
DRAUGAS
The Lithuanian Daily Friend 

PUBI.ISHED BY MAR1AN GUILD, INO., 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois 

Telephone CANal 7790

The most lnfluentlal Lithuanian Daily 
tn America.

DRAUGAS 
LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVĖ, Ink. 

2334 So, Oakley Avė., Chicago, Illinois
Administratoi 'aus telefonas CANul 777 8

Vienintelis tautines Ir tikybines minties 
lietuvių dlsnra&lls Amerikoje.

VOL XXIII 3c a Copy

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, Illinois, Penktadienis, Gruodis-December 29 d., 1939 m. Kaina 3c No. 305

TRUMPAI
Rašo A. Skirius

Tūkstančiai :žuvę, sužeista Turkijoje
“Vilnis” 'savo gruodžio 27 

<1. vedamajame .pamini tryli
kos metų sukaktį, kai Lietu
voje sušaudyti keturi komu
nistai. Tai buvę Lietuvos Ko
munistų Partijos vadai I?. 
Čiorny, ,J. Greifenbergeris, J. 
Giedrys ir K. Požėla.

Mes iš principo esame prie 
šingi žudymui, persekiojimui, 
kankinimui, bet mums labai 
keista, kodėl “Vilnis” tema
to ir tesigaili tik tų keturių 
Lietuvoj sušaudytų komunis
tų. Kodėl “Vilnis” nemato 
ir niekuomet neapgailestauja 
šimtais šaudomų jdėjos drau
gų, kurie nesutinka su dikta
toriaus Stalino 'mintimi, So
vietų Rusijoj? Ar “Vilnis” 
galėtij apskaičiuoti, kiek ko- 
munistij sėdi Rusijos kalėji
muose? Ar tik 400, 'kaip Lie
tuvoj, tebus kalinčių?

Mums atrodo, kad “Vilnis” 
gina tik kitose valstybėse dir 
bančius Stalino imperializmo 
naudai komunistus, 'kurie sten 
giasi sugriauti valstybės rim
tį, išprovokuoti perversmų 
ir įvesti bolševistinę santvar
kų, arba. tiesiog prijungti prie 
Sovietų Rusijos. O žiaurųjį 
drangų ir priešų persekioji
mą pačioje Sovietų Rusijoje 
pateisina arba bent tylėjimu 
toleruoja.

Kažin ar “Vilniai” nė kiek 
negaila ir sušaudytųjų prieš 
porą meti? lietuvių komunis
tų generolų Putnos ir Ubare- 
vičiaus. Nors jie ir komunis
tai, bet mums ir jų gaila, vis 
tiek buvo tai ne paprasti ne
išsilavinę darbininkai, bet 
baigę aukštuosius mokslu's ir 
įsigiję aukštus kariškus laip
snius. Be to, jie buvo tikri 
lietuviai, gimę Zarasų aps
krityje, kur ir dabar jų bro
liai dar tebegyvena. O juos 
sušaudė dėl asmeniškų intry- 
gų, dėl nuomonių skirtumo 
patys komunistai Sovietų Ru 
sijoj.

Abejoju ar Greifenberger 
ir Čiorny buvo lietuviai, ar 
tik neatsiųsti agitatoriai ir 
perversmų organizatoriai. K. 
Požėla ir J. Giedrys jiems 
talkininkavo. Jie buvo suor
ganizavę dar žiauresnes sker
dynes, be ginklų ir skerdynių 
būtų negalėję nuversti val
džios. Ir susekimas išgelbėjo 
gyvybes keliems
“buržujų smetoninkų ir kleri
kalų”.

Tikrai rastas pas juos su
darytas juodasis sąrašas, Į 
kurį įtraukta keli šimtai tau
rosios ir darbščiosios Lietu
vos inteligentijos, kovojusios 
už Lietuvos nepriklausomy 
bę, apgynusios nuo bolševi
kų veržimosi į Lietuvą”.

TIK ERZINCAN SRITY
42,000 NUKENTĖJUSIŲ

*
Sniego pūga, viesulas ištiko 
nukentėjusius plotus

ANKARA, gr. 28. — Ofici
aliai pranešama, kad nukentė-
jusiųjų skaičius būsiąs iki 60,- nėj Anatolijoj žemės drebėji- 
(KM), iš kurių apie 20,000 žuvu- mą neoficialėmis žiniomis žu- 
siųjų. vo ir sužeista daugiau kaip

40,000 asmenų.
ANKARA, Turkija, gr. 28. 

— Turkų vyriausybė oficia
liai paskelbė, kad. vakar per 
žemės drebėjimą tik vienoj 
Erzincano 'srity, šiaurinėj A- 
natolijoj, apie 42,000 asmenų 
žuvo ir sužeista.

Naujas drebėjimas ir ir šian
dien ištiko Anotoliją. Nelai
mės ištiktuęse plotuose šian
dien siaučia sniego pūga ir ne 
pparastas viesulas. Tas dar 
skaudžiau slegia netekusius 
pastogės dešimtis tūkstančių 
žmonių, pabėgusiųjų į lau
kus.

Be to Juodosios jūros pa
krantėmis siaučia baisi aud
ra, lamdo ten esamus laivus.

Erzincan miestas griuvė
siais pakeistas ir kai kurios 
dalys liepsnoja. Visi didesnie
ji mieste namai ir stambes
nieji pastatai sugriauti. Su
naikintos ir kareivinės, ku
riose žuvo daug karininkų a- 
pie 90 kadetų ir nemažas 
skaičius kareivių.

Erzincanas yra už 350 my
lių rytų link nuo Ankaros.

Kitos šiaurinės Anatolijos 
sritys taip pat skaudžiai iš
tiktos. Visur trūksta ne tik 
pastogės, bet dar maisto 
švaraus vandens.
Pasakojama, kad žemės dre

bėjimas vakar nušlavė 12 
miestų,, kuriuose buvo nno 
12,000 iki 40,000 gyventojų, 
ir daugiau kaip 80 sodybų 
(kaimų). Vienam Tokat mie
ste 953 asmenys užmušta ir 
443 sužeista.

Kita baisiai nukentėjusi 
sritys yra Kemali.* * I

Į nelaimės vietą pasiųsta 
kariuomenės daliniai, gydyto 
jai su vaistais ir slaugės Iš
vyko ir valstybės preziden
tas, kelių ministrų lydimas.

“Vilnis” baigia gražiomis, ar yra, tai jie šalinami ir kei- 
viltimis: “O mes manom, kadĮ<*’aml 
tie kankiniai yra simboliskankiniai yra
naujos tikrai demokratinės 

šimtams j Lietuvos, kurios priešakyje 
stovės artojai, darbininkai, 
intelegentija”. Taip, Tavo 
svajonės, redaktoriau, jau iš
sipildė. Lietuvos valdžios a- 
parate stovi ūkininkų, beže
mių, darbininkų sūnūs. Jei
“Vilnis” paskaičiuotų ne
daug terastų Lietuvos valdi
ninkijoj turtuolių, dvnrinin-

Lietuvos besiimokantį, stu
dijuojantį jaunimą, inteligen 
tiją gerai pažįstu, — pasis
kirstymas yra maz/laug toks: 
dauguma katalikiškos nasan- 
lėžiūros, antroj vietoj social- 
demokratiškas, trečioj — fa
šistiškas, o komunistiška? . o 
rientacijos vos tik 4-5%. Šių 
dienų įvykiai negalės komu
nistams teigiamai paveikti, 
bet priešingai, pažinus tikrą-

kų sūnų (o milijonierių vi-jjį komunistų tikslą ir nuo jų 
sai nėra). O jei keli ir buvo Į atsimes.

ANKARA, Turkija, gr. 28. 
— Per įvykusį vakar šiauri-

Tinku vyriausybės nariai 
pareiškia, kad. dėl nutrauktų 
susisiekimų kol kas sunku 
gauti apytikrių žinių apii? žu 
vusiųjų skaičių ir medžiagi
nius nuostolius.

J nelaimės ištiktas vietas 
— Juodosios jūros pakraš
čiais, vyriausybė pasiuntė ka 
riucAnenę ir pagalbines civili
nių kuopas. Pranešta, su
griautuose miesteliuose ir so
dybose kareiviai atkasinėja 
griuvėsius ir nuodėgulius ti
kslu rasti sužeistuosius. Gel
bėtojų kuopos naktį naudoja
si deglais surasti nukentėju
siuosius.

Tūkstančiai gyventojų pa
siskleidę po laukus. Šaltis, o 
žmonės neturi pastogės. Žmo 
nės bijo grįžti į išlikusius na 
mus, bijo naujo drebėjimo.

Suomiai puola, 
sovietų šiaurinį

HELSINKIS, gr. 28. —
Suomių vienas dalinys Salia 
šone pasiekė sovietų Lenin
grado — Murmansko geležin 
kelį ir keliose vietose jį išar- 

ir|dė. Kiek tolėliau suomių la
kūnai bombomis sugriovė to 
geležinkelio žymią dalį.

STOKHOLMAS, gr. 28. — 
Suomių kariuomenė jau trijo 
se vietose įsiveržusi Rusijon 
rytiniam fronte.

Nugalėję raudonuosius šuo 
miai pirmiausia įsiveržė Pet- 
rozavodsko kryptimi — One- 
go ežero link. Paskiau Lieksa 
fronte ir pagaliau — Salia 
fronte — Arktike. Suomių 
vienatinis tikslas yra visose 
tos i vietose pasiekti Lenin-

KANADOS ESKIMAI NO
RI KOVOTI PRIEŠ
BOLŠEVIKUS
EDMONTON, Altą, gr. 28. 

— Kanados Arktike tarp es
kimų ir indijonų kilo sąjū
dis įstoti suomių kariuome
nėn ir padėti suomiams nuga
lėti raudonųjų gaujas.

Indijonai pareiškia, kad. jie 
nereikalingi jokio generolo 
vado. Jie^ sakosi turį nuosa
vus kariavimo metodu'?.

bombarduoja 
geležinkelį
grado—Murmansko geležinke 
lį ir jį visiškai suskaldyti, 
kad sovietai negalėtų juo 
naudotis.

Spėjama, kad suomiai galų 
gale įvykdys savo pas i ryži - 
'mus ir sovietų armijai veiki
mas visu rytiniu frontu bus 
pakirstas.

SUOMIAI TRIUŠKINA
RAUDONŲJŲ PAJĖGAS

HELSINKIS, gr. 28. — Ka
relijos tarpjūry, Leningrado 
šone, raudonieji kasdien at
naujina savo masinius puoli
mus, kad pasiekti Manner- 
lieimo tvirtovių liniją. Suo
miai visą laiką puolėjus at
muša su dideliais jiems nuos
toliais.

Daug raudonųjų kulkosvai
džiais nukaujania, taip pat 
daug nuskandinama ežeruose 
su artilerija sulaužius ledą.

PATARIA UŽMIRŠTI 
TAIKĄ

PARYŽIUS, gr. 28. —
Prancūzijos vyriausybė pata
ria gyventojams šiandien ne 
galvoti apie taiką, bet rūpin
tis karo vykdymu ir laimėji
mu.

Kiek žinoma, vyriausybė 
nenori nė klausyti apie prez. 
Roosevelto keliamą taikos 
klausimą.

Žiemos džiaugsmas prie Baltųjų Rūmų. (Acme telephoto)

PIJUS XII VIZITAVO 
ITALIJOS KARALIŲ

ROMA, gr. 28. — Šventa
sis Tėvas Pijus XII šiandien 
prieš pusiaudienį vizitavo I- 
talijos karalių Kvirinalo rū
muose.

Nupuoštomis popiežiaus ir 
italų valstybės vėliavomis ga 
tvėmis Jo Šventenybė iškil
mingai iš Vatikano nulydėtas 
į Kvirinalą. Gatvių pašaliais 
buvo nustatyta kariuomenė. 
Popiežius važiavo atidarytu 
automobiliu laimindamas su- 
plūdusias pašaliais tūkstanti
nes minias. Popiežiaus auto
mobilį lydėjo 17 kitų automo 
bilių. Tokia tvarka ir į Vati
kaną grižo.

Šventąjį Tėvą Kvirinale pa 
sitiko karalius su sosto įpė
diniu, paskiau prie jų prisi
jungė karalienė su Sosto įpė
dinio žmona ir kitomis prin
cesėmis.

Pirmiausia nueita i rūmų 
koplyčią. Po pasimeldimo po-Įsais žvilgiais yra reikšminga.

RAUDONIEJI TENKINAS
SUKELTU GAISRU
HELSTNKTS, gr. 28. —

Vienam rytinio karo fronto 
bare keli suomiai žvalgai už
ėjo už raudonųjų pozicijų ir 
padegė pašiūrę, kur buvo su
krauta keletas tūkstančių pa 
šliūžių.

Kilus gaisrui, iš pašalinių, 
palapinių išbėgo sovietų ka
reiviai. Užuot vytis ir su
gauti suomius padegėjus, jie 
ėmė ramiai šildytis priešais 
siaučiantį gaisrą.

AMBASADORIUS
PHILLIPS IŠVYKO Į
PARYŽIŲ

ROMA, gr. 28. — J. A. 
Valstybių ambasadorius Ita
lijai W. Phillips išvyko į Pa
ryžių, kur turės pasitarimus 
su nmbasadorium Prancūzi
jai W. C. Bullittu.

■

piežius nulydėtas į Ambasa- 
dorii} salę, kur buvo pataisy
ti trys sostai: popiežiui, kara 
liui ir 'karalienei. Nekurį lai
ką Jo Šventenybė privačiai 
kalbėjosi su karalium ir ka
raliene. Paskiau popiežiui pri 
statyta karaliaus namiškiai, 
vyriausybės nariai ir kiti vir 
šininkai.

Šventasis Tėvas giliai įver 
tino Italijos vyriausybę, ku
ri nesikiša į jokį 'karą ir dar 
buojasi už taiką taip, kaip 
Šventasis Sostas. Jo Švente
nybė laimino Italiją ir italų 
tautą, linkėjo jai tarpti ir to
liau laikytis patvarios taikos.

Pranešta, kad premjeras: ______________
Mussolinis sausio 4 d. ofici-Į NEPADUODA ŽINIŲ 
aliai pagerbs popiežių aplan-į APIE KARĄ 
kydamas Vatikaną. j

Vietos diplomatų sluoks-J MASKVA, gr. 28. So- 
niuose pripažįstama, kad įvy-! vW» sP°uda ”«P»<l»<><la ži- 

kusi popiežiaus 'revizitą vi-

BELGŲ MAINERIAI
NUTRAUKĖ STREIKĄ

BRIUSELIS, gr. 28. —
Belgų kasyklų savininkai 
prieš Kalėdas maineriams 
pailgino savaitės darbo va
landas nuo 45 iki 48. 45,000 
mainerių tuojau sustreikavo. 
Savininkai savo nuosprendį 
laikinai atšaukė ir streikas 
nutrauktas.

ATVYKO BRITŲ LAIVAS
SU KELEIVIAIS
NEW YORK, gr. 28. — Iš 

Europos atplaukė britų lai
vas Lancastria su 224 kelei
viais ir 75,000 dol. aukso.

PRIPAŽINTAS DIDELIS 
BIUDŽETAS

PARYŽIUS, gr. 28. — 
Prancūzijos senatas pripaži
no biudžetą 79,247,000,000 
frankų sumoje.

NUBAUSTA FIRMA
IR KOMUNISTAI
M’ASHINGTON, gr. 28. — 

Komunistų propagandai 'sklei 
sti firma (bendrovė) vardu 
“Bookniga” (sudaryta iš 
dviejų žodžių, angį. “Įmok” ir. 
rus. “kniga”), New Yorke, 
neįregistruota valstybės de- 
partamente kaip svetimos ša
lies agentūra. Tuo būdu per
žengta federalinis įstatymas.

Tai susekus teisman pa
traukta fiHiiia, jos preziden
tas Borisas Nikolskis ir jos 
sekretorius iždininkas L A. 
llyinas. Jie prisipažino kal
tais.

Federalinis teismas nubau
dė pabaudomis: firmą 1,000 
dob, prezidentą irgi 1,000 
dol., o sekretorių iždininką 
500 dol.

llyinas pranešė, 'kad jis vei 
kiai apleisiąs Ameriką ir fir
ma “Bookniga” bus visiškai 
uždaryta.

Spėjama, komunistai ra'3 
kitų priemonių raudonosios 
propagandos skleidimui.

PRANCŪZIJOJE IŠTEISĖ-
JAMOS DARBININKŲ
UNIJOS

PARYŽIUS, gr. 28. — Šio 
karo laiku Prancūzijos vy
riausybė uždarė ir išteisėjo 
242 amatininkų unija'?, kurio 
se susektas komunistų vyra
vimas.

Toks pat likimas ištiks ir 
kitas darbininkų unijas, jei 
jose bus susekta 'kokia norą 
raudonųjų įtaka.

nių apie karą su Suomija. 
Pasitenkina keliomis eilutė
mis, nepaisant kad Suomijos 

(pasieniais žūsta tūkstančiai 
i raudonųjų.

MEKSIKOS KONGRESAS
PRIEŠ RELIGINES
PAMOKAS

MEXTCO CITY, gr. 28. — 
Meksikos kongresas patvirti
no vyriausybės pasiūlymą ir 
toliau valstybės mokyklos© 
uždrausti religines pamokas.

MASKVA, gr. 28. — Mas
kva kariuomenei vadovauti 
prieš suomius iš Tolimųjų Ry
tų parkviečia gen. G. M. Šter- 
ną, kurs užimtas pavaryto 
gen. Mereškovo vietą. Jis 
“herojų” vadinamas.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Nu

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina.

Saulė tekn 7:18, leidžiasi 
4:27.
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Pastebima, kad labai gražiai veikia jau
nimo organizacija — pavasarininkai ir ka
talikės moterys, ypač pastarosios.

Prie naujų gyvenimo sąlygų f po ypatin
gųjų sutarčių su Sovietų Rusija) įsidrąsino 
veikti laisvamaniai. Susidariusios iš kele
tas žmonių kuopelės ima bauginti klebonus.

Neištikimoji valstybei žydų dalis taip pat 
pasidariusi daug drąsesnė. Toji jų dalis į- 
gauna krašto parazitų ir žudytojų vardą, 
šiuo pavojingu ir sunkiu valstybės gyveni
mo momentu žydai kelia U-.inas ir platina 
komunizmą. Vyriausybė, esanti ypatingoje 
padėtyje, neišdrįsta jų griežčiau sudrausti.

Atsižvelgiant į tą visa, mūsų visos tautos 
vieningumas yra būtinai reikalingas, nes rei
kia būti pasiruošusiems atremti valstybei 
pavojus iš lauko ir iš vidaus.

PAŽINKIM PRIEŠĄ '
Šešis uietus Rusijoj gyveno metų jis *‘sulikvidavo” du 
United Presu” koresponde- trečdalius savo armijos kmi-

litas Eugenijus Lyons. Išvy
ko iš Maskvos 1934 m. J. 
Stalinų jis gerai pažįsta. E. 
Lyons buvo pirmas laikrašti
ninkas, gavęs pasikalbėti su 
Sovietų diktatorium. Jis daug 
rašė Amerikos laikraščiuose 
ir pate yra redaktorius “A- 
merican Mercury” laikraščio.
Norėčiau supažindinti ‘Drau

go’ skaitytojus su kai kurio
mis svarbiomis E. Lyons pa
stabomis.

Turkų Nelaimė

Katalikų Padėtis Vokietijoj

— Stalino susidėjimas su 
Hitleriu yra Rusijos silpny
bės požymis, — sako E. Ly-, 
ons. ,

— Jei Stalinas būtų susi-
Nors pasaulio spauda mažai ką teparašo 

apie Vokietijos katalikus, tačiau ateinančios 
žinios yra labai liūdnos. Vienas asmuo, ap
važiavęs prieš porą mėnesių didelę Vokie
tijos dalį, rašo laiške iš vienos pietų £uro- 
pics valstybės:

‘ Tūkstančiai areštuotų, šimtai sušaudy
tų, milijonai beteisių. Valdžia nori ir sie
kia Įvairiausiomis priemonėmis visiško 
krikščionybės likvidavimo. Taigi, dabar

j v. -L V LvnviUo L 2 lijvibd.

Daugelis ir mūsiškių (vieno vienuolyno) 
narių sėdi šaltosiose. Vienoje vietoje visi 
namų nariai, žymesniems tėvams uždraus
ta sakyti pamokslus. Jaunimas — klieri
kai — kariuomenėje. Jei nori sužinoti 
smulkmenų, pasiskaityk bet kurį pagonų 
misijų laikraštį. Visi laukimų žmonių žiau
rumai, klasta, kerštas, vagystės, melas etc.' 
yra ir modernų pagonų krašte. Nėra nė ; 
vieno Dievo Įsakymo, kurio Vokietijos val
džia nebūtų viešai sulaužiusi-’.
Dėl vokiečių šnipų akylumo negalime nu

rodyti nei laiško autoriaus, nei šalies iš ku- I 
rios jis yra rašytas, nei nurodyti kalėjimui- : 
se kenčiančių vienuolių vardo. Nėra vienuo- i 
lyno, kurs Vokietijoje neturėtų kalėjimuose 
savo narių. Paprastai paima žymiausius ku
nigus. Daug ir iš pasauliečių kunigų ir žmo
nių kenčia kalėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose.

Iš visko matyti, kad Vokietijos naciai ir 
Rusijos bolševikai lenktyniuoja, kurie dau
giau išžudys dvasiškijos ir tikinčiųjų, kurie 
greičiau likviduos krikščionybę.

Bet... greičiau jie patys žlugs, negu krikš
čionybę nugalės.

Tiesa, dar daug išžudys, daug skriaudų 
pridarys Katalikų Bažnyčiai ir visiems krikš
čionims, bet savo užsibriežto tikslo visoje 
pilnumoje nepajėgs atsiekti.

Bo’ševikai Sovietų Rusijoj per 22 metus 
didžiausiu įnirtimu kovojo prieš tikėjimą, 
persekiojo ir žudė, bet tikėjimas Rusijos žmo
nėse ir šiandien tebėra gyvas. Jis pasiliks 
gyvas ir Vokietijoj, nežiūrint kaip ilgai, 
kaip žiauriai jį persekios naciai.

T urkij a, šiemet gyvenusi didelėj baimėj, 
kad ją neužpultų priešai, šiomis dienomis 
susilaukė skaudžios nelaimės viduje. Žemės 
drebėjime žuvo apie dešimtį tūkstančių žmo- ... . ...
nių, daugybė sužeista, daug turto sunaikin- U U U
ta. Tai, be abejonės, skaudžiai atsilieps į '
visą turkų valstybės gyvenimą. Nelaimės 
paliestiems turkams bus, be abejonės, reika
linga pagalba ir iš užsienių. Amerikos Rau
donasis Kryžius pirmutinis paduos pagal
bos ranką.

APŽVALGA

įlinkų. Jų gi neišaugmsi per 
vienų nuktį.

— Stalino armija yra gau
si, bet silpna, — neturi vadų 
nei industrijos paramos. Ru
sų įtnionės moka pradėt iri 
pasigarsint, bet kariuomenė 
savo fabrikais negali pasiti
kėti. Be to tautos dvasia pri
slėgtu. Nėr tautinio patrio
tizmo, nes dešimtimis metų 
kenčia baisiausį vargų. Var
giai panorės Stalinas išban
dyti žmonių ištikimybę kare.

— Kiekvienas didesnis Ru
sijos 'karas baigdavosi revo
liucija. Jei Stalinas įsikiš į 
karų, susilauks kitos revoliu
cijos. Tada reikalai pablogės.

rėjęs stoti į karų. O karo pra
dėti jis negali: kraštas nepa
rengtas karui nei dvasiniai, 
nei ekonominiai.

Tiesa, Stalinas pasinaudo
jo Lenkijos suįrimu, nes ten 
nereikėjo kovoti, pavergė gi 
apie 11 milijonų žmonių.

E. Lyons, kalindamas St.

Daina Apie “Diespospnlitos” Pabaiga

Stalino diktatūra Rusijai 
daug atsiėjo. Lyons sako: — 
Stalinas išžudė daugiau negu 
8,000,000 žmonių; jisai “su- 
likvidavo” visus senesniuo
sius komunistų vadus; įvedė 
vergų darbų gausiose politi
nėse stovyklose — kalėji
muos, prispaudė neišsakytu

Iv T • T *1 w*
s Laiškų ir Laikraščių

Reta Europos valstybė šiandien neturi 
spaudos cenzūros. Vienur ji labai yra griež
ta, kitur mažiau.

Spaudos cenzūra veikia ir Lietuvoje. Dėl 
to ne viską galima sužinoti iš atėjusių Lie
tuvos laikraščių. Nors, tiesa, po susidarymo 
vieningo darbo vyriausybės ir katalikų “XX 
Amžius” ir liaudininkų “Lietuves Žinios“ 
pasidarė drąsesni ir dažniau rašo įvairiais 
valstybės ir kultūrinio veikimo reikalais. 
Bet vis dėlto dar ir dabar tenka naudotis 
privačių asmenų laiškais, kuriuose papildo
mos Lietuvos gyvenimo žinios.

"’njo-i ’- čku. dalinai ir iš lai’rraščių.
fol/J iHOT. r, • j f- J- 1.1 v aaH
vis didesnes Įtakos daro katadkų dienraš
tis “XX Amžius“, kurį redaguoja jauni, 
sumanūs, katalikiški žmonės, daugiausiai Vy
tauto Didžiojo Universiteto docentai.

Jie labai dažnai iškelia socialinius klau
simus, ypač radikališkesnę žemės reformą. 
Šituo klausimu randa bendrą kalbą su “Lie
tuvos žiniomis “, valstiečių liaudininkų dien
raščiu, prieš “Lietuvos Aidą” ir tautinin
kus, kurie visiškai merdėja.

Ap ie Spaudos Darbininkus
“Vienybė”, tautininkų dienraštis, teisin

gai pažymėjusi, kad lietuvių spauda ištiki
mai tarnauja lietuviškai visuomenei, garsin
dama visų jos veiklų ir pabrėžusi tų faktų, 
kad ji patarnauja net tiems, kurie nė 'sulū
žusiu skatiku neprisideda prie spaudos pa
laikymo, daro tokių pastabų:

“Tačiau net Kalėdų šventei atėjus nie
kas neprisimena mūsų spaudos ir prie jos 
dirbančių darbininkų. Daugelis lietuvių 
kaišioja dolerines vienokiu ar kitokiu bū
du juos aptarnaujantiems darbininkams-, 
kurie ir be to geras algas uždirba. Kalėdų 
šventės proga visi visuomenę aptarnau
janti darbininkai susirenka gerokų sumų 
dolerių kaipo Kalėdų dovanų. O lietuviš
kos spaudos darbininkai džiaugiasi, jei 
šventėms gauna paprastų mizernų algų...

“Amerikos lietuvių visuomenė turėtų 
atsiminti, kad lietuvių laikraščiai, išski
riant turtingųjų organizacijų organus, nie
kuomet nebuvo ir nebus save apsimokan
čiu bizniu. Mūsų spaudos išsilaikymas vi
suomet rėmėsi ir remiasi idėjiniu pasi
šventimu tų būrelių idealistų, kurie, susi
būrę apie mūsų laikraščius, stengiasi juos 
išlaikyti. Ypatingai šiais laikais, kuomet 
ekonominis sunklaikis skaudžiai palietęs 
ir lietuviškųjų darbininkijų ir net smul
kesniuosius biznierius, mūsų spaudos išsi
laikymas su didelėmis sunkenybėmis 'su
sijęs.

“Lietuviškos spaudos palaikytojų idea
listų būreliai kasdien mažėja. Vienus jų 
'mirtis iš gyvenimo išrauja, kitus ekono
minė būklė tiek prislėgusį, kad jie jau 
nebeišgali prisidėti prie spaudos išlaiky
mo. O jaunų, energingų jėgų lal>ai maža 
priauga. Todėl prie lietuvių 'spaudos dir
bančių darbininkų būklė kasdien darosi 
sunkesnė ir sunkesnė”.
Rašinys užbaigiamas .pabrėžiant, kad spau 

i (los darbininkų būvis yra sunkus. Jie, spau
dos darbininkai, esu tais užmirštais žmonė
mis, kurių niekas nepri'si menus net Kalėdų
šventės proga.

Paul, Minn. 14-XI-1939, pa- vargU visus gyventojus, 
brėžė, jog Stalino-Hitlerio ’su- 
tartife netikėta , buvusi tik 
tiems, kurie rimtai vertinda
vo Stalino išsireiškimus už 
demokratijų. Tų mintį p. Ly
ons vysto gruodžio mėn. laik
rašty “ Cosmopolitan ”. Ten

Į tų vergų šalį krypsta ir 
lietuvių komunistų širdis. Jie 
sovietus giria, apie juos “sa
pnuoja” savo laikraščiuos, so
vietų tvarkų perša Amerikai, 

lies žino, jei įsikurtų Ameri- 
nu-rodo, kad net Hitleriui pa- jkoje komunizmas, tada butų 
ėmus valdžių 1933 m. į savo paleistį iš kalįjįinų visi žmog.

SLA Kelsis į Pittsburgę?
“N-nos” praneša, kad Pennsylvanijos 

l.i’opų balsavimai dėl SLA centro kėlimo, 
gautomis iki šiol žiniomis, už Pittsburgkų 
balsavusios 58 kuopos, o už Wilkeg Barre — 
40 kuopų. Astuonios kuopos dar nebalsavu
sios, tačiau esu spėjrtma, kad ir jų daugu
ma pasisakys už Pittsburglių.

i Tuo būdu, jei “N.” žinios pasitvirtins, 
. SLA su savo organu “Tėvyne” išsikels iš 
i New Yorko ne į Wilkes Barre, kaip tauti

ninkai norėjo, bet į Pittsburghą, už kurį
varėsi socialistai.

rankas, Stalinas nenutraukė 
su Vokietija karinių nei pre
kybinių santykių. Tų padarė munįstų 
po 18 mėnesių pats Hitleris.
Stalinas bandė tuos santy
kius užmegzti, ir galop rug
sėjo mėn. jam pavyko.

Stalinas ir Hitleris turi 
vienų didelį bendrų priešų — 
Britų Imperijų. Jiedu nori jų 
pavergti. Jei tai atsiektų, — 
abiem užtektų karo grobio ir 
savo tarpe nekariautų.

Sovietai nusistatę vengti 
didelio karo. Nes pati Rusija 
reikalinga daugiau ekonomi
nės pagalbos, o jos karinė jė
ga nėra tvirta.

Ir Hitleris nori, kad Rusi
ja pasiliktų šiame kare neu
trali. Tuo atveju ji galėtų 
pristatyti per kitas neutra- 
les šalis daug reikalingos ža
liavos Vokietijai. Hitleris ži
no, jei Rusija įsiveltų į tarp
tautinį karų, ne vien Vokie
tija negautų sau žaliavos, bet 
pati turėtų gelbėti Rusiją sa
vo kariais ir karo medžiaga.

žudžiai, vagys, visuomenės iš
gamos; jie prisidėtų prie ko-

ir įvestų Rusijos
“rojų” Amerikos žemėje.

Be reikalo kai kas siunčia, 
ar pataria, lietuviškiems ko
munistams važiuoti į Rusiją 
Jiej ne kvaili. Ten greit ne
tektų galvos. Čia gi gyvenda
mi, jie ruošiasi kitiems gal
vas skinti.

Nei tautininkai, nei soc. de
mokratai nėra tokie baisūs 
katalikams priešai, kaip ko
munistai. Pirmieji netur pu
siausviros, o komunistai yra 
aiškiai apsisprendę ištikimai 
vergauti Maskvai ir jos prieš
krikščioniškai politikai.

GARKINKITfcS “DRAUGU

(Pabaiga)

Čemberlainas 'su umbreliu, 
Daladieras su portfeliu, 
Hitleriui per galvų duos — 
Net jo ausyse kukuos...

Gražus “Rojus” ir tt.

Atėjo laikai kitoki,
Kilo mūšiai gan smarkoki, 
Vokietis 'mušė lenkelį, 
Surietė nagan ponelį.

Gražus “Rojus” ir tt.

Rklzas bėgo, kiek galėjo, 
Rumunijon nuskubėjo: 
Baimė apie jį tokia — 
Velniu pasirodė Vokia....

Gražus “Rojus” ir tt.

■“Ridzai”, šaukė legijonai 
Ir dejavo visi porai.
Jis nenor nieko klausyt — 
Tiktai kelnės reik valyt...

Gražus “Rojus” ir tt.

G riuvo Polsčia, griuvo, po
nai,

Griuvo visi legi jonai,
Ilitler, Stalinas atėjo,
Savo valdžių ten uždėjo.

Gražus “Rojus” ir tt.

Verkė Polsčia, veikė ponai 
Verkė visi legi jonai 
Litva Vilnių vėl atgavo — 
Ponus pavydas pagavo —

Gražus “Rojus” ir tt.

Bet paniekinti, nuskurę, 
Daugis Lvaune atsidūrę, 
Prieš du metus Litvų smau

gę
Litvoj rado vietų saugių. 

Gražus “Rojus” ir tt.

Ilitler—Staline šėtonai, 
Nacių—bolsčių legijonai! 
Šiandien keikia jumi len

kas,
Keikia ir žydelis menkas 

Gražus “Rojus” ir tt.

Moralas

Poland, Poland nuteriota,

Už suktybes pakulota, 
Būsit ir jūs pamokyti, 
Hitler ir tu Stalinyti

Gražus “Rojus” ir tt.

Po Svietą Pasidairius
Lietuviški balšavikai savo 

tėviškę skaito Sov. R ilsi jų, 
kuriai vienas poetas Brukly- 
no “Laisvėj” rašo šitokias 
pranašystes:
“Bedalis aš, ir tu bedalė:
“Savieji nuplakė diržai!
“Tikėk, sugrįžš tavoji gale
“Lėks po velnių visi vadai!
“Laisva būtim tu sukvėpuo- 

si,
“Dalysi džiaugsmų tarp vi

sų
“O, tėviške! Tada parjosiu
“Ant placiakarčių debesų”.

Prancūzų ministeris pirmi
ninkas Briand labai mėgo 
meškerioti.

Karty Briand draugas, pas 
tebėjęs, kad ministeris blo
gai nusiteikęs, paklausė:

— Tur būt, šiandien nesise
kė meškerioti.

— Nesisekė. Matyti, žuvys 
stojo opozicijon mano kabine
tui.

— Vakar parėjau namo 
gerokai įsikaušęs, ir atsigu
liau. Šį rytų atsikėlęs, žiū
riu, žiūriu, po lova guli žmo
gus.

— Baisu, tai buvo vagis?
— Ne, aš pats.

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI

Klausimas. Kų reiškia, kai 
ženotas žmogus sapnuoja, jog 
jis yrąjsavalierius.

Ženotas

Atsakymas. Reiškia, kad 
atsibudęs turės didelį nusi
vylimą.

HALLO JOE H
COME ON OVER

Komunistų Internacijona- 
las taip pakeitė savo politinę 
linijų, kad Amerikos komu
nistai padeda Vokietijai. Ko
munistai atsisakė 'kovoti prieš 
nacizmų, fašizmų, ginant de
mokratijų. Jie grįžo prie se
no revoliucinio šūkio: kovot 
su kapitalizmu ir imperializ
mu. Prie to prideda — už ko
lonijų žmonių laisvę! 'Puomi 
nori sukelti ir Prancūzų ir 
Anglų kolonijose žmonių ne
pasitenkinimų.

Kitoj vietoj E. Lyons sa
ko: — aš netikiu, kad Stali
nas nori karo. Jo karinis po- 
jėgumas pervertinamas, nes 
per pastaruosius 2 ir pusę
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^ENASAI VILNIUS
Antai, pnžvelgki, tai 
Vilniau’? rūmui 
Dunkso tarp kalvu 
aukštai... Maironis kas

Prie Vilijos krantų, pui-i 
kiliose šlaituose, gamtos sod-1 
nų apsuptas snaudžia sena-i 
sui Vilnius, .lis žilas, daugi

Universitetas, 
žymusis šviesos židinys, kuri 
ėjo mokslus Lietuvos istori-

/~4 • T\ 1 » •ir
kitų Lietuvos žymių 

ir
daugel i>
mokslo žmonių, rašytojų 
poetų.

Gedimino kalnas, kur dar
šimtmečių gyvenęs ir taip ne-; stovi seno bokšto liekana, 
maža visko imatęs ir kentėjęs, kiek ten buvo iškelta sveti 

Jo siauros, kreivos gatvės.
seni, kai kur niūrūs, praeitų 
amžių rūmai, ir nelygus gren-

mų mums vėliavų! Dar ne
praėjo dvidešimt metų, ten 
plevėsavo mūsų trispalvė —

t

n
I I

n R A 170 A S

senas.

Žiema baltu apklotu pridengė pusę Amerikos. Cineinnati, Oliio, kur iškrito 10 colių snie
go. (Acme teleplioto)dinys išsikeroję sukempėję i i-r devyniolika metų pertrau

ka. Liūdna pertrauka... Skau
dus laikotarpis... Bet jau šia
ndie ant to paties Gedimino 
■pilies bokšto viršūnės vėl ple
vėsuoja mūsų vėliava!

Vilnius ir vilniečiai mūsų 
džiaugsmas ir nauji rūpes
čiai. Mūsų Vilnius bus, mūsų 
ir rūpesčiai, kad mes kuo 
veikiau paremtumėm ne tik 
tikrus savo broliu’.?, bet ir 
tuos, kurie iki šiol tikrai, tar
tum, vis nežinojo, kas besu. 
Mes juos ir jie mus kuo vei
kiau turi pamilti. Mes ypač 
turime jus užjausti ir visur 
jiems padėti. Meilėje ir vie
nybėje bus mūsų džiaugsmas 
ir bendra tėvynės globoje lai
mė.

medžiai ir dar senų 
šių pamatų liekanos — tai 
vis praeities liudininkai, ku
rie matė daugelį lauktų o 
taip pat labai daug ir nelauk
tų, svečių, žibančių įvairiomis 
uniformomis, įvairiais gink
lais ir lengvai plevėsuojan
čias jų nešamas vėliavas...

Žilas, senas miestas. Sena 
sostinė. Čia glūdi užslinkę po
žemiai, olos ir slaptingi rū
siai. Seni ir nauji kapai, ku
riuose ilsis kaulai daugelio 
įžymių Lietuvos vadų. Čia ir 
šventojo Kazimiero karstas 
šalinio1.? katedros koplyčioje.

Didingi bažnyčių bokštai, 
kurie katalikų minioms rodo 
didįjį gyvenimo tikslą. Skam
ba jų varpų aidas, skęsda
mas žalių, paauksintų rudens 
nuotaikos pagražintų, medžių 
sodnuose. Tos bažnyčios, dau
gumoje, ištolo baltos, kuriose 
per ilgus šimtmečius sukaup
ta tiek dvasios turtų. Prie 
kurių yra tiek daug rankų, 
proto, pasišventimo ir meilės 
ženklų; kurias kūrė ir puošė 
žmogaus genijas, atsidavęs 
didžiausia pagarba Aukščiau
siam pasaulio Kūrėjui...

Aušros Vartai. Visų lietu
vių širdys visuomet linko 
prie Šv. Dievo Motinos. Visa 
Lietuva minėjo, mini ir mi
nės Aušros Vartų Mergelės 
Marijos šventovę, pro kurią 
krikščionys nedrįsta praeiti 
nepareiškę didelės pagarbos. 
Prie Aušros Vartų sudės lie
tuviai savo širdingą dėkin-Į 
gurno maldą...

J. M.

Ūkininkų vargas — 
krautuvininkų pelnas

ATGAUTAMA KRAŠTE SURINKTA 
54 MILIJONAI ZLOTŲ

Valstybė Jais Atsiskaitė Už Įvairias Skolas 
Tam Tikriems Skolininkams Lenkijos Dalyse
VILNIUS (E). — Paskel

bus lenkiškų zlotų deponavi
mą (pasidėjimą j bankus), jų

ba kaip į bankinę ar devizų 
spekulianto operaciją. Sku
bus ūkiškių santykių sveiko

iki lapkričio 22 d. termino,"'®40 (lilo> įvedimas vieton 
buvo deponuota 31,972.715 į “s"kaP°to” ™1<-
zlotų. .Tuos deponavo 37,694 t>,IM 'žl"«lls> ardyto, suge 
asmenys, kurių didžioji dau
guma apie 20,000 asmenų de
ponavo po mažiau kaip 300 
zlotų. Pagal pasus ir asmens 
dokumentus išsikeitė į litus 
apie 16,000,000 zlotų. Už 

■“Maisto”, “Pienocentro 4 
ir “Lietūkio” produktus bu
vo gauta 4,805,553 zlotai, be

dusio mainų masto (zloto) 
buvo būtina s ąlyga ūkiš
kiems santykiams, ūkiškų ge
rybių apytakai ir jų gamybai 
patikrinti. Todėl zloto “gat
vinis” kuras arba jo “užsie
ninis” kuras negali būti le
miančiu kriterijum tam klau
simui spręsti. Tas. kriterijų’? 
yra tautos ūkio bei valstybės

Žurnalistai Ir 
Dailininkai Vilniuje

KAUNAS (E). — Kauniš
kiai rašytoja ir žurnalistai 
užmezgė artimus rašius su 
savo vilniečiais draugais. Lie
tuvių rašytojų draugija savo 
centrą perkelia j Vilnių. Taip 
pat Lietuvių Dailininkų drau
gija. Daroma pastangų šioms 
draugijoms gauti iš Vilniaus 
savivaldybės buvusius kuni
gaikščių Oginskių rūmus, 
kurie yra miesto centre ir tu
ri keletą salių ir apie 50 kam
barių. Kauno žurnalistai lap- 
’kr. 26 d. organizuotai lan
kėsi Vilniuj kur buvo priim
ti vilniškių lietuvių žurnalis
tų, gruodžio 3 d. vilniškiai 
lankėsi Kaune ir buvo Liet. 
Žurnalistų Sąjungos svečiai. 
Tomis progomis plačiai pasi-

Smarkiai Plečiasi
“Rūtos” Kooperatyvas

VILNIUS (E). — “Rūtoj 
kooperatyvas, knis čia susi
organizavo lenkų valdžiai 
griuvus, jau turi mieste 8 
8 krautuves ir vieną kepyk
lą. Artimiausiomis dienomis 
atidaroma dar keletas “Rū
tos” krautuvių. Viso “Rū- 

vra numačiusi Vilniuje
atidaryti apie 30 krautuvių. 
Be to “Rūta” atidaro krau
tuves Naujame Vilniuje ir 
Lentvare (buv. Naujoji Vi
leika ir Lentvaras).

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westem Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

1 IETIM AI DAUTARAI

OR. A, fi. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS TU CHTRUPOAf
2415 W. MARųuette Rd 

Ofiso valandos:

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

Susitari us.

Tel. Tardą 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12>

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pb-nadieniais • 2 iki 4 ir 7 iki k | 

Šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ,

ir akiniu* pritaiko
3343 S, Halsted Street

KUPIŠKIS. - Susidėjus mus zlotais 939’666

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49tb Court. CicervĮ
Antradieniais, Ketvirtadieniai* Jk | 

Penktadieniais
V«U«n,1oe: Kl-1? rvte. 2-6, 7-0 p. _
3147 S. Halsted St, Chicago |

Pirmadieniais. Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Tel CANal 6060

OR, WALTER J. PHILLIPS!
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 _ 4 ir 6:30 — 8:30 vakasa

ir pagal sutartį.

Ir. f. g. vvinskunas
THYSICIAN AND SURGROG 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. Leavitt St
Res teL Ganai 0402

Ir. charleTsegal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros luboe 
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. f | 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

"OURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARds 0994 
rtez. Tel. PLAza 3200

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

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.________

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi paenl sutar'ij.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namą telefonas VlRginia 2421

TEL YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEOINSKAS)

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti_____ ,.

to už pašto, telefono, telegra
fo ir geležinkelių patamavi- ’^teiesų plotmėje, būtent ū . „ .

zlo- kiškų atstatymas ir jų patik-,|arįa bendrais Vilniaus kraš- 
i krinimas. Ifo jr vįR0S Lietuvos reikalaistai. Iš viso su deponuotai?tokioms aplinkybėms, dauee-1 

lis Kupiškio prekybininkų iŠ- botais jų surinkta Vilniuj ir 
slapstė prekes ir duoda tik i Vilniaus srityje netoli . >4 mi-, 
“geriem” pažįstamiem ir tai i^-jonų ^-lotų. įskeltus į litus 
už dvigubą kainą. Šiaip pa- ,ir deponuotuosiu’? zlotus, val- 
klausus gau’si atsakymą “nė-|f8b’T>ė tuos visus ,)4 milijonus 

■ zlotų sunaudoja atsiskaity
mams už įvairias zlotais pa
darytas skolas tam tikriem? 
skolininkams Lenkijos daly
se, atitekusiose Vokietijai ir 
Sovietų Sąjungai.

J paklausimą, kodėl vals
tybė nustatė zlotui keičiant Į 
litus tokį palyginamai aukštą 

i kursą po 50 centų zlotą, o už 
Ideponuotuosius po 40 ir iki 
j 3f0 zlotų po 50 centų už zlo
tą, Finansų Ministeris Gal- 

Ivanauskas “Eltos” atstovui 
paaiškino, kad pakeičiant Vii 
niaus krašte rastą: ūkiškų 

j santykių vienetą (zlotą) kitu 
. nauju vienetu (litu), fpko 
spręsti tą problemą tautę*.? ū- 
kio bei valstybės interesų 
plotmėje, o ne privataus ūkio 
ar atskiro ūkio akimis žiū
rint. Vadinasi, likviduojant 
zlotą ir įvedant mūsų teisėtą 
mokėjimo priemonę (litą), 
negalima į tokią operaciin 
žiūrėti kaip į paprastą sveti
mos valiutos pirkimą, kaip Į 
dėvizijų biržos operaciją, n?-

ne
ra”. Daugiausia trūksta siū
liukų, muilo, pinių bei me
džiagų. Girdėti keletą tokių 
krautuvininkų, pas kuriuos 
paprašius “nėra” pateko į 
policijos rankas. Jų “nesa
mos” prekės konfiskuotos ir 
sustatyta protokolai.

Sudegė moderniausia 
lin aminė

Ir seni vienuolynų mūrai, 
paskendę sodnuose, kur gy-'degė 'moderniškiausia 
veno dar prieš šimtmečius žy- pylinkėje Rudzinsko 
mūs kultūros nešėjai, krikš- nė. Daug kas pavyko išgel-
čionybės platintojai, dideli bėti. Užsidegimas, spėjama
mokytojai ir pamokslininkai... papirosas.

DUSETOS. — Smilgėse su
joję a-
’irami-

Cambridge, Mas?, miesto konsilmonas Mirbael A. Snllivan, 
kurio pastangomis pravestas Cambridge įstatymas, kuriuo 
iš visų mokyklų vadovėlių išbraukiama “Tjenin” ir “Lenin- 
grad”. (Acme telepboto)

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago
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SLEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesa1e Furniture Co.

63^3 3o. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

DAROME "X

PASKOLAS.
ANT VISOKIŲ NAMŲ

t»e| IMrklmo — Pataisymo 
Slml mhavlmn

Ar Seno Mortglčlo Atmokėjimo

z«G-S 
‘ahtv#<V/ OF VOU6 \ Jv, //**»/ INVIMMINT \C»V

INSUREDte//
'AlA\V P TO< • ••••. av/'

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIA7 APDRAUSTI IKI |5,000.
1 IM*r F'nl rnl Savinai* and Ixten Innunuiee Corp., Waehlngton. D. O.

ST. ANTHONY’S
LITHUANIAN PARISH

BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49th COURT

TEL. CICERO 412 JOSEPH P. GRIBAUSKAS, Secretary j

KLAUSYKITE

New City Firnitire Malt
: RADIO PROORAMO
į ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, ii stoties 
| WSBC — 1210 kilocycles.

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

OR. P. J. BEINAR
(BEINARAtrSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Y arda 3965 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir 8ekmadieniais 

pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Rea. 6068 So. Talman Ava.
Rea Tai. GROvehill 0617 
Office Tai. HPJflock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—8 vak 
Ke*» ir Vedėliomia suaitams

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL’IS
PTY8T0TAJF and 8URGHOV

4845 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedaliomis pagal eeUrti

Office Tai YARda 4787 
Varnu Tel PROapeet 10M

610

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
1—0 popiet ir 7—6 v v 

REZIDENCIJA
5631 S. California Avė 

Telefono RBPnblie 7868

Office Pilone Rea an<l Office
PROsocct 100 8888 S. Leavitt St
Vai- 2-4 M>. ir 7-8 vak. CANal 0788 Į

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Trešiadimiaia ir Sekmadieniai.

Tel YARda 5021
Rea- KENwood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRUP-GA8 

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

Ofian Tel VTRffinia 0036 
Reaidencijo* tel BEVerly 8244

OR T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rpvtdeeeiie
8980 8o. Claremont Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia nanral sutarti

Tel OAHal 0267
Res. Tel. PROspect

OR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Reridenciia 6600 8o. Art.eeian A ve Į 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie*| 

6 iki Q vakare

TeL YARds 2240

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTĮ8TA8

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street 

v«l • nuo 0 ryto iki 6 vakare
_____ Beredoj nagai mtarti

OR. V. E. SIEOIINSKI
DAHTMTAS

4143 South Archer Av< 
Telefonae Lafayette 8860

Antradieniais. Ketvirtadieniais 
®«nk+"dieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0004

Pirmadieniais, Trediadieniaia h
Oeltadieniaie
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Pas Jaunimo Vadus Lietuvių Studentų Veikimas
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PASIKALBĖJIMAS SU 
MUZIKU JUOZU SIAURIU

. Lietuviška daina aidi kas 
ketvirtadienio vakarą nuo S 
iki 10 valandos West Side 
ilaJl, 2244 \Y. 23 rd PI. Tie 
skambūs dainą akordai mane 
kartą patraukė j vidų. Salė
je susėdę apie šimtą mergai-
ią ir vyru kartojo: “ l’ ž- 

uįauksini naują giesmę bro
liai, kurią jaunimas tesu
pras.” Scenoje prie pianino 
jau įšilęs muzikas J. Siauris

aduoda dainą melodijas, 
niuansus, taiso intonaciją ir 
vis liepia kartoti tą pačią 
dainos dalį, kol visai tiksliai 
. kajnba, kol išmoksta.

Kai muzikas J. Siauris bai
gia dvieju ir pusės valandą 
boro praktiką ir nusišluosto 

prakaitą, darau pasikalbėji
mą.

Pirmą keletą žodžių no
rėčiau išgirsti apie Jūsų 
jaunystę ir mokslą.

Gimiau Pittsburgiie 18!L 
ilk ir ten lankiau pradžioj, 
mokyklą. Studijavau Ihiųues 
ne universitete, Pittsburgbe, 
paskui Šv. Cirilijaus ir Meto 
d i jaus seminarijoje Detroit 
Mieli. Muzikos pirmąsias ži 
uias gavau iš vargonininko 
Grajausko, paskui seminari 
joj iš italo profesoriaus ir 
vėliau Vale universitete.

Kaip senai Chicagoje?

Čia atvykau 1921 metais. 
Keletą metą buvo vargoninin
ku Šv. Jurgio parapijoj, gro- 

■jau teatre, dabar jau 14 mo
tų vargoninkaujn Šv. Gubrio- 
iaus airiu parapijoje. Pri

dusau Muzikų Federacijai
r Lietuvių Vargonininkų Su
tingai.

mokėti su juo susikalbėti ir 
išlaikyti chore. Pažįstant jau
nimo psichologiją ir troški
mus, tas galima pasiekti. Aš 
džiaugiuosi Vyčių choro na
rių drausmingumu ir rūpes
tingumu.

Kokios Vyčių Choro per
spektyvos?

Puikios. Choras vis auga ir 
tobulėja. Kaskart galime vis 
rimtesnių ir sunkesniu daly- 
kų paruošti. Lietuviškoje vi
suomenėje choras turi simpa
tijų. Tai įrodo choro rėmi
mas, atlankymas mūsų kon
certų, piknikų ir gausūs už- 
kvietiniai išpildyti programą.

Ar tiesa, kad lietuviai 
vargonininkai stengiasi pa- 
cenkti Vyčių Chorui?

Didelis perdėjimas. Daugu
ma vargonininką mūsų choro 
y ra geri draugai. Tiesa, buvo 

ienas mažas nesusipratimas, 
bet greičiausiai tik iš vieni I 
kitų nesupratimo, o ne iš blo

gos valios ar kokio noro t 
nums pakenkti. Mūsų choro 
teveik dauguma dainuoja 
vairiuose parapijų ir kituose 
•boruose ir mes tuo esame 
labai patenkinti. Kuo jauni
mas daugiau dainuos, tuo jis 
labiau išlavins savo balsą.

Kokie didžiausi dabarti
niai rūpesčiai?

Visu įtempimu ruošiamės j 
savo metiniam koncertui, ku-l 
ris įvyks 1!>4<> m. sausio 28 
dieną. Mokiniui nauja progra-1 
ma, klasiškos ir liaudies (lai-Į 
nos, komiškos dainos ir daug 
kitų įvairumų. Po šio koncer
to pradėsime ruoštis kelionei 
į Detroitą ir kitas apylinkės 
kolonijas. Taip pat turime 
suplanavę ir tolesnę choro 
veiklą, tik neskelbiame, kol 
nėra viskas užtikrinta.

J. Skirius

.-. «K

Nors Kalėdos .jau praėjo, 
tačiau malonių prisiminimų 
paliko ištisiems metams.

Kaip buvo planuota, taip 
viskas ir įvyko. Kūčių vaka
rą, 6-tą valandą vakare, 
L.F.C. nariai susirinko pas 
Stelbi Bartkus. Ten pasiprak
tikavę giedoti kalėdinių gies
mių iš specialiai paruoštų 
knygučių, visi gyvai viens ki
tam pradėjo linkėti linksmų 
švenčių. Bet neilgai tebuvo 
galima linkėti viens kitam “į 
sveikatą,” nes dar 3 vietos 
buvo numatytos, kur buvo pa.- 
sižadąję.

Iš Stelių Bartkus visi nu- I 
vyko prie Auna Beues namų. 1 
Ten, kaip pridera giesminiu-! 
kailis, prie durų užgiedojo 
“Silent Nigbt” ir kelias ki
tas giesmes. Benes namiškiai 
išėjo pasitikti ir kvietė vidun. 
Tada su “Jingle Bells” visi 
suvirto į vidų. Keisčiausia 
pasirodė tas, kad daugumas 
pradėjo dairytis po lubas. 
Po to įvyko kažkas panašaus, 
kaip pas rursus Velykų ryrtą. 
Nieko nepadarysi — prieš 
papročius negalima atsispir
ti. Ir vėl vaišės. Nuotaikai 
jau gerokai pakilus, visiems 
norėjosi dainuoti. Pakaitom 
giedojo giesmes, arba lietu
viškas arba amerikoniškas 
dainas. Šeimininkai prisidėjo 
irgi į pagelbą. Pagaliau — 
buvo laikas ir iš čia išsikrau
styti. Isabella Barr namuose 
buvome jau laukiami.

Skirtumas tik tas, kad ten 
giedant giesmes prie durų 
buvo susilaukta ir publikos. 
Mat, jos namai yra prie Ar
cher Avenue ir todėl atsira
do daugiau klausytojų. Ma
tyt, iki tos vėlumos giedoto
jai buvo jau išalkę, nes pa
vadinus prie šiltų užkandžių, 
visi valgė nesirangindaini. 
Netrūko ir čia tų “mistle- 
toe.” Gal kai kuriuos ir džiu
gino ši proga, nes buvo gera

“GONE W1TH THE WLND” ATLANTOJ. (Acuie Telephoto.)

priežastis pasiaišk nimui.
Paskutinė “stacija” buvo 

Blancbe Stann namai. Čia jau 
nebuvo galima suvaldyti gie 
dotojų: jie viens kitą stengės 
pralenkti savo giedojimu. 
Aišku, viskas buvo daroma iš 
geros valios ir todėl nebuvo 
galima dėl kiek pergarsaus 
giedojimo pykti, bet, atvirkš
čiai, kažkaip užkrečiama ta 
nuotaika ir visus kitus, kad 
ir grupei nepriklausą greti
nosi pritarti.

Diena tuo baigėsi, kad Ka
lėdų dienos vakarui giedoto
jai buvo užkviesti pas H in. 
\\ baite į svečius. Teko eiti 
namo poilsiui, kad kitų dieną 
būtų galima tinkamai išklau
syti Šv. Mišias -- Kristaus 
užgimimo. Ii. P.

“£APNUOK LIETUVI • SU

TRAUKĖ Į 600 ŽMONIŲ
Sekin., gruodžio 17 d. Da

riaus Girėno salėje jaunieji 
lietuviai studentai vėl išmė
gino savąją grynai lietuviš
ką kūrybą. Scenoje statyta 
originalus veikalas, kurį pa
rašė klubo narė Juk liachens. 
Be to, veikalui ir muzika ir 
dainos buvo pačių narių kū
ryba. Šis parengimas su
traukė į šešis šimtus žmonių. 
Šekspyro laikų nuotaika

Bendrąją veikalo nuotaiką 
sunkiai slėgė techniniai sce
nos trūkumai, kurie artimai 
priminė Šekspyro (Sbake- 
speare) laikų vaidinimus, kai 
scenoje nebūta dekoracijų ir 
vaizdo susidarymas palikta 
žiūrovo vaizduotei. Didesniam 
efekto sudarymui gal būtų 
buvę galima panaudoti juo
das marškas, kurios būtų su
laužę scenos nuogumą.

įvesta naujenyliė, ben1; lie
tuviškai! teatran, — pasakoti.- 
jas (Ant. Stelmokas), kuris 
gan vykusiai sujungė vyk
stantį veiksnią.

Viengungio likimo pasaka

Pats veikalas savo turiniu 
nesudėtingas, bet veiksmas 
išvystytas ganu sklandžiai. 
Bridgeporte gyvena viengun-j 
gis Kazys, kuris dėl likimo Į 
užmačių neteko savo mvlimo-l. . . il sios ir šiandie gyvena skaity- 

| dainas dienas ir vargdamas 
1 Lietuvos rūpesniais. Sap- 
! nuo ja Kazys apie savo gyve
nimą Lietuvoj, apie mylimąją 
Onutę ir apie skaisčius atei
ties planus. Kiek labiau rei

škėjo paryškinti lietuvių gj- 
I venimą ^Amerikoj.

Lietuviu Skautu Skyrius
Vaidinimo žvaigždės

Veikėjų tarpe buvo ir la
bai tipingų asmenų Pavyz
džiui, geriausiai pavykęs ti
pas — Kazio dėdė (Stasys 
Cable). Jo trumpa rolė per
nelyg prašoko kitas. Ją ypač 
praryškino silpnas Kazio tė
vas (Jūozas Janis), kurio 
vaidyba nesudarė kaimiečio 

1 įspūdžio.I
Gana blankūs buvo pirma- 

; me veiksme ir
j tipai. Gal kiek perdaug šar
žavo trečiam veiksme pirmam 
žavo trečiam veiksme Kazio 
draugas, nors tų laikų lietu
viškos panelės buvo labai vy
kę. Stella Bartkus, Onutės ror
lėj, savo vaidybinį gabumą 
žymiai gadino neaiškia dikei-jconb°’!lt*on a^ seeing vou. 
ja ir tyliu balsu. Pats Kazys, i
Jonas Balanda (svarbiausia j 

ir sunkiausia rolė) išėjo ga
na vykusiai, nors vietomis 
vaidinimas buvo deklamaei- 
nio pobūdžio.

Neblogai pasirodė įvairiose 
mažesnėse rolėse Stasys Dri- 
gotas, Ona Benes, Birbta 
Balanda, Algirdas Kulis, Ju- 
lie RacbenS, Izabelė Barsevs- 
ki ir kt.

Laliai vykę buvo kostiumai, 
kurie daugelyj vietų išlygino 
scenos trūkumus.

Dainos ir šokiai
Veikalui dainas (vyrų 

kvartetui, Juzei Stanaitis ir 
Stelai Bartkus) parašė A. 
Stelmokas ir muziką Juzė

“We bave before Us liereSCOUTING ENDORSED BY
CATHOLIC LEADERS Įgatbered in you young men, 

a cliosen band, a very coinely
The Scouting program for 

catbolic boys is endoised and 
its establisbment in all pa- 
risbes is urged by all the 
catbolic leaders. The late 
Pope Pius XI, in iiis speecb 
during the International 
Seout Pilgrimage to Kome in 
1925, brougiit out tire folloiv- 
ing:

“ln the spiritual ramily
Kazio draugų >ou are the youth, the liope 

of tl;e fiiture — generous, 
blooming, l'ull of vigor — the 
liope of religion and the 
Cburcli, as tliat of the lainily 
and the Fatberland. The 
more we consider the event, 
the greater is Our joy and

Stanaitis. Kompozitorei pa
tartina pastudijuoti lietuviš
kąją meliodiją ir harmonija, 
nes šio vaidinimo meliodijos 
ir harmonija, nors muzikaliai 
vykusios ir tikros, nebuvo 
lietuviškos.

Vanotos Grybaitės intro- 
dukcinis baleto numeris buvo 
vykęs, nors gal trūko kiek 
platesnio varijanto. Jumoris
tinis vyrų baletas (jei taip 
galima pavadint jų komišką 
stypčiojimą) publiką jaukiai 
nuteikė.

Vilniaus studentams surink
ta 50 su virš dolerių

“Lietuvos medžiaginis kra
štas gali žūti, bet nežus dva
sios Lietuva, kol jos sūnūs ir 
dukterys gyvens.” — prndė-
jo savo kalbą Konsulas Dauž- peranee and uneleanless bold 
vardis. “Šiandie džiugu man svvay. Būt on the otber liand 
dalyvauti jaunųjų surengtame [wbere the spirit predomi- 
vaid mime, kur taip gyva 5r nates are to be found all the 
kalba ir dvasia lietuviškoji.”
Toliau savo kalboje Konsu
las ragino paremti auka ne
turtinguosius Vilniaus stu
dentus, kurių Vilniuje esą į 
300. Aukų surinkta virš pen
kiasdešimt dolerių.
Bendrasis vakaro vaizdas•

Bendrai LUC surengtąjį 
vaidinimą atvirai ir nuošir
džiai galima pavadint vyku
siu. Vaidinimo kalba ir dvar 
šia buvo grynai lietuviška. 
Tiesa, kartais kovota su 
“burbomis,” o ne su “bar
barais,” liet tai smulkmenos, 
kurios nemažina studentų pa
stangų ir nuopelnų. J. P.

and strong body. And you 
are such, not only beuause 
you are Catbolic Boys, būt 
also because you are young 
Catbolic Buy Seouts, Catbo- 
lie Seouts — tbis is o f no 
sligbt significance to one wbo 
well considers and can appre- 
eiate the meaning of tbese 
words, “Seout” — not every 
boy can be a Seout, and al- 
tbougb the energy of youth 
is manifold (its very vast- 
ness indeed is unite fantas- 
tie) not all are Boy Seouts. 
Many tbere are of easier, of 
ųuieter, of less strenuous 
ways of Ii fe. A Boy Seout 
mušt bave an ever-ready 
command of energy and of 
eourage, of calmness and rc- 
fleetion. And a Catbolic Boy 
Seout mušt bave a profound 
sense of God, of llis divine 
law, of llis Divine Presenee, 
\vbieli barmonizes the \vond- 
ers of nature, and discovers 
to us its most obseure and 
liidden details, its secrets, 
and most precious lessons.

“We bave said: Strength 
and Courage. (To see you is 
to be convineed and you do 
not laek eitlier the one or the 
otber. And We well know 
tliat both of tbeiu, are so ne- 
cessary to all Srouts. Būt 
strength and eourage ulone 
are not sufficicnt for the 
Catbolic Seout.” .... “St. 
Paul says where matter is 
predominant, violence, intem-

svcetnesses of cbarity \vitb 
all tlm graces of puritv. lt 
would apjiear tliat t be \vords 
had lieen especially uritten 
for you, for i n them you will 
find tliat \vbieb sbould be the 
splcndour and glory of your 
life.”

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė.

z.
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SPORTO ŽINIOS
MIDVVEST LITHUANIAN BASKE TBALL CHAMPION- 
SHIP TOURNAMENT DEADLINE JAN. 18th, 9:00 P.M.

The fina decision regai ding the definite days of tht 
preliminary paines kas been sėt for Jan. 29, 30, 31., at tht 
Lincoln School in Cicero, III.

Kilt ries are open to the Ist 16 tranus that enter.

ENTRY BLANK
Midtvest Lithuanian Basketball Championship

Jan. 29, 30, 31, 1940.
Kinais Keh. 4th, Cicero Stadium

Name of team ....... ..............................................
Manager ............................................... .................
Address ..................................................................
Pilone .................................................................... .

Mail to Tournanient Committe: (5912 So. \Vestern Avė., 
Citicago, 11L

DRAUGAS

UNIVEP^TY <)E CHICAGO SAYS OOOI) RY TO EOOTRAU,

KREPŠINIO TURNAMEN- 
TAS ĮVYKS SAUSIO 
29,30,31 D.

Vakarinių valstybių lietu
viai hasketbolininkai susitiks 
rungtynėse už čampijonatų 
Lincoln School, Cicero, 111. Į 
sausio 29, 30 ir 31-inų. Lai- į 
mėtojai los prieš viens kitų 
Lietuvių Dienų, vasario 4 d., 
Cicero stadijone.

Turnaniento komitetas, ve- t 
dainas Phil. Kiauše (Kriau- j 
čiūno), buvusio Lietuvos krep 
šininkų trenerio ir valstybi
nės komandos kapitono, susi
rinko vakar vakare ir galuti
nai nustatė turnaniento taisy
kles ir tvarkų.

Komitetas vakar išleido pir 
mųsias įstojimo blankas (En- 
try Blanks) ir pareiškė, jog 
turnamente gali dalyvauti tiki 
16 tymų. ‘ '

Lig šiol jau pareiškė norų 
stoti turnamentan 14 koman
dų. Šioms komandoms pa
siuntus aplikacijas, beliks tik 
dvi vietos tymams, kurie dar 
nėra pareiškę noro įstoti.

J. L. J•

L. VYČIŲ BOWLING 
LYGOJE
Marąuette Užėmė Pirmą 
Vietą; Sumušė VVest Side 

Trijuose Žaidimuose

UIU'

William MeCarthy (right) eųuipment caretaker for 17 years, and Kalph Richards, 
junior end of 1939 varsity, pack away grid gear after Cniversity of Chicago decides to 
drop football from athletic schedule. (Acme Telephoto.)

Marųuette Pk. ’ 8 1
West Side 5 7
Brighton Pk. 5 7
Cicero 2 7
K o f L Clioir 2 7

Pereitos savaitės žaidimuo
se Brighton Pk.

PASTABOS

sumušė L.

chorui. Šešios Vyčių Choro 
narės atsidūrė nepavydėtino- 

Neseniai skaitėme “Jauni- se sųlygose. Jos myli dainų 
me” keletu minčių apie Vyčių myli vyčius, nori kiekviena 
chorų ir liet. vargonininkus, proga lavinti savo balsų, o 
Ten iš dalies pasakyta tiesos, (‘ia staiga patiekiamas ultima 
lx?t ir yra nemaža perdaug tumas. Kas daryti?

pasitikėjimų. Tie yra tikrai 
garbingi, kurie nepavydi ki
tiems pasisekimo, o tik gero 
linki kiekvienam siekiančiam 
gražių tikslu.

Vyčių Choro darbai gali 
džiuginti kiekvienų lietuvį. 
Jis gražiai reprezentuoja 
Amerikoj gimusius lietuvius 
jaunuolius. Štai šių vasarų 
kas kiti galėjo taip gausiai ir 
gražiai Chicagos lietuvius at
stovauti New Yorko Pasauli
nėje Parodoje. Apie 60 jau
nuolių išsirengia, išmoksta 
dainas, vyksta į New Yorkų. 
Tas faktas parodo narių tau
tinį subrendimų, puikų orga 
nizaeini susiklausymų.

Štai vėl, energingai ruošia
si savo metiniam koncertui, 
mokosi visai naujų dainų, 
vaidinimų, baleto. Mums ten-: 
ka darbštųjį jaunimų sveikin
ti ir laukti pasirodant su 
naujomis kūrybinėmis jėgo
mis.

Po to, balandžio 28 d. jau 
užkviestas Vyčių Choras at
vykti į Detroit, Mieli, ir j ki
tas kolonijas.

J si spaudoje iškeltų daly
kų atsiliepiu kaipo Vyčių 
Choro narys, brangindamas 
visa tai kų choras yra pada
ręs ir kų yra užsibrėžęs atei
tyje atlikti. Vyčių choro val
dyba savo pasitarimuose yra 
nusprendusi prieš šį įvykusį 
netaktiškų pasielgimų nesiim- 
t> griežtesnių priemonių, o tik 
atvirai tiesų pasakyti spaudo
je, kad nekiltų klaidingų in
sinuacijų, kokio tai įsivaiz
duoto didelio trynimosi ar ne. 
sutikimo. a. Sk.

BAKING 
POWDER

Šame Price Todaif, 
as 45 Sears At/o 
25 ounces254

^oMeAoion'

MILLIONS OF POUMDS HAVE BEEN 
USED bY OŪR GOVERNMENT

BRUNO ANDRUŠKA, Chi- 
cagietis, kuris atsižymėjo su 
lowa U. futbolo komanda, 
žaisdamas ‘ ‘ center ’ ’ pozici
joj. Jis ypač pasižymėjo žais
damas prieš Notre Daine.

Andruška šventėms atvyko 
pas savo tėvelius, 6552 South 
Kovkwell St.

šė pirmos vietos West Side 
komandų visuose žaidimuose 
ir atėmė pirmų vietų. Tai šį
met pirmų kartų West Side 
prarado pirmų vietų.

Visi Marųuette “B” tymo 
žaidėjai stovi
pavieniui, negu 
žaidėjai, kurie 
lygoje.

Vyčių apskr. choro komandų kraštutinių tvirinimų. Ten pa 
2 ‘prieš 1. Šiuose žaidimuose ! sakoma, kml vargonininkai - 
geriausiai pasirodė Sofija I suI,iask visi vargonininkai
Gimbutis - 146, 112 ir 137. | Cllorui Pavydi ir sten’
Šį kartų (jau antras kartas) ,^1 pakenkti. Tai netiesa! 
nebuvo padaryta jokių rekor
dų.

Mes dalykų ištirsime rim
tai ir jei toks varžymas tę
sis toliau, iškelsime dalykų 
aikštėn spaudoje, susirinki
muose ir rimtai padiskusuo-

Ateinančių savaitę
Pasikalbėjus su choro vedė- i sime. Kam šis dalykas pa 

Mar-fju muziku J. Siauriu ir pre-; pamatysime! Mes ne-

Šią žiemą... vartokite

(Saulės Lempą
grožiui ir sveikatai

norime, kad bent vienu nariu 
nustotų ar parapijų ar tai

ųuette l’k.’o ir Bridgeporto 
komandos susirems dėl pir
mosios vietos — galima tikė
tis ir vėl naujų rekordų.

Merginų Individual Stovis

(Pirmos Dešimts)
1. Ang. Shaudikas, Mar. 150
2. įAnn \Y oicek, Marų. 131
3. Al. Manstavich, N. S. 131
4. St. Perutis, Bridg. 127
5. Ad. Woicek, Marų. 124
6. Helen Woicek, Marų. 121
7. Ann Razbud, Bridg. 121
8. Marian Daunis, Cic. 120
9. Marie Yudeikis, Br. 117 

10. Ella VVoicek, Marų. 113

kybiniu choro vedėju St. Ši
muliu paaiškėjo tikri faktai.
Pasirodo, kad dauguma Cbi- V yoių Choras. Dirbame ben- Į 

drų lietuvybės ir kultūros j 
darbų, dirva plati, nėra ko

sutaria ir stengiasi suderinti nepasidalyti. Reikia vieningai 
praktikų valandas, kad vieni darbų ir toliau tęsti.
kitiems netrukdytų. Šis nuo-! -----------
širdus bendradarbavimas, ti- Žinome, kad pavydas kiek-

cagos lietuvių parapijų var
gonininkų su Vyčių Choru

vienam asmeniui yra blogas 
įgimtas dalykas, tačiau kultū- 

Tiesa, buvo vienas vargoni- ringas žmogus turi jį nugulė- 
ninkas, kuris nežinia kokiais ti ar bent suvaldyti. Nors ir 
interesais, su kuo norėdamas pasižymėjusius, didžius vyrus 
subalansuoti asmenines sų- kenksmingas pavydo pasireiš- 
skaitas ir kam pakenkti, pa- kinias, diskredituoja jo asme- 
skelbė, kad jo choristai nega- nybę ir temdo visuomenės 
Ii priklausyti jokiam kitam tarpe užsitarnautų garbę ir

kimės, tęsis ir toliau.
g žemiau 

West Side 
yra geriausi

dau,

Marųuette “B” 
West Side 
K of L Press 
Marųuette “A“ 
Nortli Side 
Brighton Pk.

J, P Nuo.
25 Ji 641
24 15 615
21 18 513
20 20 500
14 25 359
13 26 333

i
MERGINŲ LYGOS 
STOVIS

Pereitų trečiadienį Mar->
?tte Pk. “B” tymas suuiu- Bridgeport 0

Klausykite Draugo’ Radio Programų
Antradieniais
WGES (1360 kil.)
7:30 valandą vak.

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

i- .

EASTERN ALL-STAK BACKEIELI)

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.

5HE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and poaseaa <hrt 
alender form you erave—you can't 
if you llsten to goaalpera.
' To take off exceua fat go llght on 

fatty meata, butter, cream and aug- 
aiy aweeta— eat more frult and 
ngetables and taka a half teaspoon- 
kl of Kruachen Salta In a glaaa of 
bot watcr every mornlng to eilini- 
nata excesa waate.

Mra. Elma Verllle of Havre do 
Grace, Md., wrltea: "I took off 20 
Iba.—my clothea flt me fine now.”
* No drnatlc cathartlca— no conatl- 
patlon—būt bllaaful dally bowel ac
tion when you take you- Itttle dally 
doae of Kruachen

PLATINKITE “DRAUGI”

IMPORTAMT!
medical tests reveai 
how thousands of W0MEN

HAVE BEEN 
ABLETO GET NEVY ENERGY

If you feel tlred out, llmp, li.Mleaa, 
moody, depreaeed—if your nervm 
are ronatently on edge and you’re 
loaing your boy frienda to more 
attractive, pepny women—SNA? 
OUT OP IT! No man likee a dūli, 
tirad, erosą woman—

All you may need la a good rellable 
tonie, If ao, Just try famous Lydin E. 
Plnkham'a Vegetahle Compound

“y
energy to hefp build up more physi- 
r ai r^siatanee and thua help ra,m 
jiffery nervea, leaaen female fiine- 
ilonal dUtrvsa and gi ve you ioyful 
bubbling enercy tbat la refleeted 
thruout your whole belng.

Ovar 1,000,000 *omen ha ve ra- 
ported marveloua beneflta from 
Pinkham’a Compound. Reaulta 
ahnuld tbliffht youl Telephnne your 
druzgist right now for a bonle.

WELL wORTtt TUYING. *

Savo namuose pasinaudokite saulės 
šviesos nauda... per ištisus metus.
• |vesikit(> sveikus saulės spindulius į vidų su El- 
ektrikiue Saulės Lempa. Ji padeda jaunuoliams 
išauginti stiprius kaulus ir dantis. Ji padeda su
augusiems palaikyti vasarinį-gyvumų... duoda pa
trauklių, sveikai atrodančių spalvų. Padeda visai 
šeimynai išdirbti ats]>arumų, kada yra stoka sau
lės vitaminų D. 4

Didelis pasirinkimas $QQ95 
už taip žemai kaip

MAŽAS |MOIi#;.IIMAS — balansus pilta maža IA- 
inokejlino kaina. lAmokSjimal pa (ogiomis mėnesi
nėmis sumomis su savo Elektrlkos Patarnavimo bila.

Visose Apielinkės Ir Didmiesčio Krautuvės-*.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
Telefonas RANdolph 1200



Penktadienis, grund- 29 1939

<r:
Iš Katalikų Pasaulio

Vokietijos varpai ir 
oro puolimų pavojai

Kadangi lėktuvų puolimo 
pavojus pranešamas atatinka
mų .sirenų ar kitais garsais, 
tai ka, kuriose pafrontės vie
tose Vokietijoj buvo uždrau
sta skambinti varpais, kad 
jie nekliudytų. šis nuostatas 
susilaukė pasipriešinimo ir 
dabar reicho bažnyčių reika
lams ministeris drauge su a- 
viacijos vadovybe išleido to
kius nuostatus: pirmoje lini
joje, netoli fronto, varpais ne
galima skambinti jei jau duo
tas lėktuvų puolimo signalas, 
taip . at neleidžiama skambi
nti nuo 13 v. vakaro iki 8 vai. 
ryto. Negalima skambinti va
rpais nei tuokiantis, nei krikš
tijant. Kitomis bažnytinėmis 
progoi liama skambin
ti ne il& . u ..aip 3 min. Sek
madieniais teleidžiama skam
binti tik vienų kartų ir tai 
prieš svarbiąsias pamaldas. 
Jei toje vietoje yra daugiau 
bažnyčių, tai sekmadieniais 
jos turi skambinti vienu kar
tu.

Salazaras už
krikščioniškųjų

civilizacijų
Portugalijos ministras pir

mininkas Salazaras pasakei 
kalbų, kurioje palietė dabar-1 
tinę Europos krizę. “Europos 
krizė yra moralinė krizė, ci- 
\ iiizacijos krizė. Europos ci
vilizacijos pagrindų sudarė 
lotyniškoji -- krikščioniškoji 
civilizacija. Mūsų pareiga pa
silikti ištikimais tiems amži
niesiems teisingumo, sociali
nės 'santvarkos principams.
Šiuo metu, kai tie principai' nėse 
yra pažeidžia'mi, kai pasauly 
tvarka yra pašlijusi, kai žmo
nės su baime klausia ar dar 
yra pasauly vietos tiesai, gar
bei, teisingumui ir teisei — 
mes dar labiau kaip kada ki
tados turime būti ištikimais 
tiems amžiniesiems principa
ms”.

Jūros palaiminimas

Socialine pagalba
Ispanijoje

Kad padėt atsigaut
suvargintiems gyventojams,
Ispanijoje veikia vadinamoji 
“Socialinė pagalba”. Ji rū
pinasi n, turtelių maistu, dra
bužiais, mediciniška pagalba.
Vien Barcelonoje ųios orgį^jii- 
zacijos buvo įsteigta 25 liau
dies virtuvės, 15 valgyklų
vaikuos nuo 7 iki 12 metų. Spaudos klausimas 
4 lo, sėliai — dieninės prieg
laudos darbininkų vaikams.
Ypač stengiamasi padėti ne
turtingoms motinoms ir karo dos sekmadienio proga pas

kelbė tekias mintis: “Kat.

Norvegijos miesto Arenda- 
ly, esančiame prie Skagerako, 
vienas protestantų vietinio 
laikraščio redaktorius, pama
tęs užsienio spaudoje paveik
slų, kaip laiminama jūra, iš- 

, kėlė klausinių, kodėl tokių 
jūros laiminimų nedaroma No- 

karo ' rvegijoj, kur jie gyvena ir 
kur pusė gyventojų gyvena iš 
jūros. Tų paskaitęs katalikų 
kunigas pasiūlė savo patarna
vimų ir įvyko iškilmingos jū
ros pašventinimas. Apeigose 
dalyvavo daug žmonių, be 
tikybos skirtumo.

Kard. Hinsley, Vestminste- 
rio arkiv. (Anglijoje) spau-

našiaičiams. “Socialinė pa
galba” yra katalikų labda
rybės organizacija gaunanti 
pašalpų iš vyriausybės.

Naujosios pagonijos prana
šės rūpesčiai. Kai prenumera
tai sumažėjus turėjo sustoti 
Liudendorfienės, tos naujo
sios pagonijos pranašės, laik
raštis “Am hl. Quell deuts- 
cher Kraft”, ji manė savo 
propagandų toliau tęsti bro
šiūrėlėmis. Iš užklaustų bu
vusių laikraščio prenumerato
rių tik 5 procentai pareiškė 
norų prenumeruoti tas bro
šiūras.

spauda yra 'visur ir visada 
gyvybinė jėga katalikų vei
kimui. Šiuose sąmyšių laikuo
se, kada tiek daug vi'sokių 
sunkenybių, turėtume mes dar 
labiau kaip kada nors kita
dos paremti kat. žurnalistus, 
kurie stengiasi tiesų ginti ir 
atstovauti; jie kovoja dėl tų 
principų, kurie, mūsų nusi
statymu, per teisingumu veda 
į taikų. Mes esame įsitikinę, 
kad įvairių propagandų mai
šatyje katalikiškoji spauda 
tikintiesiems bus pagalbos in
karas ir pastogė”.

• * ■»
Nimeleris vėl į povandeninį 

laivų? Daugelis vokiečių eva-

1 940 METŲ

KALENDORIAIil;W
JAU PLATI NAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslų. 
Senieji “draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gani. Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. T I letuvų Su Persiuntimu — 30c.

Mni.i- urnas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

“DRAUGAS”, 235 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois

n r a net a s

Indianos valstybės policininkas ir garsu's bėgikas, Don 
Lash, sulaukęs sūnaus sutiko dalyvauti Sugar Bowl fen'kty- 

(Af'.ne teleplioto)

ngelikų pastorių yra pašauk-; Vokietijoje vis dažniau 
ti į karo tarnybų. Iš 576 Ryt sitaiko, kad Bažnyčiai, vie- 
prnsių ev. dvasininkų paša”,- nuolynams priklausomieji pa- 
kti į armijų 292. Ir Mart. Ni- stat ai panaudojnlni karo rei- 
meleris, kuris Didžiojo karo Lalams.
metu išgarsėjo kaip pi vanile-1 * ♦ *
ninio laivo komendant-s n Olandijoje, netoli nuo Ams

terdamo esančiame Bussumo 
mieste, miesto taryba nutarė 
savo posėdžius pradėti malda.

pa-

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Iš Moterų Sąjungos 
64-tos Kuopos
Priešmetinio Sus-mo

Gruodžio 14 d., Moterų Sų- 
gos 64 kp. laikė labai svarbų 
.priešmetinį 'susirinkimų, šv. 
Antano parapijos mokyklos 
kambary.

Narių susirinko skaitlingai. 
Kp. pirm. Ona Šimonienė su
sirinkimų atidarė malda.

Nutarimai perskaityti ir 
•viienbalsiai priimti.

Pirm. O. Šimonienė prane
šė, kad serga Apšvietos s'ky-

I pirmininkei nenuilstančiai 64 
kp. veikėjai.

Linkėtina, kad 1940 metai 
būtų dar sekmingesni ir lai-

riaus narė, Ona Gustaitienė.
Patarta aplankyti. Taipgi nu,- šėnienė, iždo globėjos Grasilė

karui skyrė Sofija Podžiu- mingasni; kad mūsų vienin- 
vienė. gas darbas nešti) gražius vai-

Renkant valdybų vienbal, siuR; kad kaopa dvigubai UŽ‘ 
siai buvo pageidaujama, ir ul,nP‘1 p<r '"1 Sų-gos
prašoma, kad pasiliktų toji.'
pati pirmininkė. Ona Šimo- Sergančiai narei Onai Gus- 
nienė, bet ji griežtai atsi'sa-' taitienei •sųjungietės (54 kuo
ke pareikšdama norų duoti pos linki greit pasveikti ir 
progos kitoms pasidarbuoti. Į bendrai darbuotis.
Narės begalo apgailestavo.

1940 m. valdybon išrinkta: 
dvasios vadas kun. I. Borei- 
šis, pirm. Ona Grybienė, vice 
pirm. Agnės Stankiene, iman- 
sų rašt. Anelė Ambrasienė, 
nut. rašt. Petronėlė Ambra
sienė, iždininke Kotrina Kuk

Koresp. A. A.

Juo esi didesnis, juo labiau 
žemink save visame ir rasi 
malonės pas Dievų. Eccl. III

'kurs dėl savo griežto 
mosi ir ištikimumo savo Baž
nyčiai jau pusantrų metų 
kaip sėdi koncentracijos sto
vykloje, darė pastangų pe
reiti j darbų armijoje.

• * *
Labdarybė Vokietijoj dabar 

labai centralizuota. Visos au
kos turi eiti į valstybines šel
pimo įstaigas. Išimtis daro
ma tik per pamaldas bažny
čiose surenkamoms aukoms.

• * •
Čekų protektorate dėl aly

vos stokos vyskupai amžina
jai lempelei prieš altorių lei
do naudoti elektrų ar žibalu.

iai KV-

Baudžia Spekuliantus
DUSETOS. — Paskutiniu 

laiku blogos valios prekybi
ninkai visų rūšių prekėms 
pradėjo savavališkai kilnoti 
kainas ir prekes slapstyti, 
manydami, kad vėliau jos dar 
daugiau pabrangs. Tokius iš
naudotojus tik kų atvykęs 
vacbniistra's Antanas Bertu
lis griežtai suėmė į nagų.

SKELBK IT&S “DRAUGE”

tarta nupirkti dovanų iš kuo
pos iždo. 1 dol. paskirtas iš 
iždo, o kitus narės su'sidėjo. 
Dovanų nupirkti pavesta ko
misijai: K. Rukšenienei ir A. 
Brazienei.

Atmokėta pašalpa už 4 sa
vaites 20 dol. narei A. Ri
mienei.

Iš D. L. R. K. Veikimo Ce
ntro pranešta, kad įvyko per
mainų. Dabar bus A. L. R. 
K. Federacijos skyrius. Ra
portų išdavė: A. Ambrasienė, 
O. Grybienė.

Patarta susirinkimuose skai 
Dingai dalyvauti, taip pat be
ndrame veikime. Į Federaci
jos skyrių išrinkta atstovės: 
O. Grybienė, P. Ambrasienė 
ir A. Ambrasienė.

Nutarta steigti siuvimo ra
telį. Narės rinksis kas antrų 
savaitę. Pirmas susėjimas bus 
sausio 4 d., Namus tam va-

Šilaikienė ir Ona Ruosalienė, 
tvarkdarė Anelė Šaltlenė, ko
respondentė Anelė Ambrasie
nė.

Ilgametė pirm. Ona Šimo
nienė pasakė gražių kalbų pa
reikšdama padėkų 'senųjai va
ldybai už gražių darbuotę ir 
linkėjo naujai valdybai ir vi
soms narėms kuo geriausių 
pasekmių, kantrybės vienin
game darbe.

Narės gausiu delnų ploji
mu reiškė padėkų ilgametei

bif Ha/a/vf TbuodeA^ 
Sp&cialiAta, 'urfurmakt, 
Tvoį/ujvj hui, TSakisicf

for ECONOMY and

SATISFACTION ūse ,
Dmible lėsted!DoubleAcfionf

VTf* BAKING ILV POVVDER
Šame Price Todayas 45 YearsAgo 

25 ounces for 254
Full Pack ••• No Slack Filling

MILLlONS'Of fOUNDS HAVE BEEK 
USED fiY OURjeOVERNMEHT

QUESTION j ANSWER
W/iich ore the 

only eough drops 
containing 
Vitamin A?

(CAROTENE)

ra

Į*

“Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO-JANUARY 21, 1940 EMILIJA MICKŪNAS

CHICAGO SOKOL SALEJE
2345 South Kedzie Avenue

Chicago, Illinois

u

u

»r. u,’

■| r . Ii
f r-r-r-;-w&i

M

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

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai.

E3E 383
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Moterų Sąjungos 
Kuopos Vakaras

Praleidus linksmai Kalėdų 
šventes, vėl pradės visos drau 
gijos ruošti visokių vakarė
lių. Štai, pirmutinis vakaras 
įvyks gruodžio 31 d. Šv. An
tano parapijos svetainėje, ad
resu 49th Court ir 15th St., 
Cicero, 111.

Yiršminėtų vakarų 
Moterų Sųjungos 48-ta kuopa. 
Tų patį vakarų turės ir lai
mėjimų dvidešimties dolerių. 

Stašaitienė, girdėt, parda- 
keletų knygučių. Visos na

rengia

rės yra pasižadėjusios Į>ar- 
duoti bent po vienų, šių sa
vaitę visos kuopos narės pla
tina tikietu's, kurie kainuoja 
tiktai dvidešimts penki .cen
tai. Bus gražių dainų. Veika
lų suloš artistai iš Brighton! 
Bark. Dalyvaukime visi kaip 
vienas, praleiskime smagiai 
paskutinę šių metų dienų. Po 
veikalo galėsime pažaisti, pa
šokti, padainuoti, palydėti se
nus metus ir laimingai visi Į 
sulaukti Naujųjų Metų.

Jeigu neturi kas tikieto, 
tai galima gauti pas 48-tos 
kuopos ‘sųjungietes.

Jūsų Rėmėjas

DRiunxs

“Draugo” Radio 
Programa

Antradienio vakarų I trau

kos žodžius akudemikėms, tai
pgi dėkojame “Draugo” ra
dio programų remiantiems bi
znieriams: Simono Daukanto

go” radio programos kiaušy- Į Federal Sav ings and Loan As 
tojus palinksmino giesmėmis sociation, Lewis rūbų krau 
Šv. Kazimiero akademiko.*: tnvei. ir Peoples rakandų 
Janina Pikturnaitė, Valerija krautuvei.
Rutkiūtė, Stanislava Arlaus Raginame visus skaitytojus

klausyti “Draugo” radio pro-
gramos antradienių vakarais 

Ši programa dedikuota Sv. _ , .. ... •„ . . ° ,, , ... |7:30 vai. iš stoties WG.ES, ir

kaitė, Adelė Druktenytė 
Marijona Arlauskaitė.

ir

Kazimiero Akademijai.
Akademikių choras sugie

dojo “Adeste Dideles ”, “Kū
dikėlio Jėzaus garbei” (de
dikuota Motinai Marija., Šv. 
Kazimiero Seserų viršininkei) 
ir “Šiandien Betliejuj”. Solo 
giedojo Adelė Druktenytė 
“Mes girdėjom angelus” 
Janina Pikturnaitė 
Lopšinė”.

remti biznierius, kurių garsi 
nimus girdite programoje.

KAS GIRDĖT CHICAGOJE
J

Lincoln Parko, Cbicagoj, lagūne žuvo Mrs. C. R. Carpenter, 
o vyras išgelbėtas, kai jų auto dėl slidaus kelio įvirto į la
gūnų. (Acme telephoto)

Reiškiame giliausius padė-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
IS angliško vertė

Sun. Ant. M. Karužiftkn

“O Įsikūnykime, o didžiau
sia tiesa iš visų, nesutvertų 
ir sutvertų tiesų! Kodėl yra 
didesnis skaitlius žmonių, ku
rie tave paniekina, ir tavęs 
nežino, nė tau netiki, kaip 
tie, kurie tave aukština ir 
tiki į tave!”

KARMĖLAVA. — šiomis i
dienomis vienas miestelio gy-1 
ventojas norėjo pasikarti. Jau ■ 
ir kilpų buvo užsinėręs, bet I 

ir | laiku pastebėtas ir išgelbėtas. ' 
Marijos ^en^a pažymėti, kad šioje 

apylinkėje smarkiai vartoja- ■ 
mi svaigalai.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Baukie 
tams. Laidotuvėms 

i , ... ■ Čir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Pbone LAFayette 5800

Marijonų Rėmėjų 
Prisirengimai

WEST SIDE. — Nauji Me
tai jau čia pat. Tų dienų Ma
rijonų Rūmėjų Draugijos 19- 
tas skyrius turės gražių pra
mogų. Kad ta pramoga kuo 
geriausiai pavyktų, gruodžio 
27 d. vietos rėmėjai turėjo 
susirinkimų “Draugo” name 
ir pasiskirstė įvairias parei
gas. Kaip jau pastebėjote 
spaudoje, kad pramoga susi
dės iš bingo žaidimo, pinigi
nių dovanų dalinimo, gėrimų, 
užkandžių, muzikos ir dainų, 
kurioms vadovaus iš Lietu
vos atvykęs ir kelis metus 
mokytojavęs Thompson, Conn. 
Marianapolio Kolegijoj, dar 
mažai čikagiečiams pažįsta
mas. būtent Jonas Pilipaus- 
kas, vienas “Draugo” redak
cijos narių. Jaunimas kaip 
tik turės progos išgirsti daug 
naujų dainų ir arčiau susipa
žinti.

Dovanų dalinimo tikietai 
smarkiausiai platinami ir jau 
nekurie grųžino išparduotas 
knygutes, būtent: Ig. Kryže
vičius, A. Radzevičius, V. Sa
dauskas, P. Šliogerienė, Pu- 
kicnė, D. Gasparkienė, Matu- 
zienė, C. ir M. Drukteniai. ir 
dar vis platina.

Bet turime didelio džiaugs
mo, kad mums į talkų su žy
mia dovana atėjo jaunas čia 
gimęs ir augęs, ir dabar ei- 
nųs policininko pareigas, An
tanas Urbonas su žmona; taip 
pa.t prie šios didelės dovanos 
pridėjo savo karštų ir dėkin
gų rankų, žymus politikierius. 
Sakavičius. Už dovanų bran
giems geradariams tariame 
nuoširdų lietuviškų ačiū.

Taigi, visi prisirengimai ei
na prie baigos ir tikimės, kad 
malonūs biznieriai ir Tėvų 
Marijonų prieteliai taip kil
nų darbų įvertins ir gausin
gai atsilankydami sausio 1- 
mų dienų, 4 vai. po pietų į 
Aušros Vartų parapijos salę. 
nuoširdžiai parems.

Teko girdėti, kad laidotu
vių direktoriai — S. D. La- 
kavičius su sūnais — Boles
lovu ir Steponu ir Antanas 
M. Phillips iš Bridgeporto su 
savo draugais dalyvaus mū
sų vakare; na, o kų jau be
kalbėti apie mūsų žymųjį ta- 
vernininkų Stasį Linauskų, 
kuris visuomet neapleidžia 
mūsų parengimų. Kiek toliau 
nuo lietuvių varo didelį biz
nį jaunas ir energingas biz
nierius Adomas Dulskis, ku
ris ne tik kad patsai atsilan

ko, bet ir dovanų su savim 
atsineša.

Iš to matosi, kad į rengia
mų vakarėlį sulauksime daug 
žymių biznierių ir šiaip sve
čių iš kitų kolonijų, 'kuriuos 
pilnai pasižadame gražiai su
tikti ir priimti. J. K.

Nuoširdi Padėka
Lapkričio 25 d. Lietuvių 

Auditorijoje man ruoštas ju
biliejinis bankietas visais at
žvilgiais pavyko. Tad nuošir
džiai dėkoju už surengimų. 
Nesitikėjau, kad tiek daug 
geros širdies žmonelių su
plauks ir taip gausiai parems.

niaitijoj, J. Garalovičienei iš 
Kauno, Bublytei iš Trakų ir 
kitiems vilniečiahns, mano gi
minaičiams kun. Norhutui ir 
kun. Lupinskui, visiems už 
brangius laiškelius ir neuž
miršimų per 25 metus atsi
skyrus iš jų tarpo. Lai Dievu
lis gerasis užmoka visiems už 
geras širdeles. Aš kaip lig 
šiol ir toliau būsiu visiems 
prielanki ir kiek galima atsi
lyginsiu. •

Labiausiai ačiū “Draugui” 
už žinių patalpinimų.

Petronėlė Staražinskaitė

O

Kas norėtų dorybių rinkti 
neturėdamas nuolankumo, bū- 

Didžiausia padėka priklau- Į tų panašus į tų, kurs dulkes 
•so rengėjams: Petrauskams, per vėjų neša.

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

padidintas 8 puslapių, tAigi būtina, kad įsigytume naujų, 
moderniausių INTERTYPE mašinų, kuri kainuos $8,000.00.

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

Aukotojai, kurie “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui į- 
neš $100.00 bus įrašomi į “DRAUGO” 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. Šio pikniko 
pelnas skiriamas “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui.

“Draugo” darbininkams atimama teisė laimėti šių De Soto 
automobiliaus dovanų.

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

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

Kvedarienei, Ambutienei, At
kočiūnams, Milerienei už im
portuotus gėrimus, kuriuos 
gerdami nė vienas nebuvo gi
rtas.

Dėkoju šeimininkėms, ku
rios taip gardžiai paruošė va
karienę, Juciams, kurie atsto
vaudami Teisybės Mylėtojų 
draugijų, gan sunkiai dirbo, 
taip pat dėkoju kitiems tos 
draugijos nariams, kurie skai
tlingai atsilankė. Dėkoju An- 
butienei už vakaro vedimų ir 
kalbų, Atkočiūnienei už taip 
įdomių ir žavingų kalbų, Bu
driui už atstovavimų Vilniaus 
Vadavimo Sųjungos ir kalbų, 
Aleliūnienei. Už puikiai dai
nuotas daineles dėkoju vi
soms dainininkėms.

Dėkoju ir tiems, kurie ne
galėjo dalyvauti, bet atsiuntė 
savo pasveikinimų ir aukų: iš 
Boston, Mass. Kimantains, Ci- 
pirams, Urbonams, Grincaitei 
iš Brighton Park, ir visiems, 
kurie prisidėjo prie šio mano 
vakaro.

Dėkoju už iš Lietuvos pri
siųstus sveikinimus: nuo ma
no brolio, jo sesers, šeimos ir 
kitų giminių iš Šiluvos, Že-

šv. Tomas Kempietis

CUTS-BURNS-SCALDS
shouid be quickly treated to p-'vent bad aftcr- 
effectsas weUasrelieve pain. LseOl ’.-of-SALI. 
Wonderfui too tor sore. t'lred fcut. At your 
druggist’s—money back it not satisfied. For 
free sample write Moeao Laboratories, 215Soutb 
Veavitt Street. Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf

She’s pretty as 
a picture,

but . . . . •

No one can tolerate halitosi.i (bad breath). 
It can ruin almost any girl’a popularity 
... her closest friendships.

Food fermentation in t'.ie moutb is said 
by some authorities to be a maior cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course ... or.ly too well. Būt, un- 
fortunately, it ia such a delicate subject 
they woa’t tell.

So don’t gamble with your aocial oppor- 
tunities and your happinesa by taking un- 
necessary ckances. It is so simple to take 
precautions by gargi ing with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer- 
mertation is ųuickly checked and its 
adors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
U . . . inorr.ing and r.ight, and before nll 
itnportant engagements. Lambert Phar- 
macal Conapany, St. Louis, Miesouri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

(BAD BREATH)

DON'f BE GRE1
Doo*t duria <rey tudr. Orry Mb 
■rahw yoo look oM and (m!
Try the tlodecn* Mrthod for Cok 
orio* Hafar. . . CKAIROL. Tart 
•ppradata the ątrick, pleannt tnah 
Btnt No bleaching roqotr«4 te 
•often the hair wh«n yo* «M 
CLALROL. YooH leve the i raišu 
oa year hair — beautiful, aatnrafc 
leohhif eolor that dešra deteetirab 
•ra yonreelf as yoo woold Bke tt 
ba Boa year hairdrraaer radar ee 
orad thb aar^ra NOW.

•» tara tafta* kr <U»>rafref 
emUMfCMM ra (tetekta

era ratke> cafar that cas*t ha «ra*^ 
. . e Ma4 ftae aotr CIHral eraotoa

4OAM OAflk. CLABOt. hta. 
ta V«et «e«h tu M<W Vert. B. S»

AGOTA BUDGINIENĖ
(po tęvais StasUiutv)

Mirė gruod. 36 d., 1939 tu., 
3:30 vtu. ryte, suraukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Šiaulių ap- 
skr., c avinčių par., uonvieių k

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų. Aleksandrų, 2 sūnus: Jo
nų ir Leo. duKterį Stefanijų, 
pusseserj Sopnijų Armonienę, 
2 pusbrolius; Liudvikų ir Po
vilų Jaspelkus ir daug kitų gi
minių. Lietuvoje paliko 2 se
seris: Unų Šimkienę ir Sta
nislavų Gedrimlenę ir kitai 
gimines.

Priklausė prie Chięagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Anttiony 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Ct., Cicero, Iii. Laidotu
vės įvyks šeštah.. gruod. 30 
d., 1930 m. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Anta
no par. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta j švento Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnal, Duk
tė, Pusseserė, Pusbroliai ir Gi- 
mii*ės.

Laid. direktorius Anthony 
Petkus, telefonas CICero 2109

•AŠY. HTD. LAIDOTUVIŲ DIBJSKTOBIAJ 
K E L N E R — P R U Z I N

••nansiM PataraaviOM — Moteris patarnauja 
Phoae 9000 880 W. lfith Ava

^lllllllll!ĮnĮĮII|||||||||||||||||||||||||||l||imi||||||||i||||||||||lU|||K>||||l'2"")lllllllllll»

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOSKiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 5 

Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States : 
Goversment priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3\%

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
ttiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiir?

AMR III A N P T patarnavimas HITIDULHIIuldiena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

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

TKAO

ūf'bat a joy to get rdicf from a cough due tu 
a cold Get it with Smith Bro». Cough Ilrops. 
Black or Meothol. SC Bo’h taate dcbciotu.
Smith Bros. Cough Drops ara the 
only drops contaioing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės the resistance of 

mucous membranea of note and throet to 
cold infectiont. when iaek of reiitt*

onca u dua to Vuaauo A deūueacy. t

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
•SEIAUŠIA IR DIDUAUOIA LAIDOJIMO IŠTAISA

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 koplyčios visose 
1 *• * Cbicagos dalyse

Klausykite mflsų radio prognuno Antradienio Ir 
Mtadlrnlo rytais 1O.M vabuMlų, G VVTIIP stotina (1480.) 

8n Povilą Saltlmlnm.

bchawicz Ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. Liulens
S. P. Mažeika
Antanas M. Pliilliiis
I. J. Zelp
Albert V. Petkas
P. I. Ridikas

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lifoanica Avenue 
l’hone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

1646 Weet 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Westem Avė. 
Tel. LAFaystte 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARds 1419
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Dedikacija “Draugo” radio programos 
Šv. Kazimiero Akademijai

(Kalba kun. J. Mačiulio J mą, pasišventinu), auklėjimo 
nio pasakyta iš WGES radio darbe, 
stoties).

reikės apsvarstyti. Be to, bus 
išrinkta valdyba 1940 me
talus. I. Sakalas, sekr.

Tėvai, motinos, nepamirš
kite savosios švietHiuo ir kul
tūros įstaigos. Jūsų paramų, 
jūsų įvertinimas šios mūsų 
mergaičių auklėjimo įstaigos 
jai labai reikalingas. Lietū

kis kart nereikia; akadem'-i vja)ns laimės šį kultūros į- 
kes visuomet pasiruošę* viską . sfaiga daug atnešė, bet pagal 

iii Dieviškam \ aikelu.i kiekvieno tėvo ir motinos pa- 
siaukavimų ir prisidėjimą.

Dieviškasis Kūdikėlis ir Jo 
Šv. Motina randa ideališką 
pastogę šv. Kazimiero Aka
demijoje. Belsti i duris du, 

akadomi-1
; visuomet pasini 

k ą
ir Jo Šv. Motinai suteikti.

Šv. Kazimiero- Akademijos

A *

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS

- įvyks - 
Sausio 21, 1940 

Chicago Sokol Salėj 
2345 S. Kedzie Avė 

Chicago
Per dvidešimts aštuonerius 

darbuotė Amerikos lieiu-Įinetus ši švieti'mo įstaiga kaip 
viams gerai žinoma. I’asižy- saulė švietė jūsų dukroms gy
mi ji moksle, mene, ypač mu
zikoje. Kadangi akademike? 
Dieviškam Kūdikėliui savo 
nekaltas širdis aukoja, Jėzus 
joms atsilygina muzikoje pa
sisekimu — tai labai geras 
termometras, rodantis akade- 
mikiu meile savo Atpirkėjui.

Žinoma, be Šv. Kazimiero 
Seserų mokytojų būt sunku, 
neįmanoma, pasiekti tokių 
aukštų, kilnių idealų. Mes 
galvas linkine Šv. Kazimie
ro Seserims, akademikių auk
lėtojoms, ir jau nebegalime 
žodžiais įvertinti jų darbštu
mą, sumanumą, pavyzdingu-

veninio gražiausius idealus.
Baigusiųjų Šv. Kazimiero A- 
kudemiją tenka labai dažnai 
išgirsti malonius dėkingumo j 
jausmus tėveliams, auklėto
joms ir lietuvių susipratusiai Į MARQUETTE PAR K. — 
visuomenei, kurie padarė ga-'Gimimo Šv. Panelės parapijos

Marąuette Pk. Lietuvių A- 
merikos Piliečių klubas lai
kys priešmetinį susirinkimą 
sekmadienį, gruodžio 31 d. 2 
vai. p. Į), parapijos auditori
joj, 68 ir S. Washtenaw gat
vių. Bus renkama nauja val
dyba, išgirsite įvairių komi
sijų raportus, pav. Soutb- 
\ve'st Civic Federation, Cook 
County Civic Club. Piliečiai 
rūpinkimės savo ir priaugan
čios kartos ateitimi. Jei mes 
patys nesirūpinsi m, niekas ki
tas mums nepadės.

John D. Simans, vlce Įtinu.

Kidneys Mušt 
CleanOutAcids

Exccss Acldg and polsonous wastes ln your 
blood are removed cnietly thru 8 nulllon tlny 
delicate Kidney tubes or Uiters. And non- 
orgamc and non-systemlc dlsorders oi the 
Kidneys or Bladder muy cause Oetting Up 
Nights, Nervousness, Leg Putus, Clrcles Un- 
>ler Eyes, Dizzlncss. Backache, 8wollea 
\nkles. or Burnlng Passages. In many such 
Lasęs the dluretlc actlon oi the Doctor’s pre
scription <’ystex helps the Kidneys clean out 

•lds. Thls plūs the pulliutl-Exces# Aclds. Thls plūs the pulllutive work of 
<y«te« may oasily rnake you feet likę a uew 
person ln Just u few days. Try Vyste* under 
the guaruntee of moiiey back unless cotn- 
pletely sutlslled. Vyste* costs only 3c a duse 
ut drugglsts and the guaruntee protects you.

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

I PAMOKSLŲ
Kunigai turėtų įsigyti

Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą

400 puslapių knygą.

Kaina #1.75
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

Įvairus Parengimai
\

Listen to and Advcrtitr
nUNOEGH’S YUGOSUV*MOB 
Folk Sonę* ant^ Matu 
Tambmritza Orche/ttr*

BUtUra WWAX, Rvery 8vmd>,^l to I 
196 S. Clark St-, Chicago — H ar. S0O6

Įima 'mergaitėms įsigyti tokio 
aukšto laipsnio išsiauklėjimą.

Tad sveikinu Šv. Kazimie
ro Akademiją: Seseris - auk
lėtojas, akademikes jąją be
lankančias, alumnietes jąją 
jau baigusias, rėmėjas ir vi
sus bedirbančius ir begerb
siančius šiam kilniam darbui. 
Teatlygina- visiems Dievas 
šimteriopai.

choras ruošia gražų šokių va
karą, sausio 7 d., 1940 m., pa
rapijos salėje, prie 6820 So. 
Washtenaw avė. Šokiai pra
sidės 8 vai. vak. Įėjimas tik
tai 35c. Visas vakaro pelnas 
skiriamas parapijos reika
lams.

Šokiams grieš Leonardo Ši
mučio, Jr., veliama orkestrą. 
Kaip jaunimas, taip ir visi pa- 
rapijonai malonėkite atsilan
kyti į šį parengimą.

Šokią komisijoj yra šie cho 
ro nariai: Aldona Marozas, 
Juozafina Pavidonis, Juozas

Prieš kelias dienas Cliiea- lre<;l°j vietoj algą 1™ok'jl-1 SamoSka ir Jonas Stanis ir 
gos po,linija gavo pranešim,. nuosamcn. kartu visas c||Oras sn yed B

“Nacių žymaus 
pareigūno” dukters 
byla

Illinois trečioj vietoj
Šiomis dienomis pranešta, 

jog Illinois valstybė randasi

vieš-l Spalių mėnesį Illinois ma
nufaktūroj dirbo 640,645 dar- 

genybių už š33,000. Pravesta bininkai ir ją savaitinė alga 
tyrinėjimas. - (buvo $17,704,963. Pirmoj vie

toj buvo Ne\v York valstybė

jog iš Auna Schneider
bučio kambario išvogta brau

19 metų Auna Schneider 
sakėsi esanti žymaus vokie
čių kariuomenės pareigūno 
duktė, prityrusi orlaivio val
dytoja. parašutininkė ir jog 
atvykusi Amerikon norėdama 
pabėgti nuo “lengvo gyveni
mo”. Tačiau vėliau prisipa
žino, jog visa tai buvo me 
las, išskyrus, kad iš jos kam
bario dingę $33,000 vertės 
brangenybės.

Ji dabar kaltinama netin
kamu elgesiu ir patraukta 
moterų teisman.

— 803,419 darbininkų ir ant
roj — Pennsvl vania — 781,- 
662 darbininkai.

Per Naujuosius Metus 
Meno Institutas 
atdaras dykai

Naujųjų Metų dieną Meno 
Institutas nuo .pietų iki 5 vai. 
p. p. bus atdara'.? visuomenei 
dykai, kuri turės progos ap
žiūrėti Italijos renesanso me
no kūrinius ir apžvalginę A- 
nierikos meno parodų.

Janušausku.
Konst. Skelly

Mirs Senas Švento 
Juozapo Parapijos 

Moterų Sąjungos Chicagos Gyventojas
Po ilgos ligos, gruodžio 27 

d., mirė Aleksas Leonas, ku
ris išgyveno So. Cbicagoje

apskrities priešmetinis sus
ina'.? įvyks penktadienio va
kare, gruodžio 29 d., Šv. Kry
žiaus para]), salėj, Town of 

Kuopą atstovės prašo- 
s'kaitlingai suvažiuoti. 

Bus renkama valdyba ir ran
dasi kitų svarbių reikalų, ku
rie reikia apsvarstyti. Sus
ino pradžia 7:30 vai. vakare. 

A,pskr. sekr. S. Sakalienė

Lake
mos

Priešmetinis Susivienijimo 
Liet. Romos Katalikų Ameri
koje Chicago apskrities įvyks 
sekmadienį, gruodžio 31 d., 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj, 2327 W. 23rd Place, 2 vai. 
pop-iet. Visų kuopų atstovai 
kviečiami atsilankyti. Yra ei
lė svarbių reikarą, kuriuos

virš 40 metų. A. a. buvo Šv. 
Juozapo parapijos narys ir 
prigulėjo prie kelių draugys-
v •cių.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 9858 So. Combnercial Avė. 
Laidotuvės įvyks šeštadieni. 
Iš koplyčios bus atlydėta'.? į 
Šv. Juozapo par. bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Laidotuvėms patarnauja 
laidotuvių direktorius J. F. 
Endeikis.

n

Tbermic Machineless Per- 
manent AVave 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. Hennitage. Tel. Yards 2771
16 metų patyrimo.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrikStynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Standard Club

GORSAGES FOR NEW YEAR'S EVE
FROM

C. M. FASAN
Chicago’s Most Reasonable 

F L O R I S T

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

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Pieno išvežiotoji^ 
rinkimai

Vakar prasidėjo Milk Wa- 
gon Privers Union valdybos 
linkimai. Tai .pinmieji rinki
mui per 18 metų. Kandidatai 
buvo nominuojami prieš dvi 
savaites.

PLAT1N KITĘ “ DKACGA’

^Itchine. CerRcutr 
niiFsr’Vilt UIIIIIS -or MoneyBach

Forquick relief from itching oi eczema, pimples, 
athlete’s foot, scabiv.i, rashes and other ex- 
tcmally caused skin troubles, ūse world-famous. 
cooling. antiaeptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainleaa. Soothes irritation aad 
quickly stopa intenae itcr.«ng. 35c trial bottle 
proves it, or your raoney back. Ask your 
dniggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

Jr

Pastovumas -■
Tą liūdi ja įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

ši bendrovė, kaip mūsų tnuta, yra įsteigta ant 
minių, kurie jt& savininkų apgyventa. Nerasite 
smigesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE namą per mūsų lengvo 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

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

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

Iki $5,000.00 Federallnėje įstaigoje.
J

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2335 South Westei»n Avenue
TELEFONAS OANAL 3764 

įjfl— y--"., ą -----------j.. į -

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIU
LIETUVIŠKŲ RADIO
..n.ni.ill 14 STOTIES
PROGRAMŲ m» ko.

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

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

Dabar mokam 31/2% P81*
dėtus pinigus. Duodam pa- r,,
skolas ant namų 1 iki 20 m.

ST AND ARD į
FEDERAL « 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokių Kainų

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15C. DRINKSA9

MUTUAL LIQUOB COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pbone Boulevard 0014

Jt.60

ŽmmS ? .~X

CLASSIFIED

ri;

r;; J .b i

Cliartereri by U. S. Government 
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAI,.: » iki 5 p. p. Treėlad.: 9 iki 12:00 p. Šeštai!.: 9 iki 8;OO v. v.

K; :«

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

Atsišaukite; 1943 West Cermak 
Road, Chicago.

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

PARDAVIMI I BIZNIS
Pardavimui Ekspreso biznis. Išdirb
tas per 20 metų. 2 trokal Ir namas. 
Atsišaukite: 2743 West 37th Place, 
tel. IAFayctte 5938.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS
Statau visokios rųShs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio ca-sti (mokėjimo, trnl 
lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(IsgAunu gerinusį atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr ip- 
kltės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGI AUS IA K A INA — C ASH ARBA

I-ETIOVAIH IAMOKFJIMAIN

Barskis Furnitune House, Ine.
“THl HOM1 OF FIMH FURnUTURE” RINCK 1904

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

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

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Naujenybių ir Įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2519 W. 62rd St. 
Įsteigta 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu iš 
priežasties senatvės. $2,000.00 cash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospec£jB430;___^__^^_________^_

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmobile, 

6 cyl., 4 durų Sedan. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 4004 S. Rock-
wel1 St... 3 aukštas, užpakalyje.

PARDAVIMUI KANARKOS,
Pardavimui 72 kanarkos. Geri 
nlninkai. Atsišaukite šeštadienį 
sekmadienį: 2341 West 23rd Str 
1-mas aukštas.

Parsiduoda arba išmainoma bla- 
bizniavų namų Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininkų telefonu — Nevaria 
8039. 

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

RENDON FIjETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prlneeton Avenue.

PARDAVTMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai įrengta groser- 
nė: medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prlneeton Avenue.

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVETKIO ir ONOS DEVEIKTTftS- 
PUMPUTIENĖS (7). kurie gyvenat 
Chlcagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti J dlenrašCIo DRAUGO 
spaustuvę, 23 34 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio iŠ 
Argentinos parvežtąjį siuntinį.

PARDAVIMUI NAMAS 
8 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11 UI 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Bevsr- 
ly 4883. Bergenas.

POCAHONTAS Mine Run iš gelaualų mainui 
daug dulkių Išimta. Perkane B tonus ar dau
giau už tonų ........................................................... S7.AS
PETROLEUM CARBON COKE. perkant B to

nus ar daugiau, tonas... 97.75. Sales tajt ekstra.

I


