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TRUMPAI
Rašo I. Sakalas

Popiežius iškelia taikai programą
Anieri'k ietis mokslininkas 

prof. R. A. Millikan, Nobelio 
premijos ir Edison 'medulio 
laureatas, neseniai vienam 
užsienio laikrašty išspausdi
no savo 'straipsnį apie santy
kį taip mokslo ir religijos. 
.Jis yra pareiškęs, kati “Nė
ra jokio mokslinio pagrindo 
neigti tikėjimą. Kas negali 
suderinti mokslo su tikėji
mu yra pats kaltas... Žmonės, 
kurie mažai nusimano apie 
mokslą ir mažai apie tikėji
mą, gali tarp savęs ginčytis, 
kovoti ir eiliniai stebėtojai 
manyti, kad čia yra tikrai 
ginčas tarp mokslo ir tikė
jimo, kai tuo tarpu, iš tikrų
jų, čia susiduria lik dvi ne
žinojimo rūšys”.

Šitoks prof. Millikan atsi
liepimas lyg pirštu rodo, 'kad 
visi laisvamaniai, kurie ne
va “moksliniu .pagrindu” 
neigia tikėjimą tikrai mažai 
nusimano ne tik apie tikėji
mą, bet ir mokslą.

Sekant vidujines SLA. rie
tenas, narių susiskaldymą ir 
kiekvienos grupės kovas už 
vadovybę, man prisimena ė- 
jusiam 1910 metais “Dagy” 
dvi karikatūros. Viena jų 
vaizduoja vos skilusį LRKS- 
A., kuomet laisvamaniškoji, 
Šliupo vadovaujama, grupė 
atsimetė ir įsteigė SLA. Kle
bonijos vaizdas. “Motin, šis 
tavo kūdikis neaugs. Jis turi 
džiovą. Jei nori užlaikyt jo 
gyvastį, tai atiduok jį į sa
natoriją. Kitaip jis mirs”, 
kalba 'sėdėdamas fotely “ku
nigas” (LRKSA.) “Oi, ne! 
Neduosiu seserim. Geriau pa
ti jį auginsiu”, verkdama at
sako “moteris” (lietuviš
koji visuomenė). O iškrypu- 
siom kojom, “vaikiūkštis” 
(SLA). purtosi: '“Mama, ne
klausyk to senio. Aš ir be se-

?rų užaugsiu”.
Po keliolikos metų toji pa- 

ii “moteris” jau su geroku 
“kavalierium” (SLA). užei
na į tą pačią kleboniją ir iš
didžiai “kunigui” (LRKSA,) 
pareiškia: “Štai, geradėjau, 
kokį vyrą išauginau ir be 
seserų pageltos”.

Vyras išaugęs, tiesa. Vie
nok “kunigo” buvo gerai 
pramatyta, kad tasai '“kūdi
kis” turi džiovą ir reikalin
gas seseriškos sanatorijos. 
Tai patvirtino gyvenimas. Po 
SLA. kūną dabar knibžda 
guštos socialistinių, komunis
tinių, tautiniai išsigimusių 
bacilų, kurios nuolatos silp
nina jo organizmą ir pajėgu
mą vaidinti didelę rolę Ame
rikos lietuvių tautiniam gy
venime. SLA. merdi tarpusa
vio rietenose.

Jei anoji “moteris” (lie
tuviškoji visuomenė) tudmet 
būtų paklausius “kunigo”

KARUI NUTRAUKTI 
NURODO PENKIAS 
BŪTINAS SĄLYGAS

VATIKANAS, gr. 25. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
vakar Kūčių vakarų priėmė 
Romoj esamų 20 kardinolų, 
kurie, susirinko reikšti linkė
jimų Bažnyčios Galvai.

Jo Šventenybė kalboje «ipi- 
budino Bažnyčios stovį pa
sauly. Denuneijavo karo bai- 
svbes, žmonių laisvės neigi- 
mą ir prieškrikščioniškos 
propagandos skleidimą. Sakė, 
kad dėl šios propagandos 
žmonija šaukias Dievo kerš
to.

Pijus XII giliai įvertino 
J. A. Valstybių prezidento 
Roosevelto žygius grąžinti 
pasauliui taiką ir pripažino 
J. A. Valstybių atstovo Vati
kanui pn’skyrimą.

Šia proga Jo Šventenybė 
iškėlė taikai programą pažy
mėjęs, kad kiekvienas pro
tingas valstybės vyras turė
tų tai pripažinti ir tuo va
duotis taikos siekimui.

Pijus XII taikai siūlo:
1. Kiekvienai tautai — di

delei, mažai, galingai, arba 
silpnai, garantuoti laisvo gy
venimo ir nepriklauso,mvliės 
teisę.

2. Išlaisvinti pasaulį nuo 
ginklavimosi vergovės.

3. Atitaisyti paklaidas tarp
tautinių organizacijų, kurios1 
sudarytos taikingai spręsti 
pasaulio problemas.

4. IJžgana padaryti tautų,
liaudies ir etnišku mažumu * » 
būtenvbėins ir reikalavimams.

5. Valstybės vyrai visuose 
savo žygiuose turėtų vaduotis 
krikščioniškais principais.

Šventasis Tėvas pareiškia, 
kad šią programą įvykdžius 
ne vien būtų atsiekta patva
ri taika, bet ir laimė visoms 
tautoms ir visai žmonijai. 
Suprantalma, vykdant minėtą 
programą būtų daug įvairių 
kliūčių. Bet geros valios žmo
nėms jos nebūtų sunku nuga
lėti.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PASKYRĖ ATSTOVĄ 
VATIKANUI

AVashington, gr. 24. — Pre
zidentas Roseveltas vakar va
karą paskelbė, kad jis pasky
rė personalų atstovą Vatika
nui ir pakvietė visas pasau
lio bažnyčias, išpažįstančias 
universalį Dievą, kad jos vi
somis pastangomis sukrustų 
darbuotis pasauliui grąžinti 
taiką.

Atstovu Vatikanui prez. 
Rooseveltas paskyrė Mvroną 
C. Taylor, buvusį plieno pra
monininką ir tarpvyriausy
binio pabėgėlių komiteto pir
mininką. Taylor yra kvakeris 
ir episkopalas. Vatikane jis

menkoje prezidentą dr. Geo. 
A. Buttrick ir žydų teologi
nės seminarijos Amerikoje 
prez. rabiną Gyrus Adler.

Oficialiuose sluoksnuose a- 
pibudinama, šis Vatikanui at
stovo .paskyrimas nereiškia, 
'kad J. A. Valstybės atnauji
na su Vatikanu diiplomati- 

nius santykius, nutrauktus 18- 
70 metais. Tas yra tik taikai 
siekti.

Prez. Rooseveltas popiežiui 
skirtą laišką pasiuntė New 
Yorko arkivyskupui F. J. 
Spellmanui, kurs laišką per
davė apaštališkam delegatui

-

r

- - •
1

Įgula palieka degantį trečią didumu vokiečių laivą Columbus. (Acme telephoto)

SUOMIAI IRI LENKAI
LYGAUS NARSUMO
PARYŽIUS, gr. 24. —

Premjeras Daladieris atstovų 
rūmuose kalbėdamas apie 
Suomija patiekė lenkams 
komplimentą pareikšdamas:

“Mes žinome, kad Lenkija 
ir Suomiją yrą lygios savo 
narsumu ir pasiaukojimu, bet 
nelygios metodais ir karinė
mis operacijomis”.

Jis vietoje to turėjo pasa
kyti, kad Suomijoj daugiau 
I demokratizmo nei Lenkijoje.
I Suomių sąmoningumas nepa
lyginamai aukštesnis už len
kų.

Daladieris sakė, kad Pran
cūzija stebi nepaprastą suo
mių ištvermę ir jiems med
žiaginiai ,padeda.

ANGLIJA IR ČEKU 
KOMITETĄ PRIPAŽINO

turės pilną socialę, nors neofi- Washingtone, o šis persiuntė
cialę, ambasadoriaus rangą.

Tuo reikalu prezidentas po
piežiui Pijui XTI pasiuntė 
laišką, kuriuo išaiškina šį sa
vo žygį. Kviečia Šventąjį Tė
vą ir toliau darbuotis pasau
liui grąžinti pastovią taiką. 
Prie šio darbavimosi nuošir
džiai jungiasi ir jis pats, pre
zidentas. Kalėdų proga siun
čia popiežiui savo linkėjimus.

Be to, prezidentas talkon 
siekti taikos laiškais pakvie
tė protestantų federalinę 
Kristaus bažnyčių tarybos A-

(LRKSA.) ir savo “kūdikį” 
atidavus į “seserų sanatori
jų”, “vyras” (SLA) tikrai 
būt išaugęs kūnu sveikas ir 
dabar atlikinėtų jam skirtus 
uždavinius.

LONDONAS, gr. 24. — 
Lenkai tremtiniai Prancūzi
joje turi sudarę Lenkijos vy
riausybę, o čekai tremtiniai 
— nacionalį komitetą. An
glija Lenkijos vyriausybę se
niau 'pripažino, o čekų komi
tetą — vos paskutinėmis die- 

pripažįata, kad no,n’s‘
popiežiui.

Stebėtojai
šis prez. Roosevelto žygis yra 
(pirmasis žingsnis atnaujinti 
diplomatinius santykius su 
Vatikanu.

VATIKANE REIŠKIAMAS 
PASITENKINIMAS

VATIKANAS, gr. 24. — 
Vatikano oficialiuose sluoks
niuose reiškiamas pasitenki
nimas J. A. Valstybių atsto
vo Vatikanui patskyrimu. Tas 
buvo numatyta, bet taip greit 
nebuvo laukta. Tas reiškia, 
kad J. A. Valstybių santykiai 
su Vatikanu kaskart darosi 
glaudesni, ypač gi visuotinos 
ir pastovios pasaulio taikos 
klausimu.

Pažymima, kad Šventasis

Lenkų tremtinė vyriausybė 
jau turi suorganizavusi savo 
kariuomenę ir ją mokslina 
kovai prieš Vokietiją tikslu 
atkovoti Lenkiją. Tą pat da
rys ir čekų komitetas.

Prancūzijoj ir Anglijoj y- 
ra daug kareivinio amžiaus 
lenkų ir čekų. Vieni jau pa
šaukti privalomon tarnybon, 
kiti bus šaukiami. Nei tie, 
nei kiti negali išsisukti nuo 
tarnybos prievolės. Šią prie
volę vykdyti padeda prancū
zų ir britų autoritetai.

SUOMIAI
PLIEKIA

IR TOLIAU 
UŽPUOLIKUS

A HETjSTNKIS, gr. 25. — Va- Į patys galvatrūkčiais nešina-

SUOMIJA, MATYT,
GAUS PASKOLĄ
WASHINGTON, gr. 2 

Suomijos pasiuntinys J
Vaistytoms Hjalmar J. Pro- 
cope visas laikas neatlaidžiai 
darbuojasi gauti Suomijai 50 
milijonų dolerių paskolą, ku
rią norima išleisti Amerikoje 
įsiginant ginklų ir karo me
džiagos.

Iki šioliai jo pastangos yra 
be sėkmių. Bet jis tikisi lai
mėti po Naujų Metij susirin
kus kongresui. Visuomenės 
nuomonė yra už paskolą. A- 
merikiečiai nustebdinti suo
mių narsumu ir atsparumu ir 
juos už tai gerbia.

kar keletą kartų ir šiandien'si atgal pasienio
sovietų lakūnai bombardavo 
Helsinkio apylinkes ir kitus 
svarbesnius Suomijos mies
tus.

Vakar suomiai numušė 14 
raudonųjų lėktuvų, daugiau
sia bombonešių.

Visuose karo frontuose rau-
donieji blaškomi. Kai kur jie puolikų.

Kitur
suomiai juos sėkmingai stu
mia atgal.

Raudonieji turi didelius 
nuostolius. Be kitko šaltis 
daug jų sunaikina. Dar kele
tas dienų ir Suomijos terito
rijos bus išlaisvintos nuo už-

ŠAUDOMI SOVIETŲ 
ARMIJOS VADAI

KOPENHAGENAS, gr. 24. 
— Žiniomis iš Tallinno, Esti
jos, Rusijoje sušaudyta eilė 
raudonosios armijos karinin- 

ų kaltinamų dėl nesugebė-

jirno kariauti prieš Suomiją.
Pranešama, kad Leningra

do rajono karinė vadovybė 
nuodugniai staliniškai “valo
ma”.

NE VISUR KALĖDOS 
BUVO LINKSMOS

ROMA, gr. 25. — Ne visur 
Europoje Kalėdos šiemet 
linksmai praleistos. Ypač ka
ruose dalyvaujančiose valsty- Į MASKVA PRIPAŽĮSTA
bese nebūta siaje šventėje i- 4
prasto nusiteikimo. Šeimos . SAVO NEPAVYKIMUS
daugumoje be vyrų. Jie eina Į
karines prievoles. Vykdomi MASKVA, gr. 24. — Sov 
suvaržymai, o ypač Vokieti-1 Rusijos vyriausybė pagaliau j

joje.

NACIAI UŽGROBĖ
ALTORIŲ IS KROKUVOS
“BERLYNAS, gr. 24. — Iš 

• vienos Krokuvos Istorinės 
bažnyčion naciai užgroto ir 
čia parsisiųsdino meno žvilg
sniu didžiai brangintiną 1 Įl
ojo šimtmečio meilinį altorių, 
kuriame išdrožti iš Kristaus 
gyvenimo vaizdai. Nežinia, 
ką nacių autoritetai darys su 
ta meno brangenybe.

pripažįsta raudonosios armi
jos nepavykimus kariauti 
Suomijoje. Girdi, armijos va
dovybė iš anksto žinojusi, 
kad jai bus sunkumų suomių 
krašte, kur yra daug ežerų, 
pelkių, •miškų, rakštnmynų ir 
kalvų su stačiais pašlfličinis.
Tas suomiams yra natūralios 
priemonės gintis.

Mannherheimo tvirtovių li
niją sovietai palygina su na- sovietų 
cių Siegfriedo linija vakari
niam fronte.

Žodžiu, Maskva iš anksto 
pramačius, kad Suomijos už
kariavimas nėra lengva*,5*. To- 
jdėl ir maža pažanga daroma'.

Žiniomis gi iš Maskvos, su
imta visa Maskvos pastango
mis skirta Suomijai sovietų 
“vyriausybė”, bolševikų va
dinama '“tikroji” Suomijos 

Į vyriausybė. Tai suomių ko
munistų vyriausybė, sudaryta 
iš suomių komunistų vadų. Ji 
kaltinama viliugingunm. šie 
vadai Maskvai tvirtino, 'kad 
su raudonosios armijos pagal- 
to jie tuojau užimsiu Helsin
kį ir visą Suomiją susovio- 
tinsią. Pasirodė, taip nėra. 
Tad jie turi atsakyti.

Tėvas iki šiol vienas daug 
darbavosi pasaulio taikos rei
kalu. Dabargi turės įtakingų 
padėjėjų ir talkininkų. Tas y- 
ra reikšminga.

WASHTNGTON. gr. 24. — 
Prez. Rooseveltas turi suma
nymą visoj šaly steigti valdi
nes ligonines neturtingųjų gy 
ventojų gerovei.

BERLYNAS, gr. 24. —
Ties, Gentbin susidaužė du 
ekspresiniai traukiniai. 70 as 
menų žuvo ir apie 100 sužeis
ta.

Dar kitomis žiniomis iš Ru
sijos. nusižudęs Suomijos tos 

“vyriausybės” vy
riausias vmlas suomis komu
nistas Kussinen. Po raudo
nosios armijos’ nepavyk imu 
Suomijoje jis buvo pakvies
tas į Kremlių.

ORASAUSTRALIJOS
AMERIKAI

ATSTOVAS

MELBOURNE, gr. 25. - 
Australijos vyriausybė nus
prendė paskirti pasiuntinį J. 
A. Valstybėms.

CHICAGO SRTTTS. šian
dien giedra: maža tempera
tūros ntUiaina.

♦Saulė teka 7:10; leidžiasi 
'4:25.
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražina,
Jei Deprašoma tai padaryti ir neprisiunfiiama tam tiks- 
lul pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti i 
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon 
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Entsred as Second-Class Matter March II, 1910, a* 
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Socialinis Teisingumas

šiais laikais labai daug yra rašoma apie 
visokiausius negaliavimus pasaulyje, apie 
tarptautinius konfliktus, apie ekonominius ir 
finansinius sunkumus. Ieškoma to viso prie
žasčių, ieškoma naujų kelių.

Nieks dar nėra sugalvojęs geresnės išei
ties iš visų šiandieninių negerovių, kaip kad 
popiežiai Leonas XIII ir Pijus Xl savo so
cialinėse enciklikose. Jose nurodyta nega- 
liavimų priežastis ir parodyti keliai, paduo
tas planas.

Blogiausia, kad egoizmu ir imperializmu 
persisunkę valstybių vadai į tuos pianus ne
nori gilintis. Tuo labiau į juos nenori gilin
tis gobšūs kapitalistai, įpratę krauti sau 
turtus žmonių darbininkų prakaitu ir skriau
domis.

Jei įsigilinti į čia pakeltus klausimus, ro
dos, visai nesunku suprasti, kad socialinė 
teisybė yra viso tautos gyvenimo pagrin
das. Jei kur socialinis teisingumas šlubuoja, 
ten šlubuoja ir kultūrinis gyvenimas, šlu
buoja ir pači valstybė.

Ir klausti nereikia — tos valstybės yra 
stipriausios, kur visi piliečiai jaučiasi tė
vynės sūnumis, kur valstybė neleidžia stip
resniems išnaudoti silpnųjų, kur kiekvienas 
žmogus jaučiasi lygiateisiu žmogumi, o ne 
įrankiu kitų reikalams.

Tautos ir valstybės viršūnės visuomet tu
ri SvlCcli e>-i-iii—iii v. S i, be ,3 j ii C S p<WJZdZlU ii
nebijoti protingų socialinių reionnų, nors 
dėl jų ir jie patys turėtų materialinių nuos
tolių. Visai teisingai yra sakoma, kad mei
lė savo tautai be meilės socialinei teisybei 
yra tik “pabaltintas grabas".

Enciklikose išdėstytas socialinis mokslas 
šiais laikais turėtų būti studijuojamas di
džiausiu atsidėjimu.

nraunas

Toliau autorius įiodinėja, kad Vilnių at
gavome ne tam, kad ten ugdyti lenkybės 
centrų. Vilniuje reikia sukurti lietuvybės
židinį. Į Vilnių turi būti keliama viskas, kas Lenkų karininkas iš lietuvio kadangi jau vakaras ir nėral 
tik galima. VU'A LIETUVOS SOSTINĖ! karininko atima obuolius. Iš- mūs kur padėti, tai pareiškė,
TURĖS PERSIKELTI Į VILNIŲ, nes to laisvinimas. Lenkų partizanai kad per naktį turėsime pasi- i 
krašto greit nesulietuvinsime, ten sostinės atakuoja... kalinius, Litras likti kalėjime. Išgirdę tokių' 
neperkelę; atsidūręs pakraštyje, be didesnio £įkai0 į nosį Į žinių, gulti nėjome,,bet susto-
užnugario. jis šiaip merdės, nesiplėtos. Ga- • • prie visų naktį (jaj.
vus didmiestį, reikia su juo k* nors daryti. - Dabar p.a-.d jo to na
reikia jame įkurti lietuvišką gyvenimą. Ir ir vargingu kelione V^lmaus
tai reikia daryti dabar tuojau, ne vėliau, 'klastą, į savo gimtines, ku- . . or

rias išvydome tiktai rugsėjo ven,m° r5'tu- 
21 d. Pačiame Vilniuje mus' Raudonannioėiai savo žodi
sutiko gražiai ir vaišingai i5,esžj0: n*®*““
Taip pat pakeliui į Vilnią vi- visus paleido paprašė išsin-
sur bičiuliškai sutikdavo įr kiuoti po keturis ir nuvedė ' •'
raudonarmiečiai, kurie kelis Prie komendantūros, kur pui-l 'amingiadus, spalių 8. 

kartus net pavėžėjo.

Vilniaus Liutniai Kankiniai Pasakoja
Antradienis, gruodžio 26, 1939

Po Svietą Pasidairiin

Kardinolas Apie Spaudą
Milano vyskupijoje lapkričio įnėn. orguni- 

zuojama spaudos diena. <l’a proga kard. Šus
teria išleido raštų, (kuriame apie spaudų sa
koma: “Bažnyčia nepaprastai vertina spau
dų. Katalikiškas dienraštis yru vienas svar
biausių būdų padaryti Bažnyčių žinoma ii 
mylima. Kat. spaudos uždavinys dvigubus: 
visų pirma ji diena iš dienos informuoja ti
kinčiuosius apie Bažnyčios gyvenimų, patie
kia jiems popiežiaus ir vyskupų pareiški
mus apie spirginančius dienos klausimus; 
antra — nemažesnė kat. spaudos misija yra 
tarp žmonių, stovinčių toliau nuo Bažnyčios. 
Ir jiems reikia žinoti Bažnyčios pažiūras į 
svarbiuosius klausimus, kurie liečia šių lai- 
kų valstybės gyvenimų. Ir nuošaliau nuo 
Bažnyčios stovintieji žmonės ima vertinti 
krikščionybę, kaip galingų priemonę užkirsti 
pasauliui kelių į naujųjų barbarybę, — ko
voti su valstybių vidujiniu pakrikimu. Dėl 
to daugelis žmonių ima daugiau domėtis kri
kščionybe, iš čia ir atsiranda nauji misijų 
plotai kat. spaudai”.

Literatūros Naujienos
Faustas lvirša išleidžia eilių knygų, var

du “Piligrimai”. — Bern. Brazdžionis išlei
džia eilių knygų irgi tokiu pat vardu. “N. 
R.” pastebi, kad tai bus pirmas toks pas 
mus atsitikimas, kad būtų leidžiamos tuo 
pačiu vardu, tuo pačiu laiku ir to paties 
žanro dvi knygos. įdomumo tai įdoinu, bet 
ar tai gerai, kažin? Atrodo jas maišys ir 
knygynininkai ir skaitytojai. — Jonas Kuo

Dėl Santykių su Lenkais
“Naujoji Romuva” įdėjo tikrai rimtų VI. 

Jokubėno straipsnį apie Lietuves santykius 
su lenkais Vilnių atgavus.

Straipsnio autorius visai įtikinančiai įro
dinėja, kad santykiuose su Vilniaus lenkais 
ir, apskritai, su Lietuvos lenkais reikia bū
ti korektingais, bet nenuolaidžiai3.

Vilnių atgavus lenkybė Lietuvoje sustipi- 
rėjo. Iliuzijomis gyventi netenka, nes “...len
kai tebėra tie patys, o Vilniaus lenkai buvo 
iki šiol ypač dideli Lietuvos neapkentėjai’. ; 
Tuo tarpu jie šiaip taip prisitaikys prie i 
Lietuvos gyvenimo sąlygų, bet atėjus pato- i 
giam laikui viskų panaudos atgimstančios, ' 
Lenkijos labui. Dėl to patariama sulenkin 
toje Vilniaus krašto srityje tautiškai įsistip 1 
rinti, sudaryti sąmoningų lietuviškojo ele 
mento persvarų. Tų darbų dirbant, reikia nu
matyti, kad Vilniaus lenkai nė vienos po
zicijos neužleis be kovos. Dėl to šiuo atžvil 
gir, lietuvių tautų laukia sunkūs uždaviniai. 
Reikia neužmiršti ir to, kad jei lenkai ga
lėtų, tai iš Lietuvos atimtų ne tik Vilnių. 
Jų politikoje niekuomet nėra buvę sentimen
to. t

VI. Jokubėnas ragina perimti Vilniaus uni
versitetų į savas, lietuviškas rankas, nes, 
anot jo: “Jei paliksime jų politinį ir kul
tūrinį židinį Vilniuje, tai jie tuo labiau rei 
kalaus visos Lietuvos. Vilniaus universite
to sulietuvinimo faktų lenkų propaganda, 
be abejo, smarkiai išnaudos prieš mus, ta
čiau lenkiško universiteto gyvavimo faktų 
Lietuvoje jie išnaudos dar labiau”.

— Tfu! tfu! tfu’ Praktik
as buržujus! — šoko kaip

lštiaiil\'a iš įspūdžiu vieno driežas randonosis • " apspio- 
žmogaus grįžusio iš darbinin- ve man veiuų.

Nors kraujas L* ..erokai 
pusiau 1 sinilikinį, liet nieko

nepadarysi. Bijojau tik, kad 
sęs išmėtytomis rankomis ir aP^Mamas seilėmis veidų 
kojomis žmogus. Girtutėlis. galėj0 apkrėsti kokia pikta li- 
Kitas jį kelia, bet čia pat pa- ga'
šlyja ir vėl guli toksai- pat . ' Tai draugiškas pasveikini-

Sov. Rusijos;

ko vadas mus pasveikino,' Išėjau iš kino. Jau
Visai kitokia kelionė tavo'1“’* laisvus žmones’ 0 lietu- vi*m,o!B“a- 

per dar lenką valdomus bu- via,ua dar Plidar6> kad ”etru' 
vnsios Lenkijos plotus, čia kua Sovietl» S»JunKa Lietu
labai dažnai lenkų kareiviai vai atiduos Vilnių ir Vilniaus
įremdavo į nugaras durtuvus! kraSt«: Paskui davė visiems

valgyti ir paleido namo.ir iškratydavo labai nuodug
niai. Vienoje vietoje lenkų ka 
rininkas atėmė iš Stasio Ku-' aPie treJ,d‘> "u»
pi levičiaus obuolius, kuriuos 
jis buvo gavęs pas vienų gy
ventojų. Tas pats karininkas 
'mums patarė neiti į Vilnių, 
nes ten, esu, bolševikai sušau
dysią.

— Ir vis dėl to šiurpiausių 
momentų išgyvenau grįžęs į 
savo tėviškę, — pasakoja vie
nas nelaimingųjų.

— ...?
— Jums nuostabu, tiesa? 

Tačiau tai šventa teisybė. Į- 
sivaizduokite: kad po tiek me
tų ir po tiek išgyventų kančių 
aš atsidūriau savo gimtojoje 
pastogėje, manęs nebepažino 
nei tėvai, nei broliai, nei se
serys... Juk tai baisu... Daug 
ko iškentėjęs, viskų kantriai 
išnešęs, čia sugniužau: puo
liau ant žemės ir raudojau, 
kaip mažas kūdikis...

O aš radau gyvų tik 'sa-

“balkis”. Žiūriu pi i\ eili nius. Tai darbininkiškas “ro-
Deja, tik spėjome paėjėti ta, toliau privemta. Dai- Jus

Kowelio, kai iš miško mus už 
puolė didelis lenkų partizanų 
būrys ir atidengė kulkosvai
džių ugnį. Dar nespėję pažin
ti laisvės saldumo, 24 mūsų 
draugai iš čia nukeliavo am
žinybėn: juos pervėrė lenkų 

i partizanų kulkos. Likusieji 
gyvi vieni išsislapstėme čia

rausi — “linksmai svyruojan-i 
čių” daugybė: svyruoja įsi- , Tamsus rudens vakaras, 
gėrę vyras su žmona, svvruo- (Dvarininkas laukia partnerių 
ja tėvas su sūnum, svyruoja kortomis lošti.
jau ir vienas 12-15 metų sū
nus.

Kūnas pagaugtai'.? nueina. 
Šiaušiasi ant pakaušio plau
kai. Nejauku.

Skubėdamas į viešbutį dar
pat miškuose, kiti spėjome keletu įkartų peršoku per pi i- ponuli.

Staiga, pro langą pastebė
jęs savo bernų kažkur einan
tį su žibintu, šaukia:

— Kur tave nelabasis su ži
bintu neša ?

— Eeinu pas savo merginų

vemtų klanų, aplenkiu par-' — Kam tam reikalui Jbjn-
griūvusį “balkį” ir stebiuo- tas? Aš, eidamas pas mergi- 
si ramiai pro šitokius daly- nų niekuomet nesinešdavau 
kus einančius ir tartum nie- žibinto.

ką ir šarvuočių rinktinę, Riu- k<> nematančius ziiioiičims. j _ A- (ai|> |xllaaniaUi pit.
Mat jie jau apsipratę |„UJ kar|lJ maslJ p0_

~ ! nių...
Gatvėje sustojau mukti

grįžti į Kowelį. Kowely apie 
įvykį buvo pranešta vietos 
komendantui, kuris tuojau 
pasiuntė prieš partizanus tan-

ktinė partizanus sunaikino: 
antrų kartų pro ten eidami 
namo matėme daugelio lenkų 
partizanų sutraiškintus tankų 
ir šarvuočių kūnus.

Keliaujant toliau, tekdavo 
dažnai susidurti su raudono
sios ai'mijos daliniais, kurie

tramvajo. Man tuojau atkišo 
į panosę nešvarių rankų rau- 
donosis apdriskėlis.

— Pilieti! — paaukokite 
keletu kapeikų duona1!

Mokytojas: Skrido keturios 
antys. Medžiotojas viena nu
šovė. Kiek ančių liko?

Mokinys: Viena.
Mokytojas: Viena ? ?

mūsų klausinėdavo, iš kokios, — Aiškus girtuoklis — pa-' Mokiūys: Taip, liko •viena
sa-Aleksandriškis (Kossu-Aleksandravičius) Į vo motušę, nors “išeidamas” i arlnii°s^esame. Sužinoję, kad ,inaniau sau ir lengvai moste- nušauta. Trys gyvos nuskri- 
paruešė spaudai rinktinių savo eilių knygų palikau nemažų šeimos bflre-|e^lne Švento Kryžiaus ka- Įėjęs ranka kiek pasilikau. do.
“Poezijų". — M. Vaitkus išleidžia apysakų lį. Mušamias, kankinamas, ka-! arn,i’’a » guosuavo, su----------—------------------------------------------------------------------
“Auštant”. — Jonas Marcinkevičius roma
nų “Nemunas patvino”. — J. Paukštelis ro
manų “Kaimynus’'. — A. Venclova novelių 
knygų vardu “Naktis, o Nelė Mažai aite iš 
karto dvi novelių knygas: “Pajūrio mote
ris” ir “Pelėdos mėnesienoje”.

Visos čia suminėtos 'knygos keta išeiti dar 
šiais metais.

Įėjime ujamas, niekados ne
verkiau, bet gimtojoje pasto
gėje, motušės glėby ašarų su
laikyti neįstengiau, — pasa
koja kitas.

Kų Papasakojo Jonas 
Žemaitis

Dabar leidžiame pasakoti

šelpdavo maistu, o neretai il
gesnį ar trumpesnį kelių pa
vėžėdavo.

Rugsėjo 28 d. pasiekėme 
Vilnių, ir čia baigėsi mūsų 
kryžiaus kelias nuo “Švento 
Kryžiaus” ligi Trijų Kryžių 
kalno. Čia baigėsi mūsų kan
čios, čia atgimė viltys, kurios

• r t • • I taui, kuris buvo atskirtas nuo netrukus virto tikrove. Lais-
Vllmaus Universitetas kHų f)ęvo nelaim-s draugų va» Vilnius, laisvi ir mes pa-

“Vilniaus Balsas” deda kiek platesnį lietuvių ir buvo paliktas Ko- ty8* 
straipsnį apie Vilniaus universitetų. Straips- welio kalėjime, būtent, Jonui ~ O nekaro 'metu ar taip 
nyje, be kita ko, rašoma: | Žemaičiui. Pat toks pinkus buvo gyveni

mas kalėjime?
- Pirmutinę “malonę” _ Ratrag buv0 sllnkK,niS) 

likusiems kalėjime pa- pa(larykite palygimu, pa.
, , • , ......... darf kalėJimo “r®’1,ini9’ ta-, tys. Mes tegalime jnina Wa-
bnvo tame regione kleisti atneštini ,s kitą ris atčjo į kamerą ir pareiškė: akti . /" ' ..'L
sričių lenkiškąjį patriotizmų ir savo kul-Į “čia jūsų kapai”. ' nje prjeg kar^

Žinoma, mes supratome,’ 
kad su mumis bus lygiai taipl 
pat pasielgta, kaiip buvo pa- 

Tokiomis sąlygomis Vilniaus univeitiite- sielgta 'su mūsų nelaimės 
tas, Lenkijos vyriausybės parama ir subsi- draugais ukrainais ir vokie- 
dijomis, nenatūraliai išsiplėtė, išaugo, nu-1 čiais “Švento Kryžiaus” ka- 
truko nuo natūraliųjų šios srities reikalavi-i lojime, kuriame jų 150 buvo

Universiteto veikloje šalia 'mokslinės ir 
kultūrinės misijos pradėjo ryškėti ir jnili- 
tinis vaidmuo, kuriuo vienintelis uždavinys

tūrine įtaka galutinai nuslopinti tradicinius 
Vilniaus universiteto mokslinės misijos šū
kius.

mų ir tam tikru atžvilgiu susveti'mėjo, pasi
darė ne tiek vietos sąlygas ir mokslo reika
lavimus atitinkanti švietimo įstaiga, kiek 
labiau lenkų mokslo ir kultūros ekspozitū- 
ros ir reprezentacijos židinys Vilniaus mies
te ir srityje.

pali'kti bado mirčiai, o pas 
kui 20 sušaudyta.

Kankinimas čia buvo tęsia
mas toliau pagal senų siste
mų, tik dar su kai kuriais 
priedais: gąsdindavo kasdien, 
kad gyvename paskutines va
landas, vienų kaitų per dienų 
duodavo valgyti ir 1.1. Kan
kinomės ir fiziškai, ir dvasiš
kai. Laimei, rugsėjo 20 d. va- 

rašymųnaujos lietuviškos operos “Pagrrėnų kare visos 'kalėjimo sargybos 
Danutė”. dingo. Supratome, kad lenkai

Opera susidedanti iš keturių aktų. Jai siu- Išsitraukė. Netrukus pasirodė 
žetas paimtas iš XIX amžiaus pabaigos Lie- ir raudonarmiečiai, kurie 
tuvos kaimo ir dvaro gyvenimo. Libretų pa mums pranešė, 'kad visi iš ka- 
rašė B. Sruoga ir St. Santvaras.

Nauja Opera
Reikia pasveikinti kompozitorių Stasį Ši

mkų. pora kartų lankiusis Amerikoj, už pa-

Joseph (Yellow Kiti) \Vei.l, dešinėj, įgudęs klastotoja.'', 
siunčiamas New Yorkan, kur jo laukia teisuuis dėl $4,00(1 
■uiklnstoijuo. (Acnie telephoto)

(Bus daugiau)

Įėjimo esame paleidžiami, bet j Dekųs luksusinis vokiečių keleivinis laivas Columbus. (Aeme telephoto)
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO

Audringas debesis 
slenka čia pat

Bėga laikas, bėga ir įvy
kiai. Neseniai Lietuva pergy
veno karą pašonėj. Karo ar
tumą gyvai pajuto visi Lie
tuvos gyventojai. Ne tik pir
mos dienos, pirmos karo dier 
nos, šaudymą girdėjom, bet. 
greit ant savo kailio paju
tom visą sukrėtimą.

Daliar jau praėjo net ke
lios savaitės. Jau- nebestovi 
krautuvėse žmonių eilės dėl 

lpgramo druskos. Karo pu
oš buvo apimti dauguma
Imo ir miesto gyventojų. 

Visi laukė kaž ko baisaus, 
nors nei vienas tikrai neįsi
vaizdavo, ko ypač reikia 
laukti, ir prie ko ruoštis? 
Vieną dalyką visi teturėjo 
galvoje, tai, kad visko būtu 
‘prisizopostyta.” Nes dau

gelis prisiminė Didžiojo Ka
ro laikus, kuomet žmonės vis
ko buvo pristigę. Kas turėjo 
bent kiek laisvi} pinigą ant 
ranką, tas pirko viską, kas 
kam atėjo į galvą; miestiečiai 
daugiausia maisto, o kaimas,

manufaktūros (audinių), 
geležies ir druskos. Vieno da
lyko, ypač kaimiečiai, susi
griebė reikalauti krautuvėse, 
:ai žibalo. Mat, kaime elek
tros nėra, o čia ruduo ant 
įosies. Tik vargas — to pro
dukto pirmiausia visur pri
stigta ir dar šiandien dėl to 
laugybė kaimiečių vargsta, 
.iek pas žmones žibalo dar 

rra, sunku patikrinti. Tėra 
denas būdas — išeiti nakties 
įetu iš vakaro ir pasidairy- 
i po apylinkes. Atrodo, kad 
iiburiai visur, visgi, dar 
spingsi. Tačiau ūkininkai, ku- 
•ie šiuo metu kuldavo javus 
iibalo varomom mašinom, 
labar beviltiškai dejuoja ir 
aukia atvežant jo iš kur 
įors. Daugelis visko buvo 
jrisipirkę, išskyrus žibalą. 
)augelis turi, kaip sakant, 
savo “krautuvėles” įvairių 
eikalingiausių prekių. Mie
stelėnai, kurie turi duoną ir 
dtokį maistą pirrktis, puolė- 
i duonos, miltą ir cukraus 
arktis. Kiti džiovinosi šau

lį ir t. t.
(iau čia dar ne visos bė- 
sukrėtė gyventojus vie- 

inė mobilizacija. “Oi, var
as — tikras karas.” Buvo 
ėl to nemaža susirūpinimo 

ašarų. Toliau gandai: o tie 
andai, dažnai, buvo tikrai 
intastiški. Ypač, kuomet ėmė 
‘rcidinėti sieną lenką ka- 

iai — pabėgėliai. Jie priva.-
?jo būti mūsą pasienio ka- 
iuomenės nuginkluoti ir in- 
’rnuoti Pasklydo gandą, 
sad nekurie lenkų daliniai, 
?reidami mūsą sieną, neno- 
\jo padėt ginklą, ir dėl to 
>uvę su mūsiškiais net susi- 
ėmimą. “Esą, net “sužeis- 
ą” ir “užmuštų.” Viena luo
kiškė apsiašarojusi atvyko
kokią tai kariuomenės dalį 

'.tai imti ir parsivežti savo 
yro “lavoną.” Bet kuomet 
areiviai jai pristatė vietoj 
ivono — besišypsantį svei- 
utėlį vvrrą — ji iš nustebi- 
to kone apalpusi. Taip jau

buvo įtikinta, kad jo jau ne
bėra gyvųjų tarpe.

Dabar gyvenimas tartum 
pradeda atslūgti. Jau karo 
nėra, bet atsarginiai nepa
leisti. Dėl to kaime darbai 
susitrugdė. Kurie namie — 
pasiliko darbais perkrauti, o 
dėl to ir ūpas blogas — ne
kantrūs ir pikti.

Pnštas iš Europos ir įAme- 
rikos labai sutrikęs. Ameri
kos laikraščiai ateina labai 
suvėlinti.

Lietuvoj Sunkiai 
Baudžia Už Padegimus

(XX) Rudaminos v., Der
viniu kaimo gyv. Petras Va
siliauskas buvo labai bloguo
se santykiuose su savo kai
mynu Juozu Mirijausku. Va
siliausko širdyje vis brendo 
kažkoks nesuprantamas Liorš- 
tas: padegti Mirijausko ūkį.

Vieny naktį jis tai padary
ti ir pasiryžo. Negalėdamas 
prie kito kurio trobesio pri
eiti, jis padegė prie Mirijau's- 
ko kluono pastatytą pašiūrę. 
Gaisras bematant išsiplėtė ir 
apėmė visą kluoną, kuriame 
buvo dar nekulti javai ir su
dėti kai kurie ūf-do įrankiai. 
Be to, išsiplėtusi ugnis vos 
nepadegė ir gyvenamojo na
mo. Saugumo organai, ieško
dami gaisro priežasčių aiškiai 
nustatė, kad padegėjas buvo 
ne kas kitas, kaip Vasiliaus
kas. Marijampolės apygardos 
teismas šį blogos valios pi
lietį nubaudė šešiais metais 
sunkiąją darbų kalėjimo su 
pasekmfhnis, Baudž. St- 28, 29 
I ir 30 str. nurodytomis. Ne
patenkintas šiuo sprendimu 
Vasiliauskas padavė apeliaci
jos skundą. Bet ir čia užtar
nautoji bausmė buvo patvir
tinta.

Kačinsko Simfoninė 
Poema

KAUNAS. — Komp. Jero
nimas Kačinskas Įtaigia rašy
ti naują muzikinį veikalą — 
simfoninę poehną, kurios at
likimas užims keturiasdešimt 
minučių laiko.

TRUMPA! Iš VISUR
“Dienos be mėsos”

BELGRADAS (Elta). 
Spaudos žiniomis, Jugoslavi
jos valdžios organai 'svarsto , 
galimumus “dienoms be mė- ;

Nepamirškite!
Vilniaus Lietuvių 
Kalbos Kursuose 
Nėra Vietų

j VILNIUS. — Nors Vilniu
je yra nemažai įsteigtų lietu
vių 'kalbos kursų, bet jie visi 
perpildyti klausytoją. Netru
kus numatoma dar vienus di- j''‘di. Ino būda bii.-i.i
dėsnius lietuvių kalbus kur-I'“'1"1'"1' ""•«'» i5‘ 
sus, bet ir i jaus jau dabar nežinių dab.ii, 
sunku pakliūti, ne~ norinčią

kai tam 
! | niaukios sąlygos.

v ra

mokytis lietuvių kalbos atsi
randa labai daug. S"«idoinė- 
jimas lietuvių kalbu yra la
bui didelis. Iki šiol vokian
tieji kursai už mokslą ima 
nuo 7 iki 10 litų.

' Vilniaus knygynuose vieto- 
Sunaikinto vokiečių laivo '•> b-nkiSkų nudyli žymiai ,lau 

Columbns kapitonas Wilbelni -i'111 lięmiskų knyjj.u ypiu 
Daennc. (Acme telephoto) gramatikų ir žodynu. Knygų

nemažai perkama.

Bylų Karalius
KURKLIAI — Valakinią 

km. vienas pilietis yra gerai 
pažįstamas visų apylinkės 
teismų. Apskaičiuojama, kad 
jis jau turėjo apie 200 bylų. 
Tai, gal bus bylų rekordinin
kas, nes kito tokio Smarkaus 
bylininko Lietuvoje tur būt 
nėra. Šiuo metu jis bylinėja
si su žmona ir vaikais, o ūkis 
parduodamas iš varžytinių. 
Pats bylininkas dabar yra 
kalėjime.

Internuotieji Lenkai 
Sužalojo Žmogų

OBELIAI. — Netoli Obelių 
miestelio, Rokiškio ap., prie 
miško vietinis gyventojas Ig
nas Barkauskas pastebėjo du 
lenkų kareivius. Jis norėjo 
juos sulaikyti, bet šis nepasi
davė ir Igną Barkauską par- 
metę aut žemės ir snukiai su
žaloję pabėgo. Kareiviai ieš
komi.

Pastaraisiais metais Lietu
vos ūkininkai paukščių augi
nimu labai susidomėję, nes 
kiekvieno ūkininko kieme ma
tyti pulkai rodislandų, legor- 
nų veislės vištų, kalakutų, 
žąsų ir ik-t. paukščių-

Tauragėje šiemet buvo la
bai gyva statyba. Daug pa
statyta naujų gražių namų, 
kurių dauguma yra mūriniai. 
Ypač gražius rūmus baigia 
pasistatyti vietinė Ligonių' 
Kasų Apygarda. Miesto sav. 
baigia didelės mūrinės mo
kyklos statybą. Be to, baigia
ma Įrengti keli dideli, priva
tiniai mūro namai- Įvairiose 
įstaigose padaryti kapitaliniai 
remontai. Ypač gražiai atre
montuoti pašto pastatai. Ge
ležinkelių stoty pastatoma ei
lė naujų pastatų įvairiems sa
ndėliams.

Vokietinami
Vietovardžiai

KLAIPĖDA. — Jau anks
čiau buvo suvokietinta daug 
Klaipėdos krašto vietovar
džių, dabar dar suvokietina
mi likusieji lietuviški vieto
vardžiai. Šilininkų kaimas pa
vadintas Heinrichsfelde, .lak
štelių k. — Bewern, Pašyšių 
k. — Scbillven, Kūgelių k. — 
Heideberg, Ostpr.

Buvusį 
monopolį 
Kontrolės ir “Lietūkio” at
stovai. Monopolio, sandėliai 
bus perduoti “Lietūkiui”. 
Juose yra apie 100,000 toną 
druskos, kurios didesnė dalis 
yra gyvulių ir trąšą druska. 
Valgomosios druskos yra a- 
pie 20.000 tonų.

Vilniaus draskios 
perima Valstybės

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yra nuolankumas.

Užmušk baimę meile, ne 
meilę baime.

Vokietijoj Plieniniai 
Žiedai i

i
Auksinius (laikius pardavi- I 

nėli leidžiama, tik auksaka
lių atsargos negali būti suma
žintos. Jei norima kokį auk
sini daiktą pirkti, reikia auk
sakaliui pristatyti kokį nors 
senesnį auksinį daiktą (rete
žėlį sagą ir 1.1.). Dėl to visi 
šliubiniai žiedai yla kalami 
iš plieno.

Jei pusė pado nuplyšę, 
viso negali dėti

KLAIPĖDA. — Toks val
dinis įsakymas paskelbtas vi
siems batsiuviams ir gyven
tojams. Esą, reikia taupyti o- 
dą ir tik visa'/n bato padui 
susinešiojus galima dėti nau
ją. Praplyšę padai turi būti 
mažais odos gabaliukais užlo
pomi. Kas to nesilaikys bus 
baudžiamas.

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

—ĮVYKS—

SAUSIO-JANUARY 21 D., 1340 METAIS

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

RADSOHitlerio jaunimas nuo 16 iki 
18 amžiaus metų bus specia
liai rengiamas žygiams ir la- I
viniAnas šaudyti iš mažo ka- i'PEOPLES KALĖDINIS 
libro šautuvų. Karinis paren- | RADIO PROGRAMAS 
girnas, kuris vykdomas karo‘Dainuos Radio Granadieriai, 
vadovybei prižiūrint, turi jau- ,Kalėdą Muzika. Įdo-mybės,

Kretingoje Esti 
Dideli Turgai

Kretingoje paskutiniu laiku 
įvyksta labai dideli turgai.
Kiekvieną turgų čia atvyksta, .. ....
i i • v i t • i • Tiimn minažindinti su žviriu ! P&svciKininiai ir 1.1,daug vokiečių valdininkų ir supami utuiiu su /,vonĮ ,
jų šeimos ir be derybų prisi- j tvarka ir ginklų naudojimu, 
perka šviežių ir sveikų- ūkiš- ‘ ' uo U,l,ln vyresniojo amžiaus 
kų produktų. Visų produktų I Hitlerio jaunimas planingai 
kainos yra pakilusio1?.

Kaip Mankštins 
Jaunus Vokiečius

BERLYNAS. E. Reicho 
jaunimo vadovybė išleido nan 

į jas taisykles, kad Hitlerio 
jaunimo fizinis auklėjimas ir 
karo metu turi būti vykdo
mas, atsižvelgiant į ypatin
gus jaunimo uždavinius. Auk
lėjimo tikslas yra viso jau
nimo fizinis užgrūdini mus.

bus parengtas karo tarnybai.

Išvyksta ir suvokietėję 
latviai

Laikraštis “Rits” paskelbė 
straipsnį, kuriame nurodoma, 
kad kartu su išvykstančiais 
Latvijos vokiečiais išvyksta 
daug suvokietėjusių latvių, 
kurie, vokiečių dvarininkams 

1 valdant Latviją, gavo vokiš
kas pavardes. Laikraštis siū
lo vietoje iki šiol esančios 
individualios pavardžių ati
taisymo sistemos, įvesti bend
rą pavardžių sistemą.

Šį metą “Peoples” radio 
programas pripuola antrą die
ną, Kalėdų. Radio 'klausyto- 
jaVns bus malonu pasiklausyti 
gražių kalėdinių melodijų. 
Dainuos radio (Iranadierių 
trio, bus sugrotos kalėdinės 
giesmės, teikiami nuoširdūs 
(pa'sveikinimai ir visokios įdo
mybės; tas duos daug malo
numo smagiai ir sykiu įdomiai 

I praleisti 'valandėlę. Taigi ne
pamirškite užsistatvti savo, ra
dio šiandie, antradieni, 7-tą 
vai. vak., stot. \V.G.E.S. ir pa
siklausykite. Rep.

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

^PIRMAD., SAUSIO 8,8:15 V. V.jj
^CHICAGO W0MEN S CLUB TEATRE. 72 East 111 St į
M Bus Parodyta Du Sensaciniai Baletai

“Aušros Vartai” ir “Kiduš A Šem” ?
» Atvaizduos Vytautas Baliejus su savo grupe iš f 

Trisdešimts Miklių ir 'Gyvų Šokikų. g
Tikietus gausite “Drauge” — 83c ir $1.10 arba rašykite? 

32 V. F. BELIAJUS, 514 E. 61st St. Plaza 8177 I
’tri- Pirkite iš Anksto ir Įsigykite Geras Sėdynes g

TOWNOF LAKE

LINKSMŲ SV. KALNIŲ ŠVENČIŲ IK LAIMINGŲ NAIUŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTEMERIAMS IR ORAUGAMS

Overlingio

Šiandien vakare 7:30 vai. iš stoties WGES (1360 'kilo.) “Draugo” radio programoj, kuri dedikuo
jama Šv. Kazimiero Akad., dalyvauja akademikės dainininkės.

VALYMO, PROSINIMO IR TAISYMO SARA 
46(12 Sooth Wood Street Clilcago, Illinois

(y/1ĮJRML
»fOR /OUR

E Ve s

Night and Morning1
Dėl *klQ pavargnMt) n no SaulA*. 
VĄfo Ar Dnlklij. vartokite- kelta ta
fta* Mnrtoet Palengvina nuvargta
Hla«i akla.
Baugu* Kddlklam* Ir Buaugualema 
VlaoM Val«tlnA*e

i VVrife for Free Book 1
I ”A Wortd of Comfort for Voor

MURINĘ COMPANYcDH£(Kš j
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Markai važiuoja pas deda Kalėdoms
Kūčių dienų visa Morkų — Pamanyk sau, — vis ne- 

šeimynų lakstė galvatrūkčiais, rimo Morkienė, — koks sene- 
Morkienė iš naujo perkruusti- liui bus džiaugsmas, kokiu, 
nėjo jau .prieš porų savaičių gulima sakyti, Kalėdų tlova- 
sukiauta čemodanų, vaikui na, kai mes staiga netikėtai 
dejavo, kad šįmet nebūsiu eg-j atvažiuosim pas jį! tik staiga
lutės, o pats Morkus nuo pat 
ryto stovėjo prie lango, krup
niko butelius iškėlęs, ir žiūrė
jo per juos į šviesų.

— Išsistovėjo — nusprendė

— bae! — prasiveria durys ir 
įžengiame 'mes visi!...

Morkus tylėdamas nešė sa
vo krupniko butelius. Stotyje 
Morkienė su Morkiukais liko

valandas saugoti ryšulių, o Morkus su 
krupniko krupniku išėjo pirkti bilietų.

Bestovint jam prie kasos ir 
prieš kiek liūdnai bemųstant, kad, štai,

jis pagaliau, kelias 
•stebėjęs saldę per 
butelius.

Apsisvarstyta
laiko ir bendromis šeimyninė- kaip būtų gerai, jei išeitų i 
mis pajėgomis nuspręsta, kad toks įsakymas, kad šventėms 
.reikia važiuoti Kalėdoms ap-jvisi gali nemokamai važiuoti ObS

Prie Richmond, Neb. nuvažiavo nuo bėgių pašto Union Pacific traukinys atsimušęs 
auto. Žuvo pečkurys ir inžinierius. (Acme telephoto)

žvalgė klaikiomis akimis ir iš 
ėjo namų link. Pastovėjo j 
kiek po savo langais, taip pat 
galvų panarinęs, įsmuko į ar
ti esantį restoranėlį.

Kiek girdėti, ir antrųjų Ka
lėdų dienų jis iš ten dar neišė
jo.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

Ofiao valandos:

Liūne Janušyte

10—12 vai. ryte 
2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Treėiadienais ir Sekmadieniais 

Susitari us.

ŠIAULIAI. — Tilžės gat
vėje auga įspūdingas pasta
tas. Tai busimasis naujas te
atras ir kinematografas, kurį 
stato Šiaulių “Pastogės” be
ndrovė.

lankyti senų dėdę viengungį 
notarų. Dėdė parašė graudų 
laiškų: paminėjo kūdikystės 
dienas, kažkodėl pripynė kaž- 
kuomet Morkaus ganytų ban
dų, nusiskundė kairės kojos 
reumatizmu ir graudžiai už
klausė: “Išeina taip, mano 
brangūs kūdikiai, kad senam 
dėdei nebeliko jokio giminiš-

Tel. Tarda 3146.
VALANDOS: Nno 11 iki 12.

2 iki 4 ir 7 iki 0
j r-oadieniais • 2 iki 4 ir 7 ik* * 

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Tr. pTatkočiūnas
DAJTTISTAB

1446 So. 49th Court. Cicerv
Aatradieniais, Ketvirtadieniais -A 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7.9 p.
3147 S. Halsted St, Chlcagc

Pirmadieniais, Trečiadieniais v 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą

geležinkeliais, — prie jo pris
linko kažkokia miglota būty
bė.

Tai kur čia dabar krau- Pavaikščiojus kiek aplink telis beliko, Morkus staiga i'stotį, puola bilietų pirkti, o
stais, brolau? — paklausė bū- kasų, Kempė nusiskundė: panarino galvų. į gi — Kempei bilietų kasoje

— Štai, stačiai nežinau, kas — Na, ko dabar? — su'sirū-
pasidarė... Troškina ir troški pino Kempė, 
na... Taip lyg kažkas gerklė ' — Štai aš galvoju: ai' ne-

tybė, kiek 
nūs.

linkčiodama į šo-

Kenrpė! — pažino— Va,
Morkus, 
važiuo,

— O
ipa's tetų provincijon 
čia dabar, žmogau prie kasos , 

Kalėdoms, stovi t
giminiš-. — Bilietus tuoj parduos

U.S penus, priglausi,ne jo ži-j laultilli _ paaiSkino Morkus.

ko peties, prie kurio jis galė
tų priglausti savo 
vų ?...”

— Važiuojame 
nuvešinie jam t m s

ta 1-

— susijaudino Mor-1 
.Menė .perskaičius laiškų.

— Gali'ma važiuoti, — suti
ko ir Morkus. — Bent nieko 
Šventės nekaštuos. O tai pri- 
sivilks visokių 'svečių, prisis- 
P'rogs, prisilaks, paskui visų 
amžių dirbk, kol viskų atdir
bsi!

Išvirė Morkus dar porų 
autelių krupniko dėdės dubai 
ir ėmė laukti švenčių.

Kūčių dienų po pietų visi 
Morkai ir Morkiukai, pasiė
mę ryšulius ii- čemodanų, iš
žengė iš namų ir ėmė žygiuo
ti stoties link.

-Z

duoda, o Morkui neduoda.
— Tamstos traukinys jau

prieš porų valandų išėjo, —
TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
S — Pas dėde šventėm* se< 1 lsl,int‘Vs- Kebe, kebe apsikiaulinsiu prieš dėdę? At- pareiškė jam kasoje. 
ju q tu j 'Gerai būtų praplauti... Tie- važiuoju kelioms dienoms, su — Kaip gi jis galėjo išeiti,
) aš, įsivaizduok sau | S dusina’ kehe- Užeiname, visa didžiausia šeimyna, dėdė aS tik dabar atėjau? 
ta provincijon Tai ko broliuk’ vienai minut*i alaib išgerti -mėgsta, o aš jam, lygi — To nežinome. Bet išėjo.

— Už poros valandų trauki

Tel. CANal 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

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.

DR. A. JENKlT-
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROspocl 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

$ejo,
buteliukų , Uar čia prieš pat traukiniui 

— Kad žmona... — pradėjo dėl palaižymo nuveža... Ne- išeinant viena ponia isteriko- 
Morkus. gražu, man atrodo... Gal tada, Je PrK kasos draskėsi: vyras,

nevežti, S{d<o, su visais pinigais ,pabe- 
tokia, atsiprašant, Į S0'

usa rankoje atvažiuoti ?
— Teisingai galvoji, negrą-lžėsi _ nutvsė 

žu bus, — pritarė Kempė. —
Verčiau, iš tiesų, nieko ne-

'mažučiukų išgerti ar Čia pat. ant juoko, viena

— Kų “žmona’ 
uosti neužlies! Vienai uiinu-

v - verčiau, visai niekožmona ne
negu su

tei, juk čia pat!
Atsargiai žvilgčiodamas bu-|» 

l'eto pusėn, kur prie ryšulių 
tupėjo Morkienė su Morkiu
kais, Morkus išėjo. Pasirodė, 

— Kad tuoj, sakė, įx> de- tkad vienas alaus mažučiukas 
šinities minučių traukinys iš- bokaliukas nepajėgė praplau-

nys išeina, o jis dabar jau bi
lietus supirkinėja! — nuste
bo Kempė. — Kų tu, žmogeli, 
veiksi porų valandų su nerei
kalingais bilietais?

Štai, kaip... ponia dau- 
Morktfs. — 

Tai ko tu, Kempe, man akis 
muilinai kad nepavėluosim?

eis! ti Kempės gerklės: kažkas ten
— Po dešimties minučių? riogsojo ir troškino jį. Prirei- 

Eik tu, vargše nelaimingas! kė dar kelių stiklų.
Sakau gi, kad po poros va- Kebe, kebe... — kfenkštė 
landų! Aš gi pats važiuoju, ]Kempė. — Ir 'koks čia velnias 
žinau gerai. Einame pavaiikš- dabar į gerklę įsimetė!... O 
tinėti. kas čia pas tave, broliuk, ry-

— Jei sakai, kad žinai... šulvje?
— Aš gi taip pat važiuoju! — Čia krupnikas. Dėdei 

 (vežu.
— Gerų išvirei?
— Ne, tiesų sakant, neban-

%

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

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai:

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW
J

M. DZIMIDAS
Bismarck Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Bismarck Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir 1.1.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzitnidę, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

ve2ti — Matai... aš maniau, kad
— Tai, brolau, likviduoki-j i 14 Pa(‘ių pusę važiuoji, 

me ir jį greičiau, tuoj į trau- kur ir as— D išeina, kad ne...
kinį reikės bėgti, — paskubi
no Morkus.

Po likvidacijų atbėga l

Mano traukinys, va, dar sto
vi.

Nuleido galvų Morkus, apsi-

TEL YARDS 5657

DR. FRANK C. KWINN
(KVLEGLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

________ ir Pagal Sutarti.________

džiau, — prisipažino Morkus.
— Matai, nebandei! Kaipgi 

galima? — pasibaisėjo Kent 
pė. — O kų tu žinai, kų. išvi
rei? Gal tokį dalykų išvirei, 
kad išgers dėdukas vienų sti
klelį ir pakratys savo žilas 

: kojas. Amen pasakys! Keikia 
pabandyti.

— Gal ir tiesa — reikėtų, 
bet kaip su tuo traukiniu... 
kad neišeitų.

— Kų tu, iš tiesų! Man gi j 
pačiam rūpi, aš taip pat juk [ 
važiuoju! Dar pusantros va-1 
landos iki išėjimo.

Aišku, iš vieno lašelio 
daug kų nesuprasi. Išragavo 
visų butelį.

— Kiek veži dėdei? — pa
siteiravo Kempė.

Tris butelius.
— Tris! Gi, kų tu, negra

žu! “Dt, — pasakys dėdė, — 
koks girtuoklis! Nė žingsnio 
be butelio. Net šventoms ka
lėdoms atvažiuodamas tris bu
telius su 'savim vežasi!” Ne, 
ne, ne, brolau, vienų buteliu
kų nuvežk, Ims į pat “inierą”.

—*Gal ir tiesų sakai, — su
tiko Morkus. — Bet kur da
bar tuos du butelius dėsime?

— Kur dėsime? Čia pat 
tuoj sulikviduosime. Na, dar 
valanda laiko yra, skubėki
me.

Kada jau iš dėdei vežamų 
Kalėdoms dovanų vienas bu-

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

634-3 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

darome

Mįfe PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

IN-l Pirkinio — Pataisymo 
JIihI rnlzavimo

Ar Seno Slorlgiėio Atmokėjimo

INSURED

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fethral Savings aini Loan Insnrauec Corp., AVaMliinglon, I). C.

ST, ĄNTHONY’S
L1THUANIA.N l’ARISH

BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 491 h COURT

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. CUinAUSKAS, Sccretary

KLAUSYKITE

New City Fumiture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stotie* 
WSBC — 1210 kilocyclcs.

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

Aft.r n *".nj*.KnT *'l" ~ ~ —l—y .................i * —

DR. P. J. BEINAR
(BFIN ARAITSK A S 1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. F. G. WINSKUNAS
PHTSICIAN AND SURGEO* 
2158 W. CERMAK ROAD 

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

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

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

2-troa lubos 
CHICAGO, ILL.
Tel. MIDway 2880 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

DR. MAURICE 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 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

le». 6958 So. Taiman Ava.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—0 vak.
Ketv. ir Nedėliomia susitaria

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOLTS
PHYSIOIAN and BUKOKO! 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartį. 

Office Tai YARda 4787 
Varnų Tat PROapaot IBM

Tai OAHal 6121.

DR. BIEŽIS
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. «. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPnbUe 7868

Offiee Phone Rea aad Offiee
PROapect 1028 B8M 8. Leavitt Bt' 
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANal 07M

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Treėiadiaaiaia ir Sekmadieniam

Tai YARda 5981
Rea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoe tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

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

Besideaeija
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. U 
Nedėliomia pagal sutartį.

Tel OAHal 0267
Rea. Tel. PROapect 666S

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Rtreet 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaru
Beredoj pagal aptarti______

DR. V. E. SIEDLINSKI
DAKTVTAB

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayetto 8«M

intradiaaiaia. Ketvirtadieniais b 
Panktadieaiais

4631 So. Ashland Avė.
Tai YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais iv
feettadieaiaie-

♦
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KAS GIRDĖT CHICAGOIE
RADIO“Draugo” Spaustuves Masinu Fondas

° 1 SĮ VAKARA KALBĖS
Kadangi su Naujais 1940 Metais - Draugas” išeis kasdien DR A RAKAUSKAS

Pagerbs Kukli/ Veikėją
Sudarytas komitetas 
bankietui suruošti

Gruodžio 20 d-, daktaru S. 
Biežio ir S. Jakubs ofise, j- 
’vyko būrelio veikėjų susirin
kimai, kuriame nutarta pa
gerbti kuklų veikėjų, ilgame
tį Metropolitan State Bank 
tarnautojų Antanų Valonį, ku
rį praeitais metais Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
minėjimo proga (Vasario 16) 
Lietuvos vyriausybė apdova
nojo Gedimino ordinu. Pager
bimo vakare Lietuvos konsu
las P. Daužvardis oficialiai 
įteiks ordinų. Bankietas įvyks 
vasario 11 d., 1040 m., lietu
viams jau žinomoj Syrena 
Cafe, prie Archer Avė. įžan
ga $1.50 asmeniui.

Komiteto valdyba 'sudaryta 
iš sekančių asmenų: pirm. dr. 
S. Biežis, viee pirm adv. J. 
Borden, sekr. lg. Sakalas, ižd. 
.1. Brenša, Metropolitan State 
Banko iždininkas. Be minėtų 
asmenų, šiame susirinkime 
dalyvavo: J. Pakel, kun. M. 
Urbonavičius, G. A. Nakro- 
šius ir dr. S. Jakubs. Dėl sva
rbių priežasčių negalėję susi
rinkime dalyvauti, bet pakvie 
sti ir kai kurie jau sutikę į- 
eiti į komitetų: L. Šimutis, J. 
Mic'keliūnas, P. Čižau'skas, M. 
Brenzaitė, dr. S. Brenza, kun. 
A. Linkus, kun. P. Kataus- 
kas, B. Bazanauskas, J. Rak
štis, Wm. Kareiva, J. Yuška, 
A. Vanagaitis, J. Kaledins- 
kas, M. Kiras ir M. Vaidybų

A. Valonis nesigarsina laik
raščiuose, neskaldo iš adatų 
didžiausių vežimų, kaip kad 
daro kai kurie eilinių veikė
jų, bet lietuvių tarpe tikrai 
yra daug nuveikęs. Ilgus me
tus buvo L. Vyčių organiza
cijos iždininku, daug veikė 
su jaunimu, yra pirmininku 
kelių draugijų, taip pat na

rys LRKSA 100 kuopos. Dir
bdamas visuomenei nepamir
šo ir save lavinti. Liuosomis 
valandomis lankė De Paul u- 
niversitetų ir studijavo tei
ses. Prieš tris metus vedęs gy
vena nusavam name prie 57 
ir Normai Blvd.

Tikimasi, kad Chicagos lie
tuviai. taip pat visa eilė L. 
vyčių narių-veikėjų, įvertin
dami A. Valonio veikimų, gau 
'šiai susirinks jį pagerbti va
sario 11 d. Rap.

Vilniečiams
Sveikinimai

Žinomas Chicago lietuvių 
biznierius Jos. Budrikas Ka
lėdų proga per Lietuvos kon
sulatų pasiuntė Vilniaus lie
tuviams sveikinimų sykiu ir 
$50.00 aukų vilniečiams su
šelpti Tokį pat s’veikinimų 
per konsulatų vilniečiams yra 
pasiuntęs ir adv. J. Grisk 

‘su $5.00 auka.
Tikrai patrijotingi sveikini

mai. M.

Chicagos Vyčių Žinias
— Gruodžio mėn. 31 d. Chi

cagos Vyčių choras rengia 
Naujųjų Metų sutikimų1. Bi
lietus galima gauti pas A. 
Kuni.ckų.

— Gruodžio 28 d- bus pas
kutinė šiais metais Vyčių cho 
ro praktika. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, daug naujo 
išgirsit*, įsigysite Naujų Me
tų sutikimo bilietus.

— Gavome slnagių žnių. 
kad Vyčių choras 194^.' m. ba
landžio 28 d. Detroito lietu
vių yra pakviestas su prog
rama. Choro prekybinis vedė
jas St. Šimulis praneša, kad 
kvietimų choras priėmė. Pui
ku! Linkime gero pasiseki
mo! A. Skirius

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

■
Ready for "March of Dimes"

jąęty

•♦TU« *
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• WASHINGTON, D. C.—Keith 
Morgan (Įeit), National Chairman 
of the Committee for the Cele- 
bration of the President's Birth
day, hands Commissioner George 
E. Allen, of the District of Colum- 
bia, his Certificate of Authority 
as Chairman of the March of 
’Pimes Committee for the “Fight 
infantile Paralysis” campaign.

Commissioner Ailen will direct 
distribution of “March of Dimes" 
birthday cards in all the statės 
v/hich will be filled with dimes 
and sent to President Roosevelt 
■ąt the White House.,

These donations of dimes are 
the ammunition in Americas’ war 
against the invisible enemy which 
cripples little childrcn. Under the 
campaign plan one-half of all1 
“March of Dimes” donations will 
be returned to the counties where 
raised. These donations will be 
turned over to the Chapter1 
of the National Foundation for 
Infantile Paralysis embracing that 
county. The other fifty per cent1 
will be sent to the Committee for, 
the Celebration of the President's) 
Birthday and be turned over by/ 
the Committee to the NationaŲ 
Foundation,-----  •"* • _7

Dr. A. G. Black, naujasis 
Farm Credit administracijos 
direktorius. Jis užėmė F. F. 
Dili vietų. (Acme telephotoį

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naujų, 
moderniausių INTERTYPE mašinų, 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 “Draugų” iki mir
ties dovanai. L - •

<<

šį vakarų lygiai S.i.", vai. 
vakare iš stoties \YSBC per 
\\'hite Eagle Breuing kf.iipa- 
nijos nulio programų, kalbės 
LRKSA centro daktaras-kvo-

,, « . ~ . tėjus. Kalbų vedėjas bus ans-Draugo Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama , ...
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimai. Slo pikniko 1x11,10 organizatorius, J. a. 
pelnas skiriamas “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui. i Mickelinnas. Susivienijimo na 

i “Draugo” darbininkams atimama teisė laimėti šių De Sotol riai ir pašaliečiai prašomi pa- 
automobiliaus dovanų. įsiklausyti. L.

j* Visus kviečiame prie šio “Draugo” Spaustuvės Mašinų
Fondo prisidėti pagal išgalės.

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

SKAITYTOJŲ BALSAI
Dar dėl vilniečių 
šelpimo

vas mums tikrai bus 
tingas.

Su pagarba,
Juozas Kabelis

gailes-

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotu vciiu 

~~ ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. KarušiAkb

Mylėtinis suėjo Bajorų kurs 
ėjo užsilnųstęs ir buvo išba
lęs liesas, ir vargingai apai- 
rertgęs; ir jis pasveikino My
lėtini ir sakė: “Teveda tave 
Dievas, kad rastumei savo 
Mvlimųjį!” Ir Mylėtinis klau 
sė jį kaip jis jį pažino; ir 
Bajoras 'sakė: “Yra kai ku
rios Meilės paslaptys kurios 
apreiškia kitas, ir todėl yra 
pažinimas tarp mylėtinių”.

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
ėiam laikui tavo išganymo; 
nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai.

VILNIEČIAMS
Gerbiama “Drauge” 

Chicago. Dl., A.L.R.K. Fe- Redakcija: 
deracija, per sekr. šimutį —
$1,850,00. Šių sumų Konsula
tui pristatė $850.00 pinigais 
ir $1,000.00, vertės Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonais.

šv- Cecilijos Dr-ja, North 
Side, per A. Mondeikų —- $5.

S.L.A. 322 jaunuolių kuo
pa, per Julijų Berneckytę — 
$20.85. Šios sumos $10.85 pel
nas likęs iš taim tikslui su
ruošto šokių vakaro, $10.03 iš 
kuopos iždo.

S.L.A. 208 moterų kuopa, 
per ižd. Juzę M. Norkienę — 
$25.00. Šita auka kablegraina 
išsiųsta sušelpimui Vilniaus 
lietuvių moterų ir vaikų. Tai 
yra pelnas klubo suruošto 
kortavhno vakaro.

Brighton Park Progresyvių 
Dr-jų. — $15.15.

Roselandiečių parengimas 
— $6.00. šias dvi aukas Kon
sulatui pristatė “Vilnies” 
redaktorius, L. Pruseika.

Amerikos Lietuvių Dukte
rų Dr ja, per sekr. Ilelon Fa- 
hv — $10.00.

Dayton, Ohio. S.L.A- 105 
kuopa. — $15.00.

J. A. Urbonas — $5.00.
Dr. G. I. Bložis — $2.00.
Smulkesnė™ aukom — $8.
Po $100: M. Paupuras, Ig. 

Gužauskas, J. Sakalas, F. 
Majauskas, Ag. Kavaliaus
kienė, A. Vilimaitis; po 50c. 
K. Zna'menskas, A. Melasi
nė, V. Adomaitis, K. Paulau
skas. Šių 30.00 sudėtinę au
kų Konsulatui prisiuntė day- 
tonietis J. A. Urbonas.

Los Angeles. Calif.: Lietu
vių Laisvės Klubas — $10.

Pavienių klubo narių su
aukota — $500. šias Califor- 
niečių aukas Konsulatui pri
siuntė K. Lubinas.

Viso aukų — $2,177.00.
Už visas aukas Konsulą* 

'tas nuoširdžiai dėkoja savo 
j ir vilniečių vardu. Visos šios 
ir kitos nukos Lietuvon iš
siųstos pe jokių išskaitų.

' Kiekvienas Konsulatui priR

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

Žmoic ui, kuris savo akimi 
vos tik dirstelėjo į saulę, vi
sas pasaulis atrodo tamsus, 

296 ; kai jis į jį pažvelgia nuo sau- 
num. p. Louis Žurlys atsišau-' lės savo akis atkreipęs... Taip 
kimų į mūsų lietuvius klebo- ir gyvenimas. Juo linksmesnės

Perskaitęs “Draugo?

mis dėl vilniečių rinkliavos 
bažnyčiose, didžiai įvertinu ir 
paremiu. Man rodos, kad dvi
gubai būtų -galima surinkti, 
negu kad pavieniui siunčiant 
komitetui.

Atsiminkime, brangūs bro
liai, 'kad mes kartais visai be 
reikalo numetam dolerį, ypač 
dabar, Kalėdų švenčių metu, 
o mūsų broliai vilniečiai pir
mų dienų Lietuvos kariuome
nei įžengus, prie kariuome
nės virtuvės susirinko 25,000 
šiltos sriubos.

Ištieskime krikščioniškų 
gailestingumo rankų mūsų 
broliams vilniečiams, o Die-

tatytas centas eina Lietuvon 
ir tenka vilniečiams.

Lietuvos Konsulatas
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

būna jaunes dienos, juo liūd
nesnis turi būti senatvės me
tas. Vincas Krėvė

CICERO ŽINIOS
. LIŪDNOS ŠVENTĖS
Gruod. 22 d., 5:30 vai. ry

to netikėtai staiga mirė a. a. 
Elena Kiškunienė, laikrodin
inko Juozo Kiškuno 9mona, 
gyv. 4918W. 14th Street. I 
Velionė buvo rimto ir links
mo būdo moteris.

Gaila vyrui netekus myli
mos žmonos, su kurių taip 
gražiai sugyveno. Gaili ir vi- i 
t?i kiti, kurie, tik velionę paži- į 
no.

Laidotuvės įvyksta šiandie, 
gruod. 26 d., iš šv. Antano 
par. bažnyčios, į šv. Kazimie
ro kapus. Abejonės nėra, kad 
ciceriečiai skaitlingai daly
vaus laidotuvėse.

Reiškiame gilios užuojautos 
J. Kiškunui ir giminėms. Rap.

DOMININKAS RYMŠA
Milė Kruo,l. 24, 1939, 9:50

vai. ryte, sulaukęs pusės auiž.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Kražių parap.

Amerikoje išgyveno 40 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Stanislavų, po tėvais 
Danbrauskaitę, marti Marijo
nų, švogerį Stanislovų Dan- 
brauskų ir jų šeimų, brolio 
vaikų Stanislovų ir pusseserį 
Onų Daujotienę (VVestvill-, Il
linois) Ir daug kiti) giminių.

Kūnas pašarvotas »505S So. 
Fairfleld Avė. Laidotuvės J- 
v.vks ketvtrtad., gruod. 2 8 d., 
1939 m. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Gimimo Pa
nelės Svč. par. bažnyčių, Ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas J St. Ma- 
rys kapines.

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

Laid. direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138.

A 1 A

ALEKSANDRAS BAGVILAS
Mirė gruod. 24, 1939. 3:30 

v. ryte, sulaukęs senyvo amž.
Gimęs Lietuvole, šuolių ap

skrityje, Vaiguvos parap., Užu- 
pės sodžiuje. Amerikoje išgy- 
no 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Stanislavų, po levais Či- 
zaitė, 2 dukteris: Marijonų, ir 
žentų Jonų Norvainj ir jų 
šeimų ir Elzbietą ir žentų dr. 
F. A. Zuba. sesers vaikus, Ga- 
jauskienę, Raugienę, Pilkis ir 
jų šeimas ir šerelienę. bro
lio dukteris Andrulienę Mari
jona, jos vyrų ir šeimynų. Lie
tuvoje paliko Zajauskienę ir 
jos šeimų ir daug gimimų.

Kūnas pašarvotas 1410 So. 
49th Court, Cicero).

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
gruod. 27 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Šven
to Antano par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos *už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentai ir kiti Giminės ir Pa
žįstami.

Laidotuviu direktorius J. 
Liulevičius, tel. LAK. 3572.

Phoae 9000

•AKT. on. laidotuviu direktoriai 
KELNES-PRUZIN 

••tIbuMm PatanarlmM — Moteris paurnaoja
0S0 W. lfitk Are.

^illllllIlllllllllllllllillllllllllllllliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK
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INSURED
SKOLINAM PINIGUS^. 

ANT 1-MĮJ MORGIČIĮ) r* =
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per = 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 5 
Goversment priežiūra.

Mokame Už 
Padčtus Pinigus

3i%

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AMPC patarnavimas HinDULANbt dieną ir naktį
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.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
nanAUBlA EB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

r\ Y JC A T visoseVz 1 IV r\ I chicagos dalyse

KlamyUte mflaq ratilo proeramo Antradienio Ir 
■ni—rytais 10.M valanda. U WHIP atotlea (1480.) 

Ro Povilą Aaltlmlern.

dykai KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Anttaiy B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Lachawicz ir Senai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
I’hone PULbnan 1270

1. Linlevičins
S. P. Mažeika
Antanas M. Pliillies
i. J. Zūin
Alhert V. Petkus

4348 So. California ąvo. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

3646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. We8tern Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

l



“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio 21, 1940

Chicagt
2345 S.

Šoko!
Kedzie

Salėj
Avė

? —
vusias gerkles karšta kavute 
ir skaniais užkandžiais. Po 
vaišių, kun. .1. Dambrauskas, 
palinkėjo visiems maloniems 
rėmėjams linksmų ftv. Kalė
dų Švenčių ir laimingų Nau
jų Metų, visi kuo gražiausioj 
nuotaikoj su dideliu pasiryži
mu dirbti |,-?r visus sekančius 
metus, išsiskirstė. J. K.

T5HXYTOXS Antradienis, gruodžio 2u. 1939

tai ir. iš Melrose Park, • gų, dangaus ilgėdamasis, auk< 
J Gary ir AVaukegan. Atskirų lodamas viltį amžinai a.psigv

komisijų susirinkimai įvyk
sta sekančiai: Publikacijos ir 
programos komitetas ketvir
tadienį, gruodžio 28 d., 4(116 
Archer Avė. J.L.J.

venti danguje, tas yra šven
tasis. Didesnė žmonių dalis 
yra gyvuliai: Jėzus trokšta, 
kad gyvuliai taptų šventai
siais — G. Papini.

Chicago

IŠ MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
CHICAGOS APSKR. SUSIRINKIMO

Gruodžio 21 <1. “Draugo” 
name įvyko Marijonų Rėmė
jų Draugijos Cbieagos aps
krities priešmetinis skaitlin
gas susirinkimas.

Pirm. A. Bacevičius atida
rė susirinkimų, kviesdamas į prie kauliukai? 
raštininkų perskaityti praeito
susirinkiimo nutarimus, kurie 
buvo priimti.

Visi} pirma, gerb. kun. J.

gi rengiasi prie vakaro sau
sio 29 d. parapijos salėj.

Dievo Apvaizdos parap. — 
M. Bukantienė, O. Bukantai- 
tė ir Pr. Ivanauskienė, pra
nešė, kad smarkiai rengiasi 

žaidimo pra
mogos sausio 7 d. parapijos 
salėj, renka, dovanas ir kvie
tė apskritį atsilankyti.

Taip pat lankėsi ir viešnios
Mačiulioni's pasakė trumpą1 — A. Vaišvilienė, T. Šimai 
kalbelę; taip pat gražiai kai-j tienė ir “Draugo” redakcijos 
bėjo tik kų grįžęs iš misijų narys Jonas Pilipauskas.
rytinėse valstybėse, kun. Juo
zapas Dambrauskas, kuris 
pareiškė, kad nuo dabar jau 
pasiliks Cbicagoje ir darbuo
sis bendrai su rėmėjais, artė
jančio seimo reikalu, kuris į- 
vvks vasario 4 d., 1940 me
tais, Ciceroje, gerb. klebono 
kun. II. J. Vaičūno parapijoj.

Po kalbų sekė kolonijų skv 
rių raportai:

Nprts Side — A. Bacevi
čius pranešė, kad rengiasi 
prie vakaro, 'kurio diena dar 

‘ nenumatyta.
West Side — C. Druktonis, 

D. Gasparkienė pranešė, kad 
smarkiai rengiamasi prie bin- 
go ir dovanų dalinimo vaka
rėlio, kuris įvyks parapijos 
salėj, sausio 1 d., Naujuose 
Metuose, į kurį kvietė apskri
ties su’sirinkimų atsilankyti ir 
praleisti Naujų Metų dienų.

Town of Lake — M. Sudei- 
kienė, P. Turskienė ir O. Sriu- 
bienė, pranešė, kad taip pat 
turės vakarų, bet dar diena 
nenumatyta, ir tikisi gauti 
amžinų rėmėjų.

Marquette Park — B. Ne- 
nartonis, A. Plikei ienė prane
šė, kad turės vakarėlį sausio 
28 d. J. ir A. Pukeilų name.

Cicero — O. Rimkienė ir 
K. Sriubienė pranešė, kad ir-

Po raportų sekė naujas su
manymas, būtent išleistuvės į 
Pietų Ameriką — Argentina', 
didž. gerb. kun. J. Jakaičio, 
kuris sausio 15 d. apleidžia 
Cliieagų ir jau daugiau ne
grįš. Kad atsisveikinti ir pa
linkėti laimingos kelionės ir 
sėkmingos darbuotės, ir ren
giama ši išleistuvių puota 
sausio 7 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėj, 6 vai. vakare. 
Tam darbui išrinkta komisija 
— kun. J. Dambrauskas, A. 
Bacevičius, J. Kulikauskas, 
J. Pilipauskas ir C. Drukte- 
nis. šeimininkėmis įgaliotos 
Dom. 'Gasparkienė ir M. Dru- 
ktenienė, kurios pasikvies į 
talkų sau daugiau geraširdžių 
•moterėlių.

Ant galo sekė valdybos ri
nkimas. Išrinkti: A. Bacevi-1 
č.ius, pirm., C. Druktenis, viee I 
pirm., J. Pilipauskas, T nuta- Į 
rimų rast., J. Kulikauskas, TI 1 
nut. rašt.

Taip pat šiame susirinki
me malonūs kolonijų atsto
vai pasiėmė su savimi laiškus 
ir mandatus, kuriuos stengsis Į 
perduoti vietos draugijoms.

Šiuomi susirinkimas baig
tas ir po įvairių tarimų, dva
sios vadas paprašė į kitų ka
mbarį, kad 'suvilgyti išdžiū-

KALĖDŲ RŪPESNIAI
Tobulumo siekiama, bet nie

kad neatsiekiamu. Taip buvo 
ir su L. U. C. vakaru. Nariai 
jau džiaugėsi galėsiu suruošti 
vakarų naujuose Dariaus-Gi
rėno rūmuose. Programų 
stengėsi padaryti kuo įvai
riausių, kad visus bent kuo 
patenkintų. Iš dalies atsiekė 
tikslo, nes žmonėms labai pa
tiko komedijantai, baletas ir 
dainos. Tik, deja, nebuvo ga
lima. sukelti to įspūdžio, jei 
salė nebūtų buvusi taip nau
ja. Kaip antai, scenerijos 
trūkumai, bloga akustika bu
vo viena iš neigiamų.

Kad užbaigus dienos rū
pesčius ir alkį nuraminus, vi
sa vakaro komisija nuėjo už
kąsti, kur galėtų netrukdomai 
galutinai aptarti likusius rei
kalus, na, ir tarpusavyje pa
silinksminti. Šitoks artimas 
bičiuliavimas, pasirodo, turi 
savo vaisių: Julie Rachens ii 
Kdward Allman būk esu su
sižiedavę. Tų vakarų ypač 
juodu atrodė labai laimingi.

Buvusioji Onutė (vaidini
me), Stella Bartkus, gavo ne
tikėto siurpryzo-dovanėlę nuo 
L.U.C. narių už triūsų ir gra
žų vaidinimų.

Grupė iš L.U.C. narių ren
giasi Kūčių vakarų aplanky
ti savo draugus su kalėdinė
mis giesmėmis. Numatytos 
bent šešios vietos, kur prie 
langų ar durų žada susisto
ję giedoti tol, kol neįsileis į 
vidų ir nepavaišins pakelei-

Kas Šliaužioja po žetnę, kas 
žemėje knaisiojasi, kas med
žiagų myli, tas yra gyvulys; 
kas gyvena žiūrėdamas į dan-

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimai Visiems

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

Tel. Victory 9670

Pastovumas —
Tą 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 Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki 85,000.00 Fcd oralinėje įstaigoje.

M oortstocK, Iii. teis'.ne kaltinamas lg metų Charles Allen 
Dain nužudęs savo globėjų Lester Grath. Kairėj šerifas Les- 

----- (Acme telephoto)ter Edi ilge r. Standard Club
vių. Blanche 
committee pirmininkė, pasi
rūpins, kad giedotojai būtų 
įleidžiami ir atsakančiai pa
vaišinti. Ji labai daug prisi
dėjo ir prie vakaro surengi- 

i mo. Todėl tik Vakaras ir 
praėjo taip sklandžiai. B. P.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENOS KOMITETAS 
VEIKIA

Stann, sočiai 48 asmenys, visi iš čia gimu
sių jaunų veikėjų. Nors įvy
ko daug klaidų šaukiant su
sirinkimų, nes laiškuose per 
klaidų pažymėta susirinkimo 
diena sausio IStų, vietoj 
Gruodžio, taipgi korespon
dencijos, kaip kurios, antrašų 
parodė kitų negu susirinkimo 
vietų, bet reprezentacija bu
vo gera ir valdybos ir komi
teto rinkimai įvyko kaip 
sakyta. Dalyvavo delega-

Pereitų pirmadienį įvyko 
Lietuvių Dienos komiteto su
sirinkimas, į kurį atsilankė

Lifte n to and Advertiae over

NUIDEGH’S YU60SLAV RADIS
FoUt Songs and Matu 
Tantbcrritza Orchettrc

Btettoa WWAJ5, Br*ry Sunday 1 *• S
•86 S. Clark St., Chieagn — H ar. S004

Thermic Machineless 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 Permanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICES BEAUTY 

SHOP
1725 WEST 47TH STREET 

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

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK >1.00 PT.t« n n 
4-5 Kvortos... '»ŪU|

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C. PBINK8A8

MUTUAL LIQU0R OOMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED
RENDON KRAUTUVAS

Rendon Krautuvė ir pagyvenimui 
kambariai užpakalyje. Tinka bile 
kokiam bizniui. Renda pigi.

Atsišaukite; 1943 West Cermak 
Romi, Cliieago.

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

Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
NekentėkitI Žemo per S0 
metą gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c. >1.00._______žemo

FOR SK'N IPRITtt-ri_Ci.ts('S

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Stalion

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

Dabar mokam 31/2% nž P&"
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARDi
FEDERAL 
SAVINGS

■nd
LOAN ASSOCIATIOK 

OP CHICAGO
JUSTIN MACKIEVFICH, Pree.

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui Ekspreso biznis. I.šdirb- 
tas per 20 metų. 2 trokai ir namas. 
Atsišaukite: 2743 West 371h Plaee, 
tel. UAFaycttc 5036.

PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL S7M

m» •• • = » = = —

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIŲ
LIETUVIŠKŲ RADIO
nnnnna.au 18 STOTUS
PROGRAMŲ KO.

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

Chartered by U. S. Government 
8AVTNG3 FEDERALLT 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAU.: 0 iki 5 p. a». Treelad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;00 v, v.

< - _ 1 ......... . -----------------------------------------,1

-————— ' ■■■ ■■ ■ ■■■..................

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS
Statau visokios rųšjca naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau vlsokj taisymo dar
bų be jokio eash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(I.šgaunu geriausi atlyginimų iš 
Pire 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 lp- 
kltės prie;

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IffMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.•vn home op rara furniture” since im
1748-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

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

PARDAVIMUI NAMAS
Forklpzuotl. Turi greitai būti 

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

2 fieto 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 (Urnlkas)

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 0430.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmobtle, 

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

PARDAVIMUI KANARUOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite šeštadieni arba 
sekmadieni: 2341 West 23rd Street, 
1-nias aukštas.

Parsiduoda arba Išmainoma blz- 
biznlavų namų Brlghton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininkų telefonu — Nevada 
8030.

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų namų su garadžlum 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3043 West Jaekson Blvd., tele
fonas Nevada 8030.

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas, naujai 
lšdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prtnceton Avenue.

PARDAVTMUT NAMAS IR BIZNIS
Pardavimui pilnai Įrengta groser
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prlneetoo Avenue.____________ .

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVETKTO Ir ONOS DEVEIKTTftS- 
PUMPUTIENftS (7), kurie gyvena 
Chlcagog mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti J dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2834 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio Iš 
Argentinos parvežtąjį sluntlnĮ.

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis narna,, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
8o. Albany Avė. Atsišaukite: Bever- 
ly 483$. Bergenas,

POCAHONTAS Mine Run Iš ge,analų mainų) 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau-

au už toną .................................................. 97.«»
ETROLEUM CARBON COKE, perkant 6 to

nus ar daugiau, tonos... .97.75. Sales tas ekstra.

nnnnna.au

