos tarpjūry (Jjeningrado šo
ne) raudonieji šiandien ir vėl 
sukėlė didelio apėmio pašėlu
sias atakas tikslu nors kurioj 
vietoj pralaužti Mannerhei- 

'mio tvirtovių linijų.
3. aukoms rinki i Suomijos 

liaudžiai, ge!bė::mui jos nuo 
užpuolimo imperialistinės 
Sov. Rusijos, kn>p kad seniau 
rinko Ispanijos ir Kinijos 
liaudžiai.

4. brigadoms organizuoti, 
kad padėti} suomiams nuga
lėti aziatinj slibinų, užpuolusi 
i ainių, taikingų ir kultūringų 
mažų Suomijos valstybę.

Atsišaukti reikia į komu-1 
n»sti} “Laisv-s”, arba “Vii- 
•Jcs" redukcijai.

Kaip visuomet, taip ir šian
dien raudonieji sutriuškinti su 
didžiausiais nuostoliais. 10 
raudonųjų tankų sunaikinta 
priešakyje ir 10 kitų priešo 
užnugaryje.

Puolime dalyvavo apie 200 
raudonųjų lėktuvų, iš kilrių 
20 numušta.

Suomijos šiauriuose suo
miams pagalbon prieš raudo
nuosius pakilo dideli sniejgio

Žiniomis iš Maskvos, tenai 
komunistų vadus pagavo des
peracija. dėl nepasisekimų į- 
veikti suomius. Nė vienas 
koks didesnis mūšis nelaimė
tas Suomijoje.

Sovietų vyriausybė per il
gus metus šaukė, kad raudo- 
donoji kariuomenė esanti 
“galingiausia” visam pasau
ly ir “nenugalima”. Dabar 
aiškėja jos “galingumas”. 
Raudonųjų divizijos paskui 
divizijas tirpsta kovoje su 
narsiaisiais suomiais.

Anglų pranešimu, submarinai Šiaurės jūroj sunkiai apšaudę ir padarę nuostolių vokie
čių ktuzeriui Leipzig. (Acme telephoto)

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVO,
KAI NAS, gr. 18. — Fi 

nansų viceministras E. Don 
ta pareiškė, kad Lietuvos pn 

Įmonė žaliavų ir būtino veika 
tingumo užsienio prekių n< 
pritruksianti.

Žemės reforma Vilniai 
srityje bus pradėta vykdyt 
tuojau pavasari.

Gruodžio 16 d. perimti 
Vii niaus imi versi tetas.

Lietuvoje įsteigta koopert 
tvvų sąjunga “Linas”.

Šiomis dienomis gauta Kb 
pėdos paliegėliams 16 maiši 

drabužių, kuriuos prisiimt 
Amerikos lietuviai.

Gautas pranešimas, kad 
merikos Raudonasis Kryžiui 
išsiuntė į Lietuvų karo pat 

Į geliams 110 dėžių drabužių.

s • 579 ASMENYS IŠ OLANDIJAI NEPAVYKO
.a,XJspee kapitonas . į columbus new yorke vidaus paskola
ziaus vyrus.

BRITAI SUSIRŪPINĘ 
KARO IŠLAIDOMIS

LONDONAS, gr. 20. — 
Britų vyriausybė susirūpinu
si karo išlaidomis. Kol kas 
dar neturima vargo su finan
sais. Bet jei karas prasitęs ke 
leris metus, pasirodys nepap
rastų sunkumų- Paskolų nei 
Amerikoj, nei kitur negalės 
gauti. Visa karo išlaidų, naš
ta bus užkrauta daugiausia 
Anglijos gyventojams ir pir
moje vietoje sunkiausių naš-

IR SUOMIJOS ARKTIKE 
NESISEKA SOVIETAMS

Prancūzų /«rra’« • La Tri
būne dės Natinis” tilpo Es
ti eros vai. Lo,., kaip “L. A ’. 
rašo, raportą as iš Vilniaus 
;o grąžinimo I. etų va i proga.
Autorė susižavėjus miestu.
Nuo Gedimino, kalno, ji rašo,
(Vilniaus panorama tikrai ža
vinga. Trijų Kryžių kalnas, 
į dangų stiepiasi daugybe į- 
vairių formų... Įvairiausiomis 
spalvomis blizga bokštai... Bo
kštų visa jūra. Ten Bernadi- 
nų bažnyčia — raudona, ma
syvi. Čia Šv. Onos tokia gra- I tų vilks darbininkai, 
ži, kad primena Paryžiaus 
Sainte Chnpelle ir dėl to su
prantamas Napoleono ja susi
žavėjimas. Taigi, Vilniaus gro 
žis, yra, jo bažnyčios. Jos yra 
meno galerijos ir aukštojo 
mokslo rūmai menininkams, 
istorikams, architektams. A- 
tirnk jas ir kas beliks iš Vil
niaus. O tuo tarpu sandarie- 
čiai skundžiasi, kad Vilniuj 
perdaug bažnyčių.

Vadinasi, savieji šiukšlina 
tų, kuo svetimi grožisi.

Britų ekonomistai šiandien 
plačiai nagrinėja Ikaro išlai
dų klausinių. Randa, kad nuo 
lat didinti valdiškas mokes
tis karui finansuoti nebus ga
limumų ir bus nepakenčia
ma. Tad vyriausybei liksis 
tik viena kraštutinė priemo-

HEUSTNKTS, gr. 20. — To 
limiausį Suomijos šiaurinį iš
kišai} Arktike raudonieji už
ėmė masėmis apnykę apylin
kes suomiams atsimetus į 
naujas pozicijas.

Šiauriuose suomių armijai 
vadovauja gen. maj. Martti 
Wallenius. Prieš 20 metų šis 
generolas su suomių kariuo
mene tenai komunistus nuga
lėjo.

Jis tvirtina, kad raudonie
siems nebus lemta ten užimti 
didesnių Suomijos plotų. 
Nes iškišulyje yra kiek šil
čiau. Bet . toliau tundrose 

prie
šui ten bus nepakenčiama vei 
kti. Tenai jie bus sulaikyti 
ir priversti skubotai grįžti 
ten, iš kur atėję.

J BUENOS AIR,S, Arkentb 
i na, gr. 20. — Čia viešbuty 
nusišovė Montevideo prieplau
kos pakraščiuos paskandinto 

. vokiečių karo laivo Admiral 
Graf Spee kapitonas Ifans 
Langsdorffas.

Argentinos vyriausybė, jį 
čia buvo internavusi su laivo 
įgula. *' ' '

Paliktam rašte Vokietijos 
ambasadoriui Argentinai ka
pitonas pareiškia, kad jis bu
vęs pasiryžęs žūti kartu su 
savo laivu. Bet šį žygį atidė
jęs iki jo laivo, jaunų jūrinin
kų likimas būsiųs saugoje.

TREMTINIAI LENKAI 
APIE SAVO TIKSLUS

WASHTNGTON, gr. 20. —■ čai paskandino už 400 mylių! TU\G,A, gr. 20. Olandijo 
J. A. Valstybių karo laivas lnUo Virginia pakrančių, kad Į ?,ne5 1
Tuscaloosa iš skęstančio vo
kiečių keleivinio laivo Colum- 
bus paėmė 579 asmenis ir išve 
žė juos į Kilis Island, New 
Yorke. Šiame skaičiuje yra to 
laivo keleiviai ir įgula. Du į- 
gulos nariai dingę.

Columbus laivų patys vokie

....... . ! leido 159 milijonu dolerių sijis netektu britams, kurių ka- i • , , .. ,I moję. bonų padengti karo nu 
ro laivas tik laukė progos jį I bilizacijos išlaidas, 
sulaikyti ir užgrobti. . Vakar užsibaigė bonų pi

Columbus buvo vienas tarp I davimui laikas. Rasta, kad n 
didžiųjų vokiečių laivų, 32,- PUf,ė tos sumos neišpirkta.

Vyriausybė nusivylusi. Kc 
kas ji nesako, kokių kitų prie 
monių imsis išlaidi} sukėlimu

500 tonų. Jis plaukė iš Vera 
Cruz, Meksikos, į Norvegijų.

nė - pinigų infliacija. Nors sill„(..in (lil|eli jr
tuo būdu bus pakirsta finan
sinė struktūra, bet tai tik 
vienatinė išeitis.

ANGERS, Prancūzija, s 
20. — Ištrėmime esanti lenkų va1' 
vyriausybė išleido atsišauki
mų savo tautiečiams. Nurodo 
imi karo tikslai: išvaduoti len 
kų teritorijas, nustatyti Len
kijai pastovias sienas, tauti
nėms mažumoms užtikrinti

NUSPRENDĖ PADĖTI 
SUOMIJAI

PARYŽIUS, gr. 20. - 
Britų ir prancūzų vyriausioji 
taryba nusprendė padėti Suo
mijai moraliai ir materijaliai, 
liet tik tiek, kad nesusilpnin
ti karo vykdymo su Vokietija. 
Suomijai bus siunčiami lėktu-

SUNAIKINTA VISA 
SOVIETŲ DIVIZIJA

HELSINKIS, gr. 20. 
ti Snoniussalmi rytiniam

Ar

GARLAIVIS SAMARIA
APDAUŽYTAS

LONDONAS, gr. 20. — Cu- 
nard linijos garlaivis Sama- 
ria plaukęs į Amerika skau
džiai nukentėjo susidaužęs su 
kitu garlaiviu.

NACIAI SUĖMĖ APIE
50 ČEKŲ

PRAHA, gr. 20. — Pask 
tinėmis dienomis naciai 
suėmė apie 50 žymiųjų
tarp kurių yra keliolika bu

<-i
čeki

Tas įvyko prieš keletą die- į sios čekų kariuomenės aukšt 
nų. Samaria, 19,597 tonų, sa- jų karininkų. Esu, jie įveli 
vo jėgomis grįžo atgal uos-1 priešvalstybiniam sąmoksle, 
tan. '----------------------

Keleiviai nukeldinami į ki
tų garlaivį. Tarp jų yra grį- 
žtanuių iš Europos amerikie
čių.

Save vadinantieji tautinin
kui dar sykį pasišoko lipdyti 
“tautinę vienybę”. Kalba, 
rašo, rajoninius suvažiavimus 
daro, bankietus rengia, lipdo, 
klijuoja ir vis niekas neišei
na. Jei ir nulipdo kokį kūną, 
tai gyvybės jam negali duoti, 
nes patys lipdytojai yra sau
sa medžiaga, be gyvybinių siti 
čių. Būdami be principų, be 
idėjų, tautininkai nori sukur
ti tokį daiktų, kuriuo visi su
sižavėtų. Tuščios pastangos. 
Tautininkų rolė Amerikos lie
tuvių gyvenime buvo ir pasi
liks nieko nereiškianti.

Kas blogiausia,, kad šis ka
ras yra daugiau komercinis 
nei kitokis.

GAZOLINAS IŠ ANGLIES 
ANGLIJOJE

LONDONAS, gr. 20. — Ka
ro laiku Anglijoje žymiai pa
didėjo gazolino naudojimas. 
Susimesta iš anglies daryti ga 
žolinų. Kol kas gaunama vos 
7 nuošimčiai viso sunaudoja
mo gazolino.

100 KOMUNISTŲ SUIM
TA PRANCŪZIJOJE

PARYŽIUS, gr. 20. —
Prancūzų policija ir vėl sus
kato 'medžioti komunistus — 
valstybės priešus. Šiandien a- 
,pie ll'O raudonųjų 'suimta.

Lietuviški komunistai pri
mygtinai nori įtikinti savuo
sius, kad visi suomiai nori 
patekti Stalino gJobon tiktai

vienas “baltųjų” generolas 
Mannerheirn “statąs ožį”. Į- 
domu. Suomiai nori Stalino 
globos ir tuo pačiu veda žūt
būtinę kovų su jo raudonąja 
armija, kurios pulkai randa 
kapus peržengę suomių sienų. 
To išaiškinti, tnr būt, negialė-

centriniam Suomijos karo 
teises, 'sudaryti slavų tautų i fronte, 'suomiai sunaikino vi- 
blokų tarp Baltijos ir Adria- aų raudonųjų divizijų. Jos 
tiko jūrų ir būti ištikimiems < liekanos kasasi sniege pasie 
santarvės valstybėms-

Lenkų vyriausybė atsišau
kimu giliai apgaili, kad na
ciai milijonus lenkų iš savo 
gimtinių vietų iškeldina Į 
Lenkijos centrų ir ten juos

NACIAI NESUSITAIKO 
SU RUMUNAIS

BUKAREŠTAS, gr. 20. — 
nyje, paneigusios reikalin-1 Rumunijos su A okietija pre-
giausių drausmę.

SUOMIJOS ATSTOVAS
GRIŽO Iš MASKVOS

HELSINKIS, gr. 20. — TŠ 
palieka be jokių pragyveni-1 Maskvos per Pabaltįjį, Vo-
mo priemonių — šalti ir ha- kietijų ir Švediją, grįžo Suo-
dauti.

Tiesa, kad suomiai paskandino 
stambų sovietų karo laivą

STOKHOLMAS, gr. 20. —į pasiryžimo apšaudyti pakran-
Žiniomis iš Helsinkio patvir-|čių. Suomiai staiga į jį palei-
tinama žinia, kad suomiai va L, kektą šovinių. Ijaivas 8U.
kar paskandino sovietų karo , . ., ., ' . , , . „ . smuko ir is jo ne su vienalaivų Oktiabrskaja Revobuci-

•miįos pasiuntinys sovietams 
baronas Aarno Yrjo—Koski- 
nen

ja. Bolševikai šiuo laivu di
džiavosi.

T/aivas išdidžiai plaukė pro
tų nei didžiausi komunistų o- Bjorko suomių pakrančių ba 
rakulai. terijas, matyt, neturėdamas

patranka neatsiliepta.
Žiniomis iš Bjorko, tenai į 

pakrantes valtimis išsivrė lai
vo Oktiabrskaja Revoliucija 
dalis įgulos.

PLANUOJAMAS DIDELIS
PLENTAS

NEW YORK, gr. 20. - 
Planuojama išvesti platų plen 
tų tarpe Bostono ir ty’ashing- 
tono miestų. Apie 200 milijo
nų dol. išlaidų numatyta. 
Prie astuonių atskirų valsty
bių ir federaliniai autoritetai 
prisijungia planui vykdyti.

kybos naujos sutarties pasi
rašymas atidėliojamas. Vo
kietijos gamintojai nori gauti 
didesnes kainas už siunčiamus 
Rumunijai savo gaminius- 
Rumunija nesutinka.

PLATI* K TTE ‘ ‘ DRA C G A ’ ’

IŠ VISO PASKANDINO
12 SAVO LAIVŲ

NEW YORK, gr. 20. 
Vokietija šio karo laiku 
viso nuskandino dvyliką si 
vo laivų, kad nepakliūt 
priešams. Nuskandinti laivi 
sudarė 103,428 tonus.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

besuota ir šalta.
Saule teka 7:14, leidžia! 

4:22.

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

Metams 16.00; Pusmečiui $3.50
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Chicago, DL
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Suomija ir Lenkija

Lenkija per dvi savaites buvo sutriuškin- 
i, padalinta.
Suomija per tris savaites gynėsi, išsilai- 

Lė ir, manoma, dar ilgai galės laikytis.
Bet Lenkija tai ne Suomija, Sovietų Ru- 

Įija tai ne Vokietija.
Lenkija turėjo apie 30 milijonų gyvento

jų, Suomija tik — 3 milijonus.
Suomija dešimtį kanų mažesnė už Lenkiją,.
Daug kas. šiandien klausia, kodėl Suomija 

jajėgia atsilaikyti prieš milžiniško didumo 
lolševikų kariuomenę ir kodėl Lenkija, pa
rginti, greit susmuko?

t Tiesa, Suomijos geografinė pozicija yra 
lalanikesnė gintis nuo rusų, negu lenkams 
iuvo kovoti su vokiečiais užpuolikais.

Bet mažytės Suomijos pajėgumo gintis 
slaptis dar ne visai tame.
Suomija prie karo buvo pasiruošusi ne

iščiais žodžiais., bet darbais. Lenkija ne- 
iuvo prisiruošusi, o tik tuščiais žodžiais 
iriešą norėjo išgąsdinti.

Suomiai turi gerus, ištikimus, susigyve- 
lusius su liaudimi, turinčius jos pasitikėji- 
įą vadus, kuomet lenkai tokių vadų netu

rėjo.
Suomijos tvarka demokratiška, pavyzdin

ga, kuomet Lenkija diktatorių buvo valdo- 
įa. Tarp lenkų valdžios ir liaudies kontak- 

buvo kuo prasčiausias. Liaudis kentė 
skurdą, ponai ja nesirūpino, net persekiojo

Dėl to nestebėtina, jei i karą išėjusi Len
kija taip greit susmuko. Jos karo aparatas 
įasirodė esąs visai menkas. Ji neturėjo stra- 
,egų, technikų. Kariai taip pat buvo men-

paruošti.
Suomija kas kita — ji kultūringa, vie- 

demckratiška. . I
Nors ir maža valstybė, bet drąsi ir pajė- 

inga.
Dėl to ji susilaukia ne tik užuojautos, bet 

r paramos. Jai gelbsti kiti, nes ji puikiai 
au įrcdė, kad nori gyventi laisvu, nepri- 
lausomu gyvenimu, kad geriau mirti, negu 
rergijon patekti. Ir. gaUmas dalykas, kad 
luomija, susilaukusi paramos iš pašalies, 
.pgins savo garbę ir laisvę.

Geriausio jai pasisekimo!

Ateistinis Komunizmas Veikia
Per Olandiją gaunamos žinios iš bolševi 

:ų užimtosios buvusios Lenkijos dalies apie 
ovietū pastangas tą kraštą tuojau užkrėsti 
,teizny> nuodais. Sovietų bedievių sąjunga 

reje išleido savo rūšies manifestą, ku- 
ame pareiškia, kad “...mūsų kariuomenė, 
įaršavusi į Lenkiją, nusinešė su savimi 
^dievybės sąjūdžio vėliavą. Kova prieš re- 
ijų prasideda. Remiami raudonarmiečių 

urtavais kovojantieji bedieviai smarkiai ei-
prie laimėjimo Rytų Europoje'’..-

Pranešama ir tai, kad Sovietų vyriausybė 
Įleido įsakymą, kad jos užimtoj Lenkijoj 
uoj būtų įgyvendinta Šie reikalavimai:

1. Tuoj panaikinti visas bažnyčių ir baž
nytines institucijas.

2. Tuoj įsteigti bedieviškojo judėjimo aky
lus visose okupuotose teritorijose.
3. Visi kunigai ir visi dvasiškiai įvairių 

iliginių sektų turi sustabdyti savo veikimą.
4. Visas bažnyčių turtas turi būti konfis- 

uotas.
5. Visi buvusios lenkų valdžios suimtieji 

ateistinį veikimą ir piktžodžiavimą, turi
ūti paleisti iš ka’ėjimo.
6. Visos buvusios Lenkijos sutartys su

Šventuoju Sostu tuoj turi būti nutrauktos.
7. Tuoj turi būti pradėtas leisti bedieviš 

kas laikraštis lenkų kalboje.
8. Radijo stotys turi varyti bolševikišką 

propagandą
Kad tuos reib alavinius įgyvendinti Mask

va paskyrusi tris milijonus rublių.
Ateina žinių ir apie tai, kad bedievybės 

platinimo darbui dirbti Maskva pasiuntė 
į okupuotas teritorijas 6,500 agentų. Daug 
kunigų, kurie bet kokiu nors būdu tų agen
tų darbui pasipriešino, jau išsiųsta į Sibirą.

Tokie tai dalykai dedasi ten, kur bolše-Į 
vikai užeina, įsigali, užvaldo.

Nežiūrint to, lietuviškųjų bolševikų laik
raščiai išdrįsta laai kada rašyti, kad, girdi, 
Sovietų Rusijoje nėra religijos persekioji
mo, kad tikintieji turi veikimo laisvę. Kad 
jie taip rašydami meluoja, norėdami dar la
biau suklaidinti savo vargšus skaitytojus, 
nekartą jau buvo įrodyta. Bet jų žygiai da
bar užimtose teritorijose, dar stipriau įrodo 
ko siekia kruvinasis, aziatiškas bolševizmas. 

Atgautame Vilniaus krašte yra €73 dva-

Lietuvis Buvo Išradęs ;
“Perpetuum Mobile”

(XX) Jei dubar kas imtų j Masinu susidėjo iš dviejų, 
ir išrastų ‘perpetuum mobile’! ant vieno pastovio esančių dė-
— amžinąjį ratų, tai ši sensa
cija jei ir nenustelbtų, tai 
bent eitų lygiagrečiai su da
bartinio meto sensacijom. Bet 
“perpetuum mobile”, turbūt 
niekada neišvys pasaulio.-.

Mčgininių pagaminti “am
žinąjį ratą” — amžinąją, nie
kada neišsibaigiančią mašinos 
jėgą, buvo visais laikais. O 
šio šimtmečio pradžioje spau
doje jau buvo paskelbta, kad 
mašina, judanti pati savaime, 
esanti išrasta. Ir kas įdomiau-

žių, kuriose tilpo mašinos me
chanizmus. Tarp jų tarpas su 
ratais diržams uždėti. Bend
ras mūšiuos ilgis — 7 pėdos, 
o aukštis 2 pėdos Dėžių šo
nuose išsikišę dantračiai, ku
rių tam tikrą pajudinus, pra
deda veikti mašina ir susto
ja. tik vėl sulaikius kokį ten 
ratuką. Sutkaičio tvirtinimu, 
šitoji mašina neturinti jokios 
pašalinės jėgos, kaip tik, anot 
jo 'sausąją jėgą”, atseit, vei
kianti pati iš savęs. Jos jėga 
galinti būti nuo L iki 30,000

nos didumo.

Šituo mūsų tuirtiečio išra-v . v. *•! »• ©llllU JliUaŲ l<<\fUVl 1U lol tl-
ra. Gera, kad Lietuvos vyriausybė nutarė jos Naunnesco aps Š,įgalių nu susidonlfjilMS Alneri£ios
tuos dvarus išdalinti bežemiams ir maža-1 'valsčiaus, levynėje buvęs pa- L, ... -■ •, ,. . , ... Valstybių techniku ir šiaipžemiams.

Kodėl Nepasisako
V. Širvydas “V-bėje” rašo apie imperia

listinį kalą ir tarp ko Uito bolševikams pri
mena:

“Kas kardą pakelia, tas nuo jo žus. Kas 
pliką galią garbina ir su niekuo nesiskaito, 
tam joks susipratęs žmogus negali pritarti,
Maskva, ar ne Maskva. Jei komunistai at
virai pasakytų, kad ką dabar Maslktva daro
išeina iš jos valstybinių reikalų politikos, demonstravo publikai..

Į kurią seniau tokia pat kryptimi varė caras
Petras ir carienė Katarina, tai būtų galima 
sakyti, kad komunistai galvoja ir supranta, 
ką sako. Bet kada jie pasakoja, kad Mask
va elgiasi, kaip darbo klasei ir žmonijos 
kultūrai reikalinga, tai tik verčia kiekvie
ną protaujantį žmogų nusišypsoti ir apgai
lėti negyvų kaukuolių partijos narius”. ! nes visur pakeltu ūpu skubi

ausi, daug linksmesnęgpgu pa-

ybių technikų ir šiaip] 
visuomenės tarpe buvo iabai 
didelis. Visi norėjo atspėti tos 
“sausosios jėgos” paslaptį, 
tačiau Sutkaitis tai laikė grie
žčiausioje paslaptyje. Jau bu
vo susitaręs su viena iš stam
biausių Jungtinių Valstybių 
išradimų patentavimo firmų 
savo išradimą užpateniuoti.

račiau taip ir nėra žinios, 
kokio likimo susilaukė šis 
mūsų tautiečio išradimas. Tų 
laikų spaudoje daugiau apie 
jį nieko neužtinkama. (A. R.)

Vilnius - Muzikos Lopšys
Konpp. J. Žilevičius, L. M., “Muzikos Ži

niose” rašydamas šiuo klausimu, tarp kitko 
suko: “Kai pasireiškė tautinis lietuvių at
gimimas, tuojaus \ diliuje pasireiškė ir gry
nai lietuviška veikla. Konstantas Čiurlionis * » 
apsigyvena Vilniuje, veda lietuvišką chorą, 
rašo tam chorui kūrinius, rengia koncertus. 
1905 m. pastatoma pilėną kartą operetė “Ma
lūnininkas ir Kaminiiiretis”. Mikas Petraus
kas stato pirmą kartą operetę “Birutę” 1906 
m. Vilniuje. Tallat-Kelpša ten pat stato sa
vo pirmutinę operetę, “Eglė Žalčių Karalie
nė”, 1907 m. Stasys Šimkus nekartą apsilan
ko rengdamas didelius koncertus. Nekalbant 
apie pasaulinio masto menininkus, kurie va
žiuodami į Rytus iš Vakarų Europos visuo
met Vilniuje turėdavo koncertus. Lietuvos 
himno autorius, dr. Vincas Kudirka, sąmo
ningai ar pripuolamai, bet faktas palielka 
faktu, sukūrė himno pradžią tokia pat (me
lodija), 'kaip ir giesmes į Vilniaus Aušros
Yartų Paveikslą “Skaisčiausioji, Gražiausio-' nauskui tokį didį “Christmas 
ji Marija”. Iš kokios pusės nepakilsime, vi
sur įsitikiname, kad Vilnius yra tikrai mū
są muzikos lopšys!”

met viešpatautų.

Džiugu girdint ir Visų Šven
tų parapijos chorą, po vado
vyste gabaus J. Rakausko, ky
lant į pačias muzikos viršū
nes. Muzikališkumo čia ne
trūksta.

Sveikinu Visų Šventų para
pijos žmones su Šv. Kalėdo
mis ir linkiu visiems Dievo 
palaimos ir gražiausios pa

“Darbininkas” Minės Jubiliejų
1940 iii. laikraščiui “Darbininkui” ir Lie

tuvių Darbininkų .Sąjungai sueina 25 gyvavi
mo metai. LDS seimas nutarė savo jubiliejų 
iškilmingai minėti įvairiais parengimais ir 
specialiais leidiniais. Seimas išrinko jubilie
jaus minėjimo rengimo komisiją, kurią su
daro šie a^nenvs: kun. J. Vaitekūnas, Pro- 
vidence lietuviu per. klebonas, 'kun. .1. Pet
rauskas, Montello lietuvių par. vikaras, Da
nielius Overka, LDS Kontrolės Komisijos 
narys ir “Amerikos” administratorius, An- 
tanas Peldžius, “Darbininko” .administrato
rius, ir Antanas F. Kneižys, “Darbininko” 
redaktorius.

• • •
Lapkričio 16 d. sukako 40 metų nuo dr. 

Vinco Kudirft'cs. Lietuvos himno autoriaus, 
mirties. Dr. V. Kudirka mirė Naumiesty 
1S99 m. lapkričio 16 d., ten ir palaidotas. 
Šito didžio Lietuvos vyro mirties sukaktu
vės Lietuvoj buvo atitinkamai paminėtos.
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DU DRAUGAI

šia, kad ją išradęs lietuvis.
Tai buvo iš tikrųjų lietu- arklio jėgų, žiūrint tos maži 

vis, Juozas Sutkaitis, 'kilęs iš
tuolaikinės Suvalkų guberni-

prastu darbininku, Sutkaitis 
1905 metais išvyko į Ameri
ką, į Union City miestą Con- 
neetieutte. Čia dirbdamas ge
ležies fabrike, jis vi’są laiką 
galvojo. <kaip būtą galhna pa
gaminti tokią mašiną, kuri 
būtų varoma ne kokios paša
linės jėgos, bet eitų pati iš 
savęs. Jis ne tik galvojo, bet 
ir dirbo. Visą, nuo fabriko da
rbo atliekamą laiką sunaudo
jo tos mašinos konstrukcijai. 
Ir 1909 m. liepos mėn. Sut
kaitis save išradimą jau pa-

DEDIKACIJA “DRAUGO” RADIO
PROGRAMOS VISŲ ŠVENTŲ PARAP.

Kalba kun. J. Mačiulionio pasakyta iš WGES
Kalėdos jau visai arti. Žilio- pažinti, kad jie tikrai gerbia 

ir myli savo kunigus.
Štai baltų, plyt $ jąąują ku

nigams rezidencija-.‘Ai* įflbder- 
niškiausiais įrengimais jau ga
tava kalėdoms dovana jųjų

nimų žodžiai. Kiek čionai rar.-' dvasios tėvams. Mes žinome 
dasi geros širdies ir grąžąs- roselandiečių intenciją: jie to-

vasano gražiame ryue. Kur 
tik ką nors sutiksi visur pa
sipila gausūs malonių sveiki-

jausnm negu pajėgsi visa tai 
žodžiais išreikšti.

kią gražią, modernišką klebo
niją pastatė nevien dabarti-

....... ... j niam kunigams roselandie-
Kiuo Kalėdiniu džiaugsmu’ . . .... ... ... ciams betarnaujanciams, betir dvasia pasižymi Visų Sven- . . . , ‘ ,. . „ j- ir būsimoms kartoms, kad katu parapijos žmones. Prade- , , .

ledų pilna dvasia čia visuo-jus su klebonu, kun. Jurgiu 
Paškausku ir baigus su mažiu- 
tėliu mokykloje, visur Visų 
■Šventų parapijoje • randasi 
daug linksmos kalėdinės dva
sios.

Ypač šįmet roselandiečiai 
tik kalba apie savo pažangą. 
Savo mylimam klebonui ir jo 
asistentui kun. Viktorui Čer-

Oi, glėbavos ir bučiavos
Vokietis su lenku,

Bet dėl ko tai susipykę,
Stvėrėsi už tankų...

Geringas švabų medžioklei 
Belovežon traukė,

O Berlyne pono Beko 
Revizito laukė.

Švabo garbei vieša puota
Pakels lenkų vardą;

O nežino, kad jis slaptai
Galand’ ant jų kardą.

Varšuvoje švabas vieši,
Liejasi šampanas;

“Za po«nyslnosc naszei Polski!!!”
Šaukia prose panas.

Gėrė vyną, mat, laimykiui
Didžiosios Lenkijos,

O taipogi, kaip suprantat,
Tat ir Vokietijos.

Atsisakyk nuo Dancigo,
Duosiu tau Klaipėdą, . '■

Tarė švabas, bet jau lenkas A v' 
Šūktelėjo: “Bieda!!”

Prižadėjo net ir Kauną 
O ir latvių Rygą;

Nusisukęs, jam nematant,
Pridėjo ir... “špygą”’..

Dabar lenkas delnus trynė 
Ir nurijo seilę,

Bei vokiečiui pažadėjo
Dar didesnę meilę.

Nusilenkęs iki žemės,
Lištelėjo batą,

Kad mes draugai su vokiečiu 
Lai kiekvienas mato!..

O! dabar bus plati “Polšča”,
Reiškia: istorinė;

O Lietuvai lupsim kailį,
Jąją pri'siniynę!

Kas tai matė, toks nykšty tis!..
Lenkų nebijoti

Ir per dvidešimts net metų 
Be jųjų gyvuoti!

Na, tiek to apie Lietuvą,
Ką čia daug kalbėti,

Jį pripratus jau nuo visų 
Pakantriai kentėti.

Kas tikėjo, kad Lenkijai
Tiek reikės patirti —

Švabas lenkams prikūreno 
Labai karštą pirtį...

Taip ir baigės puikios vaišės 
Geringo Lenkijoj

Ir vizitai pono Beko
Garsioj Vokietijoj.

Už viešnagę švabas lenkui 
Gerai užmokėjo —

Naujas, juodus ‘prošepanui’
Akinius uždėjo...

Ir dabar “plati” Lenkija,
Nors tur’ akį juodą...

Rengias lupti vėl Lietuvai 
Net devintą odą...

Lakštutė

present” teikia, kad kaip sau
nori turi rosvlandiečlams pri- žangose Roselande.I

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

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos 38,000.00.

“Draugo” Bendrovės direktoriai nutarė steigti “DRAU
GO” SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ.

Aukotojai, kurie “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui į 
neš $100.00 bus įrašomi į “DRAUGO1 ’ BENDROVĖS GAR
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį “Draugą” iki mir
ties dovanai.

“Draugo” Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui. S te pikniko 
pelnas skiriamas “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui.

’ ’ Draugo'' darbininkams atimama teisė laimėti šią De Soto 
automobiliaus devaną.

Visus kviečiame prie šio “ Draugob Spaustuvės Mašinų 
Fondo prisidėti pagal išgalės.

KUN. J. MAOIULIONIS, M. I. O,
“Draugo” Administratorius

Taip baigėni garsaus vokiečių karo laivo (irai Spee kelionė. 
Uiru nnttlr ut iniuii IlknZ'ini (AfiiiP tp. IpIlHotO)
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Gyvojo Ražančiaus draugija

Per Nekalto Prasidėjimo i 
šventę draugija paaukojo gė
lių Marijos altoriui. Užpra
šyta šv. Mišios Kalėdų antrų 
dienų. Nariai prašomi susi
rinkti.

Sodaliečių draugija ;
Gruodžio S d., Nrfualto Pra

sidėjimo P. Š. šventėje sodu- 
lietės ėjo prie šv. Komunijos 
“in eorpore” ir penkios nau-j 
jos kandidatės siūlėjo pasi
aukojimo aktų .Marijai ir įsto
jo i šių kilnių mergaičių drau-

Lietuvių Politikos klubas
Rengiasi sutikti Naujus Me- 

| tus Iklūbo patalpose su įimzi- 
ka, užkandžiais ir gėrimu. Ivo- 

u misija išrinkta Jakubauskai ir 
nį A. Nenienė. 'Purės gerus lai

kus visi, kurie atsilankys 
Suvienijimo draugijų reikalai

Daroma pastangų 'suvienyti 
zj_ tris draugijas j vienų: Dnrbi- 

ninku draugija su 113 narių. 
.įŠviesos Žvaigždės su 17 nariu 
os nori prisidėti prie Lietuvos 

Politikos ir Pašalpos klūbo su 
115 narių ir sudaryti viena 

od didelę draugijų. Šios draugi- 
81 jos yra pusiau tautiškos. Klu

bui priklauso daugumoj kata
likai.

Gruodžio 3 d. įvyko pirmas 
ry- vi'sų draugijų atstovų posėdis. 
89 Darbas atrodo sunkus, nes Pa
ra- rbininkų draugija turi 3 pa- 
ge- šalpos skyrius, o klfilms tik 
tas vienų. Yra pasiūlymas, kad 
si- Darbininkų dr-ja du skyrius 
ik- p« naikintų, o paliktų vienų 
jos skyrių, arba du skyrius bend-

Simno luižnvčiu remontuo
jama ir tvirtinami pa'matni. 
ši bažnyčia statyta 1520 me
tais. Bažnyčios viduje yra 
daug meniškų vertybių. Iš 
oro bažnyčia gerokai nuken 
tėjus nuo Didžiojo karo kul
kų- Be to, prieš kelis metus 
bažnyčios fasade atsirado- ply
šys, kuris kiekvienais metais 
didėjo. Kyšimu su tuo ir bu
vo ryžtasi bažnyčių remon
tuoti.

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 

WSBC — 1210 kilocycles.
Programa dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

GARY. INDIANA

Sekmadienyje, 10 d. gruo
džio, Garyje lankėsi “Drau
go’’ administratorius kliu. J. 
Mačiulionis, MIC. Bažnyčioje 
pasakė pamokslų spaudos rei
kalais ir ragino visus katali
kus skaityti “Draugų”.

^ASKOLINAM pinigus
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

Po pamaldų įvyko susirin
kimas “Draugo” skaitytojų ir 
rėmėjų. “Draugo” agentu iš
rinktas ilgametis darbuotojas 
J. Aukš'kalnis. Šis žmogus ne
išsemiamos energijos ir pasi
šventimo. Nuolatos aplanlko 
lietuvių namus ir siūlo skai
tyti “Draugų”. Jis ir dabar 
žada pasidarbuoti vajaus rei
kalais.

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 2

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

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

Šiais metais vaidybų stula-1 
ro sekančios mergaitės: pirm į 
Teresa Kuniekaitė, finansų i 
rašt. Teresa Brazauskaitė, nu-1 
tarimų rašt. Irena Kazlams i 
kaitė. Naujokės kandidatės! 
buvo: Laura Einikiūtė, Flo-I 
renee Einikiūtė, Serą Širvins- j 
kaitė Agnės Nemeilkiaitė, iri

Kalėdų Dieduką;

.To pagelbininkais išrinkti 
šie darbuotojai: A. Švilpaus- 
kienė, kuri dabar gyvena Ge
lyje pas kun. S. Draugelį už 
šeimininkę, ir “Draugo“ ko
respondentais Antanina Nenie-

Marijampolės lietuviai ver- 
ninkai organizuoja didelę 
skursijų Į Vilnių. Dalyvaus 
įie 100 asmenų. Ekskursija 
ks kai tik bus gautas ati- 
| tunas leidimas.

Artinasi metiniai sus-mai 
ir, 'kaip bus susitarta, vėliau 
visuomenei pranešiu.

Kaipo Toksai. “Draugas“ Užsipelniįa Jūsų Pilnos Paramoa 
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.

Lietuviai vaikučiai jau lau 
kia dovanėliu. GARS1NKITES “DRAUGE

Šiais mokslo metais visose 
Marijampolės mokslo įstaigo
se mokosi apie 300 mokinių. 
Iš to skaičiaus arti 2000 mo
kinių mokosi pradžios moky
klose, apie 1100 gimnazijose, 
kurių yra 4 ir apie 300 mo
kinių — kitose specialiose iiio 
kyklose — amatų, žemės ūkio 
ir moi'.yt. seminarijoj.

Jos.’{F. Budrik Ine.
3409-21 Šo. Halsted Street, Chicago, III

Siunčiame ir į kitus miestus. Perkant 6 rekordus ant 
sykio už persiuntimą nerokuosime.

Tu Lietuva, Tu Mano ir Dru-lia - Akiras Biržys ir rup,, 
(Dėdė ir Dėdienė). 

Polka — W. Bula Ork ir Alex
(Vasiliauskas), 

ir Ar Atsiminsi? — A. Rabaniauskas 
(Ir Ork.).

Geležinio Vilko Maršas — Karo
(Mokyklos Choras). 

Aš Turėjau Kaime Mergele —
(A. Dvarionas).

Septintame Kojuje — Analų Valsas ir Jaunystės Meilė, Tango. 
Mano Gitara. Tango ir Saulėtas Rytas. Anglį, Vairas —

(A. Sabaniauskag).
Kanklininkas ir Oi Liepa Liepelė — Juozas Olšauskas.
Kam Vakaras O Man Vakarėlis — K. MenkeliOniutė ir

(Kazemekas)
"’olka Apynėlis Ir Polka Vakarėlis — Liet. Ork. '(Lyra."
Atėjo Bernelis Lygiais įlankėliais ir Vaikinuką Aš Mylėjau, 
lakštutės Polka ir Dėdienė Polka — Klaipėda, l.ilh. Oreh. 
Karo Muziejaus Vėliavos Nuleidimas — Dalis 1 and 2 —

(Karo Muziejaus Orkestrą).
Gegužinė Polka ir Jaunuoli,, Polka — W. Gu'a ir jo Ork. 
Virbalio Polka ir Polka Dėl Numylėtos — W. Gula ir jo Ork.

Ona Polka — W. Gula Ork. ir Alex
(Vasiliauskas).

ir Veski Mane šokti Polka — Shenandorlo 
(Ork.)

ir Mėnulis Užtekėjo — Tamklūtė ir
(Česnaviėiūtė)

Dukra už Čigono ir Aš Ne Jauna, Ar Ne Vainikuota 
Sakė Motinėlė ir Aš Pievele Buvau — K. Menkeliū- 

(niutė. Soprano)
Snaust Neduoda Musės ir Ar Skauda Man širdį.

Erei Polka ir Našlys Polka — "Lyra” Orkestrą.

mos spirito varyklos. Šiuo 
metu jos ik veikia, nes netu
ri žaliavų. Kai kurių varyk
lų yra išvežtas inventorius.

Tai Nebuvo Meilė, Tango

Marš, Marš, Kareivell Ir

Pttk Vyras Polka, ir Kai

Šį rudenį kai (kuriose Lie
tuvos vietose ūkininkai gilu
siai prisirinko apynių. Pasi
rodo, kad už gerai nunoku
sius apynius ūkininkai gauna 
nemaža kaina.

For a Christmas gift—or for your own enjoyment 
—a genuine RCA Victrola is a guarantee of 

complete and lopg-lasting satisfaction
šiais laikais kiekvienas no
ri instrumento, kuriuo ga
li klausytis radio muzi
kos ir groti rekordus. Pa
sirenkant dovaną, dėl ki
tų ar dėl savęs, atsimin
kite, kad yra tik viena 
rūšis Victrola, tai yra RCA 
Victrola, Mes turime, ži
noma, didelį pasirinkimą, 
visokių kainų Victrolų. 
Kiekvienas duos jums to
kią muziką kokią norite,

radio ar rekordų muziką.
Nežiūrint kokį RCA Vic- 

trolą pasirinksite, jūs gau
site instrumentą padirbtą 
kompanijos su 41 metų pa
tyrimo ir muzikališkos tra
dicijos. Tai yra tikras užti
krinimas kokybės.

16302
16303
16304

*•***££
^•mdcrcav,,

MOOft U46

Uo* Au/S? Gcntl
sso

Storo Jono PolkaPalangoje apgyvendintų in 
ternuotų lenkų dauguma jū
ros nebuvo matę. Leidžiamo
mis valandomis į pajūrį su
sirinkę internuotieji gėrisi 
rtii liūliuojančiais begaliniais 
jūros plotais, rankioja ginta
rėlius, pa'siprausia. Palangiš
kiai juokauja, girdi, lenkai 
užtęsė vasarojimo sezonų.

Buvusieji Lenkijos karei
viai stebisi jietns duodamo' 
mūsų kareiviško valgio davi
nio a| štamu ir gerumu.

Tekėk
Manei

Yra svarbu pasirinkti 
tikrą RCA Victrolą. Atsi
lankykite — leiskit mums 
duoti jums demonstraciją.

?eleviai~ PĄntęttna and4 in °” ,P,U« <„ 
į,’".

Kalėdiniai Rekordai
REMEMBER

THESE FACTS1
1. Only a protfuct of 

RCA Victor is a gen- 
uino RCA Victrola.

2. Thoro is no other 
kindof Victrola. .

Gloria Ir Kūtelė — Kun. Strurkas.
O Tu Palaiminta Kalėdų Naktį — Ateikite Čia Jūs Ištikimieji 
OI Ištikėjoji Pūsis Ir šventoji Iškilmingoji Naktis.
Ei Kalėdos! ir Kalėdų Pasveikinimas — Cerienė ir Bležienft. 
Tyliąją Naktį tr Rami Naklis — Trubadorių Kvartetas. 
Sveikas Jėzau Mažiausia ir Gul šiandiena — Jonas Butėnas. 
Angelai Gied Danguje Ir Tyliąją Naktį — Petras Petraitis. 
Sveikas Jėzau Gituusis ir Linksma Giesme Mes Užtrauksim. 
Gul šiandiena ir Atsiskubino Iletllejun — Brooklyno Kvnrt, 
Linksmą Dieną ir Gul šiandiena — Marijona Bukauskaitė. 
Kflėlt, šventas Vakaras ir Tyli Naktis — Stasys Pilka.

16024
161125
16026
1605016109
16141
16229
26022
26023
73103
31763

Gramafono adatos, specialiai 2 pakeliai už.............5c
Vietor Chromium Adatos, 6 už...................................25c
Victor plieninės adatos, pakelis ................................ 10c
Panešami Victrolai, po ..........................................$9.50
Panešamos Rndios ir Victrolai, po .....................$19.50
Mažos naujos Radios, po ...................................... $5.95
Bulovą laikrodėliai, Parker ir "YVaterinan auksinės 
plunksnos, Rašomos mašinėlės: Roval, Corona, Under- 
wood, Įvairūs Toastninsters, Mixmnsters, Elektrinės 
britvos ir t. t. — Lengvais Išmokėjimais.

Neseniai Seirijų valsčiuje 
viename 'kaime mynė pirtyje 
linus. Viena tarnaitė metė Ii- J 
nų pluoštų prie durų, bet ne- ; 
apsižiūrėjo. kad tenai buvę Į 
truputį žarijų. Kilo didelis 
gaisras. tarnaitė, šeimininkė 
ir dar vienas asmuo labai ap
degė. Jie \pį patalpinti aps
krities ligoninėje.

Tbrillhtt Cbridmai Valaa
Automatic rcamctrcea

THE WORLD’S OREATEST 
TRADE-MARK MEANS MORE TO 

VOU THAN EVER BEFORE
In every tand the beat known of all 
trade-marka it the Victor Dog. For 
41 yean “Hit Maater'a Voice1, htt 
meant greit mutic, perfeetly re- 
corded. tplendid ly reprod uced. Today 
the Victor Dog repreaenta more than 
ever before. Added to the great tr»- 
ditiona of Victor, are the equally 
great ideala of RCA. Thia great ez* 
perience ia at your aervice only in n 
genuine RCA Victrola.

Muite floara in umnterruptea 
concerta made poaaible bytha 
Gentie Action Automatic Recora 

tenepravldcd by 6 watta

ia 1940 through and through£ 
Puah-Button Tuning. BuUt m 
Magic Loop Antennaand T«ia- 
viaion Plug in. Walnut
or tnahogany veneef $99.* a A

St. tM'iD'l'tht...
RCA VICTROLA JUNMRJew/e »«-ū/...REW RCA VICTOR 

RECORO FLAVER—Playa Rsoerda
Krautuvė atdara kas vakarą, o sekmadieniais iki 4 
valandos po pietų.

Model R-100 eonneeta to any 
AC radio reeeiver at Ii t tie or 
no eapenae and converta it Into 
an electric phonograph radio. 
Playa recorda with tone eoną 
parable to that of aet. yP,., 
fenjoy the muile you ,,g 
want*henyou arenti t. mr- A

Your children arill bleaa Santa 
for endteaa entert ainment from 
their own recorda. Thla Victrola 
haa acouatical apeaker bullt 
Into the colorful 
cracltel flniahcd tona 
arm. AConly. . , , 7

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-jan. 21, 1940 
Tiicago Sokol Salėj 
2345 S. Kedzie Avė.

SeatatimalTaUt MaJtl. u
RCA VICTROLA *MN«. U-1B

Her. Ii a romplrt edition of fine big aet Victor
auality with many of the featurra that glorify
the big conaole RCA Victrolai. A beautiful š r
gift. Ne* Viacaloid Damped Pick-up ... 3-

Clition Bau and-Trrble Tone Control . - *
If atartląg Motor . . . Radio with 

Puah-Button Tuning and Televiaioe p a jįPlu« in............................ $44.95
Far flnar radio porfectnettee —RCA Victor Red 

For beat roeaalto, uee Victor noodloo

RAKANDŲ ir RADIO KRAUTUVE 
3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 301

Žymus Radio Programas Leidžiamas Nedėlios Vakaru 
5:30 iki 6:30 P. M,. WCFL., 970 k.

INSURE9

H Suggests the sure way to get supreme value in 

IjP a Record Playing Instrument... M
f BUY A GENUINE ‘RCA ®

For a Gift that Keeps on Giving choose a
RCA ..Here are some of the sensational new 1910 models

I
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
ir milijonus kartų Tave in m \ bes, 

vien

'astabos

l ž kelių dienų švęsime Ka
rlas. Ka.ėdos .primena mums 
Kristaus įsikūnijimo paslap- 

Prieš du tūkstančius me- 
j Dievo Sūnus priėmė zuin
aus pavidalų, kad galėtų 
rųžinti žmogui šventumų, 
Hsingunių, garbę ir malonės 
ibų. Atpirkęs žmogų nuc 
ragam, Kristus paliko jam 
tvo mokslų ir liepė jo laiky- 
i; įsteigęs šv. Bažnyčių, 

sakė jos klausyti; palikęs šv 
akramentus, patarė jai:- 
ludotis. Dangus praturtėtų 
Fentaisiais, jei tie, kuriais 
ievas taip pasirūpino, tvar
ių savo gyvenimų Kristaus 
įskelbtos dorovės dėsniais, 
et šių laikų žmogus, atrodo, 

per daug tėra nusiteikęs

trolžbi Tavęs, nes 
Tavoje širdis tqguh i.u 

si raminti!’’

kad n- ’am vietinis j.u gijos. Kas gi parapijos veži 
mų stums pirmyn, jei aš ir 
tu ir kits nusikratysinie ran
kas ir kaip bailiai pabėgsi
me iš draugijos ir iš parapi
jos. Mums reikia statyti, o 
ne griauti; vienytis, o ne 
skaldytis.

LIETUVIAI DAKTARAI
30 sidabrinių paidavė. O kiek 

du tūk-
rnums Nejaukus šiandienų Pašau

nereikia Kristaus — šalin Jį. lis. Konvulsijose kankinas Vincento vaikinų Lyceum 
Kaip dažnai dėl savo nied ia- netekęs Kristaus ramybės, (griauti, bet organizuotu kū

Į! fariziejų pei tuos d 
J istanėius metų šaukė:

ninius raginamas glaustis,
Į mie lietuvių jaunimo orgvu- 
zacijos, kad dabartinį šv.

kovai už nenykstančius ver
tybes. štai, kaip piešia gar
sus italų rašytojas l’apim 
dabartinį morališkų visuome 
nes sugedimų. “Egoizmas, 
tinginystė, kraujas, — visur 
garbinami dievaičiai. Pla
čiausiai viešpatauja smurtas, 
pinigų garbinimas, doros nu- 
smukimas ir galop nusivyli
mas.“ Savo knygos pabaigo
je, buvęs ateistas ir aršus 
krikščionybės priešas Pupini 
gražia malda kreipiasi į Kri
stų prašydamas, kad Jis iš 
naujo ateitų ant žemės. “Ma
no Viešpatie, — šaukia Pupi
ni, - jeigu Tu būtumei tik 
tems bes Dievas, mano malda 
nebūtų reikšminga, nes vis
kas, kų blogo žmonės galėjo 
Tau padaryti, jau jaulaiė

aišku reikalu ar šiltesnės v»e 
tos plakėme Tavo nugara 
Kaip dažnai savo mintinus, 
pageidimais ir darbais Tave 
kryžiavome! Kristau, uies at
stūmėme Tave, nes Tu mums 
perdaug skaistu..! Mes mis; 
grjžėnn* nuo Tavęs, nes Tu 
buvai mums perdaug šven-

zmogus. Kur nepasisuksi, -- du pagerinti savo padėtį ir
kraujas čiurlena, kūnas vai
toja, keršto ištroškusi širdis 
alpsta. Ir klajos žmogus pa
sinėręs tamsybėse, kol nesu- 
grųžins Kristaus į savo 
dp

Duok Dieve, kad su šv 
Kalėdom išsisemtų pakriku

tas! Pasmerkėme Tave mir-jsios žmonių mintys, pranyktų
ti, nes Tu mūsų palaidų gy
venimų smerkei!

“O dabar? Dabar esame 
atsidūrę ant mėšlyno, dabar 
matome ir jaučiame, kad 
kankina mus ilpesys... . Kri 
stau, mes Tavęs pasigenda
me !

“Kas alksta, mano, kad! 
jam duonos trūksta. Ne duo-

utbukę jausmai, sustiprėtų 
svyriuojanti valia ir visur 
gyvenimas pakryptų amžino
sios laimės troškimo linkme.

-Z.

West End

T , ... , , v. , nos, ' bet Tavęs. Jėzau, jamJudu milijonai Tave bučiavo ‘ ’_Į trūksta! Trokštus mano, kad

Gruodžio 12 d. Įvyko vie
tinio jaunimo pasikalbėjimo 
vakarėlis. Mergaičių susirin 
ko daugiau, negu vyrukų

plačiau veikti religiniais (au
tiniais reikalais. Inž. A. Ma
žeika išdėstė plačiai ir nuo- 
s-ikliai Vyčių organizacijos 

ši r-j reikalavimus ir vietinis jau
nimas vienbalsiai nutarė 
glaustis prie Vyčių. Išrinkta 
laikina valdyba. Valdybon 
įėjo: Bernotas Albertas pir
mininku, Šauliūtė Elena raš
tininke ir Skrebiūtė Felicija 
iždininke. Susirinkę nutarė 
gruodžio 27 d. šaukti masinį 
jaunimo susirinkimų ir suda
ryti Vyčių kuopų. Pradžia, 
rodosi, labai gera ir aiškiai 
matėsi jaunimo pageidavimas 
glaustis prie Vyčių organiza
cijom.

Gruodžio 13 d. pasimirė 
Antanas Virbickas, pavienis, 
43 metų amžiaus. Palaidotas 
gruodžio 16 d. šv. Vaitiekaus 
kapuose. Priklausė SūniJ Lie
tuvos draugijai.

Telefonu KElflock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vai. ryte

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

Susitari ua.

Tek Tardė 8146.
VALANDOS: Nuo U iki Ik.

2 iki 4 ir 7 iki 9 
t'>F-',adieniaia* 2 iki 4 Ir 7 iki

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS

Liiiksnių šv. Kaliniu švenčiu ir laimingu Nauju Melų 
Linkime Visiems Šato Kushimeriams ir l>raugams

MATTHER VIT ARTAS
Braddock, Pa.

į gėralo trokšta, o jis pats ne- j Klebonas karstai ragino jau 
žino, kad Tavęs trokšta! Li-jniinų glaustis prie lietuvių 
gonis mano, kad jam ti ūkst.i Į jaunimo organizacijos 
sveikatos, — Tavęs,

kad

BEElt DISTRIBUTOR
937 Washington Avenue

Piliule llRanilvvviiie 001K

HOMESTEAD, PA.

328 E.

Linksmų Kalėdų ir Laimingu Naujų Metų
HILK’S FUkNITURE STORE

Kri
staus jam trūksta! Kas pa 

: sauh ieško grožio, visai ne
žino, kad jis Tavęs ieško, 
amžinojo gnžio! Kas ieš'.-i 
tiesos — Tavęs ieško, amži
noji Tiesa’ Kas trokšta r?

plačiau ir sparčiau veikti sa
vo labui ir lengviau atsispirti 
ištautėjiniui. Inž. A. Mažeika 
plačiai paaiškino, kaip k-tose 
lietuvių kolonijose jaunimą-, 
gyvuoja i: veikia. Vargoni
ninkas A. Sadauskas atsilic-

Gruodžio 17 d. sodalietės 
ėjo bendrai prie šv. Komuni
jos. Taipgi jos laikė metini 
susirinkimų, kuriame išsirin
ko kitiems metams valdybų. 
Valdybon išrinktos; Masilirt- 
niutė Vera pirmininke, Bei- 
neriutė Marijona raštininke.

8th Avenue. Homestead, Pa.
Pilone IlOmestead 1781

PITTSBURGH, PA.

l.iiik-nm šv. Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Koslinneriams ir Draugams

GEO EW1NG & BROTHER
BLČE11NĖ IR GROSEENĖ 

223 8th Avė. Phcne HOmestead 2804 Homestead. Pa.

Linksmų šv. Kalinių švenčių ir 1 ji Įmingu Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kostu menams Ir Draugams

STANLEY’S QUAL1TY MARKET
S. SIMANAVIČIUS. Sav.

2100 Carson Street. S. S. Pittsburgh, Pa.
PImjsm- HEmloek 1328

Korespondentas šios kolo
nijos (Vietinis) nuoširdžiai 
linki visiems skaitytojams 
šios kolonijos linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų. V ietinis

Tlie Nil'ly Shoppe Wishes ynu a Merry Cliristmas 
aini a Happy Ncvv Year

THE CHRISTMAS STORE FOR MEN
Cor. 8th and Amity Street. Homestead, Pa.

Pilone HOmestead 1893

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
Hl - HAT

Linksimi šv. Kalėsiu švenčių ir laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kostunmrlams ir Draugams

FIFTH AVENUE CAFE
J. JEZNIS, Sav.

6690 Frankstown Avė. at Filth Avė. Pittsburgh, Pa.
Pitone EMerson WM

Linksmų šv. Kalnių švenčių ir laimingi; Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kostu,meriams Ir Draugams

ADOLFAS PALECKIS
BUCERNE IR GROSERNĖ

401 "Stadium Street. Esplen Sta. Pittsburgh, Pa.
Pitone FEderai 1087

Hat Cleaning Sbop — Pirmos Rūšies Darbas
Cor. 8th & Ann Street. Homestead, Pa. b

S Linksmu šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kosttuneriams Ir Draugams

M. V. WOSHERtxxxx
Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų

SAMUEL BRODY
SIIOE SERVICE SHOP

603 Amity Street. Homestead, Pa.

Iteal Estate

1003 Carson Str.

■ Insurance — Bus & Steamship Tickets 
NOTĄRY PUBLIC

S. S. PiltsbtnvU1, Pa. Phone HEmloek 2204

HOMESTEAD, PA.
Linksniu šv. Kalėdų švenčių Ir Laimingų Naujų Metų 

Linkime Ilsiems Savo Kostumcrlams ir Draugams

CAPITOL CLEANING AND DYEING
VISUOMET ŽEMIAUSIOS KAINOS

Cor. 8th Avė. & McLure Str. Munhall, Pa.
NV»k

Linksmu Kalėdų švenbių ir Laimingų Naujų Metų
QUAL1TY SHOE REPAIRING

M. LES1KOFF, Prop.
Iš senų padarom naujus. — Kainos žemos

321 W. 8th Avė. W. Homestead, Pa.

iXXXXXXXXXXXXHttltX9
lenksimi šv. Kalėdų švenčių Ir laimingų Naujų Melų 

Linkime Visiems savo Kiistuinerlams ir Draugams
Home Cured Eresh Smoke Meat ir Kilbasos

Clms Bone, Prop. Phone IlOmestead 6361-11 
309 5th Avenue. Homestead, Pa.

Linksmu šv. Katilių švenčių ir lutlmingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kitslumeriants Ir Draugams

Universal Cleaning 8C Tailoring Co.
Spėriu lizinu >n Kur aml Ludles Tailoring — VV<- Call For anil Dellvcr
600% Amity St. Tel. HOmestead 0110 Homestead, Pa.

«««««#,
Linksmų Šv. Kalėsiu švenčių ir laimingų Nauji; Metų 

Linkintef Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

\ P. JURGAITIS
Visų Darbininkų Užeiga — Mažas Stiklas — Didelis Kalnlerius

515 E. 4th Avė. Homestead, Pa.

SEASONS GREET1NGS
SCHWARTZ’S MENS SHOP

SHOES — ITGOAGK — FURNIHHINOH
Cor. 8th Avė. At McLure Street

HOMESTEAD, PA.

North Side
Gruodžio ;15 d. vakare įvyko 

Vardo Jėzaus dr-jos metinis 
susirinkimas ir valdybos rin
kimas 1940 metams. Valdy
bon pateko: Juozas Bučnius 
pirmu, Kaz. Liaudanskis vice- 
pirin. Louis Babkauskas rast. 
ir Pranas Levanas ižd. Yra 
vilties, kad naujai valdybai 
vadovaujant V. Jėzaus arai 
gija 'lemerdės, bet gyvuos, 
stipP's ir augs 'ariu skaičių 
mi. Praeities ' laidas reikia 
pamiršti, jų nebkartoti, baž
nyčios gerovė laikyti arti 
širdies, draugijos regulas 
stipriai pildyti, tai mažas bū
relis išaugs į milžinų. Gra
žus pavyzdys patrauks kitus. 
Pas mus yra įsivyravus vie
na nelemta yda. Jei tik kas 
nepatiko draugijoj, nepatiko 
koks įnešimas arba nutari
mas, tai nebandoma pataisy
ti, liet tuojau bėgama iš 
draugijos. Tokiu elgesiu tik 
suirutė sėjama, bet nieko ge 
ro nepasiekiama. Kalbėk, 
ginčvkis, įrodinėk, tik, susi- 
niiklrtinas, nebėk lauk iš drau

LinfcsLinfcsmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
31 RUBEN’S FURNITURE CO.

MR. BARNI Y, Manager
312-314 East 8th Avenue Homestead. Pa.

AKIŲ GYDYTOJAS

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir Uilniingų Naujų .Mi-lt; 
Linkimi- Visli>m.s Savvt K<iN<iuiit-i-tnm» ir Draugams

JERRY NAUJOKAS
BUČERNE IR GROKERNE

129 W. 4th Avė. Homestead, Pa. 400 Amity Street

KW

08. VA1TUSH, OPT,
KI*i;CIAIilHTA8 

OPTOMKTRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrl 20 metų praktikavimo

Unksnių šv. Kalėdų švenčių Ir Utlntiugų Naujų Metų 
Linkinti- Visiems Savo Kosliuuerlams Ir Draugams

MR. & MKS. PUSKUNIGIS
Bučernė ir (irosernė — širdingas Patarnavimas Visiems
401 E. 5th Avė. Tel. HOmestead 1211 Homestead, Pa.

tXXXXMXXXXXXXMXMXMXaUI£X1IU
Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 

Linkimi- Visiems Savu Kosliuneriams Ir Draugams

AMMERMAN AND HAWS
CLEANER8 & DYEKS

232 2nd Avė. Phone HOmcstead 2600 Homestead, Pa.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
HOMESTEAD HARDWARE STORE

ALBEKT D1CKSTEIN. Prop.
222 E. 8th Avenue. Homestead. Pa.

Unksnių šv. Kalėtlti šv«-«člų ir Ijtliiilngų Nauju Metų 
Įlinkimi- Ilsiems Šato Kitsluitu-riiints ir Draugams

TOM’S CANDY SHOP
Lietuviška Vieta — Namų Darbo Haldulnėg, Soda Ir šalta Košė

108 E. 8th Avė. Tel. HOmestead 4988 Homestead, Pa.

Palengvina aklų įtempimų, kaa ea- 
rl priel&atlml galvos skaudšjlmo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu 
m o, akaudamų aklų karšt), atltalao 
trumparegyatų Ir toltregyatę. Priren
gia teisingai akinius Visuose ataltl- 
klmuosa ngaamlnavlmaa daromas su 
elektra, parodančia maliauaAas klal- 

I laa flpeelald atyda atkreipiama | 
| mokyklos vatkna Kretuaa akys atl- 

talsomos.
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. rak. 

Nedaliomis pagal sutartį
Daugely atsitiklinų akys atttatm- 

OHB be akkHų. Kateaa ųtgtoe kaip
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

TeUfooM YAEdl 1172

(Tęsinys 6 įpusl.) GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
ir akiniu* pritaiko

3343 S. Halsted Street.
LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westem Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimų

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAHTI8TA8

1446 So. 49th Court. Cicerv
Aatradieniai*, Ketvirtadieniai* u 

Penktadieniai*
V*l*ndo*: 10-12 ryte, 2-fl. 7-9 p. * 
3147 S. Halsted St, Chicage 

Pirmadieniais, Trečiadieniai* v 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.1 Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel OANal 6969

0R. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakma
ir pagal sutartį.DR. A. JENKRtS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutar.*.
Ofiso telefonas PROaport 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

DR. F. G. WINSKDNAS
PHYS1CIAN AND SURGSOft 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso teL Canal 234b
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P

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

TEL. YARD8 fi»7

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEGINKKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

ir Pagal Sutarti.

GR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ava

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.
Tel. MIDuray 2880

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rytoDR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKA8J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rea. — Yardg 8966. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

DR. MADRIGE KAHN
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 LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

Boa. 6968 So. Tatauui Ava.
Raa. TaL GROvėhiU 0617 
nffiog TaL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. S—4 ir 7—8 vak.
Kutv. ir NadSliomia aaaitana 

2423 W. Marquette Road

TeL YARto 6881
Rea.: KEHvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiao TeL VIRginia 0086
Rgaideacijoa tol BEVerly 8244

DR. T. DUNDDUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bogid—eija
8BS9 So. Olaremont Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti.

OR. STRIKOL’IS
PHYBIOIAH aad SURGBO1

4645 So. Ashland Avenue

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

Netoliomis pagal satart).
Of Oo* TaL TARda 4787 
■am« TaL FBOapaal IBM

Tai GANai 0267
Rea TaL PROapect 66M

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Tai OAHal HM.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 

Valaotoai 1—8 popiet ir 7—8 v. V-

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornla Avė.

Taiaf <naa BRPabUa 78M

TeL TARda 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Straet

YaLi nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Office Phone Ree aad Office
PBOapaM IBM 1868 A LaaMM Si 
Vali B-4 p|k ir 7-B vak. CAMal 97M

DR. J. J. KOWAI
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chlcago

DR. V. E. S1EDUNSKI
DAMTKTAS

4143 South Archer Aveiiu* 
Tefofenaa Lafayetto B4M 

Antradtoaiaia, Ketvirtot i« 
Penktadieniai*

4631 So. Ashland Avė.
Tel TARda 0094

TnAadiMiaia Ir Sekmadieniais Pirmadieniai*, Trediadieniaie S 1
•elladiastiaie
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YKLOS
KAS SKAITO, RAŠO — DUONOS NEPRAŠO.

MUSU MG
KALĖDŲ DŽIAUGSMAS -

Visai žmonijai Šv. Kalėdų 
metas suteikia daug džiaugs
mo. Mieste, gatvėse krautuvė
se papuošta gražios eglutės, 
Kalėdų diedukai, skafcnba 'ka
lėdinės giesmės jau iš anksto, 

/traukia pirkėjus.
Visi ko tai laukia, kam tai 

sutikt puošiasi. Žinau, ko vai
dilai laukia. Jie pamatę bal- 
sarzdį Kalėdų senelį dabar 

nudžiunga ir tėvelių paklau
sia:

“Kų jis man šiemet atneš?
Taip jam įdomu, kiek su

teiks džiaugsmo, pasitenkini
mo, smagumų.

Man ėia kyla klausimas, (ko 
ištiesų 'mokyklos vaikučiai la
biau laukia, ar atvažiuojant 
senelio su dovanomis ar x\.t- 
pirkėjo užgimimo. Jaunieji 
per radio, per spaudų, kinų 
filiuose, krautvėse temato ir 
tegirdi vien tik Kalėdų senu
kų, dovanas, dovanas ir dova
nas.

Apie tikrųjp džiaugsmų, a- 
pie pasaulio Šviesos gimimų, 
apie Kūdikėlį Kristų vaiku
čiai išgirsta tik< parapijų mo
kyklose. Čia jiems seselės pa
aiškina apie Kalėdų švenčių 
tikrųjį džiaugsmų apie pasau

lio džiaugsimo atnešėjo Jė
zaus Kristaus giminių. ,

Daugelyje katalikų parapi
jų mokyklose suruošiami mo
kinių vakarai, kur suvaidina
mi kalėdiniai religiniai vaiz
deliai, kur suskamba džiaugs
mo giesmės, kur sakomi eilė
raščiai, kalbos, kur aidi dai
nelės.

Tėveliai, broliukai, sesutės, 
pažįstami tuos parengimus ap 
lanko ir kartu pasidžiaugia 
jaunuolių nuotaika, laime, pa
siruošimu kų nors jiem's pa
rodyti, tai parodyti, kų jie ga
li išmokti. Kartu su jaunimu 
džiaugdamiesi Kalėdų nuotai
ka, gražiais mokyklų peren
gimais, prisiminkime, kam už 
tai turime būti dėkingi, kas 
šias mokyklas įsteigė ii išlai
ko. Ir ne vienas dar kartu su 
visais džiaugsis dar iš tų stei
gėjų, iniciatorių, džiaugsis ir 
tie lietuviai, kurie dabar ja's 
palaiko ir remia.

Taip, tai tikras jūsų džiau
gsmas, pilnas, sūdrūs džiau
gsmas, liepsnuojųs religijos 
lietuvybės ir mokslo troškd- 
1110 ugningais šūkiais.

A. bkirius
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\Vest Aušros Vartų parapijos 1939 m. mokiniai. Stovvi: kairėj — kun. kleb. M. Ur-į 
bonavičius, dešinėj — kun. Mykolas Jadka.

bažnyčios. Dabar lanko aštuo- ti? — atsiliepė vyresnioji M. 
nius skyrius 73 mokiniai Fabijoną.
Jauniesiem yra paruoštas vai
kų darželis, kurį lanko 20 vai
kučių. Visų mokyklą tvarko 
6 seselės, iš jų 4 yra moky
tojos. Vyresniąją yra sesuo 
M. Fabijana.

Mokyklos dvasinius ir me- 
džiapr'nius reikalus tvarko 
klebonas kun. M. Urbonavi
čius. A. S.

— Noriu keletu minučių 
pasikalbėti apie mokyklų ir 
mokinius —

— Gerai.
Įdomu ar didelį būrį jau

nuolių šiemet auklėjate?

MOKYKLOS VEDĖJA

LAIMĖS DAINA
Rašo Antanas Dranginis

Jurgis linksmai ‘žengė į — Gee, bet tu gražiai atro- 
Marytės namus. Eidamas niū- dai šį vakarų.
niavo dainelę ir sveikino pa
žystamus — Heilo, Hva, o se- 
nesinius — Labas vakara's. Jį 
visi pažino: jauni pažino kai
po gabų sportininkų, seni - • 
kaipo gerų choristų. Jo skam
bus. aiškus balsas ne vienų 
sužavėjo. Jis taip pat buvo 
nuoširdus ir malonus visiems, 
tais savo gabumais nesidi- 
džiuodavo ir nesikeldavo pui
kybėn. Dėl to visi ir pažino 
tų aukštų, šviesiaplaukį, stip-

— Malonu girdėti, kad tu 
manai, kad aš tau graži.

— Visada burvai ir visada 
būsi man graži.

Kų veiksim šį vakarų! 
Kodėl mane norėjai pama
tyti f

Marytė valandėlę tylėjo, 
pradėjo nervingai vaikščioti 
po kambarį. Atsistojo prie 
lango.

— Jurgi, aš tau tunu pa
sakyti nemalonia žinių, (su-

AUŠROS VARTŲ S. P. M. PAR. PRADŽIOS MOKYKLA
KALBA

Kai kada nors eisi 23 W. j 
gatve iš VVestern į Oakleyj 
Avė., jums kris į akį mūri
nis namas, galu atsirėmęs Į 
gatvę. Prieik prie jo kampo 
ir įskaitysi cemente įspaustus 
žodžius: Lietuviška Moksli
nė Vilniaus Aušros Vartų 
S. M. P. Parakvijės. Heac 
schola Erecta ėst A. D. 1906.

Tai dabartinės bažnyčios ir 
mokyklos pastatas. Parašas, 
kiek pastebėjote visiškai že 
maitiškas. Jį uždėjo tuometi
nis klebonas kun. Abromaitis, 
kuris buvo tipiškas žemaitis.

Mokyklos namas statytas; 
1906 m., liet mokymas, kiek 
man paaiškėjo, prasidėjo tik

913 metais. *Kun. Ambrazai

tis mokytojauti pakviečia stu
dentų Lauraitį, dabartinį dan
tistų Marąnette Road. Dar 
mokytojais buvo varg. Ant. 
Kvedaras ir Karžauskas. Pir
maisiais mokslo metais turė
ta apie 3(X) mokinių. Jie mo
kėjo per mėnesį po 50 c. pa
rapijai, o parapija išmokėda
vo algas mokytojams. Tuomet 
buvo 7 skyriai.

1915 metais kun. Serafino 
buvo pakviestos seserys Ka- 
zimierietės. Mokymas buvo 
pertvarkytas. Penkios seserys 
tuomet auklėjo 195 mokinius. 
Dar ir šiandien Kazimierietės 
tebemoko Aušros Vartų pa
rapijos vaikučius.

Mokyklos patalpos yra virš

Apie pirmų valandų West- 
side prie Aušros Vartų baž
nyčios kasdien išsiveržia pro 
duris gatvėn būrys vaikučių. 
Jie tuoj gatvėj sustabdo ju
dėjimų ir ima žaisti. Tarp jų 
matyt kun. Mykolas, kurį jau
nučiai užpuolę nori saldainių 
gauti, ir keletas seselių, ku
rios prižiūri tvarkos ir lie
tuviškai šnekučiuojasi su savo 
auklėtiniais.

Turime 73 vaikučius. Dan 
guma 
štūs 
jaunuolės.

Kiek pastebėjau, su jaunai
siais kalbate lietuviškai, ar su 
visais galite susikalbėti lietu
viškai?

Mes pertraukos metu vi
suomet su vaikučiais stengia
mės kalliėti lietuviškai, tai y- 
ra jiems praktika. Lietuvių 
kalba Mokyklų Tarybos apri- 
buota, nes reikia išeiti tam 
tikrų bendrąjį kursų anglų 
kalba.

Kaip mokyklų taryba kon
troliuoja vaikų žinojimą?

Jie atsiunčia baigiamųjų 
egzaminų klausinius. Mes 
stengiamės taip paruošti, kad 
visi galėtų tuos klausimus

rų lietuvį. Jo asmenybė už jį' stojo valandėlę ir tęsė) aš 
'kalbėjo. Tuojau kiti suprato, poryt išvažiuosiu į Europą la- 
kad čia yra gražus jaunuolis, vinti savo balso.
Baigęs kolegijų, jis dabar lan-j Jurgis sėdėjo, kaip štabo 
kė universitetų ir ėmė tarp-j ištiktas, galvų nulenkęs ties
tautinę teisę ir santykius.

Priėjo prie Marytės namų. 
j Paskambino.

Juozukas atidarė duris 
— Heilo. Juozuk 
— Heilo, Jurgi! Prašau į 

svečių kambari. Marvtė ruo-

pianinu. Marytė pribėgo prie 
jo.

— Jurgi, nepyki ant ma
nęs, tikiu, kad šis įvykis mū
sų draugystės nesuardys.

Jisai jau nebegirdėjo pas- 
kutinųjų žodžių, jam tik skam

šiasi savo kambaryje. bėjo ausyse “aš poryt išva-
Jurgis užsuko radio, paėmė žiuosiu.” Nežinojo kų bedary- 

vaikus 'prižiūri ir auklėja, ilaikra^'^ skaityti. Jam nesi-įti: ar linksmam būti, ar pik- 
Tėvclian.s išvvkus i darbn. se'kg skaityti, nes laukė jos - tam. Ta mergaitė, su kuria jis 

buvo sunervintas. Greit per- Įkartu užaugo, dabar jau graži 
vertęs juos numetė ant stalo, panelė — galvojo, kad -jis jos 
Dar pamėgino paskambinti pi- nevertas — tegul ji važiuoja, 
aninu. Nė tas nesisekė. Prade- kam jam rūpintis apie tai. Ji 
jo skambinti Beetboveno — visada troško išlavinti savo 
mėnesienos sonatų ir pasken- balsų. Ji be abejo suras tų ka- 
do muzikos aiduose. Nė nepa-1 ralaitį, 'kunigaikštį, apie kurį 
juto, kai Marytė tyliai įėjo ir1 vis kalbėdavo.
prie jo prisiartino. Į — Jurgi, kodėl tyli?

Tik jai priėjus visai arti, — Ta tavo žinia mane nus-
pajuto šilimų, nustojo skam- tebino. Taip, aš džiaugiuosi, 
binęs, atsisuko ir su džiaugs- kad važiuosi į Italiją, sveiki
mu paėmė jos rankas. | nu tave — jis tarė su šypse-

valandų atskirai skyriuose. 
Kiekviena mokytoja dėsto sa
vo mėgiamųjį dalykų per vi
sus skyrius.

Dar žodį apie vaikus. Ku
rie jaunučiai geriau lietuviš
kai kalba?

Teko pastebėti, kad daug 
gražiau, geriau lietuviškai kal
ba vaikučiai iš tų šeimų, kur

jų lietuvaičiai, darb- yra lietuvė bobutė ar dėdu- 
įr gabūs jaunuoliai ir kas- Ypač tų, kur senoliai 

v
Tėveliams išvykus į darbų, 
jaunučiai turi užsiėmimo su 
savo bobute, kuri papasakoja 
ir pasakų ir dar lietuviškai 
padainuoja. Šiaip jaunieji 
daugiau laiko praleistų su 
gatvės vaikais.

Prieinu prie seselių ir per 
traukiu jų kalbų.

— Atsiprašau, norėčiau pa-į atsakyti, išspręsti uždavinius 
sikalbėti su sesele mokyklos 
vedėja.

ir išlaikyti egzaminus. 
Kokia sistema dėstote?

Kviečiame Bendra
darbiauti!

Maloniai prašome seselių 
mokytojų, mokinių, studentų 
visas žinias apie mokyklų į- 
vykius, parengimus, sukak
tis, įidomijus Autografijas ir 
kitus straipsnius prisiųsti 
šiuo adresu: “Draugas’’ (A. 
Skirtui), 2334 So. Oakley A- 
venue, Chicago, III. Jie bus 
panaudojami “Mūsų Mokyk
lų" puslapyje. Dėkojame iš

— Heilo Maryte. na. (Bus daugiau.)

Petys į petį! Ei bendrais apjuoskim žemę grandiniais, 
Mintis vienam sušaukim židinin, ir židinin vienan dvasias! 
Nūn uola, judinkis tolyn! Naujaisiais stumsim vieškeliais, 
Ik išsivilkus senžietias puvias, atgimsi metais vėl žaliais.

A. Mickevičius

— Kuo galėtume patarnau-| Turime painokas po vienų anksto ir laukiame.

YOU NEVER KNEW!D

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
Ten mūsų Tėvynė graži Lietuva. Maironis

JSF KIDS—Tw© Fer A Nickle. •y W Cor

SSIE MILLER, AN AGED CPONE 
VVHO LIVED IN BRlTAIN IN THE D*/3 
OF SI R WALTER SCOTT WAS HELD IN 
A*/E BY THE SAILORS ANO FISHER- 
MEN OF ORKNEY ISLANDS... SHE 
WAS SOPPOSEO TO BE ABLE TO 
RAIŠE ASTORM BY TOSSING A BLACK.

CAT INTO

NAPPY_________
Yom-oh? oonY look now, būt

THERE'S ‘TUFFY' M«LEAN AN’ 
SOME OF HIS GANO f WE GOTTA

THINK FAST.'.'

C

JP /'"N

'£>

MERE COMES DAT GUY NAPPY^I
AM’ A COUPLA HIS PALSLOOKS k- 
LIKĘ THERE'S G0NNA BE SOMETHIN1 
DOIN f JES' BE ON YER TOES,YOUSE OUVS

By Bob Dart

5, OF KILBOf
HAYLOCK, A<3CD 

26, OF kilburn, london, 
ENOLAND, EATS ANYTHING EX- 

CEPT FOOO... HIS NORMALDlCT 
CONSISTS OF COPS, RAZOR BLADES, 
RCCOOOB, SAOCERS , DERBY H ATS, 

LIGHT BUCBS AND HIS WIFES UNGERlC—

•fru

Jt

H*YA TNERE 
OL' PAL,

F KIN VA EEAAA6INE DAT ? AN1
I T'OUGHT DOSE GUYS WUZ 
GONNA TRY AN PUT SUMP'N

OV6R ON US f f
__

FEELIN’S.' 
WIN OR LOSE 
WE KIN ŠTILI 

BE PALSf

By Irv Tirman

* .„'*'*'J*’’. z >
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no Žinioss
(Tęsinys iš 4 pusi.)

Gruodžio 17 d. Moterų klu
bas laikė metinį susirinkimų, 
'lupo išrinkta valdyba ki
tiems metams: Masadulskie- 
nš pirm., Rumbauskienė vice- 
pirm., Bagdonienė rast. ir 
Bumblauskienė ižd. Susi lin
kimas buvo neskaitlingas, bet 
gana t r ūksmingas. Moterys 
moka ginčytis, bet moka ir 
dirbti. .Jos šįmet parapijai su
kėlė $808.00. Būtų parapijui 
didelis nuostoli'.-, jei nesan-

taika pakrikdytų moterų klu
bų. Parapijos labas turi nu
galėti asmeniškus nesusipra
timus. Esmu tikras, kad nei 
vienas tyčia nenori kenkti 
draugijai arba parapijai, 
kiekvienas trokšta bažnyčios 
labo, kiekvienas džiaugiasi, 
jei bažnyčia tvarkiai puošia
ma, visi didžiuojamės daro
ma pažanga, tačiau per nesu
pratimų, asmeniškus užsiva-
rinėjimus daroma liegalo di- * • •deli nuostoliai bažnyčiai ir 
pačiai draugijai. Paprastai, 

(po audros ateina giedra, 
i Tvirtai tikiu, kad po visų

HOMESTEAD, PA.

Linksmų šv. Kalinių švenčių Ir I.a įmingu Naujų Melų 
VA' Linkime Visiems Savo Kostiuiicrkinis Ir Draugams

$ S. M. PETRAITIS
Kd REAL ESTATE — NOTARY PUBLJC — STEAMSHIP AGENCY

$5 604 Amity Street. Homestead, Pa.
ę Phone HO. 0668
| ESOBEL E. BRAZOSKY

604 Amity Street. HO 0668
HOMESTEAD, TA.

7SSSS?’
'

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
JOSEPH A. PROKOPOVITSH

FUNERAJL DIRECTOR
AMBULANCE SERVICE

trukšmų, nesusipratimų už
viešpataus santaika, meilė, 
vienybė ir noras po senovei 
darbuotis geriems tikslams.

Darbo North Side yra dar 
daug. Kiekvienas darbinin
kas yra brangus ir pageidau
jamas. Kur mūsų svetainė* 
Su vaidais, barniais ir viso
kiais “triksais” mes jos ne 
įsigysime. Prašau visus tal
kon.

Štai, ir šv. Kalėdos ir Nau
ji Metai čia pat. Tų brangių 
švenčių proga .Jūsų nužemin
tas žinių rinkėjas bei kores
pondentas linki visiems daug 
laimės, pasisekimo ir džiaug
smo. Te Kūdikėlis .Jėzus at
neša musė tarpan santalkų, 
meilę ir vienybę. Lietuviai 
nėra alky plėšos ir neturėti! 
tokiais būti. Mauda’u.uus 
yra labai graži civilizuotų 
žmonių ypatybė. Bandykitre 
tų gražių ypatybę įsigyti. 
North Side lietuviai tesudaro 
vienų kultūiingų šeimynų. Vi
si už vienų, vienas už visus. 
Žiūrėkite, kaip ,galingi yrr, 
Suomiai, nes jie vieningi ir 
kultūringi.

Bridgeville

457 E. 5th Avenue. Homestead, Pa.
Phone HO 2267

Linksmų šv. Kalnių švenčių Ir Laimingų Naujų Melų

JOHN FCiRBES & SON
Wish You a Merry Christmas

and a
Prospieroius New Year

135-137 East 8th Avenue
HOMESTEAD, PA.

. '«• - ’ESTEAD MAYTAG STORE
Ali Mukęs of Washers and Vaeuuin Cleaners, Motors, 

Radios, Refrigerators, Belts and Busher to fit Ali 
Motors. Parts & Repą irs Ali Work Ouaranteed

602 Amity Street. Homestead, Pa.
Phone HOmestead 3169 Night Service Ho 5575-R

MR. JOSEPH SOKOLOW
Manager at The National Family Department Store 

Friendly Credit With a Smile

304 E. 8th Avenue Homestead, Pa.
Wish Ali A Merry Christmas and a Happy New Year and Invited 

Ali The Readers of "Draugas" to Come In And Take Advantage 
of The Great Bargalns in Clothlng For the Entlre Family.

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
Linkimi- Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Chestnut Cafe, J. Chubis, Sav.
is Alus —.Saldi Degtinė — Kepta Žuvis kas penkta 

LIETUVIŠKAS PATARNAVIMAS
125 W. 4th Av. Phone HOmestead 9491 Homestead, Pa.

SEASONK L’.RFKTINGK

UNITED ARMY & NAVY STORE
Homestead's Iargest and Most Complete Outfltters for the 

\V-orkingman artd Sportsrnan Agents for Hunting &
Fishing Liccnses

211 E. 8th A v. Phone HOmestead 2965 Homestead, Pa.J»W »»»»)»*»>
Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LESKO BROTHERS
Furniture, Stovės, Rūgs, Floor Coverings

543 Dickson St. Phone HOmestead 2222 Homestead, Pa

Linksmu šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
Linkl'. c Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

J. GREBLIONAS
John's ’ at Market — Valgomų Daiktų Krautuvė 

McLure £ 16 i Street. Homestead, Pa.
Phone HOm<-sti-a<l 25H9

SEASONS GREETINGS

HALF BROTHERS
Furniture — Floor Coverings — Dresses * Coats for Women and 

Chlldren — U bėrai Credit Terma

120-122 E. 8th Avenue. Homestead, Pa.
k M TfTflTrl'TtmiMMM1

Kur pasireiškia neištikimybė 
Kristui, tenai nėra ir tikros 
laimės ir tikro džiaugsmo.

Praeitų savaitę į Bridge- 
villę buvo užvažiavę du l’itts 
burglio klebonai: kun. J. Vaiš
noras ir kun. J. Misius.

Mūsų sodalietės rengiasi 
papuošti Kalėdom bažnyčių. 
Jos tų daro jau kelintas 
metas. V.

Niekuomet neleisk viešpa
tauti savo mintyse arba savo 
žodžiuose puikybei.

PITTSBURGH, PA.

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų
EDWARD A. SCHULTZ

Attorney at Law — Lietuvis Advokatas
1803 Law & Finance Building

429 Fourth Avenue Pittsburgh, Pa.
Phone GRant 2726

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Dabartiniams ir Būsimiems Kostumeriams ir Draugams

V. J. KRAUS (Kraužlys)
s.; Nauja Krautuvė. Auksinių, Deimantinių ir Mužikališkų 
S® Daiktų. Pirmos Rūšies Laikrodžių Taisytojas

1816 Carson Street. S. S. Pittsburgh, Pa.
Phone Everglade 4850

HOMESTEAD, PA.

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų
K. N. BARDZILAUSKAS $

(BARDZIL)
Attorney at Law — Lietuvis Advokatas

301 W. 8th Avenue Tel. HOmestead 3949
HOMESTEAD, PA.

5?/ar

Šiuo laiku visur reiškiasi 
Kalėdų nuotaika. Vieni lau
kia dovanų, kiti rengiasi ke
lionei pas giminę treti, per
ka “Christmas Gifts” ir t. t 
Visų jausmai pakutenti, min 
tys išblaškytos, širdis nera
mi.

Kai žmogaus kūnas džiau
giasi, dažnai jo siela vaitoja. 
Sulaukę Kalėdų švenčių pra
džiuginkime ir savo sielų.

Linksmų šv. Katfrdų ir Laimingų Naujų Metu

ADOMAS MARČIULAITIS
2128 Carscn Str. S. S. Pittsburgh, Pa.

Pitone HEmlock 0203

Unksnių šv. Kalinių švenčių ir laimingi! Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kostuimi-riams ir Draugams

POLITHUANIA STATE BANK
1910 Carson Str. S. 3. Pittsburgh. Pa.

Member Federal Deposit Insurance Corporation
Pitone HEmkM-k 0104

Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

K. J. STARAWINSKAS
Lietuviška Batų (Shoe) Krautuvė

1814 Carson Str. S. S. Pittsburgh, Pa.

Linksmų šv. Ka’ėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Biznieriams ir Draugams

ANT. ZALADONIS
Lietuvis Kalendorių Agentas — Advertising Specialties 
Calendars and Novelties of Ali Kinds Theriiioineters, 
Business Cards, Paper and Cloth Goods, Key llolders. 

Sales Books, Pocketbooks, Pencils, Blotters, Book 
Matclies, Mirrors, Book Covers for Schools 

311 E. 13th Avenue Homestead, Pa. 
Phone HOmestead 6041

Linksmų šv. Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų į/; 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

A. E. KATILIUS
Muzikaliau Instrumentų, Refrigerators, Sweepers and 

Electrical Appliances. Deimantiniai ir
Auksiniai Daiktai

505-507 Wight Avė. Tel, HOmestead 0930
HOMESTEAD, PA. jg

Linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MR. & MRS. PAKROSNIS fr
ŽYMIAUSIA LTETUVIŠKA ĮSTABIA fc

344 E. 8th Avenue Phone 9317
HOMESTEAD, PA. g

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
2500 Sarah Street Phone HEmlock 8249

H I>A; / , ‘ ' r \

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED SkvriuK 
Yr#» Pigū« Ir Pelningi Pahfmdvkite.

“Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO--J ANŲ ARY 21, 1940 EMILIJA MICKŪNAS

CHICAGO SOKOL SALEJE
2345 South Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

Lf r - T I”

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

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

• *
t

Belą

i ’ ' *.*■; *£'-

■ J

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai.

33
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Ketvirtadienis grumi. 21, 1939

KAS GIRDĖT CHICAGŪJE
Pagerbė Veikė ją West Side

TOWN OF LAKE. — Gruo
džio 10 d. būrys draugių 'pa
gerbė nenuilstančių veikėjų 
Barborą, Alužienę, kuri šven
tė savo -vardadienį.

Ta proga J. Čepulienė iri 
S. Šimkienė sukvietė viešnių 
į jos dukrelės B. Giedraitienės 
namus 4450 So. llermitage 
Avė.

B. Alužienei tai buvo tikras 
siurpryzas.

Po valkarienės J. Čepulienė, 
paaiškinu’* suėjimo tikslų, pe
rstatė vakaro vedėja M. Su- 
deikienę.

Žaibėjo — O. Vaznienė, B. 
irtkienė, Vietienė, Jotkienė, 

I. Gedvilienė, O. Sriubienė, 
Giedraitienė, Grencevičienė, P. 
Turskienė, S. Šimkienė, B. Ci-
cėnienė, B. Giedraitienė. 

Įteikta ir dovana. Barbora
Alužienė nuoširdžiai padėkojo 
už dovanų ir linkėjimus.

Barbora Alužienė yra Mo
terų Sų-gos 21 kp., šv. Kazi
miero ARI) 1 sk., Labdarių 
1 kp. narė ir bendrai visur 
priklausanti ir nuoširdi dar
bininkė. Daug dirba parapi
jai. Artima “Draugo” skai
tytoja.

Aušros Vartų vyrų įr (mo
terų dr-ja, gruodžio 12 d. 2 
vai. p. p., laikė priešmetinį 
susirinkimų. Dalyvavo gau
siai narių. Aptarta daug svar
bių dr-jos reikalų.

Susirinkimų atidarė pirm. 
A. Valonis. įnešimuose 'pada
ryta sumanymas po Naujų 
Metų surengti vakarų. Suda
ryta komitetas, kuris jau ir 
parapijos salę paėmė sausio 
27 dienai.

1940 metams vienbalsiai nu
tarta palikti tų pati valdyba. 
Pirm. A. Valonis, vice pilim. 
J. Malakauskas, nut. rast. J. 
Simanavičia, fin. rast. P. Že
brauskas, ižd. A. Bartkus, iž
do glob. L. Jusevičia, D. Jen- 
kevičia ir O. Paukštienė.

Šioji valdyba dirba jtau 
keli metai.

Atsilankę kun. Jodlka ir I. 
Sakalas kvietė dr-jų dalyvau
ti kun. Urbonavičiaus jubilie
jiniam bankiete. Kvietimas 
priimtas. Dr-ja nutarė užsi
sakyti stalų. Žinųs

B. Alužienei linkime, Ikad
Dievulis duotii sveikatėlės di
rbti visuomenei ir sulaukti 
daug linksmų vardinių.

mantus

Taip atrodė degąs Graf Spee iš orlaivio. (Acme telephoto)

DAROME

PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Moti mizavimo 

Ar Seno Mortgiėio Atmokėjimo

INSUREO

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000 
per I’ed'ral Savings and i.oan Insurance Oorp., Wasliington, D. O.

ST. ANTHONY’S
LITHUANIAN PARISTI

BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49th COURT

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary

KLAIDOS ATITAISYMAS
I

“Naujienos”, gruodžio 19 
d., 1939 m. įdėjo melagingų 
žinių kaslink Ciuiries Urbaitis 
ir Martinkienės.

Charles Urbaitis buvo ne 
brolis, bet pusbrolis Mrs. Pe- 
tronella Martinkienės. (Ne 
Louise, kaip “Naujienų” pra
nešta).

Velionio kūnų rado ne Mar
tinkienė, bet rendauninkas, gy
venus tame pačiame name,, 
kuris užėjo užsimokėti už sa
vo kambarius. Jam pabarški
nus į duris ir niekam neatsi
liepiant, jis, pažiūrėjęs pro 
langų, pamatė velionės kojas 
kyšančias iš po lovos uždan
galų. Pastebėjęs, kad kojos 
jau pajuodavusios, tuojau pa
šaukė policijų. Tiktai po poli
cijos nagrinėjimo, pranešta 
Martinkienei.

Velionio kūnas rastas nuo- 
savuos namuos, 6818 So. Pau
lina St., o Martinkienė gyve
na adr. 6747 So.’ Maplewood 
Avenue ir ten ji gyveno per

I paskutinuosius 16 metų.
Velionis buvo nevedęs, 5T 

metų amžiaus; bus laidojamas 
Tautiškose kapinėse.

Pasirodo, kiek teisingumo 
galima rasti “Naujienuose”.

P. Martinkienė.

Rėmėjų Bunco Party 
Pavyko

TOWN of LAKE. — šv. 
Kazimiero ARI) 1 sk. “bun
co party” įvyko gruodžio 17 
d. parap. svetainėj.

Žmonių prisirinko daug. Vi
si linksmai laikų praleido. 
Pramogai daug pasidarbavo 
pirm. J. Čepulienė. O- Sriu
bienė, P. Turskienė.

Rėmėjų 1 sk. dėkingas vi
soms, kurios prisidėjo dova
nomis ir visiems už atsilan
kymų.

ARD pranešimas 
ateinančių 1940 metų 
pramogų

Priešmetiniam, skaitlingam 
susirinkime vienbalsiai ARI) 
skyrių sutarta ir nutarta 
rengti šias pramogas 1940 me
tais. Šiuomi gerb. visuomenei 
pranešame, kad,:

1) Metinė, tradicinė ARI) 
Centro vakarienė su programa 
įvyks Akademijos auditorijoj, 
sekmadienį, vasario 25 d., 6 
vai. vakare. Įžanga $1.

2) ARD metinis seimas (jau

21-nias iš eilės), įvyks sekma
dienį, gegužės 19 d., 1940 m.

3) Pirmas piknikas įvyks 
naujame Lietuyių darže piie 
127-tos gat. ir McCarthy Rd., 
liepos 21 d., 1940.

4) Antras ARD piknikas į- 
vyks Vytauto darže, rugsėjo 
22 d., 1940.

Iš anksto kviečiame visus 
Šv. Kazimiero Vienuolyno 
prietelius ir Akademijos Rė
mėjus tas dienas sau paženk 
linti ir tas pramogas nuošir
džiai paremti, už kų iš ank
sto tariame ačiū.

ARI) Centro Valdyba.

Gėrėjų darbai kas mėnesį 
suteikia darbo 25 nucšilu
čiams National Youth Atimi
ni stration darbininkų.

DONT BE GREY
tošeraee gray badr. Ore/ be* 

■sakas yoa loak oM and feel ašA 
Yry tbe Modern* Method far Cak 
toto* Htor . .. CLAIROL. Ytnfl 

i ths ųnkk, planai tnato
No blsachlng reųotrad ta 

eoftaa tfae balt wMn yno ase 
CLAISOL. ToaU kve tbe i 
M yoor luur — Deantmu, 
tooking eolo* that defieo

siiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiitfiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiibiimiiiĮiiig

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im 
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

I toto ampM MOW.

aaap asėTdlrsti esto thaįcnrt tosa0ls$

ISAM CUUĄ OAflKM, kn.
IM Mto ta. M<w T«k. B. K

Phoae 0000

glllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllll
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ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

1940 METŲ

“DRAUGO” KAIENDORIAI
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. J Lietuvą Su Persiuntimu — 30c.

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

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

J

Teisėjai Neprieina
Sprendimo

Per septynias valandas ir 
25 minutes teisėjai neįstengė 
išnešti sprendimo balsų klas- 
tavimo tyloj. Svarbiausias 
kliūtis sudaro Sam (Islando 
ir Joseph Vinei 'klausimas.

Valstybės prokuroro padė
jėjas, Thomas Bugon, kalti
na juos suklastavus rinkimų 
lapelius.

Šiuo laiku eina ir kita kla- 
stavimo byla, kurioj kaltina
ma 3 cficijozai iš 53 wardo

URBA Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

i Litten to and Advertite ooer

NLUDEGH’S YU60SUV RAINI
Fodi Songs and Mtud 
Tambaritaa OrcAeatra

WWAX, Btonday'l to >
S. Clark St., Chicago — Har

Reachea decay-ridden “Bllnd Spots” 
that ordinary pastas, powders . . , 

even water . .. may not enter
lt's here! The most deligl'tfully different 
tooth pašte you ever heard of. When saliva 
and brushtouchtheNEW formula Listerine 
Tooth Pašte, supercharged with Luster- 
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazing “bubble bath" that makos your 
mouth tingio with llfo. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrices may nevereven havereached. Oleans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98 % of decay starts.

Oet the big 25t tube, or better štili, the 
double-size 4O< tube containing more than 
W pound of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged

•ART. IND. LAIDOTUVIŲ DIBIKTOBLAJ 
K E L NĖR — P RU Z I N

kananaUs Patenavlmaa — Motsrii
W. lbtk Ars

Šį Vakarų Marijonų 
Rėmėjų Chicagos 
Apskrities Sus-mas

Šį vakarų 7:30 valandų į 
“Draugo,” namų, 2334 S. Oak
ley Avė., rinksis Marijonų 
Rėmėjų Chicagos apskrities 
kolonijų skyrių malonūs at
stovai bei atstovės, taip pat 
ir Tėvų Marijonų prieteliai į 
priešmetinį susirinkimų, ku
riame bus renkama valdyba 
sekantiems metams, taiposgi 
pasitarta viršminėtos organi
zacijos seimo ir kitai'* svar
biais reikalais, šiame susirin
kime pilnai tikimės, kad su
grįžęs iš misijų dalyvaus ir 
mūsų dvasios vadas kun. J. 
Dambrauskas, MIC. Brangie
ji atstovai, ši'* susirinkimas 
begalo svarbus, už tai malo
nėkite atkreipti dėmesio, ir 
kuo skaitlingiausiai jame da
lyvauti. Apskr. rast.

J

Pastovumas --
Tų liudija 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!

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

Tel. Calumet 4118
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki >5,000.00 Federalinėje ištaigoje.

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

S,r

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMDIII A U p C patarnavimas HIYIDULAIiul dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Mitui) B. Petkos
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

.^Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940

Chicago Sokol Salėje
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
USV1AŪSIA EB DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO [STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Via Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Falrfleld Avenue
____________ Tek LAFAYETTE 0727__________

V V Ą T koplyčios visose 
L/ IV. *> * Chicagos dalyse

Klausykite mftrny nulio programo Antradienio Ir 
keėtadlenio rytais 10.0« valandą, M WHIP stoties (1480.) 

8a Povilu ialtlmlcm.

laMcz ir Šonai
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas H. Phillips 3307 Litnanica Avė. 
Phone YARds 4908

1.1. Zclp
Albeit V. Petkos
P. J. Ridikas

1646 West 46th Stre^į 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė.’ 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419



Ketvirtadienis gruod. 21, 1929

Įvairus Parengimai į metės sij.įungietės — Mūrijo 
I na Česienė ir Marijona Lau*
I rinaitienė. Česienė 2 kuopoj 

Mcteru Są-gos 48 kuopos i išbuvo apie 23 metus. Lauri- 
visos nares dirba it bitelės, naitienė suvirs penkiolika. 
Kuopa neperdidžiaus'uų bet Į Paremkime 48 kuopos sq- 
visos narės yra veiklios. M. | jungietes, nes jos dirba gražų
\ aieunienė, komisijos narė iš
dalino laimėjimo knygutes. 
Visos narės turi p:i iknygutę.

.Štai sąjungietės Barčienė 
.Juškienė, Zakarienė ir Vaičit- 
nienė jau išpardavė savo 'kny
gutes ir pa'siėmė po antrų.

’Kam nors teks $20 — pir
moji dovana, $10 — antroji 
ir penkios dovanos *|>o vienų 
dolerį. Virš iminėta kuopa 
gruodžio 31 d. rengia Šurnm- 
Burum vakarų parapijos sve
tainėj. Jau ir bilietus turi rei
kia tik platint.

Beje, girdėjau, kad Ona Ba- 
šinskienė ir jos trys dukrelės 
(visos sąjungietės) žada ne
pasiduoti, nes daugiausia įne
šusi pinigų už knygutes ir ti- 
kietu's gaus iš '.kuopos dova
nų. Brighton Parke šiai kuo
pai dirba Pulkerija Vaicekau
skienė.

Šioj kuopoj dirba dvi ilga-

darbų. Štai šįmet parapijai 
jos paaukavo $50. J r prie (kie
kvieno kilnaus darbo jos pri
sideda. Jos neatsilieka nuo 
kitų draugijų. Iš sųjungiečių 
jos pirmosios davė “Draugo” 
30 metų sukakties proga do
vanų.

Lauksiu gruodžio 31 d. ka
da galėsiu, su sųjungietėm pa
silinksminti. Jūs Rėmėja

Teisybės Mylėtojų dr-stė
rengiasi prie didžiulio jubi
liejaus. Dabar draugystė gy
vuoja 43 metus ir dar stip
riai auga.

Komisija parengė iškilmių 
gų jubiliejaus vakarų, kuri? 
įvyks Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St.. 
sausio 7 d. 1940 m. Pradžia 
4 vai. vakare.

Lietuvių kanklių choras pa
sirengęs išpildyt gražų kon-

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

• Linksmiausiom Kalėdom, duokite Moti
nai patogumus Elektrinio Virimo. Greitu
mo, švarumo ir berūpesnio ypatybės su
taupys jai daug valandų darbo... duos 
jai daugiau laiko kitiems dalykams. Ir 
pečius gerinus pagamins valgius. Valgiai 
bus skanesni — geriau patiks visai šei
mynai, — nes valgiai išvirti nnturališkose 
sultyse.

Elektrinius pečius parduoda elektros prie
taisų dealeriai, reikmenų, rakandų ir de- 
partmentinės krautuvės ir Cammonwealth 
Edison Kompanija.

Virkite su Elektriką

certų su veilkalu “Namų Ži-į Dėkoja
dinys”. Choro vedėjas Juozas

Porų savaičių gana sunkiaiKenstavičia.
Garbės nariams bus įteikta 

dovanos. Taip pat tų vakarų 
bus priimami nauji nariai, nes 
dabar eina dr-jos narių va
jus. Jaunieji — tarp 17 ir 2.1 
metų — dabar gali dykai įsi
rašyti. Suaugusioms įstojimas 
pusė kainos.

.Sergantiems nariams gydy
tojas yra siunčiamas draugi
jos lėšomis.

Komisija prašo visus kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
jubiliejinį vakarų ir linksmai 
laikų praleisti.

E. Nesteckienė

Brighton Park Švč. Panelės 
Nekalto Prasidėjimo moterų 
ir mergaičių dr-stės 25 metų 
jubiliejinis bankietas įvyks 
•vasario 4 dienų, 1940 m., 5 vai. 
vak. Nekalto Prasidėjimo pnr. 
salėj, 44 ir California Avė.

Bus skani vakarienė, graži 
programa, gera muzika šo
kiams, daug laimėjimų ir 
“door prize”.

Pelnas skiriamas bažnyčios 
langui.

Kviečiame visus atsilanky
ti. Komisija A. E

.Šimutienė. Šiomis 
jau sustiprėjo ir

sirgo A. 
dienomis 
reiškia savo dėkingumų dr. A. į 
Rakauskui už gydymų, AI ’ 
Kondratienei, Onai Atkočiū- 
nienei, dr. P. Atkočiūno žmo
nai, ir E. Mickeliūnienei - 
už laikymų.

dramų toliau. Visų valandų 
klausiau ir gėrėjaus.

Kita Budriko radio orog- 
rama bus ketvirtadienį, va
kare nuo 7 iki 8 vai. Chiea- 
gos laiku iš stoties WHEC.

Sęjungietes Kviečia
T()WN of LAKE. — Mote

rą Sųjungos 21 kp. rengiu pui
kų vakarų — Naujųjų Metų 
sutikimų — parapijos svotai-

1420 k. Bus graži akordijonųj'“M- Bus muzika ir vigo- 
muzika, gražios “Aguonėlių” i kių užkandžių ir gėrimų.

kų, nutarė se&antiekns metams 
nestatyti savo kandidatūros, 
todėl į jo vietų buvo išrink
tas V. M. Stulpinas.

J Egze'kntyvį komitetų iš
rinkti iš narių tarpo: B. J. 
Jakaitis, Ii
Naujokas ir 
tis.

dainos, svarbūs asmenų ir 
draugijų pranešimai ir ska
nūs juokai. NepamirSkite pa
siklausyti. Radio Mėgėjas

11 Metų Mergaite 
Simfonijoj

11 'metų mergaitė, Patrieia 
Travera, ateinantį antradienį 
debiutuoja su Chicagos sim-

Jessen, Charles fOnijos orkestru.
John Juozapui- Tačiau mažoji smuikininkė 

daugiausia džiaugsmo susi
laukė smuikuodama 450 vai
kų audiencijai užvakar.

Nauja valdyba pasižadėjo 
darbuotis visomis išgalėmis 
organizacijos ir- Bridgeporto 
lietuvių gerovei.

Iš Politikos Lauko
II wardo lietuvių demokra

tų organizacija priešmetinia- 
me savo susirinkime išrinko 
nauja valdybų 1940 metams 
I naujų valdybų išrinkti: V, 
M. Stulpinas, pirm.; Jona'3j 
Ratppol, vice pirm.; E. Nau
jokas, sekr.; J. Balehunas, iž
dininkas; P. Juozapaitis, mar
šalka.

Senas pirmininkas, B. J. 
Jakaitis, kuris sutvėrė tų or
ganizacijų ir išaugino iki ne
toli 300 narių ištarnavo jai 
suvirs penkis metus. Jis tame 
darbe parodė nepaprasta pa
sišventimų ir kantrybę kol 
pasiekė tokį didelį skaitliu 
narių. Ištarnavęs taip ilgų lai-

38E=

Ten buvęs

Remkite Savuosius 
Biznierius

Kviečiame visus atsilankyti 
į parapijos svetainę gruodžiu 
31 d. Atsilankusieji gaus 2 
dovanas.

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940

Chicago Sokol Salėje
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

R A D i O
Šį vakarų Budriko progra | 

mas iš stoties WHFC — 7-tos 
iki 8-tos vai. vakare.

Dainuos Ciceros Dainų My
lėtojų Choras; dalyvaus Dė
dė Pasakorius; bus ir kiti gra 
žus prieš-knlėdiniai numeriai.

Pereitų sekmadienį labai gė- ' 
rėjaus Budriko radio valan
da. Muzika, dainos ir vaidi
nimas išėjo labai gerai. Oi - 
kestra davė gražų marša, pui
kių lietuvių dainų vainikų ir 
kelias linkimas polkutes. Dai
nininkų duetas — Juozaitie
nė su Cba-ĮHi, gerai sudainavo 
dvi užprašytas daineles: Tu, 
Lietuva, tu mano ir Drula-la 
ir kitas — Birutė, Mano kar
žygio, Kur tas bernužėlis, kurs 
mane mylėjo, Šių naktelę pei 
naktele ir kitas. Visos skam
bėjo gražiai ir jausmingai. 
Makalai įdomiai vaidino savo

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midmest 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 OANAL 3784

B£5 &

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIŲ

W.H.I.P.LIETUVIŠKŲ RADIO
...Anum 18 STOTIESPROGRAMŲ ko.

10:00 VAL. RYTO

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 ŠIMAITI

2421 W. 45th Place,
Chicago

Thermic Maehineless Per
manant Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.
— o —

Gaukite čionai Kalėdines 
dovanas: Cologne, Orchids, 
Cosmetics ir Permanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICE’S BEAUTY 

S H O P
1725 WEST 47TH STREET 

Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 
16 metų patyrimo.

TURTAS VIRŠ------------- 04,000,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00

Dabar mokam 3Vį% dž P11* 
dėtus pinigus. Duodftm pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARDi
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAIS ASSOCIATION 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH,

Chartercd by U. S. Government 
SAVINGS FEDERABLY 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAIj.: 9 iki 5 p. p. Treėiad.: » Iki 12:00 p. šeštad.: 9 Iki 8;00 v, v.

K.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųSlm naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo- 
kėjimų. Darau v Įšok Į taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. 
(Išgaunu geria us j atlyginimą 15 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr* Ip- 
kttės prie:

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmobile. 

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

PARDAVIMUI KANARKOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite šeštadien) arbl 
sekmadienį: 2341 West 23rd Strej 
1-nias ankštas.

Parsiduoda arba išmainoma blL 
bizniavą namą Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garndžius. Atsišaukite 
pas savininką telefonu — Ncvada 
8039.

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

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOKftJTMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
TH1 HOME OF FINE FURNITURE” BINCE 1MM

1748-50 W. 47th Sl Phone Yards 5069

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

▼ertnvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Rankiotam Suteikiam Pa

tarnavimą.
linksma* Patarnaviniaa Visiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, sav.
Tel. Victory 9670

Standard H
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLEP IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokia Kainą
TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos.

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. PRINKSA8 _____

MUTUAL LIQU0R COMPAKY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
PTione Boulevard 0014

si.ei

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Dvfejų-aukštų namas; 4157 Marmo- 
ra Avė. Kreipkitės į: Tėvus Mari jo
mis, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 
Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui Ekspreso biznis. Išdirb
tas per 20 metų. 2 trokai ir namas. 
Atsišaukite: 2743 West 37tli Place, 
tel. IiAFayettc 5936.

PARDAVIMUI NAMAS
Forklozuotl. 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 įnešti. Renda 

išmokės.
Chas. Urnich (Urnikas)

2500 W. 63rd St., Prospect 6025 
Teisingas Patarnavimas

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Naujenybių ir Įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2519 W. C3rd St. 
Įsteigta 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu iš 
priežasties senatvės. $2,000.00 cash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospect 0430.

RENDON FT.FTAS 
Rendon 6 kamgarių Retas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsl- 
Sanklte 4225 Prlneelrm Avenue,

PARDAVIMUT NAMAS IR BTZNTS 
Pardavimui pilnai Įrengta groser- 
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Frlneeton Avenue.
PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 

Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
BEVEIKTO Ir ONOS DEVETKVTftS- 
PUMPUTIENfiS (7). kurie gyven* 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti Į dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio 11 
Argentinos parvežtąjį sluntlnĮ,

PARDAVIMUI NAMAS 
8 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžlus, 11121 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Bever- 
ly 4883. Bergenas.

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų] 
daug dulkių išimta. Perkane 6 tonus ar dau-
lau už toną ........................................................ S7.AS
ETROLEtlM CARBON COKE, perkant 5 to

nus ar daugiau, tonas. .. »7.75. Sales tai ekstrai.


