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3oo,ooo rusų daugiau prieš suomiu
4,000 RAUDONŲJŲKomunistai tiesia kruvinų

rankų j Amerikos laivynų. ČJ A T 1QTT
Jie nori jame įsigalėti ir su- VV OlrAUJIYlVJV7OL3

KOPENHAGENAS, Da- naujins savo puolimus Kalia 
nija, gr. 27. — Žiniomis ir šone, kur tomis dienomis rau 
Suomijos, raudonųjų pajėgos donieji buvo supliekti. Girdė- 
Suomijos šiauriuose vietomis
buvo priverstos atsimesti net 
iki Rusijos pasienio. Trijų

airdyt Amerikos prekybų.

Spalių 20 Mb iš Europos at
plaukė Amerikos laivas “A- 
cadia”. Jame buvo 520 ke
leivių. Jų tarpe 482 Am. pi
liečiai. Kai laivas pasiekė 
uostų, pasipiktinusių keleivių 
didelė grupė smarkiai užpro
testavo prieš jūreivių,, neda- 
vanotiną tarnyboje apsileidi
mų ir jų tarpusaves kumščių 
kovas. J. Am. V. Jūrų Komi
sija ėmėsi tirti dalykų.

Jūreivius sugadino įsis
praudę j jų tarpų komunistai.

ta, kad Sal’a šonui sovietai 
sutraukia iki 300,000 kariuo- 

tirštomis masėmismenes ir
parų vykusiose kautynėse pu|s ^u,;M,įus. Matyt, Maskva
raudonieji .prarado’ daugiau norį “šapkami zakidat” (ke-
kaip 4,030 karių nukautais ir purėmis nugalėti) suomius.
sušalusiais. I , • « >, * •c< . , . , _ , Kalbama, kad Kalia šonuiSuomių karo vadovybe ta-
čiau patyrusi, kad Maskva 
ten siunčia naujų armijų 
prieš suomius.

Suomių vadas šiauriuose 
maj. gen. Martti Vallerius v-

sutraukiama parinktina rau
donosios armijos dalis, kuri 
esanti Stalinui ištikimiausioji 
ir narsiausioji.

Suomiai pasiryžę n bu ja

Didelis keleivių laivas tu
rėjo išplaukti iš San Francis- 
co uosto. Jis turėjo plaukti 
apie žemę. Turėjo 812 kelei
vių. Netikėtai prieš pat iš
plauksiant laivui, atlipa iš 
mašinų skyriaus ratų tepėjas 
ii- praneša pirmajam oficie- 
riui, kad jei jis nepašalins iš 
laivo vyriausiojo inžinie
riaus, tai mašinų skyriaus 
darbininkai paskelbs streikų. 
Tas pranešė kapitonui, o tas 
Linijos Uosto kapitonui. Rei
kalavimas nepatenkintas. Ma 
šinistai tepėjai — “juodoji 
gangė” išlipo ant kranto. 
Laivas neišplaukė, keleiviai 
persikraustė į Japonų laivus.

Tai komunistų darbas. Jie 
sabotažuoja, — tyčia kliudo 
ir gadina Amerikos prekybų.

Pernai vasarų turėjo iš
plaukti prekybinis laivas į 
Liverpoolį, į Angliju. Buvo 
15 min. po vidunakčio į sek
madienį. Kai laivo kapitonas 
pradėjo įsakinėti suimti nuo 
krantinės laiptus, virves ir iš 
plaukti, atlipa pas jį juodu
kas vaikinas iš virtuvės ir 
praneša kapitonui, kad lai
vas neišplauks iš uosto, kol 
kapitonas nenupirks virtuvei 
elektrinį kavos virdulį patar-

ra nuomonės, kad sovietai at- Veikiai apsidirbti.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
IŠTIKO TURKIJĄ

ANKARA, gr. 27. — Šiur
pus žemės drebėjimas šian
dien rytų ištiko šiaurinę A- 
natolijų.

Pranešta, kad eilės sodybų 
sugriauta, skutai žuvusiųjų.

Tikresnių žinių dar negau
ta apie nelaimės didumų, nes 
nutraukti susisiekimai.

Ir čia atjaustas nemažas 
žemės supurtymas, bet nuos
tolių nepadaryta.

Visuose nelaimės ištiktuo
se plotuose tūkstančiai žmo
nių iš sodybų paspruko į lau
kus. Kurie nesuskubo apleis
ti namų, tie arba žuvo, arba 

i sužeisti.

ŠIANDIEN POPIEŽIUS
ATLANKYS KVIRINALĄ

ROMA, gr. 27. — Praneš
ta, kad rytoj, ketvirtadienį. 
Šventasis Tėva’s Pijus XII at 
lankys Italijos karalių Kvi- 
rinale. Tai bus revizitą.

SEKRETORIUI HULLIUI
TREČIAS PADĖJĖJAS
WASHINGTON, gr. 27. — 

Buvusį Belgijai ambasado
rių J. E. Davies prezidentas 
Rooseveltas paskyrė valsty
bės sekretoriui Htrtlini speci
aliu padėjėju tvarkyti skubo
tas 'karo problemas ir spręsti 
tarptautinės prekybos klausi
mus.

Naujas savo pareigas Da
vies, kaip pranešta, pradės 
eiti apie sausio 10 d. Po
draug jis ir toliau pasiliks 
ambasadorium iki bus kitas 
paskirtas.

Valstybės sekretorius Hull 
ir be Davieso jau turėjo du 
padėjėju prekybos klausi
mams spręsti. Dabar turės 
tris.

Hitleris |(viduryj) 'kalbasi su savo kariais vakarų fronte Kalėdų vizito metu. (Aeme te- 
lephoto) '

ANGLIJA PAKRANTES
APJUOSIA MINOMIS
LONDONAS, gr. 27. —

Pranešta, Britanija savo ry
tinius pakraščius apdraudžia 
vandeninėmis minomis. Minų 
sritis nuo 30 iki 40 mylių 
plati ir apie 500 mylių ilga, 
pradėjus anglišku sąsiauriu 
ir baigus šiaurinėmis salomis. 
Kai kurioeb* vietose paliktos 
siauros perėjos, žinomos tik 
britams. Pažymima, kad per 
minų laukus, negalės prasi
veržti nacių povandeniniai 
laivai.

Keletas mylių pakrantėmis 
palikta laisvų, kad naminiai 
britų laivai ten galėtų be bai 
mės plaukioti.

Nacių paskleistos minos 
baigiamos naikinti. Ir bu's 
budima, kad daugiau jų ne
būtu suleidžiama.

PRANCŪZAI SUMANO 
SKALDYTI RUSIJĄ
PARYŽIUS, gr. 27. 

Prancūzų pusoficialus laik-i 
rastis Le Temps iškelia su* 
manymų Rusijų (ne Vokieti-* 
jų) suskaldyti į eilę nepri* 
klausomųjų valstybių.* Šis si 
manymas daromas tuo sume
timu, kad Rusijų susnaldžii 

i į dalis Vokietija negalėti;
I gauti iš ten pakankamo kie
kio aliejaus, arba to žibak 
gavimas būtų visiškai užda
rytas. Tuo būdu vokiečių me- 

; chanizuotos pajėgos būtų su* 
paraližiuotos ir po to nebūtų 
sunku nacius 'suklupdyti.

Prancūzai Rusijos skaldy* 
mo sumanymų iškelia įsitiki* 
nę, 'kad sovietai kariniu žviL- 
giu yra supuvę. Tai įrodo Ma 
skvos pasišovimas užkariau* 
ti Suomiją. Aiškėja, kad so* 
vietų giliai įvertinama rau
donoji armija yra perdėm su

ŠV. KAZIMIERO SESELES 
APSIGYVENO VILNIUJE

pasimelsti ir prie stebūklin-1 k,iftrnsi( neturi'reikalingo kaLietuvoje įsikūrusioji Šv. 
Kazimiero seselių kongrega
cija praplėtė 'savo darbuotę 
neseniai išlaisvintajame Vil
niaus krašte, sutikdama ves
ti didelę Aušros Vartų mo
kyklų, 'kurioje yra 10 klasų 
su 460 mokinių.

Šiais metais prie mokyklos
yra trys seselės, gi mokytojų 
daugumas — vietiniai pasau
liečiai.

gojo Dievo Motinos paveikslo rinio Kiekvienos
Aušros Vartuose, ir prie Sv.! mažosios val.styb5s įSmokslin- 
Kazinuero karsto katedroje. ta kariuomenė leng.

Lietuvos Šv. Kazimiero se- vai triuškinti. Raudonoji ar-
ii, vienuolija išsivystė iš A-1 mija netekogi jokios reiki. 
merikos Šv. Kazimiero sese
rų kongregacijos. Pradžioje 
joms vadovavo amerikietės: 
seselė M. Immakulata ir vė
liau seselė M. Angelą. Dabar 
toji kongregacija yra visiš-

mės. Politiniij komisarų va- 
daujania ji negali Įtarianti.

Kadangi mokinių daugumas t kai savystovi ir jų tvarko to 
lietuvių kalbos nesupranta, krašto lietuvaitės vienuolės,
todėl, koliai bus pa'sivyta 
Lietuvos mokyklų programa, 
pamokų daugumas ir toliau 
bus dėstomą lenkų kalba.

su sesele M. Alfreda-Dobri- 
laite — generale viršininke. 
Be tinklo vedamų pradžios 
mokyklų Lietuvoje jų pats

Kalbama, Jo Šventenybė 
tarsis su Italijos karalium 

nautojams. -Aišku, — vidų grąžinti pasauliui taikų, 
naktis, visa uždaryta, pir-
kt nėra kur. Ir štai pataman 
tojai, kelių komunistų suagi
tuoti, apleidžia laivą. Laivas 
neišplaukia.

VISI BALSUOTOJAI
UŽ STALINĄ

MASKVA, gr. 27. — Stali
no rajone sekmadienį įvyko 
sovietui atstovo rinkimai. Ma

Komunistai kuria savo “ee skvos laikraščiai praneša.

VEIKIA SOVIETŲ
LAKŪNAI

HELSINKIS, gr. 27. — So
vietų lakūnai dar ir šiandien 
bombardavo kai kuriuos Šuo 
mijos miestus. Tammersforse 
sunaikinta pora pastatų. Dau 
gumas bombų nukrito į lau
kus. Vienoje vietoje užmušta 
tik viena varna.

PASKANDINTAS ISPANŲ
LAIVAS
LISABONA, Portugalija, 

gr. 27. — Vokiečių oficiali ■ 
žinių agentūra praneša, kad 
Portugalijos pakrantėse pas
kandintas ispanų laivas Pe- 
rez. Žuvo ir 48 vyrų įgula.

BERLYNAS, gr. 27. — Na
cių policija gyventojams įsa
kė laukiant Naujų Metų ne
triukšmauti po 1:00 naktį.

Menka Prancūzijos paramales’’ jūreivių tarpe, pasikin- j kad balsavo 2,972 turį teise
ko juos ne kovai už geresnes balsuoti “‘piliečiai” (komu-h j • 1*0 •••
algas ar trumpesnes valan- nistai). Tr visi balsai paduotu FclUClOriŲjy Hptiyktcll OU01H1J31 
das, bet laivynui pavergti. Ir už Staliną. Kitaip ir negalėjo
pasitaiko, kad ne kapitonas būti. ' I PARYŽIUS, gr. 27. - ta eilė raudonųjų vadų. Sa-
laivą valdo, bet pečkurių 
“sovietas” nurodinėja kapi
tonui. Laivynas ruošiamas sę 
mišiui, revoliucijai.

24 ŽUVO
JUODOJE JŪROJE

NUKELDINS 80.000 
GALICIJOS ŽYDŲ

PARYŽIUS, gr. 27. — 
Vietos žydų sluoksniuose gau 
ttf ■žinių, kad 80,000 Galicijos 
žydų, gyvenusių Vokietijoje

Prancūzijos vyriausybė Šuo- koma, jie bus traukiami karo 
mijai pripažino du milijonus teisman, 
frankų kredito įsigyti ginklų

TSTANBULAS, gr. 27. — ilgiau kaip 31 metų, bus nu- 
Juodojoje jūroje audra su- keldinti į sovietų užimtą ry- 
lamdė turkų , prekinį laivą tinę Lenkiją. Iš tenai gi bus

ir karo medžiagos.
Prancūzijai gilia įvertina 

suomių nnrsu»mą ir ištvermę 
gintis nuo raudonųjų užpuo
likų.

Turima žinių, kad dėl rau-

Prancūzijos pripažintas Sno 
mijai kreditas yra menka pa
rama. Du milijonai fr. apie 
54,000 dol. Jei Prancūzija 
tik tiek išgali remti Suomiją, 
tai jai trūksta reikalingo nuo 
širdnmo. Antai, Šveicarija

Kazilirmak. Su larvu žuvo 24 
turkų įgpla,

repatrijuota apie 150,000 vo
kiečių.

donosios armijos nepasiseki- viena nukentėjusių 'suomių 
mų kariauti su suomiais iš šelpimui pasiuntė apie 25,000
karo fronto Maskvon atšauk- dolerių.

Šv. Kazimiero seselių bu-1 žymusis darbas — tai vedi- 
veinė Vilniuje yra prie pat mas didelės ir pavyzdingos 
katedros ir netoli Aušros mergaičių gimnazijos Kaune, 
Vartų stebūklingo paveikslo į kurių savo dukteris siunčia 
koplyčios. Todėl jų pamaldų- net nuo tikėjimo nutolę tė- 
inui gaivinti bus daug progos vai.

DŽIAUGIASI NAUJA 
BAŽNYČIA

TIRKŠLIAI. — Prieš tre
jetą metų sudegus senajai 
medinei Tirkšlių bažnyčiai, o 
sykiu ir varpams, vietos kle
bono kun. Kielos pastangomis 
ir rūpesčiu parapijiečių bei 
kitų geradarių aukomis, tirk
šliškiai turi naują, erdvią mū
rinę bažnyčių ir naujų didelį 
varpų. Tirkšliškiai džiaugiasi 
naujųja bažnyčia, kuri bus at 
spari gjaisrų pavojams.

VĖLIAUSIOS
BERGENAS, Norvegija, gr.

27. — Norvegų laivas For- 
wood Šiaurės jūroje susidau
žė su nežinomu povandeniniu 
laivu. Forwood paskendo. Ma 
tyt, ir povandeninis laivas 
nugarmėjo jūros dugnan. Sa
koma, jis apsivožęs. Forwood 
įgulos nariai išvaduota.

MASKVA, gr. 27. — Sov. 
Rusija šiandien vakarą pa
šaukė karo tarnybon daugiau 
atsargų, kurių dalis bus siun 
čiama prieš Suomiją, o kita 
— Balkanų pusėn. Kalbama, 
kad su pašauktaisiais sovie
tai turėsią sumobilizavę apie 
puspenkto milijono vyrų.

BERLYNAS, gr. 27. —
Naciai praneša, kad Vokieti-

BERLYNAS, gr. 27. —
Karaliaučiuje areštuota vo
kietė už jos susibičiuliavimą 
su vienu karo nelaisviu. Nu
teista 10 metų kalėti.

LOS ANGELES, Cal., gr. 
27. — Čia šiandien atjaustas: 
žemės drebėjimas.

MASKVA, gr. 27. — Čia 
atvyko bulgarų prekybos de
legacija tartis prekybos Nu
tarties klausimu.

______________
LONDONAS, ir. 27. — Ka

rinės ekonomikos ministras 
paskelbė, kad D. Britanija 
jau pasirašius prekybos su
tartį su Švedija.

MADRIDAS, Ispanija, gr. 
27. — Žemės drebėjimas iš
tiko Tangierą, Marokoj. Sa
koma, yra daug žuvusiųjų,

ja iš Rusijos jau gauna gele-į Sugriauta parduotuvė, ban- 
žinkeliu nemažą kiekybę įvai kas ir kiti keli pastatai 
rių naugių. javų ir skystojo
žibalo.

SNIEGAS ILLINOISO
VALSTYBĖJE
Šiaurinę Illinois valstybės 

dalį ištiko sniegas, bet Chi
eagos nekliudė. Praneša, kad 
kai kur apie viena pėda pri- 

j snigta.

SUGRIOVĖ KOSCIUŠKOS
PAMINKLĄ
PARYŽIUS, gr. 27. — Len

kai gavo žinių, kad Lodziuje 
naciai pačius lenkus privertė 
sugriauti ten buvusį Kosčius- 
kos paminklą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

San SALVADOR, EI Sal- 
vador, gr. 27. — Čia ištiko 
žemės drebėjimas.

ŠVEDIJA PADEDA
SUOMIJAI

STOKHOLMAS, gr. 27. — 
Švedija tikrai padeda Suo
mijai. Pripažįsta jai kreditą 
siunčia savanorius ir mediką 
lines reikmenis.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Nu

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina.

Saulė teka 7:17, leidžiam! 
4:26.



2 n p r n \ s

uDRAUGAS”
T1IE LUTI LAMA.\ DAILY FKIKNU 

AA4 SOUTH OAKLKY AVK., CHICASO. ILLINOIS
Publlahed Daily, Except Sundays

SabacrĮpuolu.: Oue l'cur — >6.00; SU Month* - 
>>■60; Three Months — >2.00; One Month — 75c
Burope — One Year — >7.00; SU Month* — >5.(0 
Onele Copy — > centą.

Advertislng ln "Draugas” brlngs best rasulU.

“DRAUGAS”
ISem# kasdien, ifiskyrua neltmadlenlua.

Freuunit ru.oa Rainu: Jung. Amerlkoa Valatybiae: 
Metama — >0.00; Pusei Metui — >>.60; Trims MOue- 
riama — >2.00; Vienam Mėnesiui — ,76c. Kitoaa vai 
atybSse prenumerata: Metama — >7.00; Pusei lietui 
— >5.00. Pavienis numeris — >c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrabus. 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlsiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespen- 
denejus sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra 
iytl trumpai ir aiškiai (jei gailina rašomaja mašinėlei 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Second-Class Matter March >1, 1(15, at 

Chicago, Illinois, Under the Act of March >, 1>7>.

jį kaltinti. Būtų tiksliau, kad visi, Kurie i Prof. S. Kolupaila
smerkia karus, p. Rocsevelto žygį paremtų.I - • » > T- 1 t •• •

Pastebėtina, kad didžiosios protestantų JjmUPIS MŪSŲ KultŪtOS IStOtl 131 
sektos ir žydų religines organizacijos pri-l O • J
tarė p. Roosevelto paskyrimui personalinio
atstovo prie Vatikano. Neabejojame, kad 
tam pritaria ir plačioji visuomenė, kuri 
griežtai stovi už pastovios taikos įvykdymų.

Baltimorės arkivyskupas M. J. Curley pa
darė tokį pareiškimų: “Sunaikink katali
kiškų spaudų šiame krašte, Katalikų Baž
nyčia ir jos darbai neteks 50 nuošimčių sa
vo reikšmės“. Dėl to, belaukiant Naujųjų 
Metų, kiekvienas katalikas ,turi padaryti, 
nuosprendį — skaityti ir iš visų savo jėgų 
remti katalikiškų spaudų.

Savo straipsnyje “Vilniaus 
įspūdžiai ir patyrimai” (XX 
A. Nr. 253, 1939 XI 3) nuro
džiau tuos nuostolius, kuriuos 
mums padarė Vilniuje, mano 
giliu įsitikinimu, be centrinės

22) Vilniaus ir Naugardu
ko vaivadijų policijos 1919 
— 1935 metų aktai, 8293 to
mai.

23) Vokiečių okupacijos
eooo ,,................... .. teismų aktai, apie 4000 tomų. I
b.o.b.R. valdžios žinios ir lei- • . ,,»• - • i„ ... . i 24) Sovietų valdžios teis-l(limo, Gudijos įstaigų agen
tai. Tada daviau sąrašų tų

Ketvirtadienis, gruod. 28, 1939

Pralaimėjimas Sovietams 
Užtikrintas

“Galingoji” Sovietų Rusija per mėnesi 
buko nepajėgė nugalėti mažytės, trijų mili- 
jonų gyventojų valstybės. Suomiai ne tik 
puikiai išsilaikė, priešus atmušė ir, palygin
ti, nedaugiausia nuostolių tepanešė, bet už
simojo iš bolševikų atimti svarbų strateginį 
punktų.

Suomių narsa ir sugebėjimas laikytis prieš 
milžiniškų bolševikų armijų, Maskvos ponus 
verčia rausti iš gėdos. Jie aiškiai dabar jau
čia, kaip didelę klaidų padarė užpuldami 
Suomiją ir manydami per porų dienų jų vi
sai sutriuškinti. Juk ne be reikalo bolševi
kai ir naujų vyriausybę jau buvo sudarę.

Dabar galima laukti, kad Sovietai prie 
Suomijos sienų sutrauks didžiausias savo jė
gas, geriausių kariuomenę, jai duos gabiau
sius vadus, kad vis dėlto tų užsispyrėlę suo
mių tautų sutreškinti ir save iš tos baisios 
gėdos išgelbėti.

jjct, manyti, kad ir šitokiu atveju
nelengva oul, uugaieti. Jie sidihueu į
jau turi daugiau patyrimo,- jie jau, žino prie
šo silpnybes; jie turi viso Kultūringojo pa- į 

1 šaulio moralinę ir dalinai medžiaginę pa
ramų. O tai labai svarbu. Jau šiandien bol
ševikai turi reikalų ne vien su suomiais. 
Prieš bolševikus visur yra jaučiamas griež
čiausias nusistatymas ir pasipiktinimas jų 
imperialistiškais žygiais.

Jei ilgainiui Sovietams ir pavyks užgrob
ti Suomijų ir jų prisijungti, tuo jie bus dau
giau pralaimėję, negu laimėję. Pasaulis ne
paleis jų nuo gėdos stulpo. Jų žygių niekuo
met neužmirš Tai ne tik Sovietų Rusijai, 
kaipo valstybei, neišeis į sveikatų, bet visas 
komunistinis judėjimas gaus mirtinų smūgį.

Maskvos ponai su Juozu Stalinu prieša
ky, matydami visus tuos savo pralaimėji
mus, geriausia pasielgtų, jei tuoj sustotų 
kariavę ir, atlyginę suomiams padarytus 
nuostolius, taikingai gyventų su visais savo 
kaimynais.

Svarbi Reforma
Lietuvos vyriausybė jau planuoja praves

ti žemės reformų atgautame Vilniaus kraš
te. Seimas jau ir įstatymų išleido. Kai ku
rie laikraščiai pastebi, kad planuojama re
forma neužtektinai yra radikali.

Vilniaus srityje y>ra iš viso 353 dvarai 'su 
54,821 ha žemės ir 46,940 ha miško. Vilniaus 
apskr. tenka 188 dv. su 32,993 ha žemės ir 
18.690 ha miško, Valkininkai apskr. 81 dv. 
su 13,323 ha žemės ir 9,195 ha miško ir 
Švenčionėlių apskr. 84 dv. su 8,495 ha že
mės ir 19,055 ha miško.

138 dvarai turi po 80—100 ha, 101 dv. po 
100—150 ha, 47 dv. po 15B—200 ha, 32 dv. 
po 200—300 ha, ir 35 dv. po 300 ir daugiau 
Pažymėtina, kad Švenčionėlių apskr. yra ma
žesni dvarai už Vilniaus ir Valkininkų. Be 
dvarų, dar yra ir 1,105 kaimai su 146,665 
ha, kurie dar neišskirstyti į vienkiemius.

“L. Aidas”, tautininkų dienraštis, rašo: 
“Vilniaus 'krašte žemės reforma bus vy

turtų, kurių neteko Valsty
binė Wroblewskio biblioteka. 
Dabar patyriau apie Valsty
binio Archyvo išgųbentas bra
ngenybes. Oficialus nuostolių 
sųrašas rodo tokius neįverti
namus istorijos dokumentus;

1) Senųjų akių XVI — 
XIX amžių archyvas apie 
20,000 knygų, tomų, papkių 
ir dokumentų.

2) Muravjovo archyvas, 
1824 — 1915 metų, 16,722 to
mų.

3) Vilniaus general-guber- 
natoriaus kanceliarijos 1781- 
1912 metų aktai, apie 150,000 
tomų.

4) Vilniaus gubernatoriaus 
kanceliarijos 1815 — 1908 
metų aktai, apie 200,000 to
mų.

5) Vilniaus gubernijos val
dybos kanceliarijos 1797 — 
19L8 metų a’ktai, apie 100,000 
tomų.

6) Didž. kunigaikščio Kon
stantino kanceliarijos 1822 — 
1830 metų aktai, 915 tomų.

7) Vilniaus policijos 1812kdoma, išeinant iš to krašto tautinių, kul
tūrinių, socialinių ir ūkinių interesų bei _ 1915 metų aktai, apie 20,- 
oųiygų. xam darbui jau ptisiruošiama visli .000 tomų.
spartumu ir energingumu”. 8) žandarmerijos 1870 —
Pačiame Vilniuje leidžiamas

'“Vilniaus Balsas” sako:
“Žemės reforma Vilniaus krašte vyk

dytina radikaliai, taip, kad kiekvienam 
žemę dirbančiam lietuviui, lojaliam pilie
čiui, būtų gera, prasminga gyventi, dirbti 
ir kovoti dėl Lietuvos”.

laikraštis jggg metų aktai, apie 400 to
mų. »?

Visai teisingai pasakyta ir būtų gerai, jei 
toji reforma būtų pravesta atsižvelgiant į 
daugumos Vilniaus krašto žmonių interesus

Bereikalingi Įtarinėjimai
Kai kurie laikraščiai gana piktai pučia 

Prezidentų Rcoseveltų už tai, kad jis pa
skyrė savo asmeninį atstovų prie V atmano.

Vieni tame mato p. Roosevelto politiškų 
manevravimų; kiti kišimusi į Europos rei
kalus; išstatymų į pavojų šį kraštų įvelti 
į Europos karų; komunistai atvirai pasako, 
kad tai bus žygis, padarytas prieš Sovietų 
Sąjungų.

Bet, reikia pripažinti, kad tie visi puoli- 
na&i neturi jokio pagrindo.

Prezidentas Rooseveltas padarė tokį žygį, 
turėdamas galvoje labai kilnų ir aukštų 
tikslų. Pasiųsdamas į Romų savo asmeninį 

f atstovų, jis nori, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės prisidėtų prie sustabdymo dabar- 

- tinio Europos karo ir kad padėtų įgyven-
; dtoti pastovių taikų pasaulyje.

P. Rooseveltui ir visiems kitiems sveikai 
’ galvojantiems yra gerai žinoma, kaip rim- 
„ tai ir kiek daug rūpinasi taika Jo Bvente- 
Lnybė Popiežius Pijus XII. Taigi, buvo klai
da, kad ligšiol Amerika, kuri nori gyventi 
taikoje ir nori, kad pasaulyje būtų pastovi 

E taika, nesidėjo prie to taikos vykdymo sų-
* judžio, kuriam vadovauja Šventasis Tėvas.
• Prez. Rooseveltas tų klaidų mėgina atitai- 

syti ir dėl to nėra reikalo ant jo pykti ir

Giria Lietuvių Muzikų
Pietų Amerikoj koncertuoja pianistas iš 

Lietuvos Vytautas Bacevičius. Laikraščiai 
jo pasirodymų gerai įvertina. Pavyzdžiui 
Bacevičiaus koncertų Sao Paulo mieste dien
raštis “O Estado de S. Paulo” taip aprašo: 

“Sant’Anna teatre, rečitaly, pasirodė
Seniai laukiamas pianistas prof. V. Bace
vičius. Atliko programų, kurioje buvo kū
riniai šių autorių; Franck, Chopin, Racb- 
maninoff, Albeniz ir kitų moderniškų au
torių, o taip pat ir paties Bacevičiaus. 
Prof. V. Bacevičius pasireiškė turįs negin
čijamų technikos gabumų: geniališkas in
strumento valdymas, muzikos interpreta
vimas aiškus, tvirtas. Visa tai duoda su
prasti ir impresinuoja klausytojų, kaip 
gabus virtuozas aukštoje muzikote litera
tūroje”.
Panašiai atsiliepia ir kiti Pietų Amerikos 

laikraščiai apie niuz. Bacevičiaus koncertus.
V. Bacevičius planuoja ir pas mus, į Šiau

rės Aiuerikų, atvykti.

Ir Jie Džiaugiasi
Naujasis Tilžės Keleivis, atgavus Vilnių 

šitaip rašo: “Visiems lietuviams, lyg daug 
kur jie ir begyventų, ar Lietuvoje, Prūsuo
se, Aimerikoje, ar kituose pasaulio kraštuo
se, šiomis dienomis širdys yra kupinos džiau
gsmo, kad Vilniaus gatvėmis vėl žygiuoja 
Lietuvos narsioji kariuomenė ir vėl ant Ge
dimino kalno jau yra iškelta Lietuvos vė
liava. Taipjau visi tautiečiai džiaugiasi, kad 
lietuviai, atgavę savo 'sostinę, čia nueina ne 
(kaip pergalėtojai su ginklu, bet kaip broliai 
pas brolius, jiems atnešdami duonos, darbo, 
kultūros ir gerovės”.

9) Vilniaus bajorų atstovy
bės XIX — XX amžiaus ak
tai, apie 17,000 totalų.

10) Kauno ir Vilniaus gu
bernijų žemės ūkio ir valsty
bės turtų valdybos 1794 — 
1912 metų aktai, apie 40,000 
tomų.

11) Likvidacinės komisijos 
1832 — 1861 metų aktai, 588 
tomai.

12) Vilniaus Archeografi- 
nės komisijos registratūros 
1864 — 1915 metų aktai, 317 
tomai.

13) Centrinio Vilniaus ar
chyvo registratūra, 1850 — 
1915 metų, 746 tomai.

14) Centrinio Vitebsko ar
chyvo registratūra, 1862 — 
1903 metų, 155 tunai.

15) Minsko apskrities teis
mo 1830 — 1883 metų aktai, 
apie 10,000 tomų.

16) Naugarduko apskrities 
teismo 1800 — 1883 metų ak- 
tai, apie 10,000 tomų.

17) Minsko valstiečių rei
kalams valdybos 1843 — 1915 
metų aktai, 768 tomai.

mų 1919 metų aktai, 1500 to
mų.

25) Kauno Prekybos mo
kyklos aktai, 3 didelės dėžės.

Nereikia būti žinovu, pa
kanka peržiūrėti šį surašą, 
kad kiekvienas suprastų, kiek 
gudai nuskriaudė Lietuvą ir 
jos kultūros istorijos mokslų 
Įsakymas “atrinkti brangius 
istorinius dokumentus” buvo 
pasirašytas A. Kastalskio, 
švietimo skyriaus vedėjo pa
vaduotojo, š. m. spalio 14 d., 
jau po S.S.S.R. — Lietuvos 
sutarties pasirašymo. Archy
vų išgabeno H. Dembinski, 
lenkas, jau 'spalio mėn. 22 d., 
po sutarties ratifikavimo, 
prieš pat įžengiant mūsų ka
riuomenei į Vilnių.

Teko sužinoti, kiek pastan
gų dėjo Valstybinio archyvo 
vedėjau Ričardas Mienickis, 
kiek stengėsi jis apginti iš
plėštų istorinį turtų.

Žinodamas, kiek remia mo
kslų Sovietų Sąjungos vyriau
sybė, galiu manyti, kad Gu
dijos mokslo įstaigoms buvo 
leista pasirinkti jų kraštų lie
čiančios medžiagos Vilniaus 
bibliotekose ir archyvuose. 
Taip pat esu įsitikinęs, tad 
Centrinė vyriausybė, sužino
jusi teisybę, nedovanos gu
dams jų mums padar\ ios 
'skriaudos. Turiu pagrindo 
spėlioti, kad prie tokio ne
gražaus, Sovietų Sąjungų ko
mpromituojančio darbo galė
jo prisidėti kenkėjai savo sla
ptais tikslais. Kam 'kitam ga

ilėjo rūpėti išgabenti Koriko 
archyvų ?

Privačiai teko patirti, kad 
Valstybinio archyvo bylos 
pradžioje buvo kraunamos į 
dėžes; vėliau, neturint dėžių, 
archyvų krovė be jokio įpa
kavimo stačiai į sunkveži
mius, nežiūrint lietaus, ir ga
beno į prekių vagonus. Gele
žinkelininkai tvirtina, • kad 
'kažkur netoli Vilniaus vago
nai pasirodė reikalingesni ki
tiems dalykam's, todėl vietos 
valdžia liepė senus popierius 
išmesti į sandėlį (kiti sako — 
į atvirų laukų) ir palikti sa
vo likimui. Nenoriu tikėti!

Taip palikti Lietuvai bran
gių ii- jai vienai teisėtai pri
klausančių kultūros turtų ne
galima. Mūsų valst. įstaigos, 
kurių 'kompetencijoje yra kul-
tūros turtai, turi tuoj ape- 

18) Gubernijos braižyklos Huoti j g.ggR Vyria.l»ybę, 
chyvaa, 6152 plonai ir by- knri n„ kart. Mrod. Lil,tu.are 

los.
19) Vilniaus vaivadijos 

1919 — 1930 metų aktai, 9085 
tomai ir 93 ants{>audai.

20) 1919 — 1924 storastijų 
aktai: Breslaujos — 944 to
linai, Dysnos — 1251 tomas. 
Ašmenos — 1237 doniai, Pas 
tovių — 8 dėžės su dokumen
tais, Švenčionių — 2486 to
mai.

21) Vilniaus vaivadijos po
licijos 1919 — 1925 metų ak
tai, 8650 tomų.

Dain Apie “DzesĮ»spofitos” Pabaiga
f Nata, kaip “Prašom, prašom paklausyti.)

Stalin, Hitler paklausyki,
Kų aš noriu pasakyti,
Kokių dainų padainuoti,
Kokius vargus išrokuoti.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas,
Kiekviena groja savo dūdas,
Stalin, Hitler, Sta lineli ūsuotas.

Kokius vargus nor’ rokuoti,
Kokias štukas man išduoti!
Ar apie Hitlerio talonus,
Ar Stalino zababonus!

Gražus “Rojus”, Vokios būras ir tt.
Molotovas, Hitler Feuhrer,
Savo sutartis užgyrė;
Polščų nori padalinti,
Lenkus, žydus išvaikyti.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas ir tt
Bekas — lenkų didis ponas,
Didžios pantsvos akamonas,
Į Britaniją keliauja,
Čemberlainų vis maldauja.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas ir tt
Ridzas—Smigias kardų šveičia,
6 Muscickis švarkų keičia,
Nori Prusus užkariauti,
Vokios galybę sugriauti.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas ir tt
Karaliaučius ir Berlynas.
Tai,p kaip Poznane ir Vilna’s,
Prošepanams tur’ tarnauti —
Dar jie nori vis puikauti.

Gražus “Rojus’ , Vokios būdas ir tt 
“Marš na Kovno” balsai skamba,
Per radijų ponai bąiųtnv,
Mes tų Litvų pamokinom,
Žalnierėlius išmandrinom.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas ir tt
Todėl nėra jokios baimės,
Vilna, Tiešyn atneš laimės;
Mūsų laimė prasidėjo,
Kai naudot progas mokėjom.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas ir tt
Mes tų Vokiu užkariausim,
Tauta būsime tauriausia,
Litva—Latvija jau mūsų,
Moža, moža mūsų būsią.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas ir tt.
Dancigo niemcai negausių,
Iš sarmatos net nurausią.
Hitlerį mefe pamokysim,
Visus nacius išvartysim.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas ir tt.
Ginklų fondan zlotai plaukė,
Ridzas vainos kasdien laukė:
Kada jisai laurus pins,
Žiedų pergalės nuskins.

Gražus “Rojus”, Vokios būdas ir tt. 
Bekas, Ridzas garsiai juo'kės,
Kaimiečiai į būrius tuokės,
Kiekviens drąsų ima tokių:
Jis tur’ nugalėti Vokiu.
(Ryt seks įdomi pabaiga). K. S.

(• Jūra, jūra .m

kuri ne kartų parodė Lietu-1 
vai tiek kilnumo ir simpatijų. | 
O mūsų mokslininkai turėtų 
prisidėti prie šio nemalonaus 
reikalo tinkamo išsprendimo.

Žydų Gyvenimas
Liublinas tiek pilnas žydų, 

kad paskutiniuoju metu trau
kiniai su jais iš Liublino 
siunčiami toliau į provincijų, 
ir žydai apgyvendinami apy
linkių kaimuose. Ligi lapkri
čio 10 dienos į tų rezervatų

jau buvo išgabenta 55,000 ?.y 
dų iš protektorato, Vienos ir 
Vak. Lenkijos. Lodzės apy
linkėse dabar laukiama T7T>,- 
000 žydų. Žydai lig 70 metų 
amžiaus, o žydė* ligi 55 me
tų komandiruojami privalo
miesiems darbams; vyrai 
siunčiami kelių tiesti ir prie 
statybų, o moterys panaudo
jamos lauko darbams. Darbo 
laikas žydams nustatytas 12 
valandų. Žydai laikomi kon
centracijos stovyklose, kurios 
aptvertos spygliuotų vielų

tvora k kur drausmė nepąp- 
ra’stai griežta.

Visa naujoji žydų valstybė 
bus aptverta spygliuotomis 
vielomis, kai visi kiti gyven
tojai iš čia bus išsikraustė. 
Ypatingai stipriai bus saugo
jama siena iš Sovietų pusės, 
kad žydai nepabėgtų į tų šalį.

Nesutik■ tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

Sisk ten, kur vvzdis nepa
siekia, Laužk tai, ko protas 
nepajėgia.
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Rašo Antanas Dranginis
jam pagerbt u ves, , buvo

MUSU MOKYKLOS
KAS SKAITO, RAŠO — DUONOS NEPRAŠO.

Waterbury, Conn. Šv. Juozapo 

Parapijos Mokykla
Parapija buvo įsteigta IR- jos yra ištremtos iš savo tė-

83 m. ir pirmu klebonu pos-vynės, taip kaip ir mes, ir 
kirtas kun. J. tebris. 1898 yra vilties, kad jos prie mūsų 
m. vietoj iškelto Žebrio kle- Į vaikučių pritiks.
bonu paskiriamas kun. Pet-I 19P2-3 im. iš Prancūzijos 

buvo atvyko j Hartford, Conn., 10G 
darb-^v. Dvasios seserys. Nuo 19- 

OG m. jų keletas pakviesta 
vesti Šv. Juozapo 
Iš pirmos dienos

ras P. Sanrusaitis. .Tis 
susipratęs, energingas, 
štus lietuvis.

Jis pirmiausiai pradėjo rū
pintis lietuviška mokykla, 
Turtmet dar vietos neturint, 
p. J. Kudirka.davė savo na-

mokyklų. 
susirinko 

322 vaikučiai. Pirma atidary
ta penkios klasės, o paskui'

mų ir ten pradėjo mokyklą j kasmet vis augo viena klase 
(11898 m.). Pirmas mokytojas, 1911 m. išleisti pirmieji ketu-
buvo P. Tsna.

Pastačius bent mažų salę 
ant parapijos žemės, kuri da
bar prikergta prie senosios 
bažnytėlės, pradėta joj mo-

ri graduantai.

1912 m. rugsėjo mėnesi mo
kykla persikėlė į naująja Šv. 
Juozapo parapijinę mokvkla,

Tš pradžių tebuvo tik 8
kyti. Apie tris metus mokė;klasių kambariai, bet tiek 
vargonininkas P. Grajauskas, padaugėjo 'mokinių, kad te
veli nu M. Pačiutė, Jonas Gri- ko paruošti iki 12 kambarių, 
nius B. Bruževičius, J. V.
Kova'*.

LAIMES DAINA

(Tęsinys)
laipsnį,

pa
vikeltas į kapitono

Penkeri metai praėjo, kai 
Marytė išvažiavo. Jurgis jau atliktais darbais, 
buvo ne studentas, bet inži-j Marytė pirmaisiais kar 
nierius. Jis mokėjo gerai or- 'metais bandė išvengti kare 
laivį valdyti, skraidyti pa- bet negalėjo. Jos geriausia 
(langėse. Jurgis daugiausia draugas kunigaikštis. Petrą 
laiko praleisdavo dirbtuvėje buvo mobilizuotas. Maryti 
ir namuose su jauna sesute Jurgį, jau buvo visai užnii| 
Maryte jam rašė laiškų po Susi ir žadėjo ištekėti už Pi 
laiško, bet Jurgis nė į vieną ro kai tik šis grįš iš karo. 
iš jų neatsakė.

i Jau pora mėnesių kai išv
Ji jau turėjo pirmų pasiro- ?/iavo, 0 vis ?ieko 

Marvtė

si ji sveikino ir didžiavosi j

iš 30 ni 
nerimo, j|

nusibodo vienai namuose 
dėti. Ji pradėjo dainuoti 
reivių parengimuose, jų vi 

se. Ji jau buvo ne jo moks-1 karėliu's, koplyčiose ai baS

dymų, jos vardas skambėjo 
per visų operos mėgėjų lū
pas. Jurgis pastebėjo ne vie
nų jos paveikslų laikraščino-

girdėt.

1905 m. pašventintas nau
joji bažnyčia, o senoji paves
ta mokyklai. Buvo vargo, kol 
paruošta klasių ka'mbariai, 
suolai, stalai ir kiti rakandai.
Sunkiausia buvo rasti moky
tojų. Kun. Saurusaitis labiau 
šiai bijojo ir vengė, kad vai
kučiu lietuviškų dvasių ne-
nuslopinti ir nepriėmė' bosi- :kvkla *»" 
siūlančių airių mokytojų. Su- r6dama D- G<,rb- kun- 
rasta gabus vyras VI. Ališau
skas ir dar paskirtas varg.
Kovas, kurie atidarė mokyk
los pirmuosius keturis sky
rius.

Lietuviai buvo ištroškę sa
vo tautiškos mokyklos, tuoj 
pirmose dienose atsilankė 72 
vaikučiai. Tai buvo pirmi mo 
kyklos žingsniai su viešųjų 
mokyklų teisėmis.

Mokymų perima šv.
Dvasios vienuolės.

Kun. Saurusaičio buvo 
troškimas atidaryti pilnų, as
tuonių skyrių, mokyklų. Ne
gaudamas kvalifikuotų lietu
vių mokytojų ir bijodamas 
airių mokytojų, kad nevary
tų airiškų propagandų, pa-

o 1919 m. net iki 17 — (12 
naujoj mokykloj ir 5 senojoj) 
1919 m. mokyklų lankė apie 
1000 vaikučių.
Ką davė mokykla?
Iki 1939 m. Šv. .Juozapo 

mokykla yra išleidu'si į gyve
nimų daugiau 3000 jaunuolių. 
Tš jų tarpo, yra daug kunigų, 
daktarų, advokatų, seselių 
vienuolių, profesijonalų. Mo- 

tn- 
Dr.

Antanų Bružų, kuris dabar 
yra rektorium La Salette ku
nigų seminarijos, Altamont, 
N. Y.

Tėvų Marijonų vienuolyne 
iš Šv. Juozapo mokyklų bai
gusių yra: kun. Antanas Tg- 
nota, dabar studijuojąs anglų 
literatūrų De Paul universi
tete Cbicagoj, klierikas Albi
nas Gurklys, besimokąs TTin- 
sdale kunigų seminarijoje 
Kcks dabartinis stovis.
Dabar Šv. Juozą,po mokyk

lų lanko apie 800 mokinių, 
kuriuos auklėja apie 25 Šv. 
Dvasios seserys. Mokinių 
skaičius paskutiniais metais 
beveik pastovus.

kviečia Šv. Dvasios Kongre
gacijos vienuoles. Klebonas Valantiejus. 
argumentavo: 1). kad joms1 Man teko būti Waterbury 
nerūpės vaiki} nirinti, 2) ir ir aplankyti šių

Viena iš baigusių 1938 m. Šv. Juozapo parapijos mokyklų (abi klasės sudaro 74 gradu- 
antus). Vidury sėdi parapijos vadai: kun. A. K Gradeckas, kun. klebonas J. Valantiejus 
ir kun. B. Gauronskas.

DVI ŽYMIOS ASMENYBES
Rašydama'* apie AVnterhu- 

ry šv. Juozapo mokyklų, ne
galiu praleisti plačiau nepa-

rė Vilkaviškyje. Jis buvo la-Į bourgo universitetų 
bai originalus: didelis blaivi-' įšventintas kai grį: 
ninkas ir vegetaras, labai mė

•minėjęs dviejų didžių para- v'su°ineninj .darbų.
Kun. J. Valantiejus gimęs 

Eržvilko parapijoj, Butkai-
pijos asmenybių, kurių su
manumu ir iniciatyva buvo 
suorganizuota, vedama ir to-kaime 188.) m. Amerikon
bulinama mokykla. Tai yra 
a. a. kun. P. Saurusaitis ir 
kun. J. Valantiejus. Jie savo 
gyvenimų ir darbus pašventė 
lietuviškosios visuomenės

(švietimui ir gerovei.

Kun. P. Sanrusaitis para
pijų tvarkė nuo 1898 metų i- 
ki 1919 m. Jis pastatydino 
bažnyčių, mokyklos namus, j 
parkvietė 'seseris vienuoles, 
sutvarkė mokyklų. Parapijos 
reikalai buvo gana rimtai 
tvarkomi, nors teko susidur- Į 
ti su visokiais nesmagumais,J 
bet buvo stengiamasi nugalė
ti visus keblumus ir atstaty- • 
ti parapijos tvarkų. Kun 
Saurusaitis po 1919 m. kle
bonavo New Jersev, gyveno

lo draugė, bet subrendusi | ny(,iose por Sv
mergaitė. Jurgis bandė k I skambus balsas 
užmiršti, bet negalėjo: vi's kas ■ <javo 
nors jų primindavo.

Mišias. ,To| 
visus sužavi

Kunign 
Ameri

kon, kilus karui 1914 m., lap
kričio mėn.

Marytė, negavusi atsakymo 
į savo laiškus, nutarė Jurgį 
užmiršti ir paskendo sa
vo darbuose, visada savo 
užimta, — visoki parengi
mai, vaišės, pasirodymai. Bet 
kai būdavo viena savo kam
bariuose, prisimindavo švie
siaplaukį Jurgį, tų berniukų,

Pirma vikaravo Waterbu- nuo jaunų dienų išsirin-
rv pas kun. Saurusaitį ir sau ir pasižadėjo už kito 
truputį New Britain. Nuo 19atvyko 1898 m. ir čia ketve 

ris metus dirbo ir lankė va-|19 m- kun- Valantiejus pa- 
karinę mokyklų. Po to, lankė j skiriamas Waterbury Šv. 
La Salette kolegijų ir Fri- i Juozapo parapijos adminis- 

tratoriumi, o nuo 1928 m. 
Į vietos vyskupo Nilan patvir- 
I tiuainas klebonu.

Mokyklų tvarko ir prižiūri Chieagoj. o paskui išvyko į j 
dabartinis klebonas kun. J. '930-1 mi- Šv. Juozapo mokyklos stei

gėjas kun. P. Saurusaitis.

Šv. Juozapo mokyklos salės vidus nuo scenos žiūrint. Vir
šuj balkone matyt kinui įrengimas.

Gerb. kun. J. Valantiejus ap-
mokvklų. rod? mokyklų patalpas, pa

vyzdingas, švaria'* klases, di
džiulę puikių salę, kur yra 
įrengta kinas (tur būt vie
nintelis Amerikos lietuvių 
mokyklose).

Po mokyklos vrn kėglių 
(bowling) alėjos.

Senosiose mokyklos patal
pose yra įruošta apačioje 
■žaidimų salė (žiemos metu), 
viršuj vaikų darželio kamba
riai ir organizacijų susirin
kimų ir posėdžių kambarini. 1

Mokykla yra moderniškai, 
gražiai įrengta ir pavyzdin
gai vienuolių vedama. Ji pra
lenkia daugelį kitų privati
nių ir valdžios mokyklų, to
dėl į jų lietuviai tėvai mie'n 
noru leidžia savo vaikučius.

A. Skirius.

B,

Dabartinis mokyklos tvar
kytojas kleb. kun. J. Valan
tiejus.

Kun. Valantiejus nuošir
džiai rūpinasi parapijos or
ganizacijomis. mokykla ir 
lietuvių spaudos reikalais. Jis 
pastatydino modemiškiausius 
Amerikos lietuvių mokyklos 
•rūmus.

Lietuvos vyriausybė už lie
tuviškąjį darbų išeivijoj 
kun. J. Valantiejui suteikė 
D. K. Gedimino ordinų, kuris 
jam buvo įteiktas šiais me
tais švenčiant 25 metų kuni
gavimo jubiliejų.

Amerikos lietuvių visuome
nė džiaugiasi, turėdama to
kių pasišventusių lietuviš
kam darbui asmenybių, su
prantančių švietimo ir kata- 

| likiško auklėjimo reikšmę 
j naaukojančių tam darbui sa
vo jėgas. A. S.

netekėti. Nevienas turtuolis 
prašė jos rankos, turėjo būrį 
garbintojų, 'kurie žavėjosi jos 
gražumu ir gabumu.

Staiga karas sudrumte pa
saulio ramumų. Iš pradžių 
tik trys tautos tekariavo, bet 
po kiek laiko visas pasauli- 
pasiskirstė į dvi grupes ir 
kovėsi. Jurgis, nežiūrint į 
prašymų, tuoj įstojo į Avia
cijos komandų. Buvo geras 
pilotas ir greit tapo leitenan
tu. Jis mane, kad fronte ga
lės užmiršti Marytę, bet nė 
ta’* negelbėjo. Pirmų dieną 
mūšyje jis visur skraidė,'kaip 
beprotis, ėmėsi beprotišku 
žygių išgelbėti savo draugu* 

' iš vokiečių orlaivių puolimų.
dideliu prityrimu ir 
jis išgelbėjo iš mirties

Vėliau Marytė pradėjo dii 
bti ligoninėje, kaipo slaugė 
Jos maloni šypsena, linksmu 
žodeliai neviena sužeistų kf 
■reivį nuramino. Visi norėją 
Marytės — o ji 'mažai ir t€ 
miegodavo, — prie vieno 
prie kito sėdėdavo per naktis

Vienų dienų į ligoninę at 
nešė 'sunkiai sužeistų kareivį 
Niekas nemanė, kad jis ii 
liks gyvas. Tai buvo Jurgis 
Vokiečiai jį padangėse pašf 
vė, bet jam pasisekė dar m 
sileisti savųjų linijose. Pa 
bar jis gulėjo lovoje be SJį 
monės. Marytė daug 'karti 
praėjo pro jo lovų, bet j<] 
veidas buvo uždengtas ir nt 
galėjo pažinti. Draugai 
aplankydavo ka'sdienų. Marvl 
tė iš jų sužinojo, kad tai yri) 
narsus kapitonas, kuris 
savo žygius nekartų buvo a{ 
dovanotas. Be to, ji sužinol 
jo, kad tas kapitonas vr| 
Jurgis, jos jaunų dienų draų 
gas.

Praėjo savaitės. Jurgi! 
sveikata 'stiprėjo, jis nerįmi 
vo, norėjo greičiau grįžti 
savo ekskadrilijonų. Jis jai 
buvo beveik pagijęs, tik da| 
skaudėjo galvų ir raiša vi<

Savo 
drąsa
nasrų ne vienų savo draugų. į na koja, kuri tebebuvo sura 
Jis nušovė tris vokiečių or- ščiota. Marytė jį labiausiai u 
laivius. Buvo apdovanotas kitus prižiūrėdavo, 
už narsumų. Draugai surengė (Bus daugiau)

Kviečiame Bendra
darbiauti!

I
Maloniai prašome seselių 

mokytojų, mokinių, studentų 
visas žinias apie mokyklų į- 
vykius, parengimus, sukak
tis, įdomins fotografijas ir 
kitu'* straipsnius prisiųsti 
šiuo adresu: “Draugas” (A., 
Skirtui), 2334 So. Oakley A- 
venue, Chicago, III. Jie bus 
panaudojami “Mūsų Mokyk
lų” puslapyje. Dėkojame iš 
anksto ir laukiame.

ftv. Juozapo pradžios mokyklos 
ratelis.

vienus lmseball mėgėja

;w**a.*e
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
astabos atsakomybės pajautimų už sa

vo veiksmus.
Žmogaus palinkimai, kūno _____
dvasios pajėgumo galia vy- šiuo metu viso pasaulio lie

psi palaipsniui. Didelės jta- tuvjaį via susirūpinę Vil- 
s visam žmogaus amžiui niaus reikalais. Bolševikų a- 
ro jaunatvės aplinka. Mo- pį, į,, savo pastogės ne- 

ykla formuoja vaiko cliarak- tekę mūsų tautos vaikai sau 
irį. Aukštais idealais persi- i<įnsi amerikiečių pagalbos, 
nę mokytojai sugeba įskie- pįttsburglio lietuviai kunigą) 

leidimųyti jaunimo sielose meilę da
liui, norų pasiaukoti kitų 
įbui, ištikimybę Dievui, gi
ltajam kraštui ir savo tau- 
ii.

Praeitų savaitę Apvaizdos 
line buvo išrausta pirmoji 
lėna naujos akademijos pa
utams. Šv. Pranciškaus še
rys vėl užsimojo dideliam,

savo vyskupo 
padaryti vilniečiams rinklia
vų bažnyčiose. Rinkliava, ro
dos, įvyks 'sausio 11 d. Būki 
me pasirengę išlaikyti tauti
nio įsisąmoninimo kvotimus.

J.

gavo

inžinierių. (Acme telephoto)

ksta gruodžio 28 d. Šv. Filo Kolonijos korespondentas bažnyčioje, bėgo visi į savo
menus kapuose.North Side

Pasikartoja žinoma tiesa, 
Štai, šv. Kalėuos, kurių j.aj nejįnoiMe neį laiko, nei

sunkiam darbui. Pastatyti j ? pra^S°’ nU' vietos, kur mirtis mus gali
J įslinko amzinastin. Negalima! .....

n,s šunta,n. mergai^ ,no-‘ kad 8ieme, KalWlJ Ku-
kl,. reikalingas didelis ka, buvo gana įapMhl.
talas. Patys niūrai atsieis v r>- -rgos, ypač Piemenėlių Misios 

12 valandų nakties. Dar nei
vienais metais tiek žmonių 

žmonių duosnumu, sesutės, . . . , „ . v. . ....... . [nebuvo, kaip šiemet. Prineš
ta ekstra suolų ir kėdžių ir

Vietinis linki visiems skaity- 
i tojams Pittsburglio Žinių li- 
I nksmų ir laimingų Naujų Me
tų. Vietinis

namus pasidžiaugti šeimyni
nio židinio džiaugsmai'.?. Su
grįžę šventėms iš tolimų mie

tūkstančių dol. rasitikė- 
įmos Dievo Apvaizda ir ge-

Te Aukščiausias būna ja. 
gailestingas, nes ji mirė eida
ma pagarbinu Kūdikėlį Jėzų.

Sirguliuoja Piukiene seno

Bridgeville
Šių metų Kalėdos paliko 

praeities momentas. Jos nu-

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALitiY AKIUI 
LIETUVIS

Su v Irt 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

stų vaikai, kuteno senų tėve
lių jausmus, kėlė ūpų džiugi
no širdis.

Kalėdos praėjo, bet mes 
laikinai pasilikome čia. Bū-

lIFTUVTAt DAIO'ARA’

asiryžo užsitraukti niilžiniš- 
'skolų. Priseis jom daug 

dirbeti, daug nemalonumų
įkelti, dvasinių ir fizinių jė- Bažnyčios papuošimu, ypač 
,ų išeikvoti, kol finansinė na- didžiojo’ altoriaus, visi gėrė
tą šiek tiek palengvės. Bet J08** seserų Pranciškie-
os drąsiai žiūri į ateitį. Lig-nuopelnas. Jos kur tik ra- 

1 Dievas laimino kiekvie- nkas prideda, viskų pakeičia, 
jų žygį. Jaunai kongrega- 'padabina ir patvarko. Laimi- 

ijai be dangaus pagalbos ne-Įn«Os tos parapijos, kur nuo- .ives> 
■ūtų buvę įmanoma išvystyti I apsigyvena ir dirba sese- 
avo darbuotę trijuose konti- rys-
tentuose. Kurie arčiau pažį- j Vargonininkas rūpestingai 
ta Šv. Pranciškaus seseris, prirengė Kalėdų giesmes, pa-

vis tiek daug turėjo stovėti.

biznierio Jono Pmkio žmona, j sinese su savim į amžinantį 
Regis turės pasiduoti opera- dar vienus- mūsų amžiaus me

tus. Ypatingas liūdėsis su-cijai.
Labai sunkiai serga žinoma 

N. S. biznierio Vlado Sadaus
ko žmona. Randasi Aileglieny 
General Hospital.

i\auji Melai te visiems at
neša sveikatos ir laimės, o 
mūsų ievynei gerbūvio ir lai-

tebisi jų iniciatyva, drąsa ir 
jtvernie.

VVest bnd
Gruodžio 21 d., Šv. Vin

cento moterų klubas turėjo 
draugiškų vakarėlį, kurį su 
skaniu užkandžiu suruošė Ali- [ 
skė ir Petraitienė.

spaudžia žmogaus 'krūtinę, 
kada prisieina tarti kam pas 
kutinis sudiev. Kažin koks 
nejaukus, bauginus jausmas 
neduoda mums ramybės, pa
lydėjus šias Kalėdas į amži
nų kelionę...

Kalėdos yra džiaugsmo šve
ntė. Linksmai praleido ir šios 
kolonijos lietuviai katalikai 

Po

rl priežastimi 
svaigimo, aklų

galvos

elektra, parodančia mažiausias k lai 
laa SpeclalS atyda atkreipiu 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Nedėliomis pagal
linu

sikvietė talkon porų smuiki
ninkų: panelę Kurouski, Mi- 

Ateitis priklauso nuo daba-|lerh* sūneli ir žindmų North 
ties. Kokių sėklų pasėsime ^de orkestros vedėjų Jonų 
iandienų, tokio vaisiaus su- Vainauskų ir garbinome Kū- 
ilauks rytojus. Kuomi būsi- dikėli Jėzib kaiP šv- 1<aštas 
įe neveidmainingai susirūpi- s’ko, visokiais instrumentais.

patys, tuomi sielosis ir a- Kalėdų gerų nuotaikų tru- 
eities žmogus. Priaugančioji .pūtį pagadino netikėtai atsi- 
arta yra senosios kartos kū- lankiusi mirtis, kuri savo au- 
ikis. Senoji karta atsakys kų pasiėmė prie pat bažny- 

>rieš Dievų už jaunųjų dva- čios durų. Tuja auka buvo 
Tos kančias ir nu'krypimus. Ona Ligeikienė, 48 metų am- 
}v. Pranciškaus seserys dir- žiaus. Ji ėjo Piemenėlių šv. 
m ir aukojasi rytojaus žino-Mišių išklausyti ir ant baž 
|/i. Padėkime joms ugdyti nvčios laiptų sukniubo. Beve-
tunųjų protuose ir Širdyse žant į šv. Jono ligoninę ati- i šv. Kalėdų diena šioje ko- 

į davė Dievui sielų. Gaila, kad Jonijoje buvo iškilmingai mi- 
nieks nedavė žinios kunigui, nima. Bažnytėlė

Kristaus gimimo dienų, 
didžių, įspūdingų

įdrmlau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Gruodžio 24 d. mirė a. a. 
Kazimieras Tamašūnas. Ve
lionis buvo pavyzdingas ir 
stambus parapijos rėmėjas. 
Paliko dideliame nuliūdime I 
mylimų žmonų ir tris dukre- Į 
les. Laidotuvės įvyko gruo- j 
džio 27 d. Palaidotas Šv. Ala- Į 
rijos kapinėse.

Lai gerasai Dievulis 'sutei
kia jam amžinų atilsį.

kuris tuoin tarpu rengėsi za
kristijoj Mišioms. A. a. Ligei
kienė buvo ilgametė Nortli 
Side gyventoja, visiems pažj-

minutes,get NUftlTO. the aplendidi formula, . staillU ir VISU gerbiama. Pa 
osed by thotmands. Dependable—no opiates. J . . , .
Does the work ęulrkly. Mu»t relieve cruel i liko nuliūdltlie VVDl ii' dV’ pain, to your satisfaction. in few minute* or i " • *
your money bark. Don't siiffrr. Ask your I i
druggist today for NURITO on ibis guaran' ce. • dUkieleS.

Į Iškilmingo! laidotuvės įvy-

NEURITIS,;. 
Rheumatism
To relieve torturing pain of Rheumatlum, 
Netirtus, Neuralgla^^or Lambago In a few

Minutes

ir altoriai ‘ 
buvo sesučių artistiškai iš-1 
puošti. Vidurnaktyje ir per 
kitas šv. Mišias bažnytėlė 
skaitlingai buvo lankoma. Ka
lėdų šventę vietiniai labai ri
nitai ir dievotai praleido.

Telefonas YARds 1S7S 
iškil'mių 2403 W b3rd 5L. Chlcajp

DAROME

Bingo vakarai silpnokai bu
vo lankomi, nes prieš šventę 
visi buvo užimti visokeriopais 
darbais. Po švenčių, mano
ma, bus skaitlingiau lankomi.

fe PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

Dėl l’lrkimo — Pataisymo 
Mml rnizavimo

Ar Seno Mortglčio Atmokėjimo
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI 
per Eakral Kavine*, and loan InMirune Corp., Uasliliigton,

ST. ANTHONY’S

INSURED

S ,000. 
. c.

Pirkit Naują Buick
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ
Pirmas ir vienintelis Cbicagoj lietuvi? 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*

Darbai sumažėjo, bet po 
Naujų Metų sako pasitaisy
siu.

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-jan. 21, 1940 

Chicagt, Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

LITHLTANIAN PARISH
BUILDING & LOAN ASSOCIATION

1500 SOUTH 49lh COUIIT
TEL. CICERO 412 JO8EPH F. GRIBAUSKAS, Secretary

”.lafAn*» HEMlnck 688*

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

sutartį

kinic pasirengę pasekti Kalė
das... V.1

^fiao valandos:

10—12 vaL ryte
2—4 ir 6 —8 vai. vakare 
Trečiadieuais ir Sekmadieniai.

Susitari us.

J

Forųuickreiit o... .pk?.
athlete's foo‘ acnbio^, ■ .. u..-i c.įicr ex- 
temally caused skin troubl u=p » orW-fctnoua, 
cooling. antiaeptic, liquiJ L).D. D. ?r^criptK>n. 
Grcasclees, 6tainless. Soothus irritaliOB and 
(juickly stops intense itehing. 35c Uial boule 
provea it, oryour money back. Ask your 
dniggist today f ar D. O. D. PRtscRiPTiON.

Ttl. Yards 8146.
VALANDO8: Nuo 11 iki Ik

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais • 2 iki 4 Ir 7 iki « 

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
9YDYTOJAS IR CHIRURGU

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street• V i IIVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Clccn.
Istradieuiais, Ketvirtadieniais a 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeitadienian

Valandos: 3—8 P. M.TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel OANal 5969

OR, WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Roau
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaz«
ir pagal sutartį.

DR. A. JENKIHS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63 r d Street

» OFISO VALANDOS:
‘ Nuo i — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 
i Taipgi pagal su ta z .į.

Ofiso telefonas PROspcrt 6737
1 Namų telefonas VIRginia 2421

DR. F. G. WINSKUNAS
FHYSICIAN AND SURGSGA 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2346
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res teL Canal 0402

TEL. YARDS 5657

DR. FRANK G. KW1NN
11 (KV1E0UIKKAK)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

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

2-troa lubos
CHICAGO, 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. 9-, 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryteDR. P. J. BEINAR
(beinahIafskasi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rer — Yards 3965 
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

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

Tel YARds 0994
Res. Tel. PLAsa 3800

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Tslmsn Aru
Res. TeL GROvehfll 0617
Office TeL HElflock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitaras

2423 W. Marąuette Road

Tel YARds 6983
Rea.: KENwood 8107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoe tel BEVerly 8244

V DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rasideaeija
8939 So. Olaremout Ars

Valandos 9—10 A. M- 
Nedėliotais pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
PMY8I0IAN and SURGlOH 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS t

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. rak.
Nedaliomis pegal 

Offto TeL YARdi 4787
amu TaL PROepeet 1*M

♦♦♦♦»
KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

KM...*.)

Tai OABal CUK

DR. B1EŽ1S
•YDYTOJAS IR OBURURGAB 

2201 W. Cermak Road

Valandas: 1—t popiat ir T—8 v. «. 

RKIDENCUA
0631 S. CaHfomla Avė.

Offina Phone Rea ami Offim
PROopoct 100 «>W » l^tarm
Vali M pp. ir 74 rak. CANal «7M

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Trodiadieaiaii ir Sokmad

Tai OAHaI 0867
Bes. TeL PROspect

DR. P. I. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rerideneija 6600 So. Artesian Ars. 
VALANDOS: II ▼. ryto iki 3 popie* 

6 iki 9 vakare

TaL YARds 8846

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tk Street 

YaL: nuo 9 ryto iki 8 rakare
Beredoj pagal sutarti

DR. V. E SIEūlINStl
DAHTOTAS

4143 South Archer Avenu

4631 So. Ashland Avė. 
Tai YARds 6994

Pirmadieniais, Trečiadieniais F*

/



Ketvirtadienis, uruod. 28. 1939 t 5

AMERIKOS LIETUVIU 2INI0S
Paminės v. Greičiaus šventes atvyko kun. Petras 
35 metų darbuotę 1 Rimkas, Aliu_____

muzikos srityje Gruodžio 24 d., Šv. Juoza-
CLEVELAND, O. — Sau- 1>O ir šv- Kazimiero draugi

nio 14 d. Šv. Jurgio parapi- ("j° Pli« Sv- Komunijos 
jos svetainėj bus koncertas. *n eurpure . Mišios 7:30 
kuriuo bus paminėta Vinco kino Juozapo draugijos
Greičiaus 35 metu darbo lie- intencija. Šv. Kazimiero ilrau 
tuvių dainų — muzikos meno o*J()S intencija Mišios atlai-
srityje, lietuvių išeivijoje A- 
merikoje.

Clevelande Vincas Greičius 
darbuojasi jau 27 metai. R.

kytos per 
landų.

Kalėdas 10:30 va-

DRAUGAS

Kairėj Mrs. Rutli Happer Phillips Ramsey, 29 m. apklau- 
inėjama dėl savo vyro, George Ramsey, nužudymo, kurisDarbo Lauko

CLEVELAND, O. — Ricli- 
man Bros. Co. pranešė savo 
2000 darbininkų, kad ir šiais 

'metais 'savo darbininkams 
duos dvi savaites vakacijų 
su pilna užmokestimi. Kom
panijai tas atsieis $105,000.

Praėjusių vasarų ši kompa
nija tokiu būdu išdalino savo 
darbininkams $210,000. Ir dar 
priede to, šiais metais išdali
no visų tūkstantį šėrų tarpe 
savo darbininkų. Šėrų vertė 
yra $36,5(1). Kas kartas prie
šai tokias vakacija's savo vi
siems darbininkams iškelia 
didelius pietus.
Statys didelę dirbtuvę

Ohio Chemical Manul'actur- 
ing Co. viršininkai praneša, 
kad ši kompanija Clevelando 
apylinkėje statys vienų did
žiausių tokios rūšies dirbtu
vių, kuri kainuos $8,365,000. 
Jei tas bus tikrenybė, tai dėl 
■Clevelando miesto bus dide
lis pliusas. Ši 'kompanija iš
dirba gerinusius ir baisiau
sius gasus ir kitokius kemi- 
kališkus dalykus, ypač dėl 
karo.

Šv. Vardo draugijos vajus 
puikiai pasisekė. Įstojo į kuo-I e
Pų 96 vyrai. Gruodžio 3 d. 
buvo iškilmingas naujų nariu 
priėmimas, bendri pusryčiai rasttt neSyvas Independente, Mo. (Acme telephoto) 
ir programa. Vajaus pii’mini-i 
nku buvo Viktoras Radzevi-1 
čius. .Jam prigelbėjo: Pranas’
\’rubliauskas, kuopos pirm.,
Viktoras Vitkauskas, Ant J 
Skeris. Jonas Skeris, Jonas 
Abromaitis, Juozas buknia- 
lis, Vincas Belekevičius, tė
vas.

Andrius Kaminskas, Ne- 
wark, N. J., per A. S. Tre- 

i čiokų — $100.
South Boston Lithuanian 

Citizen’s Association, Der 
j Kon. A. O. Shallnų $121.00.

Martynas Veiveris, North 
Grafton. Mass. — $3.00

Liet. Politikos Klubas, 
Kearnev, N. J., per J. V. 
Baltrukonis — $5.00.

Cliffside, N. J. liet. visuo-
Mass. Valst. Lietuviškų menė, per J. Grabauskų ir J. 

Draugijų Komit.. per St. Mi- 
chelsonų — $93.23.

Bakūnų — $71.50.
(Aukojo po $10.00: Šv. 

, Liet. Kriaučių Sk. 149, per pranciškaus D—ja, Am. Lie- 
au iys savaites, kaip kle- Jonft Palaimų, Dorchester, tuvių Neprig. Piliečių Klu

snias gyvena naujoje klebo- 'yi.,^ ^nno. \ . T ta ta. ,... . . , . ’ . ». . Ata»s. — fcou.uu ba's, Moterų L.D.D. 1.0 kuopa;nijoje, kuri stovi toj pačioj, . _r • , ...
Lietuvos Šelpimo Eondas, P° ~ A. Masiulevicius,

Kuri stovi
Kur stovėjo ir senoji,

IVUtlll TlllO £

Namas gražus, ruimin
gas, iš gelsvos spalvos plytų. 
Viduje astuoni kambariai. 
Reikalui esant, užtektinai bus 
vietos dviem kunigam, 
giasi parapi jonai, džiaugiasi 
ir klebonas, kad, po ilgo pla
navimo ir triūso, klebonijos 
klausimas
M ilwaukee 
sižadėjo atvykti 
naujų klebonijų ir 
įkurtuvėse sausio mėnesy.

T. P.

vietoj,
tik gerokai toliau 
vė

, Lau rence, Mass., per Antanų ,E. Dirsė; po $2.1)0 — J. Prie-
Snąpauskų — $100.00. skinis, J. Grabauskas, L. Po-

Hocsick Pails, N. Y., Lie-,eius, O. Skrupskienė; po $1.: 
tuviai per A. Žilinskų — $38. 'O. Stasiukaitis, J. Bakūnas,

Aukojo: A. Žilinskas — $5. J- Burneikis, G. Latvis, K. 
Džinu,A' Domeika — $3.00; J. Ver- 'Grinius, A. Valikonis, Br. 

mautekas — $2.00; L. Albovi- Naudžiūnas, K. Bukaveckas, 
čius — $1.50; iki $1.00; — J. J- Tumavičius, V. Koras, P. 

'Bakaitis, A. Rudaitis, B. Al- Kubilius, A. Januškevičius,
yra realiznotas., R «•» kas J- 'S StaniuĮęaitis R. Pelnas,

r«i I daitis, M. J enuskevičienė, J. K. Derentius, J. \ alikoms,
cvkti nnšventinti Kalinauskas, L. Vennauskas, L. \ alikoms, E. laika, A.pašventinti _ Ir

dalyvauti * J" AlcGrath, S. Labanauskas, Lili, J. Hous, O. Baltrusai- 
■P. Žilinskas, Auna Grinnen,
'J. Lukoševičius, A. Urbonas,

tienė, J. Steponavičius; po 
50 c. — S. Baltuška, K. Trai-

Pavyzdinga lietuvių 
kolonija

Y
‘ Lietuvos Generalinio

1 Konsulato Aukų 
Pakvitavimas Nr. 20

t K. Žilinskas J. Satkevičius, T. 
iVankiP. I

nelis, M. Jazvinekis).

SHEBOYGAN, \VIS. — K a 
ledose, kaip ir kitais metais, į 
pirmos Mišios šv. buvo vidu
nakty. Prieš Mišias įvyko tru
mpas kalėdinių giesmių kon
certėlis. Mažųjų choras taip 
pat sugiedojo 'keletu giesine-

S.L.A. 2 Apskr. Mass. 
Valst., per J. Dvareckų, Wor- 

icester, Mass. — $100.00.
D. Antanaitis, Philadel

phia, Pa. prisiuntė surinktas 
aukas — $6 00.

(Aukojo. D. Antanaitis,
lių prie “Betliejaus”. Antrus — $2.09; po $1.00 — Bankas.

žios buvo 9 vai., trečios — 
ir paskutinės 10:30 vai.

'palaiminimu Švč. Sakrn-

J. Biržietis, A. Bankas, L. 
Kurni rotas).

Bronius Sriubas, Brooklyn,
mento. Klebonui pagelbėt per N. Y. — $2.00.

Klausykite ‘Draugo’ Radio Programų
W Antradieniais

WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

Įdomūs pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos.

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

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

1. Miller. K. Jese- 
vič.ius, St. Za rėčkas, R. Rim- 
kūnas, J. Skorupskas; po 50c.
— S. Žilinskas, St. Kutkus, 90415 
K. Yvanauskas, M. Adomai 
tis, B. Blinstrubas, M. Jene- 
vičienė, C. Devinduonienė. S. 
Aleksonvs, T. Modgabys, J. 
Adomaitis).

Tš viso Vilniaus reikalams 
— $1,626.69.

Anksčiau skelbta — $1,-

Bendrai — $2,710.84. 
Klaipėdos tretiniams. 
Lietuvių Kongreso skyrius, 

Haverhill, Mas1.?., per A. J. 
Naviskų — $115.07.

Įvairiems reikalams. 
Kastantas Stuikis, Balti- 

:nore, Md., per V.V.S. Sky
rių, prisiuntė adv. Nadas Ra

M. By nonas, Ijeyiston, Mai
ne, per dieni'. “Laisvę” $5.30.

Chas. W. YVasilius, Hili
čiais— Plainsville, Pa. — $15.

\ incas Ambrozevicius, Ne- stenis — Šventosios Uosto
wark, H. J., aukojo $1.00 ir 
prisiuntė spalių 9 d. minėji- 

įme surinktus $10.36, iš viso 
— $11.36.

S.L.A. 7 Apskr., Pittston, 
Pa. per A. Galinskų — $10.

Lietuvių Salės b-vės Kalė
dų Egi. Eond., Baltimore Md., 
surinko ir prisiuntė per Onų 
Lukas — $17.10.

(Aukojo: po $1.00; — \Y.
E. Laukaitis, S. Levanavi- 
čius, A. Milauska's, V. Luko
ševičius, S. l/oškevičius, S. 
Butkus, Br. Aleknavičius, J. 
Šakalis, Z. Gapšis, J. Orali
nis, Y. Vaičiūnas, J. Milunai- 
tis su žm.; i>o 50 c.; O. Lu
koševičienė, E. 1 Lazauskas, J. 
Kazakavičius, V. Veizia, A. 
Stankevičius, K. Vaitukaitis, 
S. Mikuckis, S. Yanusha; 
sm. aukų — $1.10).

Antanas Kapris, YVilkes- 
Barre, Pa. prisiuntė — $4.00.

(Aukojo po 1.00; A. Kap
ris, J. Krebauskas, M. Kup- 
ris, E. Aidukaitis).

stat., Laisvės Paskolos bonu 
— $25.00.

M. Aukštaitė, Montreal, 
Kanada — už išplatintus 
VtJE ženklelius — $10.00.

Martynas Veiveris, North

j Grafton, Mass. — Prisikėli
mo Bažnyč. — $3.00.

Pastaba:. Kabeliais išsiųsta 
Vilniaus reikalams:' lapkričio 
14 d. -- $1.00 .00, lapkričio 
•29 d. — $1,000.01); čekiais iš
siųsta; lapkričio 15 <1. — 267. 
45) jų tarpe $84.15 Vilniaus 
reikalams) ir gruodžio 13 d.

I— 679.76) ų; taiųie Vilnium 
reikalams $626.69).

Gen. Konsulatas visiems
geros širdies aukotojams ir . . . . 1 rinkėjams nuoširdžiai dėko
ja-

E izabeth, N. J., lietuvių 
visuomenė (masiniame mitin-j 
ge XII 10) suaukojo, prisiun
tė B. Petručionis — $124.37.

L.B.S. 5 kuopa, Philadel- 
phia. Pa., per J. S. Rainį —1 
$5.06.

K. Kučinskas, Kingston, 
Pa. — $1.00.

Burlington, N. J., lietuviai 
per VI. Lankelį — $19.35.

(Aukojo: Laisvės Mylėtojų 
D-stė — $12.85; ,po $2.00 — 
VI. Lankelis, M. Lupstaitis; 
po $1.(X) — B. Stoškus, K. 
Baiiulis ir $9.50 P. Ketura
kis).

K. Dryžas, Philadelphia, 
Pa., aukojo $3.00 ir surinko

$17.00, Viso $20.00.
(Aukojo: A. Kaniušis, A. 

Juodis ir J. Stankus po $5.;
M. Lopšaitis — $2.00)-.

J. Saulis, Pittsburgh, Pa., 
aukojo $5.00, pris. A. Las- 
tausko $1.00, viso $6.00.

Šv. Vincento ir Povilo 
Liet. D—ja, Yonkers, N. Y., 
per S. Bulžinskų $25.00.

P. Aitutis, Bridgewater, 
Mass. — $1.00.

A. K. Neviackas prisiuntė 
lietuvių iš Norwood, Mass., 
surinktas aukas $15.28.

(Surinkta Liet. A'mer. Pi
liečių D—jos 25 metų sukak, 
proga).

Anibridge Ir Aliųippa, Pa., 
lietuvių auka, prisiuntė J. 
Kinderis — $60.00.

(Aukojo: SLA 169 kuopa 
ir LDS 147 kuopa po $10.00; 
O. Triškienė ir L. Vasiliaus
kienė surinko: Anibridge,
Pa. — $27.50 ir Aliquippa, 
Pa. — $12.50).

Liet. Amer. Pašaipiais Klu
bas, Pliiladelphia, Pa., per L. 
R. Būrų — 25.00.

A.L.D.L.D. 6 Apskr., per 
A. Lipčių, Chester, Pa. — 
$2.50, per Dr. J. N. Simans, 
Cleveland, Ohio — $10.82.
per E. Buslavičių, Nashua,
N. II. — $5.00, (prisiųsta iŠ

PLATINKITE “DHAl ga”

dien. “Laisvės”) viso $18.82. Mūsų Kalba 
J. Pluscauskis, Brooklyn,

N. Y. -- $.25.
Gruodžio 16 d. čekiu 321

dol. .07 c. išsiųsta.

l'ž aukas Generalinis Kon
sulatas nuoširdžiai dėkoja.

Grąžinama į bažnyčias

Juo esi didesnis, juo labiau 
žemink save visame ir ras; 
malonės pas Dievų. Ecc). III

VILNIES (E) — Lietuvių 
i kalha grįžta į Vilniaus haž- 
nyi'ias, iš kurių buvo lenkų 
išguita. Jau laikomo.- lietu
viškos j lama Idos Aušros Var
tuose, Katedroj, Šv. Jono ir 

: Šv. Petro ir Povilo bažnyčio
se.

Don’t look

OLDER
ikan your y ears!

Why be your age? Look younger than your years with 
Clairoled hair . . . with hair that is soft, coloriul, youth- 
like! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol, the iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdressev today and say:

Wril« nont /or free booklet and Iroe a d vice on your hair problem lo 
loan Clair. President, Clairol, Ine., 130 W. 46th St., New York, N. Y.

Šių žiemų... vartokite

Saulės Lempą
grožiui ir sveikatai

U'v IT'S CASY t»

cms

RSff "miHATK

SIMHY...CaHAsYw(Mnb
d?"' ' ta* I" »O’V e»Hta«

S*—T \ U H'k »ti« «t«w
•ollocorl, witb e roęvlor comfc «t o««

OI lh« oltior Votį (imolv corl oi yo» 
comb . . . you comb, witb
ihe olbor yo« cvrl ooiily, oaictlv and 
wilb boavly tbeo Mttac
lion On tolo oi yoyr local 
daoartmonl. vorioly or

< chota įloto.
For «U Yypaa Corto. Magldta,

Savo namuose pasinaudokite saulės 
šviesos nauda... per ištisus metus.
• Įveskite sveikus saulės spindulius i ihIiį su El- 
ektrikiiic Saulės Lcnųia. Ji padeda jaunuoliams 
išauginti stiprius kaulus ir dantis. .Ii padeda su
augusiems palaikyti vasarinį-gyvumų... iluoda pa
trauklių, sveikai atrisiančių spalvų. Padeda visai 
šeimynai j.-dirbti atsĮKiruiną, kada yra stoka sau
lės vitaminų I).

Didelis pasirinkimas $OQ95 
už taip žemai kaip i/“

MAŽAS ĮMOKSIMAS — b&laiMftn |)Iiim maža IS- 
mokf-JInio kaina. IftmokCJimai patORlomla im'-ncsl- 
nėmin hiiiiioiiiIh mii aa\o KIcktrikoM l’alarnuvinio lubų

Visose Apielinkės Ir Didmiesčio Krautuvės-.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
Telefonas RANdolph 1200



IŠ TĖVŲ KRAŠTO

Nauji Stulpai T ietUVOS-j lank>sis Vilniuje. Vilniuje 
D • . nuo seniau veikia lietuvių te-
K, jatras “Vaidyla”, kurs taip
pažy

VILNIUS (E) — Einant 
susitarimu jau statomi stul
pai palei naujosios Lietuves 
ir Sovietų Sąjungos sienos. I

pat atgaivintas ir veiks pa
čiame Vilniaus mieste ir lan
kysis Vilniaus krašto provin
cijoj, kaip kad Klaipėdos te
atras lankydavosi Va'karinės

tautinį susipratimų ir kultū
ra.

Tarp Lietuvos ir Sovietų S n- Į Lietuvos miestuose ir mies- 
jungos stulpų paliekamas 5 toliuose, keldamas lietuvių 
metrų atstumas. Tarp Šven
čionėlių ir Kaltinėnų tiesia
mas plentas. Maišiogaloje su
imta gauja banditų, kita kri- Dosni Charbino
minalinių plėšikų gauja su* j Lietuvių Kolonija 
imta Vilniuje. Juos teis karo i
lauko teismas. Bendrai, Vii-i KAUNAS (E) — Lietuvos 
niaus miestas ir kraštas jau konsulas Cliarbine dr. J. Ja-
baigiamas apvalyti nuo kri- 
•ninaUstų. kurie čia buvo pa
plitę, i lenkai paskutinė
mis savo viešpatavimo dieno
mis iš kalėjitnų paleido visus 
kriminalinius nusikaltėlius.

Smėlynus apželdins 
Miškais

VILNIUS (E) — Iškeltas 
manymas smėlėtų ii- neder- 
ingų sričių ūkininkus Vil

niaus krašte perkelti į der
lingas žemes, o smėlynus ap- 
„Idinti miškais. Šis perkėli
mas bus vykdomas patiems 
ūkininkams sutinkant. Pava
sarį prasidės ždinės nusausi
nimo darbai Vilniaus krašte.

tūlis pranešė, kad Vilniaus 
grįžimo proga Charbino lietu 
vių kolonija (Tolimuosiuose 
Rytuose) nutarė paaukoti Lie 
tuvos universitetui Vilniuje, 
Stipendijų: Fcndui 100,000 li
tų. Ligi šiol jau surinkta 80,- 
000 litų.

I t

DRlVSJs

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . .

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers . . . and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
saudwiches, appetizera and 
salads, too. Nolice the sutari 
new circle-dot design on tbe 
Swankyswig glasses kraft 

„ Spreads come in.

Ketvirtadienis, giuod. 28, 1939

Nepamirškite!

Sparčiai Lietuviškėja
VILNIUS (E) — Čia jau 

įsikūrė nemažas įkaičius lie
tuviškų krautuvių, knygynų, 
kontorų, biurų, įmonių sky
rių ir t. p. Visų tokių krau
tuvių ir įstaigų langai gra-

Kodėl Vokietija 
Kariauja

Anglija jau aiškiai yra pa
reiškusi kokie yra jos karia
vimo tikslai, būtent: sunai
kinti Vokietijos nacių parti
jos valdžią, ir jos valdinin
kus. Šiuo laiku ir Vokietija, 
per laikraštį “Ilamburger 
Fremdenblatt” trumpai nu
stato sekančius penkis Vokie
tijos kariavimo motyvus:

1. Nustatyti savo valstybės 
rubežius pagal tautos etniš
kus, istoriškus ir ekonomiš
kus reikalavimus; sutvarkyti 
savo tautiečių gyvenimo vie
tas ; apgyvendinti vokiečius 
Vokietijoje, tuo būdu ateity
je išvengti visus nesusitiki
mus su aplinkinėmis valstv-

Wortldey namu vidus po gaisro, kuriame žuvo trys jų 
vaikai. (Acme telephoto)] ;

Mrs. Marie Worthley, 22 m. ir vyras, kurių trys vaikai 
žuvo gaisre kilusialm nuo Kalėdų eglaitės. (Acme telephoto)

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

žiai išpuošti lietuviškais mo
tyvais, iškabintos taisyklin-j bėmis dėl tautos mažumos, 
gos lietuviškos iškabos ir vi- 2. Vokietija visam laikui 
duj Skoningai įrengta. Vii- reikalauja savo saugumo už- 
rdaus gatvėse yra įtaisyti ra- tikrinimo vakarų, pietų ir ry- 
»lij • mirsi n tavai, prie kurių tų pusėje.
kas vi’ ikasi. dideli pul- . ...... T ... . . ,, . .. , ,. 3. Atstatyti Lenkiją kaipokai gy .uito.,ų pasiklausyti „ , . , . , , .1v. v. . mažą, atsparią valstvbę, kun|pranešimų, žinių ir lietuvis- . i. r. . _ , .negalėtų vėl būti vakarinių!kos muzikos. Lietuvos Darbo .... .„ . . . ....alstybių išnaudota ir pobti-Rūmai Vilniuje 'steigia pirmą
jį kultūros klūbą. Artimiau
siu laiku j Vilnių išsikelia 
Kauno amatų mokykla.

Valstybine Opera 
Bus Vilniuje

niais bei militariniais sume
timais negalėtų įtraukti Rei
chą į karą.

4. Vokietija būtinai reika- 1 
lauja naujo Europos nesuti- I 
kimų išsprendimo, kuris atei-j 
tyje užtikrintų taiką ir tvar
ką Europoje.

5. Europos taika užtikrina 
ir Vokietijos taiką. Per kelius

Naujų Metų lauktuvių 
“parties”, muzika ir 
užkandžiai

Visi gaus sočiai pas Palu- 
lį, 2320 S. Cicero Avė., ir J. 
G. Slidinėtą, 1500 S. 49th av. 
Abi erdvi vietos Šokiams. 
Grupės, rezervuokite vietas iŠ 
anksto. Smulkesniu parengi
mų bus beveik kiekvienoj ta
vernoj.

Draugystė Lietuvos Karei
vių turėjo priešmetinį stisi-

KAUNAS (E) — Valstyb? 
nė opera bus .perkelta pasto
viai j Vilnių, o dramos teat
ras pasiliks Kaune. Bet ir šimtmečius, Anglija su savo
drmma tam tikrais periodais “galios lygsvaros” politika

yra įtraukusi visą Europą į 
nuostolingus karus. Anglija 
mano, kad ji yra Europos 
politinių klausymu teisėja. 
Dabartiniame kare Reichas 
galų gale aiškiai parodys ko
kią teisę Anglija turi kištis i 
jos reikalus.

rinkimą .pereitą sekmadienį, 
Liuosybės svetainėj. Narių 
atsilan'ke per 50. Be to, pri
sirašė nauji jauni vyrai, tin
kami uniformai. Išrinkta vat- 
dybon 1940 m.: pirm. A. L. 
Matulis, pagėlbininkas C. Ra 
kasius, Jr., nut. rašt. K. I*. 
Deveikis, fin. rašt. Ben Tu 
mavičia, iždininkas K. Andri
jauskas (naujas), trys iždo 
globėjai: Kavaliauskas, J. Jo
cius, P. Orikšelis, maršalka 
J. Pralgauskas. Susirinkimai 
Liuosybės 'svet. kas trečias 
sekmadienis. Naujiems na
riams nupigintas įstojimas 
pratęstas G mėnesiams. Pik
nikas bus Liberty darže pas
kutinį liepos mėnesio sekma
dienį.

Raudonos Rcžės Klubas tu

rėjo priešmetinį susirinkimą 
pirmą penktadienį, Liuosybės 
svetainėj. Narių atsilankė ne
toli šimto ir įsirašė 8 nauji, 
o ke'.etas padavė prašymą: .pri
imti klūban. Nevedusiems iki 
25 metų įstojimas dykai. Pri
imami ir vedę, bet su sausio 
mėnesio susirinkimu užsidaro 
vaju's. Tad, jeigu kas norit 
tapti 'klūbo nariu, pasisku
binkite. Informacijas gausite 
klūbo užeigoj, 4932 W. 14tli 
St. Nauja valdyba 1940 m.: 
pirm. F. .Tasutis, pagelb. C. 
Arasimas, nut. rašt. K. P. 
Deveikis, fin. rašt. B. Trtma- 
vičie, iždininkas A. Petkus, 
trys iždo glob.: B. Yorke, C. 
'Gasi finas ir J. Černevičius. 
maršalka Joe Klimas.

Lietuvių Liuosybės namo 
bendrovės priešmetinis susi
rinkimas buvo trečiadienį, 27 
dieną, savoj svetainėj, 14th 

' St. ir 49tli Ct. Susirinkiman 
bendrovės dalininkai buvo 
šaukiami atvirutėmis. Kiek- 

| vienas turėjo progos dalyvau
ti. Išgirdo atskaitą už 11 mė- 

,nešiu, išsirinko naujus direk
torius ir aptarė visus bendro
vės reikalus. Taipgi tinkamai 
nutarė rengtis prie metinio 
parengimo, 28 dieną 'sausio, 
1940 'm.

Našlių klubas Naujų Metų 
sulauktu ves turės pas Sta
naitį, 1602 S. 50th Ct. Užkan
džiai ir gera lietuviška mu
zika. Prie našlių klūbo .prii
mami ir senberniai. Ak tie 
žmonės, žmonės, ko jie nepra
simano. D.

Kas norėtų dorybių rinkti 
neturėdamas nuolankumo, bū
tų panašus į tą, kurs dulkes 
per vėją neša.

Šv. Tomas Kempietis

%

1940 METŲ

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU PLATI N AM I

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 

ji Gan. Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant
25c 1 1 ietuvą Su Persiuntimu — 30c.

Me i himas Galima Siųsti Pašto ženklais. 

Agentai atsišaukite:

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

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

— ĮVYKS —

SAUSIO-JANUARY 21 0., 1940 METAIS

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

Skelbimai “Drauge’* CLASSiFILD Skvriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

*

KID5

corymcMT inTgKttnnoHnt. ceineon co.m 21^

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S

Sudužusio orlaivio Alaskoj pilotas F. Cnambers. Orlaivyj buvo moteris su vyru 
ir jų 15 mėn. kūdikis. (Acme telephoto).

—
I GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Vist geria ir mėgsta 

AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go- 
S resni alų, kurį ulvardino NECTAR Alne vrs pagamintas ii im 
5 portuotų pirmos riilies produktų

IS Urmo (wholesale) kainomis pristato , alines ir kitas įstaigas. Vi- 
£ -tuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur garante greita ir teisingą patar- 
5 navimą.

| 2423 West 64th St Tel. Hemlock 6240] 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii... imimimiin..... immiimiiiiiini
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KAS GIRDĖT CHICAGOJE
% Aušros Vartai ir 

Kiddush Ha’ Shem “Draugo” Spaustuves Masinu Fondas
Marijonų Rėmėjai 
Smarkiai Rengiasi

WEST S1DE. — Sausio 1

daugelis 
šito kita progų 

Į visi rengkimės 
Rėmėjai visus

zj Vytauto F. Be’iaja/is baletas 
Chicago Women 's Club 
teatreO dabar, tik* •

o Marijonų Žymus Chieagos lietuvis ba| 
susirinkusius letmeisteris Sausio 8 d. 1940 j 

stato Chieagos Wo-|

kitų, kuriuos sužino-

d., Naujuose Metuose, Mari- svečius, kaip vietinius, taip įlietais 
jonų Rėmėjų Draugijos 19-tas ir iš kitų kolonijų, maloniai men’s Club teatre du baletus
skyrius rengia įvairų valia- priims ir pavaišins. šiur ‘‘Aušros Vartai” ir “Kid-
i ų — bingo žaidiknų, pinigi-. dush 1 fa ’ Seni ’ ’, kuriuose į-
nių dovanų dalinimų, balių vesdinama ir tautiniai šokiai,
su įvairiais gėrimais ir aka- Atskaita I Abi baletams tomos parink-,
niais užkandžiais. To vakaro
tikietai smarkiai platinami — 
jų kaina tik 10 centų. Malo
nūs •ve’stsaidiečiai Naujų Me
tų dienų turės gražios progos 
praleisti su kitų kolonijų 

lingais svečiais, linksmai 
lėtų valandų laiko. Vaka

ras prasidės 4 vai. po pietų 
parapijos salėj. Taip pat šia
me vakare išgirsite gražių
dainų.

Teko girdėti, kad musų biz
nieriai — Ben J. lvazanaus- 
kas, Siniano Daukanto Fede- 
ralės Bendrovės, 2202 West

Lietuvių Moterų Di^tgijos 
Apšvietos rengto bazaro, ku
ris įvyko sekmadienį, gruo
džio 10 d-, Lietuvių Audito
rijoj, pusė pelno bu-vo skiria

domios. “Aušros Vartuo 
se” vaizduojamas Vilniaus 
elgeta, kurio karštų maldų iš- į 
klauso stebuklingoji “Aušros | 
Vartų Dievo Motina”. Čia, 
žymu charakteringas lietuvio

tės

Kadangi su Naujais 1940 Metais “Draugas” išeis kasdien 
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.

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

‘' Draugo'' darbininkams atimama teisė laimėti šių De Sotc 
automobtdiaus dovanų.

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

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

KITAS ROSELANDO LIE
TUVIS ŽUVO AUTO 
NELAIMEjE

Antradienio vakare Rose- 
laml Coniniunity ligoninėje 
pasimirė Juozupus Yuknis 
(Yukon), 34 m. aini., kuris 
gyveno 121 Kensington Ava

Yuknis buvo smarkiai su
žeistas Šeštadienį, gruodžio 
23 d. kuomet važiuodamas su 
automobiliu susidūrė su got- 
vekariu prie 117tos ir Michi- 
gan gatvės, Roselande.

PLATINKITE “ DRAf GA ’ ’

PALAIMINTO RAMONU 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
IS angliško vertė

Kun. Ant. M Karui!Skn

Sakyk, o kvaily! Kas yra 
meilė f Jis atsakė: “Meilė y- 
ra tas, kas laisvus įvaro į 
nelaisvę, o tiems, kurie ne
laisvėje duoda laisvę”. Ir 
kas gali pasakyti, ar meilė 
yra arčiau laisvės ar nelais
vės T

ma Vilniaus mikentėjusuems. pal||al,i„,„as ir spontaniSkaS 
Šiuo norime tarti nuošnd- džiallgslll() pasireiSkinms. 
žios padėkos žodžius aukoju-j ..Kil)dusl, Ha’ Shem” pa- 
sioms: E. Nesteckienei
C ūgis, Chaser, A.M.
da, O. Viščiulienė, 
čiulis, M. Sclmltz, M. Petra- 
vieienė, B. Masulionienė, O. 
Paulauskienė, A. Miščikaitie- 
nė, K. Keturakienė, S. Lilei- 

(). Dau-(kiene, 
gin,

, N oi u įĮn|a rytinės Europos žydų1 
gyvenimo-. Čia įeina

Rose Viš-,vįų šokis”, “Pogrctnčikai”,

Kirdeikienė.
Cermak Road, sekretorius, or-,gin> Kata«skienė, K. Ur- 
gamzuoja visus direktorius, bįene, q Demikienė, A. Var-

“Vestu-
šokis

“Kalavijų šokis” ir “Kolo- 
nieikos”.
Subtylus koreografas

Beliajus jau ne pirmų kar
tų stato ir pats paruošia ba- 
letam’s koreografijų. Jis pasi-

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virš. pauk........................... $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš........................$1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais......... 60c
Maldų Rinkinėlis, odos virš......................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš........................... 75c
Jūras Mano Pagelba, didelėmis raidėmis .............$2.53

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Dlincis

J

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Bankie 
tams, Laidotuvėms 

:ir Pnožimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phoue LAFayette 5800

- , »• i - žymėjo subtyluinu temų pa-Visus savo draugus šiam va- AT Pndvbiib.na Al . r, . r ,, , neckiene, M. Lndziuliene, A. Lirinkhne ir koreografijoj. Jo
kanu. Ben J. Kazanauskas v.,i«w'i;pn5 ai Zninb.nė t ,. .T V alaimiene, M. Zo piene, J. j įšpiijynulose žymu liūdnas

.. . , , Valavičienė, 0. Zolpicnė, A. į lietuviškasis lyrizmas ir spor-
pazĮstamų, kurie savo su au- - Kalpokienė, M. yiSėiuUenė, I tani5kumas 5Uristas
pas pei kelia į Smiano Dau- p Liberas, Eva Meneikiene
kanto Federalę Bendrovę, ku- $1<00 auka> p. Balickienė $1 
ri išmoka 3'/2 nuošimčių už auka> Bložienė $1.00 au- 
podėtus ir taupomus pinigus. ka
Taigi, kurie iš lietuvių nori-

, įplaukų šis bazaras davėperkelti pinigus arba gau-
malonėkite krei- $103'00: i5lttid’ susillnr5 vis0 

pe $44.50; viso pelno liko $G0.50.
pas ben. J J KadanSi draugija buvo nu

tarusi pusę pelno skirti Vii- įsitiktinai suristas su Vilniaus
, . . , . ... niaus uukentė juslėms, tad | atgavimu,lomai patarnaus ir suteiks! . d ’

$30.2o ir įteikta Konsului P
n, • ... . .Daužvardžiui per A •MiščiTaip pat į musų rengiamų . ; .kaitienę ir M. Zolpienę.

Ben J. Kazanauskas 
šiuo tarpu susilaukia daug

te
ti paskolas,
ptis į Siniano Daukanto 
detalę Bendrovę pas Ben. J. I 
Kazanauskų, jisai visiems ma
loniai patarnaus
smulkmeniškas informacijas. i

su jude- 
lankstu'mu. 

Keikia tikėtis, kad ir šiuo
se baletuose Beliajus ir jo 
trupė pasirodys visam eavo 
lakiam gracioziškume. Lietu
viams ypač įdomu turėtų bū
ti jo statomas “Aušros Var
tai”. 'kuris gal ir ne visai at-

siu lengvumu ir

vakarų rengiasi ir stambus bi
znierius tavernininkas, Stasys 
Linauskas, adresu kampas 
23-čios gatvės ir Leavitt St. 

Apart viršRuinėtų, bus ir

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Saleje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

Dabar tariame nuoširdų pa
dėkos žodį visiems atsilankiu
siems, kurie duosniai parėmė 
dovanomis ir vaiši rida: įlies 
prie bufeto. Komisija dėkin
ga laikraščiams už talpinimų 
straipsnių ir radio pranešė

jams. Taip pat dėkojame da
rbininkėms: S. Lileikienei, U. 
Katauskienei, Z. Puniškienei, 
O. Paulauskienei ir kitoms.

Bazaro rengimo komisija; 
A. Miščikaitienė, O. Jonikie
nė, M. Viščiulienė, M. End- 
ziulienė, M. Schultz, M. Zol- 
pienė, K. Keturakienė.

Bilietai nuo $0.83 iki $1.10. 
Juos galima įsigyti iš V. F. 
Beliajaus, 514 E. 61st ir 
“Drauge” 2334 So. Oakley 
avė. R.

Reackes decay-rldden “Blind Spots” 
that ordinary pastes, powders . . , 

even water ... may not enter
It's hera! The most dellghtfully dlfferent 
tooth pašte you ever heard ot. Whcn saliva 
and brush touch the NE W formula Listerino 
Tooth Pašte, supercharged with Luater- 
B’oam dotergent, it lnstantly springs Into 
an amazlng "bubhlo bath” that inakes your 
mouth tingio with life. So fine lt surges Into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tlfricesniay nevereven havereached. Cleans 
and polishes areas whcre šonui oxperts say 
up to 98 % of decay starta.

Oct the big 25<t tuhe, or better štili, tho 
douhle-size IOt tultc containing more than 
k ponnd of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Phnrmacal Co.. St. Louis, Mo.

ihi N£W FORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE

STANISLOVAS

DAUKŠAS

Mirė gruod. 25 d., 1939, 4:00 
vai. popiet, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Kaltinėnų par., Gany- 
provos dvare.

Amerikoje išgyveno 26 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 pusseseres: Johaną ir jos vy
rų Kazimierą Remeikius ir jų 
šeimą, Uršulę Bladikienę ir 
jos šeimą, Oną Žilienę, jos vy
rą Vincentą ir jų šeima Ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4346 South 
Maplewood Avenue.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. gruod. 29 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Nekal- 
to Prasidėjimo Švč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Pusseserės, Pusbro
liai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. Liu- 
levičius, tel. Lafayette 3572.

A. t
JUOZAPAS TAMAŠAUSKAS

Mirė gruod. 27 d.. 1939 m, 
Sioux City, Iowa.

Velionis ilgus metus gyveno 
Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Nagai- 
tis, 2 sūnus: Antaną ir Albert, 
3 dukteris: Marijoną, Juiią ir 
Eleną.

Kūnas pašarvotas I^irkins 
Funeral Home, Sioux City, Ia

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
gruodžio 29 d.

Iš , koplyčios bus atlydėtas 
Šv. Kazimiero parap. bažnyčią. 
Sioux City, lowa, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: .Moteris, S fina i,
Dukterjs ir Giminės....................

A. A.

ELEONORA MATULIONAITe
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą dukrelę K- 
leonorą.

Netekome savo mylimos gruo
džio 29 d., 1938 metais.

Nors laikus tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Irai gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias (su egzekvijomis) už jos 
sielą, gruod. 29 d., šv. Antano 
par. bažnyčioje, 7 vai. ryto.

Kviečiame. visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Eleonoros sielą.

| Nuliūdę:
Broliai.

Motina, Tėvas ir

AGOTA BUDGINIENĖ 
(l>o tęvais Stasiliutė)

Mirė gruod. 26 d., 1939 m., 
3:30 vai. ryte, sulaukus pu
ses amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Šiaulių ap
akę., L avinčių par., Donvietų k

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Aleksandrą, 2 sūnus: Jo
ną ir Leo, dukterį Stefaniją, 
pusseserį So p Ii i jų. Armonienę, 
2 pusbrolius; Liudviką ir Po
vilą Jaspelkus ir daug kitų gi
minių. Lietuvoje paliko 2 se
seris: Oną Šimkienę ir Sta- 
mstavą Gedrimienę ir kitas 
gimines.

Priklausė prie Chieagos Lie
tuvių • Draugijos.

Kūnas pašarvotas Anthony 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
4 9th Ct., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks šeštad.. gruod. 30 
d., 1939 m. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Anta
no par. bažnyčią, kurioje į- 
vykg gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. I’o pamaldų 
bus nulydėta į švento Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
tė, Pusseserė, Pusbroliai ir Gi
tu ii*ės.

| Laid. direktorius Anthony 
| Petkus, telefonas CICero 2109

•ART. TND LAIDOTUVTU DIREKTOBIAJ 
KELNER-PRUZIN 

••nanalaa Patanavtmaa — Motarla patarnauja 
Phoae 9000 820 W. 15tb Ava.
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MįĮ MORGIČIĮI

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

JJ I RIUS—An Ocnce oi Prevenlion. Elei B, Ari Carta?,

<*EEl -THSRE GOE3 nv I
5TOCH»W’ f--------- --------------------------- ’ BHAH NfcW OKES

LAIDOTUViy DIREKTORIAI

DON’T 8E GRH

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas AIYIDULAIiul dieną ir naktį

>4 a.
” ,l«
.1

gt

O

p rwt
INTERNATIONAL CARTOON CO,

©

imh novr as 
TuSEPVL AS WAT<RT|

■Ir. Ore/ bafr 
MhM yoa look old and <Mi 
Viry dM 'įfodero* Mttbod far 04. 
erine Hntr ... CUAIROL. Todl

Mo blrachlnc roqnire4 te 
•oftoa tho balt «,het 
CLAIKOL. TonU fcvo tha

MOW.

■ Oriao vaL: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- = 
| virtadi.ai.is ir Sidtadieaiais iki 8:00 vai. vakar..

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

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !
*liiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimmiimiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimimimiimiiiiiiii ?

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■BMIAU8IA IB DIDtlAUflIA LAIDOJIMO {BTAIMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Falrfleld Avenue
____________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

V V’ A T k°Plyčto» visose 
* Cbkagos dalyse

KhMMvklte mUttai rarito procrnmo Antradienio Ir 
IMtAdlcnlo rytai* 10 «■ valande, M WHIP etotlra (1480.) 

Sa Porlln laltImUrra.

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Antbony B. Petkus

Ladiawicz ir Suuai 
J. liuleuičius
S. P. Mažeika 
Antanas H. Plillips

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

1.1. Zulp
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas

3319 Lituanica Avenue 
l’hone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARds 1419
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Stipri finansinė 
įstaiga Bridgeporte

Bridgeporte viena žymiau
siu įstaigų, jau 44 metai lie
tuviams tarnaujanti, išaugusi 
į milijonų dolerių — tai Keis-|į,. 
tūrio bendrovė, 3236 So. Ilal- 
sted Str.

Keist urio bendrovėj 
narna greitas ir teisingas pa
tarnavimas.

Keistučio bendrovė taupy
mo skyriuje moka 3 ir jAisę 
nuoš., arba pagal uždarbį.

Keistučio bendrovė duoda 
paskolas ant pirmų įnorgičių, 
lengvais mėnesiniais išmo'kė- 
jimais. Pinigai išmokami pa
reikalavus.

Visi kviečiami pradėti tau
pyti savo pinigus ir gauti di
desnius nuošimčius už palie
tus pinigus. Keistučio bendro
vės pinigai yra apdrausti iki 
$5,900 Federal S&vings and 
Loan Insurance Corporation, 
AVa'sbington, D. C.

Keistučio bendrovė duoda 
gražias dovanas — lietuviš
kus kalendorius. Kurie pasi
dės pinigus nuo pirmos iki 
dešimtos dienos sausio, 1940, 
nuošimtis bus sfiokamas nuo 
pirmos dienos.

Bendrovės seki*. J. M. Mo
zeris kiekvienam atsilanku- 
siani asmeniui plačiai išaiš
kina bendrovės padėtį.

Šėrininkas

gau-

Žuvo 9 metų mergaitė 
Ji dar kartą norėjo 
pamatyti Sonja Henie

Vakar iš Cbieagos Stadi
jom) grįžo 9 metų Dorothy 
Jablonskį, 1941 S. Homan St.

jos 13 metų dėdė Jobu 
Czaij'ka. Dorothy dar kartų 
panoro pamatyti Sonja Henie, 
kuri po vaidinimo ėjo namo. 
Beeinančius skersai Madison 
gatvės Dorothy .Jablonskį ir 
Jobu Czajka pervažiavo au
tomobilius. Dorothy žuvo vie
toj, o Czajka ligoninėj.

Nori gauti leidimą 
antivokiškai filmai

Pagaliau dar kartų Chica- 
gos Civic Liberties komite
tas mėgins gauti leidimų ro
dyti Chicagoj filmų “llitler, 
t be Beast of Beri i n”, kuri 
■dabar jau pavadinta “Goose 
Step”.

Autropology 
suvažiavimas Chicagoj

Vakar Cbieagos Universi
tete prasidėjo 38-asis Ameri
can Antbropologieal Ass’n 
'suvažiavimas. Jame dalyvau
ja žymieji Amerikos autropo-
logai ir archeologai.

Džiaugiasi Kalėdine 
Dovana

Ona ir Jonas Legingiai, 
2042 W. Coulter St. susilau
kė dukters, kuri sveika auga. 
Prie krikšto vardas duota 
Auna.

Motina skaito katalikiškus 
laikraščius, ypač “Draugų’” 
ir “Laivų”.

Linkėtina, kad ir dukrelė 
pasektų tėvų pėdomis. Rap.

MIMIM

Iš Politikos lauko

Ccok County Lietuvių 
Demokratų Lyga statys

mai vasario 4 d. parengimo 
programas. Komisijos susida
ro iš virš 50 asmenų.

Publikacijos ir tikietų ko
misija susidaro iš kitų 50 as- kandidatų svarbesnei vietai 
menų, kurie susirinks kitų 

i ketvirtadienį.
Laikas jau gana trumpas — 

todėl prašome visus narius 
atsilankyti. S. Stašaitis, sec’y

Gausūs Kalėdų laiškai
Šįmet Cbieagos paštas per

leido daug daugiau laiškų, 
negu bet kuriais metais nuo 
1929 m.

Tš Cbieagos nuo gruodžio 
1 iki gruodžio 23 d. išsiųsta 
118,060,181 laiškų. Gauta per 
tų patį periodų pirmos klasės 
siuntinių 128,611, 081. 1938 
metais per tų patį laikotarpį 
išsiųsta 111,440,745 ir gauta 
123)002,430.

šio laikotarpio pašto paja
mos šįmet siekė $5,420,297.

A. L. R. K. Moterų Sų-gos
48 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 2 d., 1940 m. 7:30 vai. 
vakare, parapijos mokyklos 
kambaryj. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti ir naujii 
narių atsivesti, šis susirinki
mas bus metinis — turėsiu* 
daug svarbių reikalų aptarti.

Visos turinčios knygutes 
tuojau grųžinkit komisijai, 
nes vakaras įvyks gruodžio 
31 d. Valdyba

Reikšmingos 
Kalėdinės Dovanos

Ketvirtadienį, gruodžio 28 
dienų, Lietuvių Demoicratn. 
raštinėj, 6912 S. Westem a*v., 
įvyks specialus Lietuvių De
mokratų centrinės organizaci
jos susirinkimas, kuriame bus 
nominuojamas lietuvis denio- 
,kratas, įvykstančių rinkimų 
sąrašui.

Taip pat bus galutinai nu
tarta dėl Lietuvių Demokratų 
Lygos žadamo leisti naujo 
anglų kalba laikraščio. Nu
matyta šį laikraštį pradėti 
leisti 1940 m. 'sausio mėn. 20 
d. J. L. Juozaitis

GARSINKITE^ “DRAUGE”

Lietau, Moten) Aprietos T„ ..«•

Chicagoj Lankosi 
Sesuo Felicija

'Gruodžio m. senatvės 
pensijų $2,779,040

Illinois valstybėj per gruo
džio mėnesį išmokėta 138,776 
asmenims $2,779,040 senatvės 
pensijų. Išviso per 1939 įne

štomis dienomis Cbicagoje ^us senatvės pensijų Illinois 
pas savo brolį žinomų žurna-1 valsty,M-j išmokėta ‘ $30,716,- 
listų Stasį Piežų vieši sesutė 493
Felicija Šv. Pranciškau's kon
gregacijos vienuolė. Sesuo 
Felicija neseniai grįžo iš Lie- i 
tavos. Mūsų dienraštyje bu- 

"vo įdėta jos parašyti įdomūs 
kelionės įspūdžiai.

Drauge su ja yra atvyku
si ir sesuo Josefa Marija, ku
ri lanko savo tėvelius Brigb- 
ton Parke.

Lietuvių Dienos Komiteto
komisijų svarbus susirinkimas 
šį vakarų Home O\vners Real- 
tv Malt ofise, 4316 So. Ar
cher avė. Bus daromi galuti
niai nustatymai ir patvarkv-

Pastovumas --
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

Si bendrovė, kaip nifut, tnuta, yrn įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪRŲ LENGVO 
IftMOKftJlMO PLANĄ. ANT ILGŲ METŲ!

A

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

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

Iki 95,000.00 Fnlcrallnėjc Ištaigoje.
j*

CORSAGES FOR NEW YEAR’S EVE
FROM

C. M. FASAN
Chicago’s Most Reasonable 

F L O R I S T

35th St. 8č Ashland Avė. Laf. 8564-65
Open New Year’s Eve Till Midnight.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Stalion
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknia, sav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 3764 

įįįy= B -------8 -S----------

Lietuvos Konsulatas Cbica- 
goje gavo ir Lietuvon išsiun
tė sekamas dovanas:

DETBOIT, MICIL Lietu
vių suruoštam masiniam su
sirinkime Vilniaus reikalu au
kų sudėta ir per J. Smailį 
prisiųstu — $213.20.

MELUOSE PARK, ILL. S.
L. A. kuopa, Kultūros Dr-ja 
ir Ona Navickienė, surinktos 
aukos ir filmų vakaro pelnas
— $143.00.

CICERO, ILL. Lietuvių 
Namų Savininkų ir Politikos 
Klubas, per pirm. J. Areškų
— $5.00.

CHICAGO, ILL. Žemaičių 
Kultūros Klūbas, per pirm.
S. Narkį — $5.00.

Julė Andrulienė, Vilniaus • i j 
naudai suruošto bazaro pel • | p 
nas — $71.09.

Dr-ja, per pirm. A. Miščiu- 
kaitienę — $30.25.

Šakiečių Klubas, per ižd. 
Onų Antanaitienę — $5.00.

Adv. Joseph J. G rišli — 
$5.00.

•los. F. Budrik, Furniture 
Mart 'savininkas — $50.00. 

Lietuvos Konsulatas,
100 Eust Bellevue PI., 

Cbicago, Illinois
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RYTMETINIŲ

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

•Don’t suffer from burn- 
ing, smarting eyes.
Murinę brings you 
quick,amazinįį relief.
Murine’s six extra in- 
gredients completely 
wash away eye irrita- 
t /on-make your eyes feel
clean,fresh,alivel Ūse Murinetwicedaily. 
*Eye strain due todust.driving, glare, eloae worb. 
moviea, reading, late hours. Murinę will not cor- 
rect eye defic i encies. For treatmentof organiceye 
disorders, sce a competent profeasioual at once.

c™ e Ves
AT ALL DRUG STORES

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

v

Thermic Machineless Per- 
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.
— o —

Naujiems Metams gaukite 
Facial ir susitaisykite plau

kus laukti Naujų metų.
Turime puikių orchids ir 

violets nuo 75c- aukščiau.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP
1725 WEST 47TH STREET 

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

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

Dabar mokam 31/2% už P®* 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARDi
FEDERAL lra» 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATIOK 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVFICH, Pr

Slk-i

Chartered by U. S. Government 
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAU.: 8 iki 5 p. ip. Treėiad.: 9 Iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;00 v. v.

K;

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavlmaa Visiems

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

Tel. Victory 9670

Standanl Club
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLEP IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK |1.00 PT.
4-6 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKES 

TAVERNOJ
15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQU0R OOMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

steoJ

v ■

CLASSIFIED
RENDON KRAUTUVE

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

Atsišaukite: 1943 West Cermak
Road, Chicago,

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

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui Ekspreso biznis. Išdirb
tas per 20 metų. 2 trokai ir namas. 
Atsišaukite: 2743 West »71h Plaee,
teL_LAFayeti£_2i22*L_______________

PARDAVIMUI NAMAS
Fprklozuotl. 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.
Bungalovv 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. Ren^a 

išmokės.
Chas. Urnich (Urnlkas)

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS
Statau visokios rųši.s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio easli {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(I.sgaunu geriausi atlyginimų 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- 
kllės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

t

iŠ''

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAM IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
THl HOM OF FINE FURNITURE” HINCK 1904

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

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

PARDAVIMUI KRAUTUVE
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. Oldsmobtle, 

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

PARDAVIMUI KANARKOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri 
nininkal. Atsišaukite šeštadien) 
sekmadienį: 2341 West 23rd Str 
1-nias aukštas.

Parsiduoda arba išmainoma bls- 
bizniavų namų Brlghton Parke. Gera 
vieta. 2 "karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininkų telefonu — Nevada 
8039.

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų namų su garadžlum 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West .lackson Blvd., tele
fonas Nevalia 8039.

RENDON FIjETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas, naujai 
lšdekoruotas: antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prineeton Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS IR RIZNT8 
Pardavimui pilnai (rengta groser
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prineeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS Iš AROENTTNO8 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos .respublikoje Argenti
noje. mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO Ir ONOS DEVEIKYTfiS- 
PUMPUTIENftS (7). kurie gyvena 
Chlcagog mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti J dienraščio DRAUGO 
spaustuvę. 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio iŠ 
Argentlnoa parvežtųjį sluntlnĮ.

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medlnla narna,, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų, 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Avė. Atslšftuklte: Bever- 
ly 488$. Bergenas.

POCAHONTAS Mine Run iš gelaualų mainų! 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar daa-

au už tona ....................................................... *7.Ag
ETROLEUM CARBON COKE. perkant 6 to

nus ar daugiau, tonas... .$7.75, Sales tax ekstra.


