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TRUMPAI
Rašo A. Skirius

Sovietų lakūnai vėl puola Suomiją
SUOMIAI TRIUŠKINA 
PRIEŠĄ FRONTUOSE

Suomiams tenka daugybė 
ginklų, kiti karo grobiai

HELSINKIS, gr. 21. — Iri Suomiams kliūva dideli ka- 
šiandien sovietu lakūnai puo ro grobiai: patrankos, kulkos- 

džius simtus savo draugų, jau j- ^non,i j.j, jau platesniu ■ valdžiai šautuvai, šarvuoti

Pasaulio komunizmas per-1 
gyvena kritiškų momentų. !
Skaudūs buvo komunizmui i 
smūgiai nejiavykus revoliuci
joms Europos valstybėse, išši
fravus jų tikrąjį veikimo tiks
lą ir priemones; susekus per
versmus prieš Stalinų ir išžu
džius
žymių vadų. Dar skaudesnis 
buvo smūgis po nepavykusio 
žygio Įvesti bolševizmų Ispa
nijoj, ten pražudžius didelius |Be to/kulkosvaidž 
kiekius karių ir amunicijos, 
visam pasauliui atidengus sa
vo niekšiškus tikslus.

Šiandien bolševizmui sutino 
tas paskutinis lemiamas smū
gis. Bolševikiškoji Rusiją i*-'sritį. Šiame mieste nuo bom

bų nė vienas asmuo nežuvomesta iš pasaulio tautų šei
mos. Ji sulaužė žmoniškumo 
ir tarptautinės teisės princi
pus, užsidegė grobuoniškumo 
karščiu, pradėjo terorizuoti

užsimojimu. automobiliai, autosunkveži-
Keletų kartų jie pakartojo/mini, tankai ir daug amuniei

puolimų 'svaidydami bombas, jos.
iais apšau Karelijos tarpjūry raudo-

dė du' suomių traukinius. nieji be pertraukos didžiau- 
Bombardavo Helsinkį ii' siu pašėlimu puola suomių 

keliolika kitų miestų ir sody, pozieijas tikslu paniekti ir į-
bŲ- laužti Mannerheimo tvirtovių

Daugiau kaip 30 bombų pa iiniįQ. Tas jįems nesiseka. 
leido į Helsinkio ligoninės vos suomiai suspėja at

tik du sužeista.
Bet kitur yra žuvusiųjų ir

sužeistųjų.
Bu asmenys žuvo, Abo—

akuojančius iškloti, į jų vietų 
tuojau prisiunčiamos naujos
raudonųjų masės, šiame tar- j Mannerheim tvirtovių linijoje 
pjūry suomiai daug tankų su

Suomijos respublikos prezidentas Kvosti Kailio (iš dešinės antrasis) lanko karo frontų 
Karelijos tarpjūry — Leningirado šone. (Acnie telephoto).

naikina.

Kituose frontuose šiaurių 
kryptimi sniegas ir didelis

tikrieji komunizmo siekiai ir J Suomių karo viršininkai sa’^s Pa(^a suomiams nuga 
dau- praneša, kad raudonųjų ka- 
kovų riuomenė neturi pasisekimų 

visuose Suomijos karo fron
tuose. Suomiai vienur sunai-

savo kaimynines valstybes, jjpfcįnkio' ekspresiniam trau- 
l’asaulis į'sitikino, kokie yra kiny

nusikreipė nuo jo. Dar 
giau, pradėjo atvira 
prieš bolševizmų.

Mažoji Suomija susilaukei kiną raudonųjų batalijomis, 
is -valstybių ne vien šimpa- kitur — stačiai pulkus.
Ii jos, bet ir realios paramos: ------------------------------------ -
plaukia jai aukos, paskolos,
rūbai, vaistai, ginklai ir net 
savanoriai iš įvairių valsty
bių. Slidini ja kovoja už savo 
laisvę, teises, nepriklausomy
be ir idėjas. Suomiai nenori |

lėti raudonuosius.

Kai kuriuose Arktiko fron

HITLERIS SUKĖLĖ KARĮ 
JIS IR ATSAKINGAS
PARYŽIUS, gr. 21. 

Prancūzijo's vyriausybe išlei
do vadinamų “geltonųjų kny 
gų”, kurioje surišti oficialūs 
dokumentai, kaip Hitleris 
prieš karų paneigė eilę savo 
žadėjimų, kaip tuos žadėji
mus keitė ir kaip sukėlė da
bartinį karų užpuldamas Lei 
kijų.

Prancūzai dokumentais j- 
rodo Hitlerio nepastovius rei 
kalavimus sprendimus ir jur 
nusivylimų. Tad ši karų šukė 
lė ne kas kitas, kaip tik Hit 
leris ir už tai su savo patarė
jais atsakingas.

HOOVERIS SUOMIUS
VADINA KARŽYGIAIS

NEW YORK, gr. 2 L. 
Madison Square Gardene į- 
vyko masinis susirinkimas 
'suomių šelpimo reikale. Bu
vęs prezidentas llooveris kai

Italijos karalius Viktoras E- karalienę priėmė auksinio so-' ^)O'iP Paž>iiujo, kad praeities 
manuelis ir karalienė Elena sto salėje. Priėmimas tęsėsi s’niL,,ie<’a’s litai via buvę te 
su 44 palydovais šiandien apie 40 minutų. Po to priimti kbj P? kių, . kad tauta, kai 
lankėsi Vatikane. Oficialiai į karališkos
vizitavo Šventąjį Tėvų Pijų 
XII su Kalėdų šventės linkė
jimais Bažnyčios Galvai.

Nuo 1870 metų šiandien bu Ciano, 
vo antrasis karaliaus oficia
lus vizitas Vatikane. Pirma
sis ivvko 1929 metais1 Vatika

SUOMIAI APIE 2,000 PIJUS XII PRIĖMĖ 
RAUDONŲJŲ IŠKLOJO ITALIJOS KARALIŲ

VATIKANAS, gr. 21. — šventasis Tėvas karalių irKUOLAJARVI, Suomija, 
gr. 20. — Chicago Daily Tri
būne korespondento Donald

to baruose raudonieji savano-1 D&y pranešimu:
’ Šis arktinis kovosriai atsimeta atgal į pasienį. 

Nežinia, kokiais sumetimais 
tas daroma.

laukas
nuklotas raudonųjų karių su
stingusiais lavonais. Tai miš
kas Salių tundrų pakraščiu, j 
Jame žuvusiųjų daugiau kaip 
2,000 raudonųjų ir 200 iki 
300 suomių. Salia yra sody
ba, kurioje yra suomių ir la- 
plandų bažnyčia ir keletas

būti suvažuilžiai ir laisvai F Cla P"Paži«tama, kad Vo-.bfhht užeiti už Maginėta tvir . , ,ik riogso.'SaUa
pasiduoti bolševizmo raudo k,et'JI" karas ’flr09e P™de-; tovi, linijos. Kai kas apreu.. yra 4„ mv|ių nu„
najan, peiliui. Jie išdrįso pa- 2'fe'. k“\TH,t!'“ri„’ į™’’9 Si<>Įs°v- Raii)os pasienio,
sakyti ne!

OLANDIJA VIS DAR 
BIJO HITLERIO ŽYGIO !

HAGA, Olandija, gr. 21. | britus Prancūzijoje, kad tuo

poros palydovai: šiandien suomiai, tau
princai ir karaliaus rūmų vir- k«ržy«ingai korėtų už nepri 
Sininkai. Tarpe palydovų bu-1 klau6°m’'b« ir Tas T

1 vo ir užs. reikalų ministras j ra labai reti atsitikimai žmo
nijos istorijoje.

Europos karo 
šiaurės frontas labiau 
noja negu vakarinis. Nei 
prancūzai nei vokiečiai ne
nori aukoti savo karių Magi
no! ir Siegfried linijų nas
rams. Kovoja tik anglai su 
vokiečiais ore ir jūrose.

Alijantai dėmetsį atkreipia 
į suomius, nes mato bolševikų 
imperializmo pavojų.

pati turės pripažinti tuos ne-
____ pavvkimus. Tad dabar ir s,pe
antrasis — kulinojama, kų toliau pradės 

lieps-

žvgio po Naujų Metų.
Šis sprendimas remiamas,

tuo kad atėjus žiemai Olan
dijoje užšąlą visi perkasai ir 
priemoniniai šalies vangumo 
ežerai. Ledas nuolat stambė
ta ir Hitlerio kariuomenei, 
įsiveržus Olandijon, nebus

Kų daug Vokietija? Ji su
tiktų susitaikyti, jei tik pa-l 
siūlytų anglai ir prancūzai. 
Žinoma ji norės pripažinimo 
“išvaduotų vokiečių kraš
tų”. Klausimas, ar susitai
kius Vokietija nenusikreiptų 
prieš tikruosius ir nuolati
nius savo priešus rusus. Ma
nau, Vokietija sutiktų atsta
tyti Lenkiją, ir sukurti naujų 
Ukrainos valstybę. Tas gali 
Įvykti Rusijai pralaimėjus 
karą prieš nlijantus.

Kaip gali jaustis Amerikos 
komunistai, kasdien matyda
mi spaudoje bolševizmo pa
juoka karnktūras, pasmerk' 
mus ir simpatijas suomiams 
Tr tai matome įtakingiausiuc 
se ir labiausiai skaitomuose 
laikraščiuose. Daugelis ko
munistų, kurie buvo suved
žioti gražiomis kalbomis ir

Popiežius trumpoje kalboje ANGLIJA PRIPAŽINS 
įvertino karalių dėl jo tai- ^^KŲ KOMITETĄ 
kingo nusistatymo šiais ne-1

nm padanus. vadinamų La- raniiaisiais laikais. Suteikė a. LONDONAS, gr. 21. 
terano sutarti su Italija. paštališkų laiminimų kara- kalbama, Anglijos vyriaus?- 

liui, karalienei, ju namiš- lnatyt, pripažins čekii;
kiams,
tautai.

Šiandien karaliaus vizitas 
buvo didžiai reikšmingas. Eu 

po- 
žy-

j ropoję siaučia karas, o 
Siaučiant 22 laipsnių že-! pie^aus ir karalius y ra

miau <0 šalčiui, vakar vakarų taikos salininkai ir dar
į Salia miškų atpuškavo rau- ,bu°jasi už kam nutraukimų, dovanomis, 
donųjų dalinys: vienas pėsti-;

vyriausybei ir italų tremtinių sudaryta užsienyje 
nacionalį komitetų, kurio ti
kslas vra išlaisvinti Če k Otelo- 

Kaip paprastai, pasikeista vakj;a

ninku pulkas, tankų batali- 
jonas, eilė šarvuotų automo
bilių, motorinių sunkvežimių

valandų. Neužilgo suomiai APIE 50 POVANDENINIŲ 
deglais nešim pradėjo ran-i LAIVŲ ŽLUGO 
kioti saviškių karių lavonus i

TEISMAS SUTIKO 
PERNAGRINĖTI

Illinois vvriausias teismr
'sutiko dar kartų pernagrinėt, . rm i ! PARYŽIUS, gr. 21.

S„ provhija ir priede dar ka ' kar° Prancūzijos karo laivyno mi-' Chicago gazo kompanijoa g.
Z'^lian,"k™ tr" tan Ffe jfefe r

kai. lauko artilerijos penkios CUZ“' V"'“1 ,S‘° kaTO fe" ,ki « <’• kompnnij.
220 ASMENŲ PALEISTA |ti ir ėmėsi vakarieniauti. Tai, Patrankos, trys šarvuoti au-1 Jxn.on(|irainjlJ w ' pat‘ •*"“!
IŠ T. S. PERSONALO buvo paskutinė jų puota. Ne-1 tomobihai, 34 autosunkvezi- ------------- --------

Raudonieji apsistojo miš 
kely, susikūrė ugnis apaišildv-

į grinėti prašymų.

Vokietija. *
Daug kas spėja, kad naciai

susimes Angliją atakuoti iš 
oro. Bet kiti, o ypač prancū
zai, yra nuomonės, kad na
ciai išbandys savo “laimikį” i baimės maudytis.
Olandijos ir Belgijos terito-! Ar taip įvyks, laikas para
ri jomis pulti prancūzus ir dys.

NEŽINOMI LĖKTUVAI 
ĮSIVERŽĖ OLANDIJON

AMSTERDAMAS, gr. 21. į ŽENEVA, gr. 21. — Iš T.
— Nežinomos šalies grupė lė Sąjungos-pašalinus sov. Rusi- 
ktuvų šiandien iš rytų šono'jų, 'numažintas Sąjungos per- 
(Vokieti jos) pasirodė Olandi-' sonatos. Paleista iš darbo 220 
jos padangėse. Prieš juos pa-' ^bretorių, klerkų, stenogra- 
kilo olandų lėktuvai. Nežino- fl* ir Porterių. Be sovietų su- 
mieji lėktuvai greit paspruko ^"K08 Pa-iam08'
prisidengę dirbtinais dūmais. Sovietai per 'metus mokėjo

kariuomenė/‘niai- k'‘"'tas šimtų kulkos-1 
<ie

užilgo suomių _________
* • . . . . . valdžių ir daug didesnė kstaiga juos surėmė iŠ dviejų _ 5 .

+ • • i n kvbė amunicijos nei maistoso-nų tsn šautuvais ir kulkos- .j . . ..

OSLO, gr. 20. — Norvegų 
keleivinis laivas Rranprtnce- 
sse Martlm užplaukė ant se
klumos Stavnnger pakrantėse 
ir apvirto. Laive buvę 70 as
menų išvaduota.

pusę milijono dolerių Sųjun-į. 
gos iždan.

vaidžiais. Paskiau panaudoti 
durklai ir peiliai. Pušyne 
sniegas nuklotas lavonais. 
Sužeistųjų nėra. Nepaprastas 
šaltis sužeistuosius veikiai už 
migdė. Kai kurie kaip ragas

Iš paimtų nelaisvėn raudonų
jų patirta, kad jų dalinys tik 
trims parom* maistu buvo 
aprūpintas. Be kitko suo
miams teko apie 300 arklių. 

Kaip visur kitur, taip čia

NACIAI PASKANDINO
ESTŲ LAIVĄ

LONDONAS, gr. 21. —
Šiaurės jūroje naciai lakūnai 
paskandino estų prekinį lai-' šalta, 
vų Ūko. Švedų laivas išvada- Saulė tikra 7:15 
vo 14 vyrų įgulų. 4:22.

ORAS
CHICAGO SRTTIS. — Nu 

matoma giedra; vidutinia'

leidžias

STALINAS NELAIMI 
SUOMIJOS

MASKVA, gr. 21. -

įšalę raudonieji rankose lai- raudonieji kariai turi men 
ko Unksme, arba duonę. ko L medvi|n# paktas
nesuspėjo paleisti iš pirštųi v, , uniformas, kurios nepalaiko1 Suomiams užklupus ir jų gy
vastį staiga nuskvnus. šilumos.

vietų vyriausybė šiandien iš-
v fe 77 " 77" kilmingai minėjo Stalino 60pažadais, dabar pamato tikę!

I,jį komoniatb teiaingnmą,;met|) a™"-'““’ "ukak,i- K<mii; 
lygybę ir nusikreipia nuo jų.

Mato, kad jų skelbiamos i- 
lėjos, yra tik fikcija, gi ti
krasis tikslas įvesti pasauli
nį imperializmų, žiauresnį už 
euristinį režimų.

sarai darbavosi diktatoriui 
patiekti dovanu — Suomijos 
užkariavimą. Tas neįvyko.

Tad sovietų vyriausybė 
jam pripažino tik Lenino or- 
denų.

Išlikusieji gyvi raudonieji 
susimetė bėgti atgal pasie
nio link, kur jų žygių sek
inių laukia sutraukta gausin
ga armija. Suomių vadai tvir 
tina, kad atsimetusiems ne
bus lemta pasiekti saviškių 
per 40 mylių snieguotų plo
tų, nes suomiai juos abiem 
šonais atakuoja.

ŠVEDŲ SAVANORIŲ 

LEGIJONAS SUOMIJAI

STOKHOLMAS, gr. 21. — 
Švedų savanorių legijonas iš
vyko Suomijon padėti suo
miams kariauti prieš raudo
nuosius. Legijono vadu pas
kirtas švedų karo veteranas 
gen. Ernst Linder, 71 m.

Kova miške tęsėsi keletą atmž.
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Ifumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač korespou- 
dencjas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galinta rašomaja mašinėlei 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos
laikraštin nededamos.

-tikeibimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Second-Ciass Matter March 81, 1816, at 

Chlcago, Illinois, Unuer the Act ot 8, 167s.

vaikai, būtų tokiais. Mes auginome organi ^ 
žarijas ir visokias įstaigas ne kam kitam, 
bet sau ir savo vaikams. Dėl to būkime vai
kams pavyzdžiu, patys įstodami į LRKSA 
ir drauge savo vaikelius į šių organizacijų, 
į šių susišelpimo ir tautinę tvirtovę atsives- 
kime/

LRKSA šaukia po savo vėliava. Jis nori 
apdrausti mūsų gyvybę ir sveikatų, nori mū
sų vaikams gražių tautinę ateitį užtikrinti!
. Dabar eina vajus. Patartina šia organiza
cija rimtai susidomėti.

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 1 Lenkų ^Kultūringumas’ Gatvių Pavaainimai

Naikina ir Žudosi

LRKSA ir Chicagiečiai

Chicag:s lietuviai daug kuo giriamės. Ir 
ii visai teisingai. Mes čia didžiuojamės gra
binis bažnyčiomis, mokyklomis, akademija, 

seminarija, ligoninėmis, laikraščiais, stam
biomis biznio įstaigomis, savo tautiečių pro
fesionalų gausumu.

Tai vis mūsų uždirbta, pastatyta, užlai- 
ima...
•Tačiau tenka gailėtis, kad negalime pasi

girti ir pasididžiuoti centralinių ar papras
čiau sakant, nacionalinių organizacijų stipr
umu. Kažkodėl šiuo atžvilgiu susiskaldėme 
mažyytes draugijėles ir tuo lyg ir užkirto

ms. kelių išaugti centralinių organizacijų
kuopoms ar skyriams.
.Kaip gražią, rcdos, progų turėjo Chica- 

įcjo ii itpjixtitv.uou išaugti įkibeiixv.os Lietu
vių R. K. Susivienijimas, prieš porų metų 
jau atšventęs savo auksinį jubiliejų! Tiesa, 
yisose lietuvių parapijose ir šiaip jau, kur 
daugiau lietuvių gyventa, įsisteigė kuopos, 
jos, kiek galėdamos, veikė, oet vis dėlto ne- 
išaugc narių skaičiumi taip, kaip turėjo iš
augti.

Kas yra Lietuvių R. K. Susivienijimas A- 
znerikoje?

Tai didžiausia mūsų, Amerikos lietuvių 
čatalikų apdraudos flartemalė arba savi- 

p<os> organizacija Amerikoje. Tai orga
nizacija, turinti virš trijų šimtų kuopų vi
sose Amerikos lietuvių kolonijose ir virš
dvylikų tūkstančių narių.
“Kas tai per organizacija gal bus aiškiau 
jei pavaizduoti jų šiomis skaitlinėmis: -

Nuo savo susiorganizavimo Lietuvių R.
. Susivienijimas Amerikoje savo nariams 

pomirtinėmis išmokėjo $1,769,353.30; Pašal
ėtomis nariams ligoje $1,^19,122.36; narių 
sušelpimui labdarybės keliu — $14,320.36; 
pomirtinėmis už narius vaikų skyriuje — 
$17,014.45. Vadinas išmokėta nariams netoli 
penKių milijonų dolerių. O kur visos kitos 
ąūmos vienu ar kitu būdu sukeltos ir sunau
dotos mūsų tautos ir visuomenės reikalams?

Pastaruoju laiku mūsų Susivienijimas sa
vo ižde turi netoli pusantro milijono dole
rių.. J c stovis (solvency) yra su virš 108 
nuošimčiai. Tai reiškia*^ kad organizacijų 
yra visiškai saugi, esanti griežčiausioje val
džios priežiūroje, legalizuota visose valsty
bėse, kuriose bent kiek daugiau lietuvių gy
vena. Illinois valstybės apdraudos departa
mentas ypač yra griežtas, tačiau visi mūsų 
Susivienijimo certifikatai laimėjo pilniausių 
užgyrimų. Tuo būdu ji čia legaliai ir ne
kliudomai gali veikti.

-Paskutiniais keleriais metais Susivieniji
mas tikrai moderniškai susitvarkė, įvesda
mas naujus, vaikams ir jaunimui pritaikin- 
Ifira skyrius, kaip tai “ Endowment", Pade 
Uppoliries ir kitus. Ir mažiems, ir jauniems, 
ir augusiems galima apsidrausti nuo $150.00 
iki- $2,000.00. Taip pat ir sveikatų įvairio
mis sumomis galima apdrausti.

Tokia tai LRKSA materialinė apdrauda. 
Bet čia reikia atkreipti tėvų dėmesį, kad pri
rašymas vaikų prie Susivienijimo — yra ir 
tautinis jų apdraudimas, čia mūsų vaikai 
turjs plačių tautiškam veikimui dirvų tai 
riešutuose, tai jaunimo rateliuose ir savo 
laiku visų organizacijų su visu jes turtu į 
hvo rankas galės pasiimti. Juk, jei savo 

. :r»e dei\ išku orga-
aizacijų, tautiniu pozvi’giu ji tikrai grei
čiau prarasime. To nė vienas iš mūsų neno
rime. Mes esame lietuviai ir nerime, kad ir

Berlyno įsakymu uždegtas ir nuskandin
tas ir kitas didelis, gražus vokiečių 32,000 
tonų laivas “Columbus'' (pasažierinis). Prieš 
keletu dienų tokio pat likimo susilaukė ka
ro laivas “Graf Spee”, pabėgęs nuo mūšio 
su anglų karo laivais.

Šie du milžiniški laivai pačių vokiečių su
naikinti dėl to, kad jie nepatektų į priešų 
rankas.

Netekimas tų dviejų laivų, be abejojimo, 
yra didelis medžiaginis nuostolis Vokietijai 
Su jais į vandenyno dugnų nugarmėjo kelios 
dešimtys milijonų dolerių.

Vokietija ir šiaip yra sunkioj finansinėj 
ir ekonominėj padėty. Jai trūksta pinigų, 
trūksta maisto. Kreditų beveik niekur ne 
turi. Nežiūrint to, reikia kariauti, reikia pa
kelti milžiniškus karo nuostolius.

Prieš porų dienų nusižudė “Graf Spee’ 
laivo kapitonas Hans Langsdorff.

šitoks įvykis dar aiškiau rodo, kad Vo
kietijos nacių net kariuomenės vadų moralė 
yra menka. Sudeginęs ir sunaikinęs laivų, 
kapitonas nusižudo, nebenorėdamas ilgiau 
tarnauti nacių tikslams. Tai neginčijamas 
bailumo ženklas.

Krikščioniškomis akimis žiūrint į kapito
no Langsdorifo aktą. reikia pripažinti, kac. 
jis, ištikro, pasielgė bailiai ir nekrikščioniš
kai. Nevalia yra žunogui nei kito ir nei savo 
gyvybę atimti, nepaisant į kaip sunkių pa
dėtį nepatektum.

Tikrai yra bloga, jei savo rankomis rei
kia naikinti savo turtų ir savo rankomis sa
vo gyvybę atimti.

----------------- -----------------

Sovietų kariuomenė 
perka šiaudus

P ALANU A. — Dabur bū 
dingas palangiškių bruožu.- 
— bluivumas. Tikras prohi- 
biri,jos kraštais. Net valstybi
nės monopolis snapso nebe
duoda. Restoranai pasikeitė

ALYTUS. — Atvykusieji 
SSSR kariuomenės daliniai 
pareikalavo apie keletą tonų 
šiaudų. Dabar ūkininkai ga
na daug šiaudų veža į karei
vines. Už šiaudų centnerį mo
kama 2,50 lt.

Turguose daug 
vokiečių

PALANGA. — Turgaus die kuklio,"is valgyklomis, o žy
nėmis į Palangą prisirenka 
būriai vokiečių iš anapus 'sie
nos. Čia jie godžiai perka vai- jne«irti’ ^non®8 ^‘kalbami, 
gomus produktus ir drabu-l^au^ ^leidžiasi, o jsigėię tik 
žius. Ypač prieš Kalėdų šven- keikiasi *r pešasi.

' tęs dabar suskato supirkinėti
I - •žąsis.

dai įsikūrė košerną kavinę. 
Tai vis dėl lenkų. Sako, kol

Y1LN1US. Darbą norime 
paskubinti, kad į naujai lei
džiamus miesto planus būtų 
galima dėti ir naujus vardus. 
Kaip girdėti, Miekevičiauy 
g-vė greičiausiai gausianti 
Gedimino vardą, l’oguliunka 
— Kauno g-vės vardą, Lukiš- 
kio aikštė būsianti* Laisvės 
aikštė, Želigovskio- g-vę nori
ma pavadinti Širviu' < ar Ji»- 
draičių vardu ir t.4,.

15,000 litį už cukraus 
pardavimų ne savo 
klijentui

ŠIAULIAI. — Kainų tvar
kytojas šiomis dienomis tūlą 
Leizerį Volpę už pardavimą 
cukraus ne savo klijentui nu
baudė 15 tūkstančių litų bau
da. Pažymėtina, kad šis pre-

106 Metų Senutė
SEDA. — šio valsčiaus Or- j 

vidiškės k. gyvena senutė J u-j 
stina Petrikauskienė, kuri jau ' 
eina 106 metus savo amžiaus. 
Baudžiavos laikais ji jau bu
vo šeimininkė ir ėjo baudžia
vą Sedos dvaran. Gerai pri
simena sunkius baudžiavos

kybininkas šiemet tokia bau- laikus ir lažus. Sedos vals-
da nubaudžiatmas jau antrą 
kartą,. Prieš kurį laiką Volpė 
L. buvo nubausta* už nepa
grįstą kainų kėlimą. Matyt, 
vienos baudos, kad ir gana 
stambiom, neužteko nuslopin
ti Volpės “biznieriškoms ko
mbinacijoms”.

čiuje yra ir daugiau tokio 
amžiaus senukų, buvusių bau- 
džianinkų, kurie yra akty
viai dalyvavę 1863 mt. šios 
applinkės sukilime.

Žemėlapyj pažymėta, kur žuvo vokiečių 
laivas Columbus ir kur pabėgo vokiečių frei- 
teris. (Acme telephoto)

5

Heywood Broun
Amerikos spauda labai plačiai rašo apie 

mirusį šiomis dienomis garsųjį žurnalistų, 
kolumnistų Heywood Broun.

Velionis, ištikro, buvo garsus ir žymus. 
Jo nuopelnai žurnalistikoj yra dideli. Jis 
visų savo gyvenimų ieškojo teisybės ir už jų 
drųsiai kovojo. Daug kas jo raštų dėl to 
nemėgdavo, nes jie dažnai svilindavo skriau
dikų akis.

H. Broun kasdieniniai straipsniai būdavo 
dedami daugelyje Amerikos dienraščių. Dėl 
to tik retam, laikraščius skaitančiam, žmo
gui jo vardas galėjo būti nežinomas.

Be kitų darbų, jis suorganizavo Amerikos 
Laikraštininkų Gildijų ir jai visų laikų va
dovavo. Ta gildija rūpinosi pagerinti spau
dos darbininkų būvį ir gynė jų teises.

A. Broun daug studijavo, daug dirbo, 
daug rašė. Katalikai iš jo tikėjosi susilaukti 
naujo G. K. Chestertono. Bet ankstyva mir
tis f jis mirė eidamas 51 metus) užbaigė jo 
šaunių karjerų žurnalizmo dirvoje.

Neseniai H. BR0WN PRIĖMĖ KATALI
KŲ TIKĖJIMĄ. Tų savo žingsnį padarė po 
didelių, ilgų studijų. Apie savo atsivertimų 
velionis rašė: “Aš ieškojau Jėzaus Kristaus 
draugijos, kuri man buvo labai reikalinga... 
Aš IEŠKOJAU RAMYBĖS, IEŠKOJAU 
KONTAKTO SU DIEVU... IR AŠ JĮ RA
DAU KATALIKŲ BAŽNYČIOJE”.

Šio krašto spauda velionies asmenyje ne 
teko didelio darbininko, gabaus rašytojo.

Demokratija be krikščionybės negali eg
zistuoti.

Tik Kristaus religija mums pasako, kad 
žmogus yra vertingesnis už visų kitų. Žmo
gaus reilešmė yra didelė, nes žmogus sutver i 
tas Dievo panašumui. Krikščionybė yra pa
statyta ant tos uolos ir, dėl to, kol demo
kratija bus grindžiama ta uola, nei komu
nistai, nei kiti jiems panašūs “istai” jos
sugriauti nepajėgs.

• • •
Pranešama, kad į Teologijos Filosofijos, 

fakultetą, esantį prie Lietuvos valstybinio 
universiteto, praėjusį rudenį įstojo 113 stu 
dentų. šį fakultetą buvę sumanyta kelti į 
Vilnių, bet kol kas jis dar paliktas Kaune

Informuoja Žmones
GRINKIŠKIS (XX) — Vie- j 

tos šaulių būrys, padedant j 
vietos visuomenei, įsigijo gar-1 
gintuvus. Per garsintuvus kas j 
turgadienis suvažiavusi mies
telio visuomenė informuoja
ma apie aktualiuosius visuo
tino pobūdžio ir vietinio po
būdžio reikalus. Perduodamos 
žinios ir iš Kauno radiofono. 
Visuomenė tuo patenkinta. 
Rūpinamasi mažesnio tipo ga
rsintuvus pastatyti Grinkiškio 
v. 3 bažnytkaimiuose ir net 
kiekvienoje seniūnijoje.

}Ę??v'•••:• ."x-k: 
< ■

Arauca, vokiečių 4,000 tonų freiteris Port Everglades, -Floridoj, uoste pabėgęs nuo an
glų karo laivo (Acme telephoto)

Nuskandintasis vokiečių laivas Columbus, kurį sudegino natvs vokiečiai. (A,ome telephoto)

Pirųueji Kanados Jsariai, kurių daugelis U. S. piliečių, saugiai pasiekę Anglijos krantįus gruodžio 18. (Adue teleph.)
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Penktadienis grnod ’0°n n k a n o a s 8
Daug Lapių

Kai kuriuose 'miškuose šiai- 
metais ypatingai daug lani.. 
Nereikia būti net geru ir taik-

Buvo daug grybų

MARTJAMPOLfi. — šie
met dzūkijos miškuose buvo

liu medžiotoju, kad. ,««v»ik-in™”ža Kry1"’’ hnravy-
šfioįus k.M, valomi., po Pi,l"ifk"’ Ky'-™t,,i„i ,-i„

.... i- i juos šiemet gausiai rinko iršitą parsinestum grobį — la- . .
. n i i gabeno i miestu'.-* parduoti,putę. Paskutinę turgaus dieną , .

. , ... . . . i Dauguma tuo versdamiesi na- ,teko matyti verteivą, supir-l . . „ . . * I
ku’.sį jau geroką lapių kailiu
kieki.

Ir šiais metais 

Rašytojams bus 

Skiriama premija

KAUNAS. — Neseniai bu-

LIETUVIA1 DAKTARAI

T»Wnna« HEMlock «28«

QR. A. 6. RAKAUSKAS

sidarė nemažą pinigų savo 
reikalams. Surinktus baravv- • 
kus rinkikai sudžiovina ir pa
rdavinėja džiovintus, nes už 
džiovintus brangiau gauna. Į 
Šiemet džiovintų baravykų , 
dzūkijos grybų rinkėjai ne- | 
maža pristatė Marijampolės,

Tas nesmagumas, pavargimas "iSsi- Vilkaviškio ir kitu miestu
.-a'-mimas", ku.rj daug žmonių kenkia.
nevisuomet paeina iš persidirbimo maisto krautuvėms. Dabar 111*1 
arba miego trūkumo. | < .
Pakartotina, tas galima susekti iki statytojai galina UŽ džiovinti} 
neveiklios, nepaisomos sistemins — ' .
reikalingumo liūosuotojo. Ir kada baravykų Kilogramą S---- 10 ll-
yra toks reikalas, jūs turite veikti . ' ‘
tuojaus, nes vidurių netvarka suma- tų 11' liet (lailg'lllll. 
žiną jūsų energijų, ir atima daug 
malonumo jūsų gyvenime.
Kai jūsų viduriai gerai nevirškina, 
paimk plytelę ar dvi Ex-Lax prieš 
einant gulti. Jr pamatysite, ar jūs 
nepasijausite visai nauju žmogumi 
kitų dienų. Ex-Lax duoda rezulta
tus paprastu, Maloniu būdu.. be iš- 
sitempimų ar nesmagumų.
Kas dar daugiau, Ex-Lax yra leng
vai priimamas. Jis gardus, kaip ska
nus šokoladas. Tiktai 10c. ir 2 5c. 
dėžutės bet kurioje vaistinėje

Patrintas Žmo
nėms Greitai 

Pavargstntiems

GYDYTOJAS IR CHIRURGAff 
2415 W. MARquette Rd 

vo pasklidę gandai, kad >iaisj0ftoo vaJar,lo-.
metais rašytojams už geriau-' 10—12 vai. ryte

! sj šių metų kūrinį nebus ski
riama Valstybinė premija.
Teko patirti, kad premija ir
šiais metais bus tikrai ski- 

į ria<ma, jei tik jury komisija 
ras veikalą tinkamą premi
juoti.

2—4 ir 6 —S vai. vakare. 
Trečiadiennis ir Sekmadieniai* 

Susitari ua.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel Varde 8148.
VALANDOS; Nnn n iki 12» 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais* 2 iki 4 Ir 7 iki 

Aventadieniaia: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

>r akimus nrttaiko
3343 S. Halsted Street

.JU
Kap. Hans Langsdorff (dešinėj) Buenos Aires 'su Graf Spee Įgulos dalim.

-mkftfiOKiTes į’AMeonžioji.iięt 
ATSISAKYKIT Ji PAKKIC1ANCIV! 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-lax! Įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes reika- 
“E-X—L-A-X" ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau-
laukite originallo Ex-Lax.

Pirmoji Mirties 

Bausme Vilniuje

Bausmė įvykdyta už 
ginkluotą pasipriešinimą 
policijos pareigūnui

Borisas Pilipovas, lapkričio 
1 d. dalyvavęs Vilniuje kru
vino smurto aktuose ir gink
lu pasipriešinęs policijos pa
reigūnams, norėjusiems ji vie
toje sulaikyti, karo lauko ’d- 
smo sprendimu nubaustas mi
rties bausme, kuri buvo XI 
4 ivvkdvta.

Lietuvoj Praeitų 

Vasarų Labai Užderėjo 

Apyniai

(XX) Praeitą vasarą b .vo 
labai palanki pietinių kraštų 
augalams ir vaisiams. Todėl 
daugelyje mūsų krašto vietų 
šią vasarą gerai užderėjo ir 
apyniai. Ypačiai gerai lauki
niai apyniai užderėjo Pietinė
je Lietuvoje — Dzūkų kraš
te. Tų apylinkių gyventojai 
yra priskynė nemaža laukinių 
apynių ir juos ruošiasi par
duoti Kauno ir kitų vietų pir
kliams.

Surašinėja Dvarus

KAUNAS (XX) — Ruo
šiantis visuotinei žemės re
formai Vilniaus krašte, Ž. Ū. 
M-jos įgaliotinio įstaiga iš
siuntinėjo 'savivaldybėms įsa
kymą surašinėti visus dvarus 
ir stambesnius ūkius.

Surasti Lauryno 

Ivinskio Archvvai
z

RIETAVAS. — Buvusiame 
pradžios mokyklos archyve ir 
tarp valsčiaus senų dokumen
tų anksčiau čia buvęs moky
tojas Daukša surado daug ve

rtingų ir istorinių dokumen
tų. Taip pat buvo surastas 
tarp tų dokumentų ir suma
nyto leisti laikraščio “Ait
varas” viršelio puslapio pie
šinys. Be to, Rietavo agro
nomijos mokyklos programa 
ir daug kitų radinių.

Ta medžiaga buvusi atiduo
ta Tumui, dalis — muziejui. 
Jcs, pasak mok. Daukšos, dar 
esą vienoje storoje knygoje, 
kur būtų galima dar šio to 
to atrasti iš senos praeities.

Telefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vnknre 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą

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 pn<ral sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue

Tel. Cicero 1484.

DR. P. ATKOČIŪNAS
- DANTISTAS

1446 So. 49th Court. CIc
Aetr&dieniaia, Ketvirtadieniai* A| 

Penktadieniais 
10-12 rv+e. 2-6. 7-9 p.

3147 S. Halsted St, Chlcagc
Pirmadieniais, Trečiadieniais tr. 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

-fui ■iHi*, ■ ■ • •V’???’“ d

Remkite Savuosius 

Biznierius

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

Taipgi paeel sutaz’.į.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

T»1 flANal 6969

DR. WALTER J. PHILLII
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. C. WINSKUNAS
rHYSICIAN AND SURGBOM
2158 W. CERMAK ROAO

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

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

TT-T. YARDS 5557

OR. FRANK C. KWINN
(KVIECTNHKAS) 

aVPVTOTAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare.

ir Pacai Sutarti

Ann Sheridan
ŽVAIGŽDĖ "YEAItS VVITHOUT DAYS" 

Worner troi, vtikola

iš anksto atlieka apsipir
kimus Kalėdoms.

M

OR. P. j. BEINAR
(REINARATTSKAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Weutworth 1612.

Res. — Varde 8956 
OFISO VALANDOS-

•? iki 4 oopieė 7 iki 9 vakar*
Trečiadieniais ir Sekmadieniai" 

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 
4729 So. Ashland Avė. -f

2-troa lubos 
CHICAOO. ILL 
Tel. MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki.' 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 v.

Sekmad. nuo 10 <ki 12 vai ryti I

DR. MAUR1CE KAHN..
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994 ‘I
Rez. Tel. PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 ir 7-8 v. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. diend

Coyyrl|N IW», UMSTT * TOSACOO Co»

: 'f

■
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Vienas iš gražiausią Kalėdų pakelių 

— matykite j j krautuvėse ir dabar užsisakykite 

Kalėdų Chesterfields.

Ghesterfields, su tikru lengvumu, geresniu 

skoniu ir puikiu kvapsniu, teikia tikro malo« 

numo kiekvienam, kuris rūko.

Jūs negalite nupirkti geresnį cigaretą,

ghesterfields
afazižėuade ŽfyuM/ny, /utii&r/uMde

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI
P*« «OSR So Talman Ava 

Tel GROvahiU 0617 
Tel HRMlock 4849

OR I I SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 iv 7—0 vak

7423 W Marauetfp Road

DR. STRIKOL’IS

, T*L YARds 5921
Rea - KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tai VTRjrinia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

TO T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8| 

< 1 V+ Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 

įtari mis
TMYSTGIAY »ud GUROROr

drtd* Ashland Avenue

OTTRO VALANDOS-

Nno 2 iki 4 tr nuo 6 iki 8 vai. rak. 
N»dalimni. najral ratarti

GfflM Tai YARds «7«T
Namn Tai. PROsuant 1919

8939 So. Olaremoot Ava
Valandos 9—10 A M 

Nedėliomia n«r«l sutarti ..j

Tai CANsl 0267
Ras. Tel. PROsuact '«'»

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

Rezidencija 6600 8o. Arteaian Aus 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p«p»d

6 iki 9 vakar*

1 Tai <199

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandaa* 1—0 popiet ir 7—8 V v

REZIDENCIJA
6631 S. Callfomte Avė.

Talafouas REPuhlie 7868

Tel YARds 2246

ŪR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. -
arti 47th Rtraat

Vai. - nuo 9 ryto iki 8 vakare 1 
Gavedoi naeal vntarti ...|

OR. V. E. SIEDIINSKI
DAVTMTAS

4143 South Archer AvetiuJ
Telefonas I.afavatta MM

Antradieaiaia. Katvirtadianiab į 
n«nk*» Jl»*iai»

4631 So. Ashland Avė. 1 
Tai YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais h 1
Aaltadiaaiaia

Offiaa Phnna aad Offir®
PROsoact 1029 «SM 8. T^avitt R»
Vai • np ir 7-0 v«k CANal A7M

DR. J. J. KOWAR
nrOWAR8KA8> 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
TraAiadiaaiais ir Hakmadianiaia
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’AS JAUNIMO VADUS
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metų Europos krepšinio čeni- 
pi jonuti), turi būti dėkinga 
Chicagos vyčiams už išauklė
jimą tokių sportininkų kaip 
Budriūnas (\Vaukegan), Jur- nelns 
gėla (Cicero kuopa), Pranas 
Ta'.žūnas (Cicero), Savickas 
(Northside kuopos) .

Chicagos Vyčiai sporte pra
dėjo kilti 1923-24 m., suorga
nizavę basehall lygų, ji vei
kė iki 1931 m..

1925 m. Alh. Manstavičius 
ir Pr. Savickas suorganizavo 

pirmų jų lygų. Jųbowling 
šiais metais man teko atgai
vinti ir dabar vadovauti. Dar

/ 4» W

KALĖDŲ ŠVENTE
“Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė geros valios žmo- 

ž mėje.” — švelnia giesme prieš daug šimtų metų
nuskambėjo pasauliui Dangaus palaima, 
lio Viešpats ir Taikos Karalius

Gimė t ’n pasau-

Bet metai liėgo ir kaujiės j dešimtis ir šimtmečius. Gy
veninio zigzaguose paklydęs ir kasdieniuose rūpesniuose pa
skendęs žmogus pamiršo varge gimusį pasaulio Išganytojų. 
Daugelis pamiršo ir Jo skelbtųjį mokslų.

Šiandie pasaulyj slankioja šlykšti neapykanta, kerštas, 
priespauda ir vargas. Be reikalo spaudžiamos motinų, tėvų 
ir nekaltų kūdikių skaudžios ašaros. Kalėdų šventes daug 
kur atžymi ne džiaugsmo prošvaistes, ne nuoširdus juokas, 
bet karo liepsnų žaros, skausmo aimanos ir bado šmėklos 
kvatojimai. Šiandie, kai mes suklupę prieš Jo altorius tu-Lietuvoj krepšinio nežaidė, o

. , , rėtumėm pro džiaugsmo ašaras dėkoti Aukščiausiajam užmes jau suroseme jo turnyrų į .. . . „ . s
— 1929 m. St. Philip’s spor

MOTINA. Gerai, senute, i 
priimsim, nors vietos pas mus 
neĮierdaug, gal kaip norint 
sutilpsim. O iš kur esi?

SPORTO ŽINIOS
ELGETA. Iš Kipštų, po- 

nute. Jau bus du metai, kai 
mano senis mirė, sūnus gi ap
sivedė, bet marti, tegu jai 
Dievas atleidžia, negera, pik
ta, neduoda gero žodžio; tik 
ir girdžiu “Tu, sene, niekam 
nebetinki, valgai mūsų duonų, 
naudos gi iš tavęs jokios. Ei
tum geriau per kiemus, pra
simaitintum, kų čia mums be- j 
sipainiojus.” Taigi ir einu 
šunis lodindama.

MOTINA. Benį* būsi, senu
tė, Lopšienė. Girdžiam, ten 
atėjo smarki marti.

ELGETA. Ta pati, poniute,
■ ta pati. (Šluosto ašaras su 
j suteršta skepetėle.) Mat, jau
■ visas pasaulis žino ir girdi 
apie mano marčių (Tuo tar-

1 pu motina klausosi garso iš 
lauko)

L. VYČIU BOWLING 
LYGOS STOVIS

L P

\\ ėst Side 
Marųuette B 
K of L. Pr. 
Marųuette A 
North Side 
Brighton

L. VYČIŲ BASKETBALL 
LYGA NUTRAUKĖ ŽAIDI
MUS PO NAUJŲ METŲ

Krepšininkai kurie žaidė L. 
Vyčių Chicagos Apskričio ly
goje šeštadieniais yra perspė
jami, kad žaidimų nebus per

19 17 o28 ateinančias dvi savaites.
18 18 500

Sekanti žaidimai įvyksta 
sausio C d., 1940 m.

Nuo.

24 12 666 
22 14 611

13 23 361 
12 24 333

Pereitų tuvaitę Brighton 
Parko paskutinės vietos ty
mas laimėjo vienų iš trijų 
žaidimų iš \Vest Sidės pirmos 
vietos tymo, tai buvo 12-tas 
šių metų VVest Sidiečių pra
laimėjimas, ir jie vis dar lai
kosi pirmos vietos; juos seku 
laliai arti, tik per du žaidi
mus žemiau, Manpiette Purk 
B tymas, kuris laimėjo 2 žai
dimus pereitų savaitę ir todėl 
pakilo dar arčiau prie pir
mos vietos.

L. Vyčių s pins m vės tymas, 
kuris nuo pat apačios pradė
jo lipti ir kas- savaite lipa 
aukščiaus, atėmė 3-čių vietų 
iš Marųuette Pk. A tymo, 
pralenkdami vienu žaidimu. 
Kai]> viršuj parodo stovis,

7.-(M) vai. Nek. Pras. parap. 
komanda prieš American Can 
Co.

8:00 vai. Bridgeport Kof 
L prieš Goans A. C.

9:00 vai. Brighton Pk. K 
of L. prieš Colts A. C.

LYGOS STOVIS

suteiktas malones, už patį gyvenimų, kurį mes patys daž. 
imi t,ai]> nuskurinam, kai turėtumėm džiaugtis už pasiunti
nių Įuisaulin Taikos Kunigaikščio, daugelis mūsų skelbiam 
karų visam kas gerų. Skelbiam kovų taikai, ramybei ir net 
kebam maištų prieš patį ĮMisaulio Kūrėjų.

Daugelis mūsų lietuvių, purvinomis klumpėmis įsiveržę 
į savo sieki šventoves, spiaudo savo tėvų ir motii.1;.. savo 
jaunų dienų ii- savo brolių švenčiausius jausmus. Jn* nori 
paversti žmogų paprastu cheminių medžiagų gumulu, ku
riam nieko šventesnio nėra kai]) tukinti savo vargingų kū
nų ir žymėti kalendoriuje metų dienas. Tai besieles žmo
gynus, kurioms Kalėdos tik pasipinigavimo ir pauliojimo 
šventė.

Bet dažnai ir mūsų tarpan, kurie didžiuojamės tikėjimu 
Dievu, tikėjimu didžiųja žmogaus paskirtimi ir |uisaulio iš
ganymu, užklysta naujoviško pagonyzmo žymės, kurios ter 

sporto šakose^’51 nHI8U žmoniškųsias asmenybes ir purvina mūsų siela-. Į

to salėje ir po to žaidėme per 
7 metus, šiais metais ir pasi
ruošė dabartinės Lietuvos 
krepšinio žvaigždės.

1935 m. PasaulC) Lietuvių

[ASIKALBĖ|I/viAS SU 
JUOZAIČIU

Juozas gerai žinomas kaip 
borto komandų ir lygų orga-
lizatorius, nuolatinis Vyčių' kongrese Kaune šie vyčių na
mopi] pirmininkas ir naujų j riai sportininkai dalyvavo: 
luopų organizatorius, taip pat P. Barškis (13 kuopa), A. 

Lauraitis (13), P. Petrulaitis 
(14). B. Budrikas (14), Tal- 
žū.nas (14), Savickas (5), M. 
Lukas (J12). Dauguma visų 
dalyvavusių sportininkų buvo 
vyčiai.

MOTINA. Bene parvažiuo
ja tėvas. (Vaikai subruzdo, 
bėga prie durų, sakydami)

VAIKAI. Man:, iv, m s bėg- 
j sim tėtytį sutikti.

Bridgeport 
North Side 
Marųuette 
Brighton

a
2
1
t

0
1
2
2

1000
666
333
333

nurlose 
labiausiai šia s 
sireiškiate?

metais pa-

Didžiausias dabartiniu me
tu susidomėjimas yra kėglia- 
vimo (bovvling) sportu. Šie
met yra pirmieji metai, kai 
mergaitės vvtės susiorganiza
vo Į bovvling komandas (ty
mus). Mergaičių Imvvling ly
gų t *ko man suorganizuoti ir 
dabar vadovauti.

MOTINA. Gerai. Tik žiūrė- 
lYažnai mes karštai meldžiamės ‘bažnyčiose, liet u? ją diirų | kit, ilgai nebūkit lauke, kad 
pamirštame Kūrėja ir pasinėrę materijos-bangos,* netiesio ; nepersišaldytumėt.
ginai skleidžiame netikėjimų.

Š’ų Kalėdų švenčių proga turėtumėm nuoširdžiai pusi
ryžti atstatyti taikų ir ramybę savo sielose ir tik tada ženg
ti gyveniman, kur tiek neapykantos, pagiežos ir nesantai
kos. Tik nuo savęs pradėję galėsime įnešti gyveniman kų 
nors gero.

VAIKAI. Nepersišaldysim. 
(Išbėga)

Scena užsidaro)

ViSŲ ŠVENTŲJŲ PARAP. 
BOVVLING REZULTATAI

Žaidimai Visų Šventų pa
rapijos bovvling lygoje eina 
visu smarkumu. Caravans iš
mušė 2718 skaičių 3-juose žai

nedaug skiriasi vienas nuo ki- Mimuose ir pastatė naujų re
to žaidimo ir gali lengvai kordų lygoje. Su šiuo skai

čium jie nugalėjo (lasęs ko
mandų visuose trijuose žaidi*

MOTINOS VARGAI
(Tęsinys)

|ienas iš lietuvių demokratų 
irtijos žymių veikėjų.

Pirma keletą žodžių apie 
jaunystę. Gimęs 1907 m. ,

Vestville, III. — lietuviškiau , 
jame Amerikos mieste, kul
iu kelios dešimtys metų mie.
ų valdo lietuviai. J. Juozai- 

Is čia pradėjo lietuvių para 
|ijos mokyklų, kuri tuo laiku 

1915 m.) sudegė ir teko baig- 
miesto mokyklų, po to ten 

ligė high sch'ool. Su Vyčiais 
|radėjo veikti dar jaunas bū 
imas.
Chicagon atvyko 1923 m. 
mkė elektros inžinerijos nn>- 

yklų ir tarnavo \Vestern El- 
tric Co. 1930 m. vedė vytę
ikužiūte. I Neblogai laikosi ir krepši-
Dabar J. Juozaitis turi po-' nio (basketball) vyčių koman- 

tinj darbi), yra teisėjo Zurioj^08**
ulilas, padeda teismų ir pa-j Taip pat šiemet buvo at-

|eda tvarkyti teismo eigos gaivinta ir softball vyčių ko 
lykus. Jis yra ir lietuviu i mandos. Bendrai vyčiai yra 
riiokratų partijos Chicagoje labai susidomėję sportu, per 
Pretorius, prisidėjęs 1934 m.! ištisų eilę metų Chicagoj lai

mi pinnųsias vietas rungty
nėse; daug kartų yra viešai 

Mane dauginusia domina J.1 gražiai pasirodę.
Įuozaičio organizacinis veiki- ' ,

U11 ............ . , Kodėl lietuviai tiek mažaisu vyčių sporto lygomis.
težino apie Amerikos lietu- 

Kokias pareigas teko vių sporto judėjimą? 
ogiausia eiti Vyčių orga-

Izacijoje? Per ,l,a*a* lietuvių spauda
tepažymi apie lietuvių koinan- 

Priklausiau Brighton par- lygų turnyrus, olinipija-
> vyčių kuopai 1931-37 me- ,|aK Teko pastebėti, kad Ame- 
js. Ketverius metus buvau likos anglų kalba leidžiumie- 
is kuopos pirmininku. Tuo- jį laikraščiai plačiai aprašo 
et kuopa turėjo 3->0 narių, mūsų sporto įvykius, įdeda lo 
astaraisiais metais pirmi- Šimų fotografijas, o tuo tar- 
nkavau Marųuette parko pU lietuvių spauda dažnai 
yciu kuopai ir ėjau ( liicn- (,iar užmiršta pačio fakto pa-’ 
!>s Vyčių Apskričio Valdv- „,'mėti.

įvairias pareigas. Prie
rčių priklausau daugiau kaip Labai puiku, kad dabar 
) metų, dalmr esu pakeltas |“ Draugas” įvedė Jaunimo ir 
Ketvirto laipsnio vyčius. Kjiorto skyrius, kur bus gali- 

į ina plačiau informuoti tautie-
Kalp sekasi Vyčių spor-

(Stasytė paduoda motinos 
atriektų duonos gabalų).

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

I pasikeisti.
Gruodžio 27 d. žaidimai
VVest Side prieš K of L. 

Press.
Marųuette A prieš Mar

ųuette B.
Brighton prieš’ North Side. 
Visi žaidimai prasideda

8:30 v. v., McCormick Club 
House, 26th ir Oakley Avė.

Irie šios partijos organizavi 
io

reikalai?

Visų laikų lietuvių tarpe 
fčiai Chicagoje sporto sri- 

he užima pirmą vietų. Jei 
Įetuva laimėjo per

čius apie mūsų sporto laimė
jimus. A. Skirins

ryk man mulonę, priimk mi
ne vargšę į nakvynę. Prade 
da jau temti, pavargau visų 

i dienų bcelgetaudama; sustin-
,Ačiū, ačiū! Tegu Dievas go kojos, per strėnas duria, 

apmoka už gerų širdį. (]>a Į (sukosioja) Vargas, oi var- 
nia'.džiai) Šeiinyninkėle, pada gas senam žmogui!

Marųuette Tymas Sumušė 
Visus Rekordus L. Vyčių 
Merginų Bovvling Lygoj

Pereitos savaitės žaidimuo
se atsitiko nepaprastas įvykis 
kada L. Vyčių 112 kuopos 
merginos susirėmė su North 
Sidės tymu. Nors lig šiol be
veik kiekviename žaidime nau 
ji rekordai laivo atsiekti, bet 
niekuomet per vienų savaitės^, 
žaidimų neatsitiko tiek daug 
naujų rekordų padaryti.

Geriausiai atsižymėjo pune- 
lės Angeline Sliaudikas ir 
Ann \Voicek, kurios dabar Ih: 
abejonės stovi kaipo dvi žy
miausios žaidikės visoj lygoj 
ir laiko visus rekordus.

lst high individuul game,— 
Ann \Voicek, Marųuette, 174.

2nd high individual game,- 
Angdine Sliaudikas, Marų. 
168.

lst high individual, 3 game 
series — Angeline Sliaudikas 
452.

2nd high individual, 3 game 
series — Ann VVoicek 421.

Iligh tcain series, 3 gailies

muose.
Camels ratelis nugalėjo Su

barąs kuopų dviejuose žaidi
muose ir atgavo antrų vietų 
lygos stovyje.

Aukšti skaičiai to vakaro; 
F. Pavilonis 586, Vaitkus 
576, Rogeris 576, J. Stočkus 
564, Mačiukas 566, šūkis 565, 
Janusas 571 ir Gegjžnas 569.

Numeriai:

CARAVANS

Pučkoris 
J. Stočkus 
Rogeris 
Sahalauskas 
Vaitkus

186 153 157 
193 170 201 
209 166 201 
170 143 193 
179 232 165 
937 S64 917

Vilniaus srityje steigiama 
akcinė bendrovė Vilniaus sri- 

keletų ties durpynams eksploatuoti.

L. Vyčių. Chicagos apskričio choras, dalyvavęs New Yorko pasaulinėj parodoj Lietu- — Marųueete 1975.
vių Dienoj, Cliieagos stotyj.

Sausio (January) 28 dienų choras rengia koncertų Sokol Hali, 2343 S. Kedzie Avė.
High team series, I game 

— Marųuette 732.

OASES

Oakley 142
Dalgis 204
Ludvigns 201
M. Pavilonis 145
B. Stočkus 169

8G4
(‘A MELS

E. Pavilonis 200
Tolimas 189
Mačiukas 230
Young 154
Gricius 146

919

KAKARAS
Dusi mus 143
Janusas 191
Bukoutz 170
Gėgžnag 167
Šūkis 177

. i 848

150 171

167 160 
201 146 
"92 153 
9 2 821

73
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Metams, kuriuos atsiuntė Šv. 
Kazimiero seserys ir Motina 
Marija. Labai buvo visi pa
tenkinti. Kai kurie net sakė, 
kad už tokių mažų, aukų, $1 
į 'metus seserys dar ir gra
žius sveikinimus, atvirutes 
siunčia. Dėkingas skyrius Mo
tinai Marijai už atsiminimų 
Garės rėmėjų.

Skyrius taip pat sveikina 
Motinų Marijų ir visas Šv. 
Kazimiero seseris.

tuvis biznierius plėšikas, iš
naudotojas ir taip toliau. Žy
das ar kitatautis geresnis. 
Jeigu lietuvis munrs padarė 
skriaudų 'mes tuoj jį pauie- 
kinam ir visus lietuvius pa- 
smerkiam. Nueinam pas ki
tatautį ir ar jis su mumis ge
rai pasielgė ar ne, bet mes 
nekėliam aikštėn jo trūku
mus.

Jeigu vienas mūsų tautos 
profesijonalas ar biznierius 
negeras, tai neik pas jį. Rask 
sau savo tautos žmogų, kuris 
yra teisingas, sųžiningas ir 
remk jį.

Kas ieško priekabių, tas 
randa jų visur. Žiūrėk į vi
suose gero ir rasi ten gero.

Mama

= -■ ~~^-i Ciceroje gros vien merginų =
Iflll llAlllirkinO I orkestrą. Tikietų kaina 40c.
VlŲ IviUJIIjlUv Kuopos susirinkimai yra

* Įkas antrų ir ketvirtų penkta- ====
---------- — ^ įdienį. Pradedant po Naujų Iq į «

Marijona Lamus ir Myko-, po kiekvieno susirinki-1
las Laugodas; Sočiai Couiini- Ino ,)U8 “Ekonomijos Paikai- šv. Ka 
ttee Jean Ęisin, Ana Ha- tos,” kurias ves kun. J. Gri- 22 s'kyriu 
domskis, Olga Sti,uis, Auta 'nius. Kuopa gražiai sutarti- liukais ži 
uas Dedinskas; Juozapas Do- nįaį gyvuoja ir linkėtina kad pramogų, 
lan ii Juozapas Kasulaitis. ; su naujai išrinkta valdytai 

Penktadienio vakare, gruo- kp. žymiai paaugs. Plunksna.
džio 22, tai yra, po Novenos c • • i •

d /-i-* w i Susirinkimaspamaldų vietine Lietuvos V y |
čių kuopa rengia savotiškų! Federacijos 12 kp. susirin- 
“ Christiuas Party” pavapi-' k imas įvyks gruodžio mėn. 
jos svetainėje. Visi nariai ir'24 d., 1 vai. po pietų, Šv. An- 
narės yra prašomi ateiti. Tai- tano parap. mokyklos IS kam- 
pogi kviečiame valdybų iš baryj. Dalyvautina visų drau- 
Apskričio ir valdybas iš kitų! gijų atstovams.
kuopų. Bus tikrai gražus su-Į Šiuo laiku ypač svarbu vi- 
siriiikinias. įžangos nėra, tik.- sienvs lietuviams organizuo
tai maži} dovanėle dėl “Grab tas darbas, todėl ir svarbu 
Bag.” šiam susirinkime dalyvauti.

v v . I A. ValančiusŠeštadienio vakare, sausio Į 
27, 1940, įvyks kuopos meti- ' t* - v < ČZ7 uis šokis, parapijos svetainė- j IsVOge KaledlJ TaUPaS 

je. Visi yra iš anksto prašo-1 Mr. and Mrs. Howell Burke 
mi nieko nerengti tų vakarų,! rengės eiti kalėdinių dovanų 
bet paremti gausingu atsilan- pirkti, bet šiandie jie jau neis 
kymu. Bus nepaprastas šokių nes vagis išvogė jų Kalėdoms 
vakaras, nes pirmų kartų skirtas sutaupąs $112.

nė, vioe pirm. O. Brazauskie
nė, rast. P. Libauskienė, kas. 
O. Rukienė, maršalka E. Su- 
pranavičienė. Nauji nariai į- 
sirašė šie: B. Stankus, K. Na- 
kutis, V. Moc'kaitienė, O. Ba- 
rčienė, O. Petkienė, E. Jurie
nė, J uozapas Juri's, J r., P. 
Genčius, A. Adomaitienė, M, 
Mikolaitienė, E. Valenienė, U. 
Jonušienė, P. Yaras, M. Vai
norienė, S. Tuscanienė, S. 
Kuizinienė, S. Brazauskis, O, 
Norkienė, Eini Iv Supran, E. 

1 Supranavičįenė, o iš naujo į 
Naujų Metų skyrius sirašė; A. Nenienė, P. Libau 

pramogų parapijos nau- skienė.

Iš Moterų Sę-gos 2 kp 
Priešmetinio Sus-mo

Svarbus priešmetinis mi>- ! i 
mas M. S. 2 kp. įvyko gr. 11. d.,

Išklausyta visa eilė rapor-| 
tų. Federacijoj ir Labdariuo
se 2-ra kp. reprezentuojama 
gražiai.

Iš rengiamo vakaro gavė
nios metu raporto kaiji ir 
nubuvo, nes dar gana laiko.

Džiugu buvo klausytis ma
lonių atbalsių iš mūsų jubi
liejinio bankieto, kuris pra
ėję dideliu pasisekimu. 
vBpentro pirm. E. Paurazie 
V atsiuntė sveikinimų laiš
ku, atsiprašydama jog nega
lėjo bankiete dalyvauti. 2 ros 
kp. organizatorė V. Raulinai- 
tienė gražiu laiškeliu irgi dė
kojo už suteiktų jai dovanų 
bankiete be jaukų priėmimų.

Dr. S. Šlakis, sena 2-ion 
kp. prietelka, laiškeliu dėkoj*, 
už pakvietimų; taipgi kom- 
plimentavo mūsų veikėjas. 
Paskutinis — tai A. Nausė
dienės, kuri nuoširdžiai dėko
jo už parodytų jai pagarbų 
per bankietų suteikiant gėlių 
ir už piniginę dovanų.

Kuopa visus laiškus pri
ėmė entuziastiškai ir dėkoja 
už atsiuntimų.

Toliau eita prie rinkimo 
valdybos sekantiem metam. 
Vienbalsiai buvo pageidauja
ma, kad pasiliktų toji pati. 
ĮNors pirm. K. Sriubienė rim 1 
■tai mėgino atsisakyti, rcikš- 
Idama noro, kad jaunesnės 
[užimtų jos vietų, bet nuošir-Į 
Idžiai prašoma sutiko f lai 
|uors vienus metus pasidai- 

Taipgi ir kitos beveik 
liko tos pačios; dv. va 

Idas kun. J. Vaičiūnas, pirm 
K. Sriubienė, pag. B. l’alu- 
binskienė, nut. rašt. B. Pet
rą vičienė, fin. rašt. B. Ja 
kaitienė, ižd. B. Tumavičienė 
ižd. glob. Daunienė ir Yode- 
lienė, tvarkdarė A. Jansonie- 
nė.

B. Yuraitienė

siems Remkit Savuosius

Labai malonu matyti sky
lių taip sparčiai augant. Nu
tarta susirinkimus laikyti kas 
pii»mų pirmadienį kiekvieno 

naujų mėnesio ir po susirinkimo žai- 
buvo sti kauliukais. Tuo būdu bus 

u. Lo-, laikas praleistas ne tik links- 
li pa-1 mai, bet ir naudingai, 
ičiais. i Susirinkime skyriaus pirm. 
s liko1 išdalino nariams pasveikini- 
raitie- mus Kalėdoms ir Naujiems

Geros Valios 
Reikšmė Kalėdose

Rytoj per Columbia Broad- 
casting System katalikų, žy
dų ir protestantų žymūs kal
bėtojai kalbės apie Kalėdų 
reikšmę. Katalikų kalbėtoju 
bus Rev. Vincent Donovan, 

Lietuvis gydytojas ar ad- Catholic Thought Assn. dire- 
vokatas nieko neišmano. Lie- ’ktorius.

šiuo

susi n

rius,

Jos. įF. Budrik Ine.
3409-21 Šo. Halsted Street, Chicago, III

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

1« 308 Tu Lietuva. Tu Mano ir Dru-lia - Akiras Biržys ir Pupų 
(Dėdė ir Dėdienė).

eržų Polka ir Daratytė Polka — W. Bula Ork. ir Alex
(Vasiliauskas)

ai Nebuvo Meilė, Tango ir Ar Atsiminsi? — A. Sabaniauskas 
(Ir Ork.).

Geležinio Vilko Maršas — Karo
(Mokyklos Choras).

IStk Vyras Polka, ir Kai Aš Turėjau Kaime Mergele —
(A. Dvarionas).

Septintame Rojuje — Anglų Valsas ir Jaunystės Meilė, Tango. 
Mano Gitara, Tango ir Saulėtas Rytas. Anglų Valcas —

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

( rrj p k )
16297Polka Apynėlis ir Polka Vakarėlis — Liet. Ork. •jLyra."
16298 Atėjo Bernelis Lygiais Laukeliais ir Vaikinuka Aš Mylėjau.
16300 lakštutės Polka ir Dėdienė Polka — Klaipėda I.ith. Oreh.
16301 Karo Muziejaus Vėliavos Nuleidimas — Dalis 1 and 2 — 

(Karo Muziejaus Orkestrą).
Gegužinė Polka ir Jaunuolių Polka — W. Gu'a ir jo Ork. 
Virbalio Polka ir Polka Dėl Numylėtos — W. Gula ir jo Ork. 
Kanapių Polka ir Ona Polka — W. Gula Ork. ir Alex

(Vasiliauskas).
ir Veski Mane šokti Polka — Shenandorio 

(Ork.)
ir Mėnulis Užtekėjo — Tamkiūtė ir

f OesnavičiOtė)
Tekėk Dukra už Čigono ir Aš Ne Jauna. Ar Ne Vainikuota 
Manei Hakė Motinėlė Ir Aš Pievele Buvau — K. Menkeiiū- 

(niutė, Soprano)
Diena Snaust Neduoda Musės ir Ar Skauda Man širdį.
Erei Polka ir Našlys Polka — “Lyra” Orkestrą.

16305

16306

Marš. Marš. Kareiveli ir16307

16309

VISOS 16286
16296For a Christmas gift—or for your own enjoyment 

—a genuine RCA Victrola is a guarantee of 
complete and loog-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
|63O3
163041 ,S2r%ZSZ.

ha* kJip-.R«dio

»' m*h»_ ™ut' i

Storo Jono Polka16280

Anoj Pusėj Ežero16290

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

Nutarta suruošti valdybos 
jiagerbimų A. Mondcikieuės 

sausio 3 d. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti. 
Taipgi tų vakarų specialiai 
mis pagerbta viena narė, ku- 
Bbiužinos tik tų vakarų. Pa- 

^Fyžta per vajų pasidarbuo
ti prirašin'jant naujų narių, 
kati ir vėl laimėti Centro do 
valių. Su taip energinga vai 
dybų, gal, ir pasiseks, Pama
tysime. A. S.

namuose
Kalėdiniai Rekordai

REMEMBER
THESE FACTS!
L. (My a produet of 

RGAVictorisagMt- 
iaso RCA Victrola.

L There is no other 
kM of Victrola. .

Gloria ir Kūtelė — Kun. Struekas.
O Tu Puiatminta Kalėdų Naktį — Ateikite Čia Jūs Ištikimieji 
OI Ištlkėjoji Pūsis ir šventoji Iškilmingoji Naktis.
E| Kalėdos! Ir Kalėdų Pasveikinimas — Cerienė ir Biežlenė. 
Tyliąją Naktį ir Rami Naktis — Trubadorių Kvartetas. 
Sveikas Jėzau Mažiausia Ir Gul šiandiena — Jonas Butėnas. 
Angelai Gied Danguje Ir Tyliąją Naktį — Petras Petraitis. 
Sveikas Jėzau Gtinusis Ir Ūnksnia Giesme Mes Užtrauksim. 
Gul šiandiena ir Atsiskubino Betllejun — Brooklyno Kvrtrt. 
Linksmą Dieną ir Gul Šiandiena — Marijona Rakauskaitė. 
Kūčių šventas Vakaras ir Tyli Naktis — Stasys Pilka.

16024
16025 
1602 6 
16060 
16109 
16141 
16229 
26022 
26023 
73103 
81763

Gramafono adatos, specialiai 2 pakeliai, už............5c
Victor Chromium Adatos, G už ...................................25c
Victor plieninės adatos, pakelis ................................10c
Panešami Victrolai, po ...........................................$9.50
Panešamos Radios ir Victrolai, po .................... $19.50
Mažos naujos Radios, po ..................................... $5.95
Bulovą laikrodėliai, • Pabker ir VVaterman auksinės 
plunksnos, Rašomos mašinėlės: Kovai, Coronn, Fnder- 
wood, Įvairūs Toastmasteis, Mixmasters, Elektrinės 
britvos ir t. t. — Lengvais Išmokėjimais.

TtrilUnt ChrUt^MV*l^
gUTO»l«TICRCžVtCTWOt«

THE WORLD'S GREATEST 
TRADE MARK ME ANS MORE TO 

VOH THAM EVER BEFORE
In evtry land the beet known of all 
trede-marke ie the Victor Do|. For 
41 yean “Hie Maater'e Voice^’ haa 
meant graat muaie, perfeetly re- 
corded, apirndidly reproduced- T oday 
the Victor Dog rcprcacnta morc than 
ever before. Added to the great tra- 
ditiona of Victor, are the equally 
sreat ideale of RCA. Thia great ex- 
pericnce it et your aervice ooly ia •

Iš Vyčiv Veikimo Muaie ’įTiKu’he’th*
roncerta oVord
Gentie Actlon Automate Reco^ 
Chaneer. You thnll et brltsana Sri^rided by 6 «tta puahj 
pult £tput wh«ther youpUy* 
Gįh or low
vSc.loid
eurea purer record tone-T oeia 1940throu<h and thmiigt
Puah-Button Tele-
Macic Loop Antenn® ■n° 
viaion Plui i«.
or mshofsny ▼••••* jyy. 
csbinst. .•••••

Gruodžio 8, Įvyko kmipos'i 
jiriešmt finis susirinkimas, ku I' 
ris buvo lak,ai skaitlingas. 1 
Taipgi atsilankė kun. Vaičių- ( 
nas, ir kuopos dvasios vadas i 
kun. J. Grinius. Dėl ateinau | 
čių metų nnu,ja vablybn buvo 1 
išrinkta — Dvasios vadas 
kun. -I. Grinius; Pirmininkas 

St an islova's K išlik finas; 
Yiee pirm. — Ravmontl Ei
siu; Prot<»k<»lo Rašt. — Eini 
Ii ja VVaitiekus; Finansų Se 
kretorė — Francas Kislikū 
nas; Ižrlinin'.rė — Florence 
Arhir; Maršalka — Jerr> 
Kasulaitis; Trustistai — J. 
Dolan, Jonas Kasulaitis ir 
Mary Rokas; Korespoudestai

Si. Nict'iDtligbl...
RCA VICTROLA HINIOR 

T»» Electrto PhanecreDh Fl
Krautuvė atdara kas vakarų, o sekmadieniais iki 4 
vaian<los jn> pietų.

Sm/e V>rr<r/ REW RCA VICTOR 
RECORD FLAVER—Mays Reeerta

Model R-100 eonneeta to any 
AC radio receiver et little or 
no eipenee and con verta it Into 
an eiėrteic phonoeraph-radio. 
Flaya record* witn tona coim

Eirable to that of aet. y,.,. t| 
njoy the muaie you 

wantwhenyou**ntlt. mr- m

Your children will bleae Santa 
fnr cndlcui en trrt ainment from 

their oem record*. Tht* Virtroln 
ha* acouatical *peakw bullt 
Into tha colorful 
rrackel finiahcd ton* 
arta. AConty. . . . 7

Ttbh MaJtl. 11
RCA ViCTROLA M0ML UI

■ere la e compact edttlon of Rne hig art Victor 
ąuality with many of the featurea that glorify 
tha Mg coneole RCA Victrola*. A beautlful 
gift. Nrw Vltcaloid Damped Plck-up . . . 3- 
poeition Baa* and-TreMe Tane Control • • • 
Self *tarting Motor . . . Radio with 
Pu«h Button Tuning and Televiaioa Q

Fnr flnor radio porformaneo—RC( 
Fnr beet raamlta, aso VIa

RAKANDŲ ir RADIO KRAUTUVE 
3109-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

Žymus Radio Programas Leidžiamas Nedėlios Vakare 
5:30 iki 6:30 P. M,. W0FL., 970 k.

Suggests the sure way to get supreme value in k 
a Record Playing Instrument... S

BUY A GENUI

For a Gift that Keeps on Giving choose a
.. Here are some of the sensational new
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DETROITO LIETUVIŲ 21NBS
Sveikinimas

Detroito Žinių Skyrius ga- 
na sėkmingai pasirodė per 
šiuos metus; geraširdžiai lie
tuviai rėmė žiniomis ir pre
numeravo “Draugų”. Jei pas 
visus būtų toks supratimas, 
katalikiškoji spauda plačiau 
pa’siskleistų. Dėkui biznio-, 
riams ir profesįjonalams, ku
rie partinė kaip sveikinimais, 
taip ir prenumerata mūsų 
spaudų. Patartina lietuviams 
remti tuos biznierius ir pro- 
fesijonalus, kuriu vardai ma
tomi “Drauge”, Detroito Ži
niose.

Sveikiname visus spaudos 
rėmėjus, biznierius, profesijo- 
nalus ir visus, kas tik kuo 
prisidėjo prie spaudos palai
kymo, su Šv. Kalėdų šventė-

Nutarta atspausdinti lape
lius geresnei agitacijai, taip
gi susižinoti su Federacija 
pavesta senajai komisijai, ku
rių sudaro: M. Šimonis, B. 
Valatkevičius, S. Atkočiūnas, 
J. Blažys, P. Medonis.

Kviesti Chicagos apskr. Vy
čių chorų išrinkta komisija: 
M. Šimonis, S. Atkočiūnas, 
P. Medonis.

Raporto iš rengiamos šei
myniškos vakarienės išdavė 
P. Medonienė, Juškienė, A. 
Ambrasienė.

Raporto rengimo prakalbų 
prof. dr. K. Pakštui išdavė 
M. Šimonis ir O. Kratavičie- 
nė.

Nutarta subendrinti komi
sijas šeimyniškos vakarienės 
ir prakalbų rengimo.

Skaitytas laiškas šv. Pran
ulis- Kad ateinantieji metai, ci-škaus Seserų Akademijos 
visiem’s būtų geresni, sekmin- 
gesni ir kad bendromis min
timis dar stipriau pasidar- 
buotmn'm spaudos platinime.

Detroito žinių 
Korespondentai

Iš Organizuoto 
Katalikų Veikimo
D LR K Veikimo Centras 
pakeistas ALRK Federacijos 
Skyrium

Detroit Lietuvii) Katalikų 
Veikimo Centro susirinkimas 
įvyko lapkr. mėn. 30 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Susi
rinkimų atidarė pirm. P. Me
donis malda. Nutarimai pra
eito susirinkimio perskaityti 
ir priimti tai,p, kaip skaityti.

Susirinkime užsiregistravo

Statybos Fondo reikalu. Lai
škas priimtas. Palikta toliau 
aptarti.

Ižd. P. tarybas pridavė ra
štininkėms nupirktas naujas 
•knygas.

Įnešimas rengti vienų pa
rengimų vasaros metu, ir vie
no žiemos metu priimtas ir 
nutarta iš anksto užimti dar
žų piknikui Darbo Dienų (La- 
bor Day) 1940 m. Pasirūpin
ti tuo išrinktas S. Atkočiū
nas.

Susirinkimas uždarytas pir- 
min. P. Medonio malda.

Koresp. A. A.

A. L. R. K. Federacijos 
Susirinkimas

Gruod. 28 d. įvyks prieš- 
metinis Federacijos susirinki- 

veikėja iš Mot. Sų-gos 54 kuo- •nias Šv. Jurgio parap. svet., 
pos M. Gabrienė. Į 7:30,vai. vakare. Prašoma da-

Raportus iš vakarų rengi- duotoji) ir draugijų išrink- 
mo komisijos ir K. V. Cent- tų atstovų susirinkime dalv-
ro konstitucijos projekto iš
davė M. Šimonis, pranešda
mas. kad tuo reikalu komi-

vauti. Bus rinkimas valdybos; 
svarstymas prof. K. Pakšto 
prakalbų ir gautas laiškas iš

stato į visus Detroito resto
ranus. Jo paštetų rasi visose 
didesnėse krautuvėse — vidur- 
miesty, taipgi ir lietuvių krau 
tuvėse.

Jonas Homcbis taipgi turi 
ir kitų kepyklų Acme Pie 
Plaut, Cleveland, Obio, 3747 
Carnegie St. Tos kepyklos vz 
dejas jo sūnus Jonas Homcbis,
Jr., yra lankęs 2 metus Al- 
bian, Michigan College ir du 
'metus University of Detroit, 
ir AVnyne University, Detroi
te.

J. Homcbis su sūnum 1937 
metais viešėjo Europoj 4 mė
nesius, vizitavo Vokietijų, Šve 
dijų ir Lietuvų. Lietuvoje ap
lankė savo tėvų ir brolį, ku
ris yra policijos viršininku.

Jonas, Jr.. kelionėj nutrau 
kė apie tūkstantį įvairių v.J.. j 
dų.

Ilomchių duktė lanko Ibi: 
nison College, Greenutll, O

Homehai yra geri patriotai, 
lanko lietuvių parengimu- " ;Su
aukoja lietuvių reikalams. į S;

Ona Aksomai*:cnė įa$

DETROIT, MIČHIGAN DETROIT, MIČHIGAN

\ LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ} 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

ATLANTIC PRESS
ALBERTAS, EDMONDAS IR MOTINA PETRiNAI
3625 Myrtle Street Lafayette 1280

DETROIT. MICH.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
ACME PIE COMPANY

JOHN P. HOMCHIS, Sav.
2286-88 E. Milvvaukee Avenue 

Phones Madison 5980—5981 
DETROIT. MICH.

Mūsų Biznieriai
Kastanto Yasbučio AVood- 

ward Distributing Company 
of Ecker and Becker Beer, 
didžiausia wbolesales įmonė, 
persikėlė į naujų vietų adre
su 1720 East Davison, near 
I)equindre St. Jis yra vienin- 
tėiis lietuvis, turįs statė li- 
cense Detroite urmo (wbole- 
sale) kainomis pristatyti alų 
alinėms ir kitoms įstaigoms, 
taip pat vakarams, piknikams 
ir t.t.

K. Yasbutis taipgi laiko a- 
linę (Beer, Liquor, Wines) ir 
duoda užkandžio adresu 10358 
Woodward Avė.

Sūnus Kastantas Yasbutis, 
Jr., lanko Catholic Central 
Higb Sclrool (baigs ateinantį 
pavasarį).

Visi) trijų parapijų lietu
viai turėtų laikytis obalsio: 
Savas pas savųjį.

Ona Aksomaitienė

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ} 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

TRY IT CAFE
2540 West Fort Street

STASYS KLAPATAS, Sav.
DETROTT. MTCH.

[LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ] 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams

CIRCLE THEATER,
Warren 8i Miller Rd.

MIDWAY THEATER,
Schaefer Rd. at Michigan Avė.

ALDEN THEATER, Ford Avenue

Mr. & Mrs. J. Miškinis,

SAVININKAI
DEARBORN, MICII.

.LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ} 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saro Kostumeriams ir Draugams
K. YASBUTIS

1720 East Davison Tel. TO 8-0955
DETROIT. MTCH.

sija laikė susirinkimų. Kad Chicagos Vyčių apskr. choro 
plačiau nušvietus K. V. Cent-Įbi211*0 komisijos valdybos S. 
r » tikslų ir uždavinius, ko- Šimulio ir I. J. Pakeltytės, 
misija siūlo atspausdinti pie- kurie praneša, kad choras sb- 
katus ir juose sužymėti jo tinka atvažiuoti. Tai didelis 
darbuotę. džiaugsmas bus Detroitui iš

Dėl vakaro, komisija ap
kalbėjus priėjo išvados, kad 
reikia surengti žymesnis va

girsti žymiausį lietuvių cho
rų.

Pageidautina, kad į šį su-
kara's-koncertas ir nutarta sirinkimų atsilankytų pavic- 
kviesti iš Cbįcago Lietuvos n’a* darbuoto-jai, kurie dar 
Vyčių chorų programai išpil- n^ra dalyvavę; ypač pagei- 
dyti. dautina iš jaunimo, ypač cho

Kad pagelbėjus vilniečiams, r*®tų. Detroitas stengsis už-
išdalinta blankos aukom rin
kti.

Raportai priimti kaip skai
tyti su pagyrimu komisijai.

Įnešta, kad užgiriant lape
lių spausdinimų, leisti gerai 
apsvarstyti klausimų. Kitas 
įnešimas: prisidėti prie Fe
deracijos, nes Detroito Veiki
mo Centro darbuotės tikslą? 
kaip ir Federacijos.

Tuo k'nvsiiĮnu leista susi
rinkimui ti mintis. Pa
sirodė, kad atstovai ir pavie
niai veikėjai us rinkę prita
ria A. L. R. U. Federacijai. 
Leidus per balsus, vienbalsiai 
nutarta prisidėti prie Federa
cijos. Trys balsai susilaikė. 
Tat, lapkričio 30 d., 1939 m., 
Detroito Veikimo Centras ta
po Federacijos skyrium.

mėgsti artimesnius santykius 
su Chicagos katalikų jauni
mu. Tad Detroitas irgi turės 
pasirodyti, kad ir mes turime 
gabių darbuotojų iš jaunimo. 
Lauksime atvykstant j susi
rinkimų. . Koresp.

Aplankius Lietuvio 
Didelę Paštetų (Pajų) 
Įstaigų

Jonas Homchis jau virš 20 
metų yra kepyklos pramonėj, 
Detroite, ir vienintelis lietu
vis savininkas didelės paštetų 
(pajų) kepyklos vardu Acme 
Pie Company, 2286-88 EaAt 
Milwaukee Avė. Jo kepykla 
kepa įvairių rūšių paštetus. 
Nuo jo perka urmo (whole- 
sale) kainomis, taip pat pri-

Nuoširdus Ačiū
Detroite Kalėdų išvakarėse 

labai pasidaro netinginvs Ka- 
| ledų diedukas. Jis keliauja 
namas nuo namo po lietuvių 
šeimynėles ir apdovanoja į- 
vairiomis dovanomis, pasvei
kinimais.

Bet aš nei nepagalvojau, 
kad jis ir manęs nepamirš. 
Su kuo ir kaip jis mane pa
sveikino? Tik paklausykite. 
Jis, kad ir Kalėdų diedukas, 
labai myli “Draugų”, dien
raštį, ypač dabar, su naujais 
įvestais skyriais: jaunimo, 
moterį) ir k. Nagi, jis mane 
pasveikino su “Draugo” pre
numerata penktadienio die
nos. Kodėl gi .penktadienio? 
Dėl to, kad penktadienio lai
doje telpa Detroito lietuvių 
gyvenimo kronika. Matyt jis 
žinojo, kad aš mėgstu išeivių 
lietuvių gyvenimų 'sekti. Svei
kinu idėjos draugų, detroitie- 
čių katalikų tarpe, "kurs per 
Kalėdų diedukų, užrašė ‘Drau 
go’ penktadienio laidų, ir ta
riu nuoširdų ačiū. J. A. C.

! Nenžsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo: 
nes greičiau žmonės tave už 
mirš, negu tu manai.

Sveikiname Gimines, Draugus ir Visus 
Lietuvius Su Šv. Kalėdom ir 

Laimingais Naujais Metais.

Mr. & Mrs. D. B. Brazis

Linkiu Linksmų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems

ONA AKSOMAITIENĖ

DETROIT. MICH.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WILLIAM’S CAFE

3409 Williams Avenue,
DETROIT, MICH.

MR. PETER BECKER 
ir

MRS. V. VARNACKIENE

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

Chamberlain Bakery
Sveikiname Visus Biznierius, Rėmėjus, Gimines ir] 

Į Visus Lietuvius su Šv. Kalėdom ir Laimingais Naujais] 
[Metais.

MR. 8£ MRS. S. VASILIAUSKAS, Sav.

8816 Chamberlain Avė. Detroit, Mich.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
MORTENVIEW INN

BEėR — WINE — LIQU0R — OHOICE FOOD 
JAMES J. MISSEL ifMISELIUNAS)

21090 Goddard Rd. and Mortenview R.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ} 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams
' DR. JOS. W. BURBA,

DANTISTAS
9203 Grand River, cor. Joy Road

TYLER 6-2060
DETROTT. MTCH.

Sveikiname Draugus, Pažįstamus ir Visus Lietuvius 
Su ŠV. KALĖDOMS ir LAIMINGAIS

NAUJAIS METAIS
DR. A. J. & MRS. ANDREWS

DANTISTAS
3964 W. Vemor Highway LA 6634

DETROTT, MTCH.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ] 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
SPRINGWELLS LUNCH

JUOZAS IR ADOMAS KULBOKAI

1248 Sprir»-gwells Avenue
DETROIT MICH.

Sveikinu Savo Draugus, Profesionalus, Pažįstamus ir 
Visus Lietuvius su ŠV. KALĖDOM ir 

LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS
DR. J. J. SIMS, Optometrist

5446 Michigan Avenue LA 2082
DETROTT, MICH.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ] 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LITHUANIAN BAKERY
4628 25th Street

DETROIT, MICH.
MR. & MRS. S. RAGALSKAS, Sav.

I



Penki ndicnl

KAS GIRDĖT CHICAGOJE
Graži Radio 
Programa

Reiškiame širdingiausių pa

Gruodžio 19 d., iš stoties 
\VGES, 7:3t> vai. vak., pasi
girdo savaitinė dienraščio 

'“Draugo” radio programa.
Ši programa dedikuota Vi

sų Šventųjų parapijai, Rose- 
land, o vakaro programų iš
pildė Visų Šventųjų pavapi- programoms leisti oro bango-

dėkų šiai choro grupei jos 1 
vedėjui Stasiui Bakui ir taip! 
pat Simano Daukanto Eede- 
ral Savings and Loan Asso- 
ciation, Lewis Rūbu krautu- j 
vei, John A. Kas's ir Peoples ; 
Fumiture kompanijai, kurie 
savo garsinimais pagelbsti I 
šioms

6 CIO Nariai
Kaltinami Sumušimu

šiomis dienomis suimta še
ši American Stove Co’s., Ilar- 
vey dirbtuvės tlarbinirųkni, 
kurie sumušę savo bendradar
bį dėl unijų ginčtOS u mušta
sis nenorėjęs stoti Steel Wor- 
kers Organizing komitetam

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško verto

Kun. Ant. M. KaružiAkn

gražioms “Draugo’

mis mūsų lietuvių džiaugs
mui ir pasididžiavimui. L. G.

jos choro grupė, susidedanti 
iš šių asmenų: B. Normantai-
|tė, R. Samoška, S. Karnegis, I ----------------------
R. Stankus, p. Labžentis, wNauja Valdyba 
Baužas, V. NoiJkus, K. Rad-

Gruodžio 19 d. įvyko L. Vy
čių 24 kuopos naujos valdy-

Įžiųs, A. Labanauskas, M. Pa
dienė, S. Šukienė, ir M. 
ikienė. šiai choro grupei 

Fdovavo Stasys Bakas. 
Choras labai gražiai išpil-

|dė įvairias giesmes pritaikin
tas Kalėdų laikui. Iš viso 
'su giedojo šešias giesmes — 
“Silent Night”, “Adeste Fi- 
deles”, “Garbę Dievui Ati
duoki”, “Gul šiandienų”, 
'“Gloria in Excelsis” ir “Šia- 
Įndien Betliejuj’’.

Roselandiečiai, ištiktųjų, 
gali džiaugtis ir didžiuotis 
parapijos choru, nes jų gie- 

Į dėjimas taip harmoningas ir 
žavingas, kad sukėlė didesnę 

Į Kalėdų švenčių nuotaikų.

bos rinkimai, kuriuose nariai 
dalyvavo labai skaitlingai. 
Pirmininku, vieton A. Stan
kaus, įėjusio apskričio valdy- 
bon, išrinktas Kaz. Saunoras, 
vice pirm. Fr. Jankevičius, 
nut. rast. A. Ūsaitė, fin. rast. 
Fl. Jau'kštytė, ižd. Iz. Juo- 
zauskaitė, marš. Leo. Rudai
tis ir Juoz. Ūsas. Korespon
dentai J. Šalkauskas ir Eug. 
Nau'sėdaitė.

Padėkota senai valdybai už 
gražų pasidarbavimų ir pa 
linkėta pasisekimo naujai.

Po rinkimų įvyko “Sočiai” 
su kalėdiniu “Grab Bag”.

uDraugo” Metinis 
KONCERTAS

- įvyks - 
Sausio 21, 1940 

Chicago Sokol Salėj 
2345 S. Kedzie Avė 

Chicago

DETROIT, MICHIGAN

|gj/,LVA'<S’.V(7 ST. KALĖDŲ ŠVENČIŲ III LAIMINGŲ^ 
Ja NAUJŲ METŲ j

Linkime Visiems Saru Knstumeriams ir Draugams

ANDY’S CAFE

A A 4
8124 Fullerton Avė. Detroit, Mich. 

ANTANAS IR ONA KUD21AI

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Saru Knstumeriams ir Draugams
MR. A. A. AVRIN,

|i>37 Wisliiiinutrr Aveniu’ Drlrnll Mlrhicnn

šv. Kalėdų švenčiu Ir Laiminai) Naują Melą 
A Slenv, Savo Pavieniams, brwugnnis ir Pažysl«mlemf»

Dr. Joseph C. Peters

Taip sutinkama pietuose filmą “Gone With the Wried”. (Acme telephoto)

Iš Labdarių Susimo
MARUUETTE PARK. — 

Labdarių Sųjungtfs 23 kuopos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyko gruodžio 17 d. Gimimo 
Panelės par. salėj.

Susirinkimų atidarė pirm. 
Butkus, kviesdamas rast. B. 
Nenartonį perslcaityti proto
kolų, kuris buvo priimtas.

B. Nenartonis išdavė gražų 
I raportų iš buvusio Labd. Sų- 
gos seimo-.

Nusitarta surengti pramogų 
ir išrinkta komisija, kuri nu
žiūrės dienų ir vietų, kad šis 

(parengimas būtų sėkmingas.
Valdyba dėl 1940 metų pa

siliko ta pati: pirm. Butkus, 
nut. rast. B. Nenartonis, fin. 
lašt. S. Stanulis, iždin. P. 
Gailius (naujas darinkta), ka
sos globėjos: A. Rimidaitė, T. 

j Petroškevičienė, maršalka E. 
Andreliūnienė.

Nesiradus daugiau dalykų 
svarstyti, susirinkimų uždarė 
pirm. Butkus.

Elz. Andreliūnienė

Kad ir suvėluota - 
Geriau kaip nieko

Spalių 21 d., mano vardi
nių ir gimtadienio proga, Mo
terų Sų-gos 20 kp. narės su
rengė man pagerbtuvių puo
tų.

Jausdahna didžiausi dėkin- 
' gumų noriu nuoširdžiai padė
koti brangiom sesutėm sųjun- 
gietėm už tokių gražių ir bra
ngių dovanų, kurios nesitikė
jau ir nebuvau verta.

Ačiū visoms už atsilanky
mų ir gausius linkėjimus. A- 
čiū rengėjo’ms už sunkų dar
bų.

Kalėdos gali būti Bendruomenės Fondas
Šaltos bet be sniego Netoli Tikslo
šiandie pirmoji žiemos diena

Nors šiomis dienomis ir pa
sirodė sniego, bet oro biuro 
pranešimu sniego Kalėdoms 
negalima tikėtis, nes oras e- 
sųs persausas.

Betrūksta $104,420
Vakar pranešta, jog iki šiol 

surinkta $3,506,580. Trečia
dienio susirinkime fondo pir
mininkas Mark A. Broyn 40,- 
000 savanoriams darbinin-

Paprastai trumpiausia uiie- kam's pareiškė: 
tų diena išpuola gruodžio 21 
d. Tų dienų atžymima ir žie
mos pradžia. Tačiau šįmet 
žiemos pradžia skaitoma gruo
džio 22 d. t, y. šiandie 1:06 
vai. jį p. Dėlto, kad 1940 me
tai viena diena ilgesni.

“Jūs atlikot žymų darbų. 
Šįmet fondo istorijoj susilau
kta didžiausio aukotojų skai
čiaus. Išviso įsirašę 668,359 
asmenys tarnauju 3,C99 Chi- 
cagos firmose”.

Gaisre sužeisti 
du gaisrininkai

Vakar tavernoje, 4373 Ar
cher avė. kilo gaisras pada-1 
ręs $3,000 nuostolių. Įtūžus 
pirmo aukšto grindims susi
žeidė du gaisrininkai — Įeit. 
Luurence Lynch ir Leonąrd; 
Kayer.

DŪN’T BE GREY
Daart totoate gny hrir. Orv/ hab
■rito yna look old and (ori oM.
Yry the 'lloiten* Method to CoL 
erine Hrir ... CLAIROL. Yčai 
epprariate the ątdek, pleannt trorite 
■ent. No bleachini roqoirod to 
•often the halr wh«n yoo vari 
CLAIROL. YooTl the raatria 
en yoov halr — beaotif ui, netarsi* 
leoking color Hm dtfies detactlote 
lee yametf ee yoo 'vould Bhe t» 
tev 8oo yoar halrdretaar teday • 
aato thfa «enr» M0W-

NatmJly irt/A

CIAHKMfc
4DMMI (rito «a (te teOte

•Tte »-rte» MBktette «< ricb <4 teo
■te to torele cafar thM can*i te «to*4
... e Mete «tet «rir Ctefari caterite*

M vietinio pageidavimai ir 
jo atsiminimai apie jo Myli
mojo kilnumų budėjo ir ėjo 
kelionėmis ir maldininkystė- 
mis. O jie atnešė Mylėtiniul 
malonių, kurios apšvietė jo 
supratimų skaistumu, (kuriuo 
jo valia meile padidėjo.

lii
ili

lii
iia

iii
isa

ai
l

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms 

; Ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

Jauna Motina 
Susižeidė Puldama

Trečiadienio naktį keltuve 
nelaimėj, Marshall Field and 
|Co’s krautuvėj sunkiai (susi
žeidė jauna, 28 , mėtų Nelda 
Matuszak.

Mrs. Matuszak, 3 mėn. kū
dikio motina, savo užrašų 
knygutėj savo vyrui Josepli 
pažymėjus: “Aš manau nesu
prantanti atsakingumo”.

Suareštavo jaunuolį
Policijos viršininkas, kap. 

John Prefulergast, kuris la
bai retai teturi progos kų 
nors areštuoti, vakar eida
mas iš pašto pastebėjo lūku
riuojantį vaikinų.

Apkaitęs jį kapitonas su
rado žaislinį revolverį. Jau
nuolis pasisakė esųs 16 metų 
John Garza, 245 W. Twenty 
fourth St.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

£t ................................................................................................. .
5
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.HC SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ '

C?- »* vot« \

IKISURED

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per = 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp. po United States = 

Goversment priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3į%

Oriso vaL: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- s 
virtadieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. E

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

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
Uršulė Rasteinienė &iiiiiiiiiiiimimmiHiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir7

Atėmė Sutaupąs
566 Ehvood, Joliet, gyvena 

taupus John Misų ra, 50 m., 
kuris turėjo sutaupęs $1,500-

Tačiau šiandie Misura su- 
taupų jau neturi, nes du gin- 

Įkluoti banditai jį 'sumušė ir 
atėmė $1,500.

PAMIŠTAS
2H» Huinbrr KulIrilnK I35SR Woodwur<l ai Orantl 

I’honn TOunsend 8-1991
t « U M te MM «« JKMHKMėKMjMriHKMMMK*

LIMtSMV SV. liAl.r.ių SVI NflĮ II! I.AnilMil NAI .IV MI.TV 
I.IM4II VISIEMS SAVO KOSTIMIHIAMS III DRAUGAMS

Westminster Cut Rate Drugs
.1. S. SHI K A IT, Vii. C and lt. S. Sav.

1111 VVestminster, Cor. Delinar Detroit, Michlgun
l’hone TOunsend 6-9837

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
VBVTAU81A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTATSe

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-174?
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Falrfleld Avenue
Tel LAFAYETTE 0727

Y TAT koplyčios visose 
LZ I l\ H 1 Chlcagos dalyse

KlaaayUte mitai radio pmeramo Antradienio tr 
tefttadlenln rytate 10.valanda. I.< wniė atmint (1180 )

fta Povlln Raltlmlcra.

«OAM OAOU OAHOUtoWm» «to te. Ib. T««. M. K

MATEUŠAS VABALAS
Mirė Kruod. 20. 1939, 5 vai. 

popiet, sulaukęs puses ainž.
Gimęs l.ietuvoj, Šeinių apsk., 

Šventežero par., Mikšėių km.
Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sūnus: Teodorą ir Jurgį, 2 
dukteris Eleunor Perkins, žen
tą. Albert, ir Genovaitę Czubek, 
žentą Bernard, seserį Antani
ną, Kaminskienę ir jos šeimą, 2 
marčias: Gigą ir Marijoną,
brolio sūną Petrą Vabalą ir jo 
šeimą, sesers sūnų Antaną Ita- 
džiukyną ir jos šeimyną ir gi- 
gimines. Lietuvoje paliko brolį 
Mateušą, seserį Marijoną Ra- 
džiukynienę ir daug kitą gi
minią.

Kūnas paši'.rvotas koplyčioje: 
1 945 West 48th Street, laido
tuves įvyks šeštad., gruod. 23 
d. Iš koplyčios 9 vai. ryto ims 
atlydėtas į Gimimo Panelės Šv. 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą-. Po pamaldą bus nulydė
tas į št. Adalberts kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tainus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Sūnui, .Marčios, Duk
terys, Zen.ai, Brolis, Sesutę 
Brolio Sūnus, Bro io Sesuo ir 
Giminės. *^|

laidotuviij direktorius I. Ež- 
erskis, tel. Virginia 1231.

•ABI. IMD. LAIDOTUVTU DTREKTORIA1
K E L NE R — PRUZIN 

toriauite Pataru*tauw - Mown» patarnauja 
Phone 9000 680 W. 16th Ava.

LAIDOTUVIŲ
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AMPC patarnavimas HIVlDULAIibLdieną ir naktį

D V Y A T KOPLYČIOS visose 
I K A I MIESTO dalyse

Anthony B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvchill 0142 
1410 S. 49th Court 
CUCero 2109

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

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARJs 1138-1139

Antanas M. Phillips 
1.1. ZoIį
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARils 4908

1646 Wcst 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. We8tern Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halated St. 
Telefonas YARds 1419
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“Draugo” Spaustuves Masinu Fenilas
Kadangi su Naujais 1940 Metais “Draugas" išeis kasdien 

padidintas 8 puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00.

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

Aukotojai, kurie “Draugo" Spaustuvės Mašiną Fondui į- 
neš $100.00 bus įrašomi į “DRAUGO"’ BENDROVĖS GAR
BĖS NARIUS; b) gaus mūsą dienraštį “Draugą" iki mir
ties dovanai.

“Draugo" Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui. Šio pikniko 
pelnas skiriamas “Draugo" Spaustuvės Mašiną Fondui.

“Draugo" darbininkams atimama teisė laimėti šią De Soto 
automobiliaus dovaną.

Visus kviečiame prie šio “Draugo" Spaustuvės Mašiną 
Fondo prisidėti pagal išgalės.

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C.,
“Draugo" Administratorius

Chicagos Taksų Šįmet 
Sumokėta Daugiau

(Jai laimingiausias žmogus 
County rūmuose vakar buvo 
John Toman, county iždinin- 
kas, kuris šįmet surinko $162,- 
293,704.11 taksų už 1938
Pernai tuo laifitu surinkta 
3,024 nuošimčiais mažiau.

Gas Co. Protestuoja

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

KLAUSYKITE

New City Furniture Malt
RADIO PROGRAMO

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

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

DAROME

PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Mod rnizavimo

Ar Seno Mortglčio Atmokėjimo

INSURED

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Federal Savlngs and Loan Insurance Corp., VVaslilngton, D. C.

ST. ANTHONY’S
LITHLTANIAN PARISH

BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49th C’OURT

TEL. CICERO 412 JOSEPII F. GRIBAUSKAS, Secretary

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

634-3 So. Westenn Avenue
REPUBLIC 6051

ĮVAIRENYBĖS

KADA IR KUR PANAU
DOTOS PIRMĄ KARTĄ 
DUJOS?

ŽŪVA NEMAŽAS 
IŠRADIMŲ SKAIČIUS

Niekuomet neleisk viešpa
tauti savo mintyse arba savo 
žodžiuose puikybei.

XX) Tai atsitiko 1915 me
ni.! tą vasarą ties Bolimovu, ka

da susirėmė rusų ir vokiečių 
armijos. Vokiečiai, norėdami 
palaužti priešo linijas, pirmą 
kartą istorijoje panaudoju
šią baisią priemonę. Žinoma. 

Vakar Peoples (jas Light^ai vokiečiams padaryti pa- 
and Loke Co. padavė peticiją Vyj<o> Vien nuo dujų krito ke- 
perklansinėjimui prašymo pa-ljį ru^ pulkai- Reikia

įsivaizduoti, kokia birvo ka-kelti $3,000,000 gaso 'mokes
nio į metus. Gruodžio 12 d. 
aukščiausias teismas prašy
mą atmetė.

Gauta Planai 
Aerodromui prie 
Calumet ežero

Norima įrengti prie Calu
met ežero orlaivių stočiai, kad

Istorijos puslapiuose yra 
užrašyta begalės išrudimų.
Tačiau nemažus jų skaičius 
yra “.lingę bp žinios”. , Li»,'n '• and

Prieš kiek įniko Indijoje 'NUNOEGH’S YIKOSUV RAM

rių panika, .pajutus tokias žu
dymo priemones.

Antras toks bandymas prieš 
tuos pat rusus vokiečiams vi
sai nepavyko. Užuot pakenkti 
priešui, vokiečiai patys nu-

1 kentėjo. Pasisukus vėjo kryp- ’'*u 1101 s 
čiai į priešingą pusę, vokie
čių paleistos nuodingos dujos 
ne kam kitam, kaip tik jiems

buvo išrastus receptas, pagal 
kurį gaminama nerūdijanti 
geležis. Bet kažkokiu būdu 
dingo pats išradėjas ir jo iš
radimas- Taip ir liko paslap
ty visa tai, kas būtų buvę 
naudinga. Anklų moĮ.cslin. Fi- 

tjk lleris, išradęs naujas sprogs
tamąsias dujas, norėjo pri
statyti jų pavyzdžius vyriau-

Falk Songt and Mt 
Tambmritza Orchestra

WWAK, Evary Nsaiiay 1 to 1
*86 S. Clark St., Chicago — Har. 8OM

“Draugo” Metinis* 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

tuo budu pakelti Cbicagoj a-Įįp teko. Tada “savižudybė
viacijos industriją, jau gau
ta planai, kuriuos studijuoja 
U. S. kariuomenės inžinieriai.

pareikalavo per 1,000 vokie
čių aukų.

SAULĖTOJ CALIFORNIJOJ
ŠiUo laiku saulėtoj Califor- 

nijoj vieši chicagiečiai: Mrs. 
Nancev Speeclier ir Nelsor 
Meekeriai. Tiesa, Meekeriai 
dabar Californijoj apsigyve
no, o N. Speecher nuvažiavę 
keletai savaičių. Ji yra Nan- 
cey Beauty Sfooppe, 6308 So. 
Artesian Avė., savininkė.

Naneey Speecher. yra žmo
na apsukraus chicagiečio lie 
tuvio biznierio Frąnk Spee
cher. Jis šiuo metu atstovau
ja AVhite Eagle Brewing Co.. 
3735-55 So. Racine Avė.

F. Speecher aprūpina įstai
gas Cbevalier, Allweiden ir 
Chopin Malt alum.

Užmušk baimę 
meilę baime.

meile. ne

Pastovumas —
Tą liūdi ja 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 MOŠŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

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

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki 15,000.00 Fedrrallnėje Įstaigoje.

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

sybei. Bet besidarbuojant la
boratorijoj įvyko sprogimus.

Yra visa eilė atsitikę ir ki
tų nuotykių, kad išrastieji 
naudingi išradimai būtu ko-

PLATIN KITĘ ‘ ‘ DILY l. G A ’ ’ i

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bank1eta.ni Suteikiam Pa* 

tarnavimą.
ninkamas Patarnavlmaa Vlatemg

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

Tel. Victory 9670

Standard H

KEISTA VILNIAUS

GRINDINIO PRAEITIS

Vilniaus miesto archyvuose 
galima rasti tokių dokumen
tų, kurie bylotų apie... grin
dinio atsiradimą. XVIII am. 
jei kuris kaimietis norėdavo 
įvažiuoti į Vilniaus miestą, 
turėdavo “mokėt" duoklę ak
menimis, kurie tiktų miesto 
grindiniui taisyti arba naują 
dėti. Kurie tai daryti atsisa
kydavo, į miestą nebuvo įlei
džiami. Todėl prie miesto va- į 
rtų būdavo didžiausios ak- ' 
menų krūvos suneštos. Kiek 
vėliau tais akmenimis
grindžiamos Vilniaus

buvo 
gatvės.

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yra nuolankumas.

GARSINKITE “DRAUGE"

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 Westei»n Avenue
TEUTONAS OANAL 3784

ŽU !■ I I F-----------

KLAUSYKIME
Saltimiero RYTMETINIŲ
LIETUVIŠKŲ RADIO
nnnnnillll STOTIESPROGRAMŲ m» ko.

10:00 V AL. RYTO W.H.I.P.

• Don’tsufferfrombum- 
ing, smarting eyes.
Murinę brings you 
ųuick.amazinį relief.
Murine’s six eztra in- 
gredients completely 
wash away eye irrita- 
f i'on-makeyour eyes feel
clean, fresh.alive! Ūse Murinetwicedaily. 
•Eye atrain due todust, dri ving, glare, elose work, 
movies,reading.Iate liours. Murinę willnot cor- 
rect eye deficiencies. F or treatment of organiceye 
disorders, see a ccmpetcnt professioual at oocc-

7^ E Ves
AT ALL DRUG STORES

Tliermic Macliineless Per- 
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.
— o —

Gaukite čionai Kalėdines 
dovanas: Cologne, Orchids, 
Cosmetics ir P^rmanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICE’S BEAUTY 

S H O P
1725 WEST 47TH STREET 

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

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLEP IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

$1.60 i
1

’ Chlb

I 1 '***'
15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Dviejų-aukštų namas; 4157 Marmo- 
ra Avė. Kreipkitės j: Tėvus .Marijo
nus, 2334 So. Oakley Avė., Chicago,
Illinois.

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

Dabar mokam 3^% Pa‘ 
dėtus pinigus. Duodam pa- ££
skolas ant namų 1 iki 20 m.

ST ANDARD|^|jii(|i
FEDERAL 
SAVINGS

'J'bįriįrj 11 ffl i
1

g, L

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui Ekspreso biznis. Išdirb 
tas per 20 metu. 2 trokai ir narnas 
Atsišaukite: 2743 \Vest 37tli Plact 
tel. UAFayeUe 5930.

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
JUSTO! MACKIEWICH, Prea.

Cliartorcd liy U. S. Government 
SAVTNGS FEDERALLY 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAL.: 9 iki 5 p. p. Treėiad.: 9 iki 12:00 p. Šešta d.: 9 Iki 8;00 v, v.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS
Statnu visokios rųšl-s naujus na- 
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio eash jinokėjlmo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(Išgalimi gerlausĮ atlyginimą iš 
Flre 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- 
kltėa prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

K

PARDAVIMUI NAMAS
Forklozuoti. Turi greitai būti 

parduoti:
10 fletų kampas $19,500.
6 fletų kampas $12,000.
4 fletų. pigiai, arba mainyslm ant

2 fleto arba farmos.
2 fletų apšildomas, Marųuette

Parke $S,500.00.
Bungalotv 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 jnešti. Renda 

išmokės.
Chas. Urnich (Urnikas) < 

2500 W. 63rd St.. Prospect 6026
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 eash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospect 6430,

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmoblle, 

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

PARDAVIMUI KANARKOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri 
nininkai. Atsišaukite šeštadieni i 
sekmadienj: 2341 West 23rd Sli 
I -mas aukštas.

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

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fletų namą su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West Jaekson Blvd., tele
fonas Nevada 8939.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKFJIMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
TM HOME OF FINE FURNITURE” RINGE 1MM

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

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

dal.

RENDON FIiFTAS 
Bendon 6 kamgarlų fletas, naujai 
lšdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prtneeton Avenue.

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Įrengta groser- 
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Princoton Avenue.

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVETKIO Ir ONOS BEVEIKYTR8- 
PITMPUTIENfiS (?), kurie gyven* 
Chicagos mieste. Juodu abudu vra 
prašomi užeiti J dienraščiu DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio iŠ 
Argentinos parvežtąjį slnntlnĮ.

PARDAVTMTT NAMAS 
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. . 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Rever- 
ly 488S. Bargrnas.

POCAHONTAS Mine Run iš griausiu mainų) 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau-

au už toną .............................................................. S7.R5
ETROLEUM CARBON COKE, perkant S to

nus ar daugiau, tonas... .|7.75. Sales taz ekstra.


