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T R U M P A I
Rašo I. Sakalas PREZIDENTAS RAGINA SALI VIENYBĖM

Iš Londono pranešama, 
kad anglai nusistatę nesuar
dyti darbų, kuriuos yra pra
dėję misijose vokiečių tauty
bės žmonės. Vokiečiams misi* 
jonieriams, kurie nesileis į 
politinius dalykus, bus leista 
toliau tęsti darbas.

U Ž G IN A , KA D  PLA N U O JA  
ĮSIKIŠTI KARAN

Š a lies  a p s a u g a i jis  s iū lo  
s u k e lti n a u ju s  m o kesč iu s

Tuo būdu anglai parodo, 
kad karas yra vienas daįy 
kas, o ramus, kultūrinis dar
bas — kitas. Anglai yra pa
reiškę, kad jie kariauja ne 
prieš vokiečius, bet prieš hi
tlerišką, imperializmą.

Komunistų spauda rašo, 
kad kai'kurio’se kolonijose jų 
draugai šaltai laikosi šiuo me 
tu tiek daug didelių ir dažnų 
įvykių pasaulyje. Spauda gi
ria jų tokį šaltumą. I r  tikrai 
reikia pagirti, nes tas rodo 
palaipsnį atšalimą nuo anks
čiau juos taip viliojančio ko
munizmo. Dabar, komuniz
mui pasirodžius kuo, iš tik
rųjų, jis yra, buvę karštuo-1 
liai pradeda atvėsti. Pama
tė, kaip iki šiol jie buvo ap
gaudinėjami.

WASHINGTON, saus. 3. — į riausybės išlaidos mažinamos., 
Šiandien kongresui susirinkus Tik šalies apsaugai didina- 
sėsijon prezidentas Roosevel- mos. .Šios išlaidos turėtų būti 
įas skaitė savo metinį prane-j vidutinės — nei per mažos,,

ną. Pranešimu prezidentas nei per didelės. Kadangi ap- 
vengia visokio šališkumo. Kuo saugai trumpa pajamų, prezi-1 
ne visuose jo žodžiuose atspin dentas' siūlo kongresui sukelti 
di nuotaikumas. Jis kongreso | naujus mokesčius.
atstovus ir visą šalį, nepai- Prezidentas nuginčijo, kad 
šaut kokių kas būtų politinių jis, arba jo administracija pla 
pažiūrų, kviečia nacionalėn nuojanti įsikišti karau Euro- 
vienybėn. Nes tik su tokia vie poje. J. A. Valstybės nes ik i šj 
nybe yra galimumų apsaugo- i karau, sakė prezidentas, nors

VYSKUPAS O’ROUBKE 
ĮSTOJO M ARIJONU  
VIENUOLIJON

ti šalies demokratiją.
Prezidentas savo praneši

mą pradėjo, žodžiais: “ Kiek 
vienam ir visiems linkiu 
mingų Naujų Metų” .

Prezidentas pareiškė, kad į 
vairiems šalies reikalams vy

Charles Edison (centre) Washingtone prisaikinamas karo laivyno deparlanien- 
šis karas netiesioginiai liečia!to sekretoriumi. Jis iki šioliai šio departamento sekretoriaus vien pareigas ėjo. 
ir Ameriką. Atpenč, su kito
mis valstybėmis bendrai dar

(Acme telephoto).

Buvęs Rygos ir paskiau 
Dancigo vyskupas O’Rourke 
įstojo marijonu vienuolijon 
Romoje.

Vyskupas O ’Rourke savo 
kilme, yra airis, gimęs Pabai-j 
tijy. Paeina iš garbingos O ’
Rourke šeimos. Airijoje ji s 
turi artimų .giminių.

Prieš pasaulinį 1914-191S 
metų karą vyskupas O’Rour
ke klebonavo Šv. Stanislovo 
parapijoje Petrapily. Tais lai 
kais pas ji klebonijoje gyveno 
kun. Juozas Laukaitis — dū
mos atstovas.

„.Mi.no.i, U rbo„aviaus|2 0  2 U V O  VIEŠBUČIO
ką — patvarią taiką. i vyksta Romon

Kongresas rytoj’ imasi savo ~ To • i Gauta oficiali žinia, kad Jo GAISRE M IN N EA PO LY
darbo. I Ekscelencija vyskupas Petras

M ASKVA SAUKIASI 
VOKIETIJOS PAGALBON

BERLYNAS, saus, 3. — Iš 
^ra patikimų šaltinių sužinoma, 

vaidinus nrtnažę vaidmenį | kad jfaskva šaul
ĮRiisijos liaudies kovoje dėl 
išsilaisvinimo. Kad ir

Savo laiku Suomija SUOMIAI NUMUŠĖ 150  
SOVIETU LĖKTUVŲ
HELSINKIS, saus. 3. -

iasi Berlyno, 
gelbėti sovietams kare su suo
miais. Bolševikai savo šauki-
mąsi remia jAnglijos ir PHM-jguonrių kariniai autoritetai 

karinį komunikatą. 
Pažymi, kad per vieno mene

P. Būčvs, M.I.C., marijonų 
kongregacijos Tėvas Genero
las, sau privatiniu sėkreto- 
rium paskyrė geri), kun. Miką 
Urbonavičių, M.T.C., Aušros 
Vartų parapijos kleboną.

Šio sausio mėnesio gale kun. 
M. ('rboną^ičius išvyksta Ro
mon.

MINNEAPOLIS, Minn., 
saus. 3. — Sudegė Marlbo- 
rough apartamentinis viešbu
tis ir gaisre 20 asmenų žuvo.

Gaisras kilo naktį visiems 
miegant. Sakoma, kilo iš rū
sių. Viešbutis buvo trijų au- 

I kštų.

Šiandien m arijonų  vienuoli
joje yra šie bažnytiniai digrii- 
toriai: arkivyskupas Pranas 

| Karevičius, M.I.C.. vyskupas 
Petras P. Būčys, M.I.C., vys-

Po penkių valandų iš griu- kūpąs O’Rourke, i r
vėsių išimta 20 lavonų. Kai j arkimand ritas Andriejus Ci- 
kurie taip susvilę, kad jų  ne- koto, ALI.C. Šis pastarasis y- 
galima nė identifikuoti. ra valdytojas rusų katalikų 

Kai kas spėja, kad griuvę- bizantinių apeigų Azijoje —
siuose gali rastis dar keletas Cbarbino mieste.I
daugiau žuvusiųjų, 

f 40 asmenų sužeista.

būda
ma Rusijos imperijos dalis
bet turėdama autonomiją, ją  I elizijos teikiama pagalba Suo- į j£|ej(j0 
ryžtingai gynė nuo bet kurio mijai. 
caro valdžios pasikėsinimo.
Visi revoliucijoni
joj rasdavo brolis 
Suomijos į Rusiją
revoliucinė spauda, taip kaip J čia savo senovės muziejinius 
iš Prūsų į Lietuvą' lietuvis- ginklus. Kas kita būtų, jei bri 
kas spausdintas žodis spau- tai ir prancūzai susimestų šių- Tuo pat karo laikotarpiu 
dos draudimo metu. Nevieną, sti suomiams daug naujovinių suomiai sunaikino, arba paė-

KINIEČIAI APIE 
JAPONŲ NUOSTOLIUS 

ČUNKING, Kinija, saus

SOVIETAI PASIRENGIA 
KARELIJOS TARPJORY
HELSINKIS, saus. 3.

PRIEŠ SVETIMŠALIUS 
DARBININKŲ VADUS

WASHINGTON, saus. 3 .— 
Kongreso atstovas J. Parnell

pasikėsinimo. Bet naciai nuo gelbėjimo so sįo kara suomiai numu§ė 150 — Kiniečių kariniai autorite Netekę kelių divizijų Suomi- Thornas (resp. iŠ N. J.) pra- 
£ nai i i J  ViGtamS išsisukin6ja- Naciai sovietų lėktuvu. Be to, neina Į tai pareiškia, kad per pustre-Uos rytiniam fronte sovietai iš nešė, kad jis iškelsiąs bilių, 
ską globą. IŠ pareiškia, kad nėra pagrindo L ,  1-khjvy sj<aįčius nukrito į |čių metu karo Kinijoje japo- susimeta prieš suomius nukreiptą prieš svetimšalius
iją plisdavo | kištis iki britai suomiams siun| Suoiniios luižkus ir -ie ten ie. jnai praradę li462)400 karių [Karelijos tarpjūry -  Lenin-1darbininkų vadus. Kurios dar

Buvęs Cbarbino rusų kata
likų valdytojas arkimand ritas 
F  abi j o n as Ab ran taviči us, AL- ’ 
I.C., pereitą rudenį bolševi
kams okupuojant Ukrainą ii; 
Gudiją, matyt, suimtas ir  i š 
tremtas kur nors į Rusiją, a r
ba nužudytas, nes apie jį jo
kių žinių neturima.

injos 
škomi.

pri
nukautaisiais 
ligų žuvusiais

ir nuo įvairių grado šone. Į bininkų organizacijos turės 
žiniomis, septy- svetimšalius viršininkus, jos

ir šių dienų bolševiką Suo
mija yra išgelbėjus nuo Sibi
ro, ar kartuvių. Gi šiandie... 
vakarykščiai revoliucijonie- 
riai pasiryžę pasmaugti Suo
mijos laisvę. Koks nedėkin
gumas.

ginklų, arba kariuomenę.

Maskvos žvilgiu naciai sus
kilę į dvi grupes: viena prie
šinga bolševikams gelbėti, ki
ta stovi už paramą. Pirmoji 
grupė sako bolševikus stipriu- ef 
ti yra Vokietijai pavojinga.

SUNKIAI SUŽEISTA 
LIETUVĖ

OLD AYESTBURY, N. Y

mė daugiau kaip 400 sovietų 
įvairaus didumo tankų.

Kadangi raudonųjų lakūnai 
dažniausia puola Raudonojo I saus. 3. — Apvirtęs automo-
Kryžiaus traukinius ir ligoni- bilis sunkiai sužeidė Aliss 

tad Raudonojo Kryžiaus Jeonne Stanoulis, 22 m. amž.
Su įlaužtu nugarkauliu ji 

per pusvalandį buvo prislėgta 
automobily iki išvaduo tai

ženklai visur .užtepti.

Suomių karininkai pripažį-Kita aiškina, kad Vokietijos
Po ranka guli piešinys iš prestižas reikalingas išlaikyti i s(a> j{ad. raudonieji turi ir ge- 

1926 metų pučo Lietuvoj, Nei bolševikų stiprumą. ;rlJ ginklų, ypač artilerijos ir
pavykus nuversti tuometinę! ir Hitleris laikosi i automatinių šautuvų. Bet ne-

pirmosios grupės ir juoldasiJ moka jų naudoti. Sovietų ka-l 
kad sovietai kariniai susmultę. h’ininkai yra nemokšos.

^nausybę , pučo organizato
rius Plečkaitis pabėgęs į Vil
nių vergiškai susirietęs laižo 
pilnam majestote sėdinčio 
Pilsudskio ranką, o užpakaly 
Želigovskis rodo į užnemuny 
“ besipiaunančius”  lietuvius. 
“ Palaukit” , ramina juos Pil
sudskis, “ Litvinai galutinai 
susipeš, tada bus ir unija” . 

Šiandie

NACIAI SUĖMĖ 
1.000 ČEKŲ

PRAHA, saus. 3. — Nacių 
policija suėmė daugiau kaip 
1,000 čekų, buvusių karininkų, | 
žurnalistų ir kitų.

PARYŽIUS. — Patirta, 
Vokietija pradėjo dirbti eiles 
150 tonų povandeninių laivų.

nėra Pilsudskio, prasj.  ̂ kaip jis buvo laimiu 
nėra Lenkijos, o apie .uniją ir  gas 
sapnuoti netenka. Bet sočia 
listas Plečkaitis kur nors y-
ra. Kur ir kieno ranką dabar 
jis laižo?

Sakoma, kad be nelaimės 
nėra laimės. Būdamas laimin
gas žmogus nebetenka lai
mės nuovokos. Tik pasida
ręs nelaimingas pradeda su-

Ar ne taip yra su komuniz 
mo ir nacizmo kurmiais? Bū
dami laisvėje jie neturi nuo
vokos, kaip jie yra laimingi 
ir  dėl to be paliovos rausiasi 
po tos laisvės pamatais, kad 
užsitraukus nelaimę. Tik pa
tekę vergijon, kokia yra Rusi
joj ar Vokietijoj, pamatytų, 
kaip jie vakar buvo laimingi.

ATIDARYTOS
MOKYKLOS

TOLEDO

Gautomis
nios raudonųjų divizijos (apie[neturės nacionalio darbo san 
125,000 karių), sutraukiamos tykią įstatymo globos teisių, 
tarpjūrio frontan. Ten d a r ----------------------

įkartą bus bandoma laužti Ala BOLŠEVIKAI ATAKUOJA 
nnerlieimo tvirtovių HOOVERI
Suomiai viliasi apginti liniją.
Bet dėl visako suomiai darbi- MASKVA, saus. 3. — Bal
ninkai skubotai dirbdina dar pevikų laikraščiai atakuoja 
kitas pozicijas Mannerheimo buvusį J- A. Valstybių .prezi- 
linijos užnugary, kad būtų ga|Jehtą II. Hooverį dėl jo dai- 
lima kur gintis, jei kartais į bavimosi šelpti suomius. Gir- 
raudoniesiems pasisektų ku- Hooveris neša

ATNAUJINTOS POPIE
ŽIAUS AUDIENCIJOS
VATIKANAS, saus. 3.

Po švenčių atnaujintos popie 
žiaus viešosios audiencijos. . 
Šventenybė priima iš įvairių 
šalių meldžionių grupes.

I

SPEE PASPRUKO 
NETEKĘS ŠOVINIU

SANTIAGO, Čilė, saus. 3. 
— Iškeliama aikštėn, kad pas 
kandintas vokiečiii karo laiv? 

pagalbą. Admirai Graf Spee pasprul

TOLEDO, O., saus. 3. — 
Dėl finansinių kliūčių lapkri
čio 22 d. čia buvo uždarytos 
viešosios mokyklos. Vakar iš 
naujo atidarytos.

RAG IN A  PA D ĖTI 
SU OM IJAI G IN TIS

MADRIDAS, saus. 3. — linkybės reikalauja naujo
Dienraštis Alcazar veda- kryžeivinio karo. Dabar yra

muoju karštai atsišaukia i proga krikgfioniškoms vals-
visas Europos krikščioniškas , , _ ,1 tybems susimesti pnes sov.
valstybes be jokio delsimo
gelbėti Suomijai, kuri kovo
ja su azijatiniu. slibinu ne 
vien už savo laisvę ir nepri
klausomybę, bet ir už visą 
krikščionybę.

Alcazar pareiškia, kad ap-

Rusiją. Išaušus pavasariui 
krikščioniškos armijos turi 
veikti sovietų valdo»mose te
ritorijose ir padaryti galą 
raudonajam barbarizmui, pa
reiškia dienraštis.

rioj vietoj pralaužti šią liniją, “ baltosios gvardijos suomių Į į Montevideo uostą netekę 
Masiniu antplūdžiu raudonieji vyriausybei” ir neigia “ šuo-1šovinių ir negalėdamas tolia 

mių tikrąją vyriausybę” , pa
čių bolševikų sudarytą.

gali kartais nukamuoti suo
mius ginėjus, kas gali žinoti.

Penktoji savaitė raudonieji 
deda visas pastangas prasi
veržti per Mannerheimo liniją 
ir tas jiems nesiseka. Dešim-

NE VISI SVEIKINO 
HITLERĮ

BERLYNAS, saus. 3. —
tys tfikstančių randonijjij žu-j oficialiai pagkelbta kai knrilJ 
v0" valstybių valdovų sveikini-

Oficialiai pranešta, kad už
vakar suomiai numušė septy
nis sovietų bombonešius. Daug 
kitų dėl prasto oro buvo pri
versti nusileisti Suomijos te
ritorijose. Vargiai kurie jų gą 
Įėjo iš naujo pakilti į dausas.

1M0NTEVIDE0. — Urug
vajaus autoritetai čia inter
nuoja vokiečių garlaivį Taco- 
ma.

su britu laivais kovoti.

RUMUNAI KOVOJA 
SU SABOTAŽU

mai Hitleriui Naujų Metų
proga. Hitlerio tačiau nesvei 
kino popiežius, J.,A.. Valsty
bių prezidentą:. Olandijos 
karalienė ir kiti.

BUKAREŠTAS, saus. 3.-0- 
Riununijoje pradėjo plisti ko 
munistų ir nacių agentų vyk-« 
domas priešvalstybinis sabo
tažas. Rumunų kariniai auto- 

c i ritėtai imasi priemonių kenk© 
jus išnaikinti.

O R A S
CHICAGO SRITIS. — De

besuota: numatomas snigulia- 
vimas; Įdek šilčiau.

“D raugo” M etinis 
K O N C E R T A S  

-  įvyks —
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Saleje
Saulė teka 7:17, leidžiasi; 2345 S. Kedzie A vė.

SKELBKITĖS “ DRAUGE”  4:31.
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Jau penkios savaitės praėjo, kai didžio
sios ir “ galingosios”  Sovietų Rusijos už
pulta mažytė Suomija puikiai atsilaiko, su
naikindama ir suimdama tūkstančius užpuo
liku, atimdama iš jų nemažai karo amuni-

z. 'cijos.
Kas gi, pagaliau, toji Suomija?-!

. Suomija yra vadinama ežeru kraštu. Nors 
ji  už Lietuvą, didesnė maždaug šešis kartus, 
tačiau gyventojų teturi tik 3,700,000.
I Suomijos kraštai yra labai išraižyti, o jos 
vandenyse (suomių teritorijos beveik dvyli
ka nuošimčių užima ežerai) yra tūkstančiai 
išbarstytų mažų salų, kurios sudaro gerą 
apsaugų. Jos labai patogios įrengimui karo 
uostų. Pro tas saleles nelengva yra įplaukti

' į uostus. Reikia turėti prityrusių vadų, su
sipažinusių su tų  vietų plaukiojimo keliais. 
Dėl tokios naturalės uostų apsaugos Sovietų 

.Rusija ir nori sutriuškinti Suomiją, kad ten 

.įsistiprinti su savo karo laivynu. Bet, ma
tom, kad bolševikams tas žygis labai ne
vyksta. Jų  armija tame žygyje pasirodė silp
nai, nepasiruošusi, be tinkamų vadų.

Savo laiku (per 700 metų) Suomija yra 
buvusi Švedijos provincija ir buvo gerokai

~ suš vedėjusi.

Suomija prie Rusijos buvo prijungta 1809 
į. metais. Tačiau ji gavo kunigaikštijos teises 
I su savo seimu, įstatymais ir kariuomene. Bet 
■ - Vis dėlto rusai suomius spaudė, kiek beiš- 
' manydami. Net jų spauda savo laiku buvo 

uždrausta, nors tas. draudimas buvo leng
vesnis negu Lietuvoje. Jiems buvo leista 
spausdinti religinio ir agronominio turinio 
knygas. 1899 metais buvo suvaržytos suo
mių seimo teisės ir pora metų vėliau panai
kinta suomių kariuomenė. Nuo tada suomiai 
buvo priveržti tarnauti Rusijos armijoj. 1905
metais jie išsikovojo daugiau laisvės.

Per Didįjį Karą suomiai atstatė savo ne
priklausomą valstybę. Su bolševikais, kurie 
jau tada norėjo juos pavergti, karą užbaigė 
1920 metais ir spalių mėn. 14 d. pasirašė

I  sutartį.
Kaip jau buvo rašyta, suomiai visada ve

dė ramią ir taikingą užsienių politiką. Nie
ko svetimo jie nenorėjo ir nenori. Bet ir sa
vo nenori paduoti ir, kaip matome, nepa
duoda. Tai yra aukštos kultūros ir susipra
tusi tauta.

įstojo į karą, Roma pasiskelbė stovėsianti 
už taiką;

Praėjusiais metais tikrai daug pasižymėjo 
gen. Francisco Franco, kuris laimėjo Ispa
nijos civilinį karą, sutriuškino komunistinį 
frontą.’ Laimėjęs karą, jis visu smarkumu 
ėmėsi atstatyti sugriautąjį kraštą ir pra
vesti svarbias ir kraštui labai reikalingas 
socialines reformas. Jis seka gražų Portu
galijos vado dr. Oliveiro Salazaro pavyzdį.

Gale reikią pabrėžti, kad Popiežius Pijus 
X II 1939 metais padarytais žygiais už tai
ką, savo nustatytoms taikai sąlygoms, savo 
pareiškimu, kad visoms tautoms, ar jos di
delės ar mažos, reikia pripažinti laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo teisę, įamžino sa
vo vardą pasaulio istorijoje.

Praėjusiais metais 42,324,000 asmenys tu
rėjo darbūs. Bedarbių buvo 9,827,000. Vadi
nas, 1939 m. bedarbių skaičius buvo suma
žėjęs dviem milijonais asmenų. Tikėkimės, 
kad šie metai tuo atžvilgiu bus dar geresni, 

e •
Pranešama, kad vokiečiai laiko uždarę 

I' koncentracijos stovyklose beveik visus Len
kijos universitetų profesorius ir vidurinių 
mokyklų direktorius.

A P Ž V A L G A

Reikalavimas Priejungti Prie 
Rusijos

Amerikietis sportininkas Juozas Žukas šio
mis dienomis grįžęs iš Lietuvos, “ N-nose” 
ir “ T-fiėje” rašo savo įspūdžius. Vienoje 
vietoje jisai rašo:

“ Kaune dabar daug priviso bolševikų- 
komunistų. Tai daugiausia žydeliai. Bet 
yra ir lietuvių — atklydusių į miestą kai
mo darbininkų, valkatų ir girtuoklių. Ka
da Lietuvos kariuomenė marša vo< į Vil
nių, Kauno komunistai surengė detnonstra- 
iiją ir susirinkę prie Sovietų Rusijos at- 

j stovybės rėkavo, kad Lietuva turi būti 
prijungta prie Rusijos. Dar daugiau bol
ševikų yra Vilniuje. Tarp jų ir tarp len
kų yra teroristų, kurie iš pakampių šaudo 

i į Lietuvos kareivius. Vilniuje ne vienas | 
lietuvis jau tapo taip nužudytas” .
Visai jau nenaujiena, kad lietuviškieji ko

munistai nori ir tam tikslui darbuojasi, kad 
prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos. 
Šiam tikslui dirba ir mūsų, Amerikos lietu
vių komunistai.

A pie Spekuliantus
Sportininkas J. Žukas apie Vilniaus žmo

nių apiplėšimą ir apie spekuliantus taip ra
šo:

Vilniaus Krašto Šelpimo 
Problem a

V isi be išimties kviečiam i į ryžtingą talką
&

kad didžiosios 
organizaci

jos iš savo pusės įpareigos 
savo skyrius šį isterinį dai’bą 
paremti ir kad tas artimo, pa
galbos darbas jau pa'šiėks vir
šūnes “ 16 vasario”  19.40 besi
artinant, linkiu energingos ii 
pasekmingos talkos su tuo į- 
siti'lrinimu, kad; tokia talka 
■sustiprins Lietuvos nepriklau
somybės pamatus ir užtikrins 
linksmesnę ir  laimingesnę a- 
teitį. Tos jūsų draugijos, or
ganizacijos ir pavieni labda
riai, jau atnešę savo dovanas, 
jau įsitraukę į labdarybės da
rbą, tebūna mums visiems pa
vyzdžiu.

P. žadeikis,
Lietuvos Atstovas 

Washihgton, D. C.
1939 m. gruodžio 28 d.

Nekalbant jau apie milžiniš-j Tikėdamas 
:ą Lietuvos naštą aprūpinti Amerikos lietuvių 

pastoge, drabužiais ir valgiu
apie 100,000 atbėgėiių iš Len
kijos (tą naštą kiek nors pa
lengvina ir Amerikos Raudo
nasis Kryžius ir Commissiori 
for Polish Rėlief, Ine. (37 
East 36th Street, Nėw York,
N. Y.), taipgi ir jewish Joint 
Distribution Coinmittee, New 
York City), dar yra kita 
skaudi ir neatidėliotina prob
lema, — tai pačių Vilniaus 
gyventojų, lietuvių, žydų ir 
kitų, šelpimas ypatingai šios 
žiemos laikotarpiu.

“ Federatiou cC Lithuanian 
Jėws” (2256 Waiton Avenue,
Bronx, N. Y.) jau darbuojasi 
išsijuosę ir ketina surinkti a- 
jlie 100,000 dol.-* saviškiams 
prigelbėti. O vilniečių lietuvių 
pašalpos klausimas tebėra at
viras ir beldžiasi į mūsų 
duris, kaip beldžiasi' į duris 
visos Lietuvos gyventojų.
Tam tikslui Lietuvoje tapo 
atgaivintas “ Vilniaus Geleži
nis Fondas” ir 'aukos tam 
Fondui galima siųsti tai į 
Kauną, tai į Vilnių (netru
kus po Naujų Metų Ameri
kos paštas pradės priiminėti 
“ Money Orders” ir stačiai į 
Vilnių). Lietuvoje yra suda
ryta ir kita

& 1G M M M M  1
T

Bažnytinės V ienybes 
M intys

“ Lietuvos evangeliką ke
lias” š. m. 33-34 nr. rašo:

“ Bažnyčia turi aukštą už
davinį skelbti, kad visas tau
tas ir krikščioniškas konfe
sijas jungia ta dvasia, kuri 
trokšta visų laimės. Po pa
saulinio karo iš lėto atgijo 
pasitikėjimo dvasia. Po kele- 

vi'suomenes or- i rįų nietų jau mėginta tautas 
ganizacij^ specialiai n e t u r t i n - T a u t ų  Sąjungoje, o 

.konfesijas jungti vis glaudes
niam bendradarbiavimui. Da
bartinis anglų užsienių mi- 
nisteris Halifaksąs / yra didis

1939 m . Žym esnybes
1939 m. spaudoje labiausia figūravo šie 

vardai: Popiežiaus Pijaus XII, F. D. Roose- 
velto, Stalino, Hitlerio, Chamberlaino, Mus- 
solinio ir Franco.

Popiežius Pijus XII ir prez. Roosėveltas 
pagarsėjo susirūpinimu ir akcija už pasau
lio taiką.

* Stalinas ir  Hitleris savo imperialistiškais 
žygiais, karo pradėjimu ir, pagaliau susitari
mu tarp savęs. Šių dviejų vyrų žvaigždės 
šiemet gali visai užgesti, nes Stalinas jau 
pernai parodė, kaip silpna yra Sovietų Ru
sija, o kai Rumunijos žibalo šaltiniai “ iš
džius”, ir Hitlerio užsimojimai gali rasti 
sau nepavydėtiną galą.
■ Premieras Neville Chamberlain pasižymė
jo Savo tikrai griežtu užsispyrimu. Jis pa
sirodė užsispyrėliu stovėdamas už taiką ir 
kariaudamas.

Mussolini pasirodė savo bliofu. Jis dėjosi 
prie Berlyno-Romos ašies, bet kai Berlynas

l

“ Gavusi Vilnių, Lietuva gavo šiiiitus tūk
stančių alkanų išbadėjusių ir apiplyšusių 
žmonių. Kada bolševikai išėjo iš Vilniaus,- 
jie nieko nepaliko- krautuvėse ir Vilniuje 
nei už pinigus negalima buvo gauu jokio 
maisto. Vagonais ir trokais Lietuvos val
džia privežė Vilniun maisto iš Lietuvos. Vie
nok pradžioj nebuvo duonos. Tas atsitiko 
iš žydų priežasties. Už lenkiškus zlotus ir 
už litus jie supirko Lietuvoj visus miltus, 
susivežė į Vilnių, bet duonos nepradėjo kep
ti, laukdami geresnės kairios už duoną po 
išmainymo zlotų į litus. Jie atsisakė kepti 
duoną, riet 'kada Lietuvos valdžia to iš jų 
pareikalavo. Kuomet Lietuvos valdžia pra
dėjo mokėti labai aukštą kainą už bever
čius Lenkijos zlotus, tuomet žydai pradėjo 
kepti duoną. Jie atsiekė savo. Iš tos speku
liacijos keletas žydų praturtėjo” .

Padid ino  Redakcijos Š tabą
“ Amerikoj”  bus - užvestas moterų sky- 

pie padidinimą laikraščio štabo. Nuo praė
jusiųm etų gruodžio 23 d. “ Amerikon’'' dirb
ti pakviesta Eleonora Bortkevičiūtė, nese
niai grįžusi iš Lietuvos,' kur Vytauto Di
džiojo Universitete studijavo lituanistiką.

Redakcija pasisako žygiuosianti padidin
tomis jėgomis, tikėdakną -šviesia savo atei
timi.

“ Amerikoj” bus -užvestas moterys sky
rius/ kurį tvarkys p. Bortkevičiūtė.

Šio. -lietuvių katalikų savaitraščio redak
torium yra J. B. Laučka.

jiems vilniečiams lietuviams 
ir kitataučiams šelpti, — yra 
tai: Vyriausias Komitetas Vil
niaus Kraštui Remti., Komite
to buveine tuo tarpu yra: 
Duonelaičio gatvė 9a Kaune, 
bet Komitetas turės netrukus 
pastovų adresą ir Vilniuje.

Tas Vyriausias Komitetas 
Vilniaus Kraštui Remti turi 
atidaręs savo einamas sąskai
tas (eliecking ac.counts) šiuo
se Kauno Bankuose: Žemės 
Banke: sąskaita N. 2784; Ū- 
kio Banke: sąskaita N. 12220; 
Kooperacijos Banke: sąskaita 
N. 7247. Reiškia, Amerikos 
lietuvių draugijos ar atski
ri asmens gali siųsti ar per 
'savo banką ar per U. S. Post 
Office pinigines pašalpas ad- 
resu-odamos pavyzdžiui taip: 
V. Komitetui Vilniaus Kraš
tui Remti, Žemės Banko sąs- 
kaiton N. 2784, Kaunas, Litli- 
uaiiia, arba pašalpas galima 
siųsti senu ir įprastu būdu: 
per Lietuvos Konšulatuš ir 
per Lithuanian Legation: 2622 
— 16tli St., N. W., Wasliing- 
tbU; D. C.

Kadangi reikalas yrą didė
lis ir skubu's, kadangi Vilniu
je žiema yra pačiariiė šmar- 
kiimė ir kadangi nėra gali
mybės kreiptis su atskiru 
laišku ir atskiru prašymu į 
kiekvieną. Amerikos lietuvių 
organizaciją, kliūbą ar drau
giją a r  į kiekvieną asmeniš
kai, tai šiuojni patiekiu Jums 
per Jūsų spaudą. Jūsų malo
niai atidai šį Vilnijos lietu
vių šelpimo reikalą ir mel
džiu visus ir kiekvieną visuo
se lietuvių kolonijose, ypač 
draugijų viršininkus, neati

dėliojant sudaryti bendrus 
vietos komitetus Vilniaus 
Krašto gyventojams šelpti.

krikščioniškų konfesijų suar
tėjimo ir bendradarbiavimo 
Šalininkas. Taip pat šiandien 
daugelio kraštų žymūs vyrai 
labai -vertina tas pastangas, 
kuriomis savo laiku buvo ba
ndyta artinti viso pasaulio 
krikštytuosius, švelninti tuos 
skirtumus, kuriuos sukelia 
karo žiaurumai ir sorialiniai 
priešingumai. Bažnyčia tam 
tikrai didelių uždavinių. O 
nors pasaulinė krikščionių be
ndradarbiavimo vienybė nėra 
skelbiama vieningais ir gar-

P o  S v ie tą  P a sid a ir iu s  tigerių, Kristus būt gi
linęs vidurvasary, tai i r  kalė- 

Jonas Kruze gazietoj Lie- j į nįs 4 * Amerikos, Lietuvio” 
tuva apgarsino Amerikos • nurnerįg išeitų kada nors vi- 
lietnvių tarpe radęs penkis | dūrvasary, o ne prieš gruo- 

tebuklus. Vienas tų stebuk- 25. Simon-Simokaičiui,
greičiausiai,šiomet buvo pra
stas Kalėdų Diedukas, dėl to

! ant piktumo ir parašė kad 
rodo šį stebuklą esant l a b a i . , . . . .. * • i r* *: K ristus yra gimęs kada norsmenku, raizernu. Ba kokis čia . J
•stebuklas, jei vėliausios kon-, ePos ar nugpiučio mėnesy, 
strukcijos aroplanu Vaitkus _ _ _ _ _
pajėgė nuskristi tik Airi jon,!
kuomet amerikietis Corrigan Klausimas. Vienoj balšavi- 
“ per misteiką”  tai padarė ir Į kų poperoj sako buvo parasy- 
dargi tokiu aroplanu, kurio1 ta, jog koks tai William 
durys, užuot rankena, virvu- “ moksliškai įrodęs” , kad 
temis buvo uždaromos. Jei Adomas nebuvo nulipdytas iš 
Vaitkaus skridime yra stebu- molio, o Ieva padaryta iš jo 
klas, tai nebent tas, kad, nu- šorikaulib ir  reikalauja tūlo 
sileidžiant Airijoj, liko nenž- New York kunigtų kuris be- 
muštas nei vieno farmerio tino tūkstantį dol. tam, kas 
gyvulys. įrodys Šv. Raštą bent vienoj

_ _ _ _ _ _ _ _ _  vietoj klaidingą, išmokėti
1 tūkstantinę; Kaip tu, profeso 
riau, figeriuojif Pašinas.

Atsakymas. Jei už tokias 
rokundas būtų mokamos tūk
stantinės, tai visi laisvama- 

I niai, cicilistai ir balšavikai 
būtų milijonieriai. Jei anais 
metais Montelos cicilistai 
“ buvo įrodę” , kad Dievo 
nėra, tai ką jau šnekėti apie 
“ įrodymą”, kad pirmas žmo
gus nebuvo iš molio nulipdy-

lų — Vaitkaus skridimas per 
mares.

Mano delnas, tavorščiai,

KLAUSIMAI IR 

ATSAKYMAI

Klausimas. “ Amerikos Lie
tuvy” inž. Br. F. Simon-SL 
md'kaitis rašo, kad Kristus 
gimė ne gruodžio 25 dieną, 
ale “ kada tai vidurvasary t 

je ” . Ar teisybė? Skait.

Atsakymas. Bliofuoja. Pats 
Simon-Siniokaitis ir jo pope- 
ra  “ Amerikos Lietuvis”  tam
netiki. Jei, valug Simokair tas.

siais šūkiais, tačiau pati Eva-1 
ngelija, 'kuri nedaro skirtu-! 
1110 tarp žydų ir graikų, tarp 
aukšto ir žemo, tarp pasitu-Į 
rinčio ir pavargėlio; yra ta 
jėga, kuri grumiasi prieš pik
tą valią ir griovimo trieile 
mintančią dvasią. Laiškas E- 
feziečiams, tas himnas apie 
bažnyčios augimą ir grožį, 
ruums parodo, kad Kristus y- 
ra  nukėlęs tas tvoras, kurios 
skyrė žydus nuo graikų. Kri

stuje visi krikštytieji ir ti
kintieji yra -vienas 'kūnas, je i  
Kristaus dvasia mumyse ga
lės vis labiau reikšti.% tuo 
labiau pajusime visų krikšty
tųjų vienybės reikalingumą. 
Vienas džiaugiasi nesantaika. 
Bet Kristaus dvasios vaišius 
per įiius reiškiasi meilingumu, 
kantrumu ir  meile, kuri nie
kada nenusilpsta” . Lic. J.P.

Teguš kitas tave giria, o ne 
tavo paties burna

HEALTHY, WEALTHY AND WISE»
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Nauji Metai - Nauji Rūpesčiai
Jau gyvename pirmąją im u  ninio triūsas neitu veltui. Be

to, A.L.R.K. Susivienijimas 
atlieka nemaža darba labda-

jųjų metų savaitę. Per šven
tes pamiršome praėjusių me
tų visus vargus, visus rūpės- rvbės ir spaudos srityje, 
čius. Pradedame 1940 metų 
pirmąsias dienas su naujais!
planais ir pasiryžimais. ■■ rrvi , - •  ! •1 1 • ■ lik  tarp jų pasitaiko šiokių

tokių spragų, kurios turėtų 
| būti užtaisytos. Didžiausia

Švietimo srityje veildmo 
. gairės puikiai užsmaigstytos.

Ką turėtume užsibrėžti at
likti šiais metais? Kokios
mūsų ateities darbu perspėk-) g ■  j  ll2  lietuvišku

tyvos! Kurios veildmo sritys I pal.apipji tik 52 teturi regu-
dar reikalauja daugiausia su-L- r -  , > nd °  nares pradžios mokyklas,
siriipinimo! Tai klausimai, | ti]. apįe 4;-% Q kas

su kitomis parapijomis? Kai 
kurios. mėgina pravesti lietu
vių kalbos lairsus, kitos tik 
žada dar steigti mokyklas,

Tai klausimai, 
kurie gali kilti kiekvienam' 
lietuviui, pradedant naujųjųs 
metu veikimą.

Mūsų kultūrinis veikimas 
galima suvesti į šias svar
biausias sritis — religmio, 
tautinio, švietimo, spardos ir 
organizacinio gyvenimo. Re
liginis lietuvių gyvenimas ėjo 
ir eina normalia vaga. Reli-

bet dauguma jų nedrįsta im
tis iniciatyvos. Linkėtina, kad 
naujaisiais metais jie gautų 
daugiau drąsos ir supratimo 
šio svarbaus klausimo.

Pradžioje šių metų spauda
ginis lietuvių susipratimas j bl-lh} aktualiausias dalykas, 
didėja kartu su jų švietimo Į gio į  grityje sprendžiamos 
ir  išsilavinimo kilimu. Ncntj dvį svarbios problemos — 
abejonės, kad minėtas abiju-i ^qena? lietuvių laikraščių tu- 
sis susipratimas kyla ir kils. j
Tik būti} gražu, kad lietuviai 
1940 m. teritorialinę religinę 
ekspansiją, dar išplėstų. Argi 
nebūtų galima dar Įsteigti 
parapijas daugelyje mažesnė
se lietuvių kolonijose. Ar ne
gražu luitų turėti lietuvių 
parapiją Pacifiko pakraštyje 
(kaip Californijoje, Los An
geles). Argi neatsiras pasiry
žėlių kurie drįstų imtis stei
gimo ir nepabijotų šiek tiek 
pavargti, nugalėti visas kliū
tis.

Tautinėje ir organizacinėje 
srityje reiktų didesnės konso
lidacijos ir centralizacijos. 
Pakaktų pasireiškusio susi- 
smulkinimo ir decentralizaci
jos. Galybė tėra tik sujung
tose ir ko ordino tose pajėgose. 
1940 m, viso katalikiškos sū

rinio ir technikos patobulini
mo, o antra, lietuvių visuo
menės išjudinimo labiau skai
tyti. Prenumeratų ir laikraš
čio patobulinimo klausiniai 
vienas su kitu glaudžiai su
siję. Šiuo klausimu nuo senai 
ir daug rūpinamasi, bet re
zultatai nėra žymūs. Mano 
nuomone šis klausimas turi 
būti tiesioginiai išspręstas, 
tai yra, pirma turi būti rizi
kuojamas kapitalas, daugiau 
jo investuojama į spaudos 
ūkį, patobulinama laikraštis 
savo išvaizda ir turiniu, o tik 
paskui su tinkamai p a ru o š tų jų  
planu einama į visuomenę.
Ar manote, kad mūsų .spau
dos tiražai nepadidėtų dvigu- 
mai? Kas yra labiau susipa
žinęs su spaudos ūkio vedi
mo klausimais ir su Ameri-

Baigdamas noriu akcentoti. Ilginiam ir kultūriniam veL-

♦  ♦  ♦

M ano Brangūs Vaikai
1939 m. Matas P. Brazau

skas, Waterbūry, Conn., pa
rašė ir išleido anglų kalboje 
knygą “ Mv Will and Frag- 
ments of Trutb.” Ponas M. 
P. Brazauskas yra atvykęs iš

Pirmose jūs galite gauti dok
torato laipsnius, galite būti 
pagerbti už pasižymėjimus 
moksle ar sporte, bet gavus 
gyvenimo darbą tai bus tik 
pradžia. Jūsų išsimokslini-

Lietuvos ir nė vienos dienos mas nurodys jums kaip arti, 
nelankęs Amerikos rtiokyJdos. Į ket darbą jus turės-it atlikti 
Viską išmokęs pats, skaityda
mas knygas ir laikraščius ir 
gilindamasis i pareikštas 
mintis.

kimui.
Negyvenkime vien viltimi, 

savęs raminimu ir teisinimo- 
se, bet iš karto imkimės rca- 

larbą. 
d . Skirtus

mokyklų ir spaudos klausi
mus. Jei mūsų visuomenės 
vaduose būtų daugiau pasi
šventimo, rūpestingumo kul
tūros klausimais, jei tai aukš-| Iių šioje srityje 
čiau būti} statoma už savo
irta tiškus (malonumo ir leug- ———
vo gyveninio) reikalavimus. V iln ia u s U n iv ers ite te  
jei mažiau tepasireikštų pa- 12 ,5 0 0  S tu d en tu

VILNIUS. — Visą univer
siteto personalą sudaro apie 
800 asmenų, kurių tarpe yra 
11D profesorių, 250 asistentų, 
apie. 100 valdininkų ir apie 
350 žemesniųjų tarnautojų,

ir netiesiogines žengimo ! Lyginant su prieškariniu uiii- 
prie geresnio rezultato prie- |Tersiteto personalu, dabai 
mones — būtent, išrauti iš

vydo, garbėtroškos, asmeniš
kumų ir intrygų, daug leng
viau ir greičiau būtų išspren
džiamos mokyklų ir spaudos 
problemos. Taigi be minėtų 
tiesioginių priemonių, turime

Perskaičius knygą, susida
riau šią nuomonę. M. P. Bra
zauskas yra religingas, gilaus 
galvojimo, nuoseklus, nuošii- 
dus, mylįs savo vaikus, tau
tiškai susipratęs žmogus Jo 
pareikštos mintys yra teisin
gos ir svarbios visam Ameri
kos jaunimui.

Štai keletas jo minčių:.
“ Aš nepalieku jums jokio 

medžiaginio turto, nes jo ne- 
paveldėjau ir savo darbu ne- 
sukūriau, bet palieku, šiuos 
parašytus patarimo žodžius, 
kad jūs galėtumėt pasimokyti 
iš mano klaidų. Būdamas jū
sų tėvas, žinau jūsų charak
terio silpnybes iv žemiško gy
venimo reikalavimus. Aš taip 
pat iš dalies suprantu ii- ju
tų sielas, kurias Dievas man 
davė vesti, mokyti ir įspėti 
nuo' pavojų. Mano čia duoda
mas patarimas iškyla iš ma
no širdies gelmių iš stebėji
mo ir gyvenimo prityrimo.”

' ‘ ..A š nesu autoritetingas i

patys, auklėdami savo srityje 
charakterį ir ruošdamiesi prie 
darbo tobulinimo. Būtų dide
lė klaida dėdamiesi moksle 
vyrais savo moksle, nors ii 
būtumėt labai pasižymėję, bet 
tai bus tik lašas žmonijos 
mokslo jūroje. Nepretenduo
kite išspręsti visas proble
mas, nes yra problemų virš 
žmogaus proto, jų mokslas 
dar neišsprendė ir gal neiš
spręs, ypač kas liečia laiką, 
vietą ir gyvenimą. I r  negali
te visko tikėti, kąį-jums mok
slas skelbia. Tiesos, kurias 
mokslininkai skelbė viename 
šimtmetyje, buvo pripažintos 
klaidingos vėlesniuose am
žiuose. Yra- sakoma, kad ka; 
kurios matematikos tiesos yrf 
abejotinos.

Nemanykite, kad jūs esate 
pažangūs moksle, kad neturi
te klausyti senų žmonių patą 
rimo. Jūsų modernizmas gal 
būt, kaip gražus muilo bur
bulas, susidūrus su gyvenimo 
praktika, tuoj sutruks. Ne* 
mokytieji pripažįsta, kad ka. 
kurie dabartiniai moderniški 
išradimai jau buvo žinomi 
senovėje prieš tūkstančius

kuriais atžvilgiais, buvo auk
štesnė už dabartinę. Daug 
paslapčių yra palaidota tylio
se Aigipto piramidėse ir  Už
teki} šventyklų griuvėsiuose. 
Mistikai per šimtmečius «ži
nojo apie senovės pažangą, 
bet tik vėliau mokslas sutiko 
su jų tvirtinimais. Kas žino 
ar legendos apie žuvusius ..At
lantidos ir Lemios kontinen
tus nėra tiesa? Labai mažai 
tėra naujo žmogaus prigim
ties ir sielos reikalavimuose, j 
Tiesos dabar skelbiamos apie ! 
žmogaus vidinį išsilavinimą 
yra tos pačios, kurias skelbė 
ir senovėje. . J9B

Net moderniškosios psyclio- 
logijos mokslas ne daug nau
jo apima, ko senovėje būtų 
nežinoję. Pavyzdžiui, mes* tu
rime šv. Raštą, parašytą 
prieš šimtmečius. Jo skelbia
mos tiesos niekuomet nepa
sens. .Daugelis mokslininkų 
praleido visą savo gyvenimą, 
studijuodami šv. Raštą i r  .pa
skelbė, kad jo moksle yra^pa- 
skelbta visų amžių didžiausia 
išmintis."'"

Taip rašo ne koks kunigas 
ar vienuolis, bet paprastos 
amatininkas, vadovaudamosi 
vien savo sveiku protu ir  įgy
tu gyvenimo prityrimu. Jo 
žodžiai turi daug . tiesos ir 
verti besimokančiam jaunimui 
atkreipti dėmesį. A. Sk.

trūksta apie 80 asmenų. I 
savo tarpo minėtas ydas, ža-Į Lietuvos kilusių buvo api 

re-į 12 profesorių.lingas lietuviu tautiniam,

kalbėti religijos dalykuose, ir. . .
„ v -_, - . ... . , metu i r  jų  civilizacija, kainežinau kaip prieiti prie tų > d
žmonių, kurie abejoja — pa
lieku Tikėjimo detales Bažny
čiai aiškinti. Tačiau aš turiu 

jus, mano vaikai, kad

— Amsterdamas, kuris yra 
vadinamas olandų Venecija, 
stovi ant 90 salų.

M okyklas Steigti Bus Leista ir G udam s, 
Ž ydam s I r  K itom s M ažum om s

jungos ir draugijos turėti} bū- į kos lietuvių laikraščių lygiu, 
ti sujungtos į ,A.L.R.K. Fede-[nianau, kad mano teigimą pa- 
raciją. Tautinėje srityje ka- j tvirtintų.
talikų organizacijos gražiai] Lietuvių- spaudos ateitis ne
pasireiškė. Taip pat teks i r ! ra tokia katastrofiška, kaip 
kitais metais šelpti brolius daugelio jau šiandien yra 
vilniečius, o gal dar kils ir ki- galvojimą. Tik dar nesuran-1 
(ą svarbių reikalų. | daine tikrų kelių (o jei ir pa-Į

Reikia dar priminti, kad'stebėta kai kurie tikri bruo-l 
1940 m. sausio 3.1 d. baigia-ižai, bet jie pilnai nevykdo-j 
mas A.L.R.K. Susivienijimo j mi), kaip pereiti nuo ateivių 
vajus. Lietuvių vienas iš skaitytojų prie Amerikoj gi-)
svarbiausių uždavinių turėtų 
būti į susivienijimą įstoti ir 
savo vaikus įrašyti. Reikia 
būtinai apsidrausti nuo neti
kėtų nelaimių, kad viso gyve-

Kviečiame B endra
darbiauti!

Maloniai prašome seselių 
mokytojų,, mokinių, studentų 
visas žinias apie mokyklų į- 
vykius, parengimu?, sukak
tis, įdomias fotografijas ir 
kitus straipsnius prisiųsti 
šiuo adresu: <cDraugas” (A. | 
Skiriui), 2334 So. Oakley A- 
venue, Chicago, UI. Jie bus 
panaudojami “ Mūsų Mokyk
lų”  puslapyje. Dėkojame iš 
anksto ir laukia'me.

musių skaitytojų. Jei kanu 
pavyktų šį klausimą nors I 
šiais metais žymiau pa-J 
stūmėti pirmyn, būtų didelis 
įlaimėjimas.

A Š NORIU MYLĖTI...
Mamyte brangioji, šventės netoli.

Aš noriu laiškelį į Vilnių rašyti, 
jam savo švenčių jausmus pasakyti.
Paskirsiu, pasiūsiu jo kraštui nors dolerį vieną 
pasveikinsiu sesę Vilnijos ir brolį; 
kalvas, upelius iir šaltinį kiekvieną.
Linkėsiu jiems laimės, gerovių ir džiaugsmo,

_per amžius gyventi 'be priespaudos jausmo.
Brangioji mamytė man meiliai pasakė —
Lai plaukia į nusmelktą žemę tėvynės 
dalis ir tėvelio naujosios penkinės —
Kai laišką į Vilnių rašyti pradėjau, 
man širdį linksmiausis regėjimas plakė, 
nes Lietuvai tuomet ištarti galėjau —
Aš noriu mylėti tėvelių tą kraštą,

ku*rs neša šio laiko sunkiausiąją naštą.

Eglės šaka

. įspėti
bus toldų gyveninio momen
tų, kai patiems reikės apsi
spręsti, ar priimti šį papra
stą gyvenimo kelią, a r  siekti 
aukštesnių tikslų.. . .  Tada 

I jūs paklauskite patarimo dva- 
l'sios vadą, kad jūs nepasirink 
I tmnėt kelio, kuriuo einant vė- 
| liau reilctų apgailestauti.”

Labai nuoširdžiai ir atvirai 
p. Brazauskas įspėja besimo
kantį jaunimą.

“ Įsigykite žinių tiek, kiek 
jums gali duoti mokslo insti- 

Į tucijos. Jei teks laimės pa- 
I siekti aukštą mokslo laipsnį,
| nemanykite, kad daugiau nė- 
I ra ko mokytis. Yra dar di
desnė mokykla, negu įsteigtos 

i kolegijos ir universitetai — 
i tai yra Gyvenimo Mokykla.

VILNIUS (E). — Sūdą- kalų ministerijos nustatytą 
rant pradžios mokyklų tinklą i tvarką, jos galės prašyti lei-
Vilniaus k-raštey valstybinių 
pradžios mokyklų pačiame 
Vilniaus mieste įsteigta 56. 
kuriose mokys 446 mokyto
jai, Vilniaus apskrityje įs
teigta .149 mokyklos su 310 
mokytojais, Valkininkų aps- 
kr. — 107 mokyklos su 158 
mokytojais ir Švenčionėlių 
aps'kr. 80 valstybinių pra-

dimų minėtas privačias pra-- 
džios mokyklas toliau laiky
ti. Jei jos patenkins valsty
binius reikalavimus, tuoniet; 
Vilniaus mieste ir srityje su 
privatinėmis bus daugiau 
kaip 400 mokyklų su apie 
1350 mokytojų. — Buv. Len
kijoj buvo leista tik  lenlviš 
kos pradžios mokyklos, į kn-

džios mokyklų su 119 moky-1 rias buvo verčiami eiti ir k i
toju. Viso Vilniuj ir Vilniaus - tų tautybių vaikai. Dabar; 
krašte įsteigta 392 prad. ino- -kaip patiriama, bus leista 
kyklos su 1,033 mokytojais, steigti, nustatyta tvarka, ir 
Be to Vilniaus krašte veikė Į gudams, žydams ir kt. mažu- 
apie 40 privatinių mokyklų i moms savo pradžios mol<yk- 
su apie 300 mokytojais, ku- llas, kuriose bus dėstomi Švie 

timo ministerijos nustatyti 
dalykai iš lietuvių kalbos. 
Lietuvos istorijos geografi
jos ir kt.

rias išlaikė įvairios draugi
jos. Šioms draugijoms persi
registravus pagal Vidaus įei-

n f r  l
B»ELL FOLKS , IT'S

THE DAY BEFORE THE 
BIG ELECTIONS _ -THE  
CANOIDATES AS YOU 

KNOVV ARE,

*TUFFY ' \ 4 ^ oglEthorp 
M£LEAN Q.GONKLE 

THERE SEEMS TO* BE 
QUITE A BIT OF LAŠT 
MINUTE CAMPAIGNIN6 

GOING O N ....L E T,S 
HAVE A LOOKfZ

(im.

By Irv Tirm an

“ D rau g o ” M etinis 
K O N C E R T A S  

-  įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicage Sokol Saleje 

2345 S. Kedzie A vė. 

C hicago
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IŠ TĖV Ų  KRAŠTO
D I D Ib j i  V IL N IA U S  FA BRIK A I

VILNIUS (E). — Nors žygių, kad fanieros fabrikai 
Vilnius ir nebuvo didelės ir,Vilniuje galėtų greitu Iaikt 

• stambios pramones centras? pradėti veikti. Be to Naujo 
tačiau Lietuvai atitekusi pra-' joj Vllnio yra gėriai įreng- 
•nionė turi visai nemažos ūki- tas ir gerai išlikęs linų ap- 
nės reikšmės. Yla ir gaha dirbimo fabrikas. Vilniaus 
stambių pramonės įmonių: krašto yra ir kiti du linų fa-

tarpe I aliejaus fabrikas bene stam- brikai, keli odos fabrikai, ge- 
lenkų |blausias visoj buv. Lenkijoje, rai įrengtas valstybinis ta-

---------
V IL N IA U S  JA U  N E B E G A L IM A  PA LY 

G IN T I S U  T U O , K O K Į L IE T U V A  
R A D O  SP A L IŲ  D IE N O M IS

VILNIUS (E) — Vos mė-; išnyko mažumų ’savo 
nėšiui laiko tepraėjus, kaip ■ peštynės, apraminta
Vilnius grįžo prie Lietuvos, j valdymo metu pasėtoji neapy- kur pagaminama 2-3 kartus bako fabrikas, avalynės fab-
šiandien jo nebegalima paly-kanta. Rastas visiškai apnii- daugiau, negu visoje Lietu- rikai, stambi medžio pramo-
ginti su tuo Vilnium, kokį i ręs kultūrinis gyvenimas jauvoje aliejaus; stambi kartono i nė, daug plytinių. Radijo a
Lietuva rado spalių paskuti- spėjo atkusti, jau išeina keli pramonė, kurios gamyba su- palatų fabriko įrengimai iŠ

dienraščiai, vaikai gatvėse (daro 51 nuoš. visos Lenkijos vežti, tačiau ji’s bus paleis- 
skambiais balsais šaukia Vii-[kartono gamybos, pagamina tas dirbti kad ir siauresniu 
niaus ir Kauno dienraščių iki 13 milijonų
vardus, skelbdami svarbiau- kartono per metus 
sia’s dienos naujienas valsty- niaus krašte yra 
bes Viduje ir pasaulyje^ pul-1fabrikas, kurs gamina ir ple
kai moksleivių eina į pertvar- nųjį cigaretėms ir papirc- 
kvta.s mokyklas; visur mar-1gailis popierių, taip pat via
guoja naujos iškabos, keičia-1 fanieros fabrikas kurs kol besnių ir smulkmesnių pramo 
mos į valstybinę kalbų, reU- kas dar neveikia, bet kadan- nės įmonių, malūnų, per 70 
giama daugybė lietuvių kai- gj mfjgų fanieros fabrikas yra spaustuvių, uksuso* saldainių 
bos kursų, veikia teatrai, ki-lĮibęs Klaipėdoje, tai daroma' dirbtuvių ir kt.
nomotografai, atstatyta su-Į _  . . . .  .............
griautoji Vilniaus radijo sto- . • o TV
tis, persikelia institutai, ‘spe-1 Nesurandam i Auksinių 1 spaudos IJlCl įfl

nėrnis dienomis. Prieš mėne
sį visame mieste krautuvių ir 
įstaigų durys buvo geležimis 
ir lentomis apkaustytos už
darinėtos, o kuri krautuvėlė 
ir  pravėrė duris, tai tesimatė 
obuolių ir  svogūnų krūvelės 
ir  šiaip menki maisto arba 
kitokių reikmenų likučiai. 
Šiandien visose gatvėse durys 
plačiai atvertos, langai ap
šviesti ir vitrinos prikrautos 
visokių gerybių, pačios krau
tuvės pilnos pirkėjų. Pirmo

kilogramų mastu, dar yra du stiklo fa- 
Be to Vii- brikai, konservų -  fabrikas.

pirštinių pramonė, kuria Vil
nius garsus ir kaimyninių 
miestų tarpe, stambių alie
jaus dirbtuvių ir daug stam-

popienaus

nii's dienomis, “ Maistui
“ Pienocentrui” ir “ Lietu-{cialios mokyklos, reformuoja- P in ig ų  S a v in in k a i  
ldu i”  pradėjus gabenti vago- mas Universitetas, gimnazijos |
nūs gerybių, ilgos eilės rikia-Jir įvairūs kurdai, atidarytos KBL^ *- — Kel) | lyUotl ,?paudos djena: vie-
Vosi prie atidarytųjų krau-'.miesto bibliotekos ir  knygy- ^ a’ bežaisdami Kelmės nues- 
tuvių dutų, — šiandien visų'nai. Įtelyje, Kražantės upės pa-
rūšių maisto vilniečiai per-i . < krantėje. lies žydų kapais,
kąsį laisvai, be eilės ir be ko-i PncS mėnesi Vlsa l)rekyba | rado ryšuli, kuriame buvo 47 

besireiškusi geriausiųjų gat- auksin6s <nlonetoSi įf kurįų 33 
vių šaligatviais išsirikiavusių Į nptikic rusų aukso rub-

Šiemet kone visose Lietu- 
Vos parapijose numatoma or-

rtelių.
fe Prieš mėnesį gatvėse stovi-|vlų ^ n M a v « « u ,po penkl!
niavo pulkai apšiurusių žmo- vertelgų. llienkavertfIų rūkalų, Į |įus? 12 p0 5 Amerikos auk 
nių ii- pulkai apdriskusių -vai- obll° ‘ių ir sacharino pardavi-180 doieriut? ir 2 po 10 Ameri 
kų tiesė rankas išmaldos pra-jnėjimu, -  “ en jau pil-!kos auksa doleriuB?

■šydami, — šiandienų atkutę |nos turSavietės, į miestų nuojperdavę Kelmės policijai. P< 
piliečiai šventadieniais rp_ | ank§tybo traukia kai- fo policija rado dar tris rusui

miečiai vežimus maisto pro- aukso monetas po 15 rublių ir 
dūktų ir  kuro prisikrovę, bū- 4 rusų aukso monetas po 10, 
riais į skerdyklas varomi gal-[rublių.
vijai, kepyklų, maisto krau- 
*« : ,  i- 1 Dabartuvių ,. gastronomijos brange- . ..
__v• • T--, • policijanybių ir garsiųjų Vilniaus r  J 
kailių krautuvių vitrinos
te lūžta prekėmis.

bais pasipuošę tvarkingai ju 
da pagyvėjusiose gatvėse, sku 
bu į pareigas ir laisvalaikiais 
pulkuis renkasi prie radijo 
garsintuvų žinių, naujienų ir 

įjietuviškos muzikos pasiklau
syti.

Šiaulių kriminalinė 
publikacijos keliu 

j.v Įieško tų pinigų savininko ir 
prašo, jei kam žinomi jų savi- 

I įlinkai, apie tai jai pranešti.

MĮLLIONS Of>ęOUNUS HAVE.BEEN 
4JSeO:BY>qUR tĖPyĖaHĖĮEHT

LIETUVIAI DAKTARAI

BAKiNG, 
POWDERj 

Samepricetoday 
as 48 years a^o 
25 ounces for 254
Manufactunsd by balcing powd«r i 
ipecialisl, who mlkc noibing būt I 
baltins powdcr— under lupcrviiion f 
of taperi chem itti o ( "natidnal J  

___________ r.pulalion.

Los Angeles. Gal. rasta nu
žudyta Alice “ Je rrv ”  Burns 
iš Fortli AVortli, Tex. (Acme * 
telephoto)

Siek ten. kur vyzdis nepa
siekia, laužk tai, ko protas 
nepajėgia.

Telefonas HEMlock 2061

DR, JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westem Avenūė 
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

susitarimą

t IFTITVIAJ DAKTARAI

Telefonai HEMlock 8286

DR. A. G.
GYDYTOJAS IR  CHIRtfRfrAT 
2415 W. MARųuettė RcJ 

Ofiso valandos i

10—12 VAL ryte 
2—4 ir 6 —8 vai. vakarė. 

TreČiadiėnaig ir Sekraadiėfiiaii 
Šusitariūs.

Tel. Yards 8146.
VALANDOS: Nuo U  iki 12 i 

2 iki 4 ir  7 iki 9
Pirmadieniais • 2 iki 4 i i  7 »k> t 

Šventadieniais: I I  iki 12

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGĄ- 

ir aki n i na pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAB

1446 So. 49tb Court, CIcert 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* \ 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 P. »
3147 S. Halsted S t, ChicagO

Pirmadieniais, Trečiadieniais v  
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OITO.METKICALLY AKIŲ  
LIETUVIS

SuvIrS 20 m etų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių {tempimų, kas es- 
rl priežastimi galvos skaudėjim o, 
svaigim o, aklų {tempimo, nervuotu- 
mo. skaudamų, aklų karšti, atitaiso  
trumparegystę Ir tollregystę. Prlren-

llų šventadienį pasakyti ta 
itema pamokslų ir sušaukti 
parapijiečių (ar kurios orga
nizacijos vardu) susirinkimų,

, kurio dienotvarkėje būtų pa
skaita apie spauda, scenos 

Į vaizdelis, deklamacijos spau-
. .“ da liečiančiomis temomis. M e - |? Į a  teisingai akinius, vūm dse atslti.
k lU 'ia s  “  klmuose egzam inavim as darom as s i

džiagos paskaitai galima gnu-1 ‘
ti iš L. Kai. Vyrų s-gos iš
leistos brošiūrėlės “ Spaudos 
ir jos platinimo” , o scenos 
vaizdeliai ir kitos įvairybės 
bus išspausdintos kitame nu
mery “ Jaunimo Vado” .

Tel. Cicero 1484.

DR. S, R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

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

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

|  tšiandien jau sutvarkytas
pinigų klausimas, visi kas lu- j iatorblGs sPali’» 28 die’ |
Tuo nusmukusiu zlotų, šian-1 “os koP1.ŷ ,“. ‘,■ | Giliausias S uvalk ijo j

Katedra ir daugelis kitų žy-:dien aprūpinti litais ir
pradėti gyvenimą iš naujo.: bažnyčių buvo užra- 
lidelė dalis vilniečių aprū-jkintos- ^ n d ien  iš visų bokš- S UY. KALVARIJA. -  Ma- 

pinta darbu, sparčiai v y k d o - s k a m b a  varpai, prie 'L ų , r ijam,polės ajx-kr. valdyba, S. 
ui viešieji darbai, grindžia- au^Ur̂  laikomos padėkos Pu-1 Kalvarijoje, Prekybos aikštė- 
nos gatvės, miesto aikštės, u â^ os> visomis kalbomis aN je , išgręžė šulinį, iš kurio per 
valomi užverstieji, užkampiai, | laisvoji Gedimino sostinė| va|andQ gaunama 15,000 litrų

Šulinys

elektra, parodančia m ažiausias k 1 a l
ias. SpeolalB atyda atkreipiam a 1 
m okyklos valkus. K reivos akya ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vaL vak. 
Nedaliomis pagal su tartį

Daugely abdtlklinų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
plrmlao.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas YARds 1873
2403 W. 63rd S t, ChicagO;

I švilpia dirbtuvių sirenos. Mic 
bt-.e tvarkingai palaikomas au
tobusų susisiekimas, važinėja 
;x> miestų ir į visus Vilniaus 

j R’ities miestelius prekių ir
| visų gyvenimo reikmenų pil- 
,ni sunkvežimiai.

ir Pilies kabio bokšte laisvės 
'simbolis — trispalvė Vėliava.'

Lietuviai M ėlynų 
Akių

ALARUAMPOLfc. — Mari-i 
Prieš mėnesį dar mieste ir  Į jainpolėje ir  apskrityje pra-| 

džios mokyklos renka žinias 
apie mokinių akių spalvas. 
Žinios renkamos gyd. Kazlau-

k/rašte dažnai pasireikšdavo 
apiplėšimų ir  kitokie piliečių 
akmens ir turto nesaugumo,

vandens. Tai bus bene giliau
sias visoje Suvalkijoje šuli
nys. Šulinio išgręžimas savi
valdybei kainavo apie 12,500 
litų,

Ukm ergėj bus 
Maišų Fabrikas

Žinomas pramonininkas — 
didelio ^malūno ir lentpjūvės

ALEX ALESAUSKAS & SONS
W holesale Fum iture C o.

6 3 4 3  Šo. W estern  Avenue
REPUBLIC 6051

SiamUen taUčoš metu policija skui prašant. Iš gautų anke- Taujėnuose savininkas Stasys 
tvarkingai eina pareigas ir  tų matyti, kad daugiausia m<> 11 1 l,llls as >la s u m u n \s  
piliečiai ramini dirba savo | kinių yra su mėlynomis nki-! Uk'»erS** I“ips»e ze-

darbų ir saugiai eina poilsio,*mis. I mes ūkio mašinų fabrikų. Pra 
, I monės ir  Prekybos D^parta-

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

padidintas 8 puslapiu, taigi būtina, kad įsigytume nauja, 
moderniausių INTERTYPE mašina, 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 “ 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, šio piknike 
pelnas skiriamas “ Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui.

“ Draugo” darbininkams atimama teisė laimėti šių De Sotc 
automobiUaus dovanų.

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

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

. mentus tam reikalui princi
pinį sutikimų jau yra davęs.

DR. A. JENKl^S
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2500 Wesr 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutar.į.
Ofiso telefonas PROspct-t 6737 
Namų telefonas VLRginia 2421

PEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(RVUBO1NSRAS)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

DR. P. J. BEINAR
(BELNARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rea. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

I 2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakaf»
Į Trečiadiouiais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Tel OANal 5969

OR, WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGĄ*

2155 VVest Cermak Roafl
OFISO VALANDOS:

1 — I ir 6:30 — 6:30 vakata
ir pagal sutartį.

N Ū .  G, VVINSKUNAS
PHYS1CIAN AND SURGEOk 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

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

2-tros luboe 
CHICAGO, ILL.

Tel. MIDway 2880

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

Sėkmad. nuo 10 iki 22 vai. ryti

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

Teh YARds 0994 
rtez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DAROME

P A S K O L A S
ANT VISOKIŲ NAMŲ

aes. 6958 So. Talman Ava 
Res. Tel GROvahiU 0617 
Office Teh HEMlock 4848

DR. J J .  SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia imi t a r ų

2423 W. Marquette Road

Tel- YARda 6921 
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1^-3; nuo 6:30—8^4
756 West 35th Street

-INSURED
D el Pirkim o —  Pnliilsynio 

M 0(1 riilzavimo
Ar Seno IVIoriglelo AUliokčJiinb

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IK I $5,000. 
per Fedi rnl Savings and Loan Insurance Oorp., Wnslilugton, D. O.

ST. A N T H O N Y ’S
LITHUANIAN PARISH

B U IL D IN G  & L O A N  A S SO C IA T IO N
1500 SOUTH 49tli COURT

T E L  CICERO 412 JO SEPH  F. GRIBAUSKAS. Secretary |

K L A U S Y K I T E

New City Furniture Mart
R A D I O P R O G R A M O  

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

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

DR. STRIKOL’IS
PMY8I0IAN and 8URGBO1 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS j

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

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL P&OfPMfc IMI

Ofiso TeL VIRginia 00S6 
Rešidencijoa tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir  6—8 ^ 0  P , M. 

Besideneija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. 1L 
Nedėliomia pagal antarti.

Tel OANal 6122.

DR. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. B- 

REZJDENCIJA
6631 S. Califomia Avė.

Telefonai REPnblic 7868

Office Phone Rea and Office 
PROipect 1028 2858 8. Leavitt St
Vali 2 4  pp. ir 7-9 vak OANal 07M

DR.J.J.KOW AR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TreAiadioaiaia ir Sokniadienioii 

utarU,

Tel OANal 0257
Rea. TeL PROipect 6669

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avės j
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal antarti

DR. Y. Ė. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenm
Telefonu Lafayetti MM

Antradieniaia, ir atvirto^ in i  b
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė*
Tel YARda 0994

Pirmadieniaia, TroAiaBionia^ j
Įiitidif _



Pastabos

D R A U G A S o

Seserys Pranciškietes 
Rašo iš Lietuvos

(Ištraukos)

Didž. Gerb. Motinai 
M. Aloyzai

Ką tik peržengėme Nauji) 
įitetiĮ slenkstį. Gyveninio ba
nga atnešė mus dar vieną 
žingstiį arčiau prie amžiny
bės. Su baime žvelgiame į a-
teitį. Bet dar didesnis bai- Miela Motinėle: 
niės siaubas perima visą mū- Turbūt, jau nekartą atėjo į 
są esybę, prisiminus išgyven-,julllg bauginanti mintis apie i 
tas valandas. “ Nedorybės ka-įjnns, apie mūsų likimą Lietu-1 
da apsėda, nuliūdimas širdį i voj. Mes -Jūsų rūpestį gerai| 
ėda”  “  skamba giesmės M-1 suprantame ir tai, ką nevie
džiai. Kaili šiandieną nepri 
tiktų karaliaus Dovido šauks
mas. “ Viešpatie, nukreipki 
savo veidą nuo mano nuodė
mių ir neteteki manęs pagal 
jų didį skaičių” .

ną kartą turite pergyventi 
dėl Jūsų kilnaus žygio lietu
vybės vardan. Tiesa, mes vi
sos galėjome grįžti į Ameri
ką, ir taip jau buvome nuta
rę, bet buvo taip sunku stai-

Protaujančiam žmogui gai-lga nutraukt santykius su Lie 
a kiekvienos dienos, kurios ' Niva. Antra, atrodė neišmin- 

vakare atranda, kad nieko ge- ( iūiga nesinaudoti proga il- 
ro nėra padaręs. Skauda jam S*au pasimokyti Lietuvoje, y-1

.širdis dėl sugaišto laiko, ne- Pa® kuomet tas žygis daug 
dovanotino apsileidimo,, pg. jkamavo vienuolynui. Tat, šal- 
darytų. klaidų. Bet, kaip neai- P3  ̂ pagalvojusios, pasitarėme j 
mannotūm, praeities karčios sn Amerikos konsulu, ir, rem- 
tikrovės nebepakeisi. Žino- 'da,1’os 3° Patarimais, pasiliko-Į 
gaus dispozicijoje tik dabar- me -  tinkamiau prisiruošti I 
tis. Todėl, sulaukę Naujų Me-ilietuv.ybės darbui Amerikoj. | 
tų gyvenkime ir tvarkykiinės Esame Sveikos, laimingos iri 
taip, kad ateityje nebereiktų nuolat užsiginusios darbais, i 
dėl praeities rausti ir kentė- Lankome universitetų, gilina-j

Btfi mes lietuvių istorijoje, kal-i
, . ~ j boję ir  literatūroje. Kuo dau-

* ig'iau susipažįstame su Lietu- 
Metai susideda is pavada-' • • „ v .. ... va. jos įpročiais, dam a, me-

rio, vasaros, rudens ir ; t , . , ♦ i »’ nu ir  istorija, tuo daugiau
olos. Gražiausia metu dalis’ +•_= ■ ii- • j- «ų t .s tip rė ja  meile ir  noras dirb- 

Pavasarį visa
tiprėja

yra pavasaris. CTITOBrĮ pad-ti lietUvialnSf kurie
žaliuoja, žydi, kvepia. Žmo- ' a ap]eidę savo (-vn kraštą 
gaus jaunystė -  tai jo pa- Dievo niei|Sj vienuoIvno meM 
vasaris. -Jaunas žmogus, kaip'ir lietuvi„ ]neil6 skatjna m0. 
tas pavasaris yru gražus, lū t kiekviena darbiJ ir žlngs. 
kstti&s, viliojus, kolei nesuža-
oja savo sielos nuodėmingais

ių-

veiksmais.

Katalikiška organizacija 
prigelbsti jaunam žmogui iš
laikyti pavasarišką sielos 
nuotaiką. Malonu mums čia 
konstatuoti, kad Šv. Virteen- 
to parapijoje susiorganizavo 
Vyčių kuopa. Tai nuopelnas 
vietinio klebono, kurt. j .  Vaiš- 

i noro ii- iilž. Mažeikos. Valio, 
AVest jShd jaunimas ir jo va
dai!

I r  tas iainiingas, kurs už 
viltas kovoje kris, jei savo 
iliflnu tapo tiltas kitiems at
siekti garbės pilis.

A. Mickevičius i laukdami mirties, ne's bombos

Mums tenka važiuoti j Dot
nuvos' Akademiją kas pirma
dienį dėstyti anglų kalbą.

Teko mums sutikti keletą 
Amerikos lenkų, kurie per
gyveno Lenkijos laidotuves. 
Mes jiems nuoširdžiai padė
jome, kaip tik galėjome, ir 
jie dėkingi Apvaizdos surė
dymams, apleido Kauną ir 
grįžo į Ameriką. Jie mums 
pasakojo apie jų bėgimą iš 
Varšuvos į Vilnių. Traukinys, 
kuriame jie važiavo, buvo bo
mbarduotas. Išlikę gyvi, jie 
bėgo į mišką, iš kur reikėjo 
pėkščia keliauti j Vilnių —, 
ėjos tris savaites, dažnai da
rydami kryžiaus ženklą ir

Klausykite'Draugo'RadioProgramii
Arktradieniais
W GES (1360 kil.) 

7:30 valandę vak. 
Įdomūs pranešimai

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

Kviečiame vistis mūšy gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šiy radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau- 

sias ir vertas jūsų pasiklausymo.

W GES -  Kiekvieną Antradienį -  7:30 v. vak.

zT '

ĮBaag
siB* J

L

, . --J

f e  - 1 - 4  . -'

... ,
;  y

S B S f i S S i i

virutę S. A riny konianderiui Pugnitre. (Acme tėlgpboto)

; galime išrišti. Ar 1040 melai 
'bus toiunis giliukingi, ar pra
gaištingi. Priklausys nuo Die
vo palaimos ir nuo mūsų uo
lumo ir pastangų. Ar Naujie
ji Metai pasižymės artimo

lengvai įvykdomi. Žmogaus 
energijos perteklius turi kaip 
nors pasireikšti. Jei jis nė 
kreips geimo pusėn, tai jis 
išsisems prie “ baro”  ir užsi
baigs grabėjė šu nuoskauda

i sų pačių, nuo musų getus -va- 
| liūs ir mokėjimo save nuga
lėti ir kitiems atleisti. Dievui 
padedant — galima. Jei Ina-

Autografų medžiotojams atsiginti Mielugan gubernatorius Luren D. Diekelison pasiskyrė ] no korespondencija išėjo pa-
-19 metų dukterėčią Velnią Spols autografų 'sekretore. J i  įteikiu pirmą autografuotą at

, iieile, gerais darbais, gailesį visiems. Nauji Metai prave- 
■ tingumu, prakilnurtiu ir iitneš ria plačius veikimo vartus, 
minus vidujinę laimę, paslteii-| Drąsiai per juos žengkime ,pi- 
kiiiimų ir santalkų sū "Ė/ievuJ rniyn, tik tiesiu vieningu do- 
artiknh ir ,?ū pačiu savimi, ar ru keliu.

j pasižymės kerštavimais, pik- Jaunime  ̂ į darbą, gana jog. 
ta valia ir piktais darbais ir | miegoti...
atneš tnums patiems daug su-’ --------- : -

' sigTūužimų ir sielvartų. T E s ,W est End 
.priklausys iš dalies mm mū

naši į pamokslų, tai meldžiu

Kalėdų ir Naujų Metų šve
ntės vietiniai labai dievotai 
praleido; Bažnytėlė skaitlin
gai buvo Ianlcotna pamaldžių 
žmonelių. Taipgi ir namuose 
labai rimtai šventes minėjo*

krito į miškus, kuriuose jie | Akademijos Darbuote North Side
slapstėsi. Jų grupėje buvo
vienas kunigas ir dii stnden- Gruodžio 19- d. Prospect Gruodžio 28 d. Sv. Nilo,i.e- 
tai iŠ Kanados, viena mergi-1 HiS'h Sehoūl Auditorijoj Sv. nos kąpuose palaidota Ona Li
na iš Chicagos, viena moteris Pranciškaus akademikės vai- geikienė, 'kuri staiga širdies 
iš Detroito ir mergina iš An- dino gražų veikalą. Žmonių liga pasimirė Kalėdų dienoje, 
glinjg susirinko apie 500; j Tapo atlaikytos trejom šv-.

Programa susidėjo iš dvi e- Mišios. Be klebono^ šv. Mi- 
Mes dabar pergyvenam la- -jų dalių: Pirmoji dalis buvo šias laikė kun. Jurgutis ir 

bai įdominsj istoriškus Ivy- Kalėdų vaizdai ir giesmės, kun. Pikutis. Abu iš Bvidgė- 
kius. Politika keičiasi kiek- RaĮa 'Grigaitė iš Lowell, Mass. villė, Pa.
vienų dienų ir žmogus iieži-j padaįnavo .keletęj- kalėdinių
nai ko tikėtis ryt dienai. M a-|e.jesmįlj prj€ koncertinės da- Ilsękis ramybėje, šio pas t i -
-  Lietuva dirba atsargiai, ,ies prisld?jo Koll.yM Up. vargam užbaigus Viemr,
budriai vairuoja audrų apsUp- Gristof ir yirginia Peters P- • ° 9-° /'J
tą laivelį, ir, kol kas, džiau- L  Pitl, bur„b g Z h hL  llals ne vien^ ‘ lr ls mns leks

■ ■ 1-hm.rbo ii- tailm M iltu s  D ’ U l11-  keliau ti aniziuon tėvynėn,ginsi ramybe ir taika. Mums Antroji pr0granl0s dalis
nepaprasta proga Meliėti Eu- bwo dl Ki l . u . _ . ..

voJircniiię ir P lukiene tapo išvežta  įropoj visus karo veiksmus ir L- ęavo ro, k puikiausia n
Smnnin nortrvrvpftittvtitt , 1 IBellevue S uburbau H ospitakžmonių pergyvenimus. liSpilde. Publika buvo patemi-- - ,- .1 » u... u .  IsioioiK nipooimc rnres pasi-

Nesirūpimcite apie ’nius, bra 
ngioji Motinėle, Dievas labai 
geras. Jis mus saugoja ir re
gimai tvarko visus mūsų rei
kalus. Linkime Jumsz ir vi
soms seselėms geriausio pa
sisekimo, daug ramybės ir 
dangiško kalėdinio džiaugs
mo.

kinta.
Dramos išvada: Kais., myli 

artimų, tam ir Dievas pade-1 
da.

Valio akadepiikesl Lauksi-1 
m e daugiau tokių persta tv mė
lių.

Šiomis dienomis turės 
duoti sunkiai operacijai; Te 
Dievas grąžina sveikatų mū
sų gerai uoliai parapijonkai

Mūsiškiai šiemet.džiaugiasi.

Jus mylinčios Kristuje,
Sesuo M. Virginia 
Sesuo M. Urbana

Bridgeville

Nuotykiai vlnuoiyne 
I Gruodžio 19 d., Šv. Prtin- 
ciškaus vienuolyne buvo isto
rinis įvykis: •‘prft!kaši?m-as že
mės naujoms akademijos pa
talpoms.

Vienuoliktų valandų ryto 
vienuolyno varpui suskambė-

Senoji lietuvių karta p ra- jus. žmonių minia pradėjo ri- 
deda pasenti. Mūsų pačių ko- nktis į vietų» kur akademija 
loiiijoje jau turime žmonių. I bus pastatyta. Tuoj prasidė- 
kttl’ie gauna senatvės pensi- .jo iškilmės. Kun. M. J. Ka
jų (old age pension), o dar z'ėnas pašventino žemę. Kun.
džiugiau tikisi gauti po Nau- Edgas. O.M. Gap., pasakė iš- iš širdies tų biaurų jaustuų 
jų Metų. Nors ir nedaug te- kilmėms pritaikintų pamoks- kuris tramdo pažangų, par.i 

2, 3 desėtkus dolį į lų- Mr. J. M

'atleisti, nors tiesų- pašakiils 
tuokiuti yra lengviau, iiegu 
pamokinimu's gyvenimui pi^- 
taikinti. Tačiau pabandykime 
šiais metais.

Šv. Vardo draugijos nariai 
labai susirūpinę šiomis dieno
mis, kad- atatinkamai suruoš
ti kortavimo pramogų para- 

! pi jos labui. P o  švenčių Visi
-----------  subruzdo darbuotis, kad ne-

Gruodžio 31 d., tai yra lau-| ti'Oktų gražių dovanų svėte- 
kiant Naujų Metų, moterų I iiams, kortavimo mėgėjams, 
klflbas Slavokų svetainėje su- Tikimės, kad- ir nortlisaidie- 
rengė savo narėms vaišes, čiai skaitlingai į pramogą ’sn- 
Kiekviena klubo narė galėjo važiuos,- taipgi ir iš kitų Pitts- 
atsivesti su savim savo vyrą burglio ir  apylinkės kolonijų, 
arba taip jau gerą. pažįstirnią. Pramoga įvyks sausio- 14 d., 
Valgis ir gėrimas b'ivo ,iy-'3:30 popiet, mokyklos svetai- 
kai visiems. Susirinko neskai- nėję.
Dingas bet begalo di-augi.-.k.v.?j ---------—
bfli-felis. Stalai buvo sko.i’.-i-, Šios kulottijos jaūtiittias, 
gai papuošti gėlėmis ir vai- jkiek girdėt, sudalys Skaitlin-
giais. Gardžiai pasivaipius, 
pasišnekėta, pažaista ir net 
padainuota, vienu žodžiu pa
doriai sulaukta Naujųjų Me
tų. Panašias vaišės moterys 
ketina rengti kasmet, kad i š 

vysčius sustiprinus visuome
nišką draugijos veikimą. To-.

kad “ Kalėdų dovanėlė” ba2- kie •vakarėliai turi teigiamos 
nyčiai, o ypač našlaiČiartts, 1 naudos ne tik pačiai draugi- 
pašoko aukščiau už praeitus jai, bet gerai atsiliepia ir ant 
metus. Tai geras ženklai, ge-(visos parapijos. Mūsų jauno?
resnių laikų ir parapijonų su
sipratimo ženklas. Tačiau h& 
visi džiaugiasi, yra tokių kų 
iš paA'ydo liūdi ir jei suma
nytų tai bažnyčių, 0 ypač ktl- 
n^ų į “ purauzę” pasiųstų 
arba elegetos tarbon įkimStų. 
Tokių “ geraširdžių”  randasi 
kiekvienoj kolonijoj. Pas muš 
tokių mažai tėra. Naujus Me
tus pradedant reikėtų išrauti

sioS moterėles (a'lnerikbnkos) 
nedalyvauja klubo parengi
muose. “ Tai, girdi, sene 'UV- 
ją dalykas, mes jaitnos lenai 
netinkame’\  Gal tbs ir tiesa.

■moka,
mėnesi, bet gera ir tas, kai IBakhvin Twp. Conmiissioner. 

sava amžiaus nebegali ir Mr. L. Riel, Castle Slian-dėlei
gauti jokio darbo. Žmonės tu
ri vargo su metrikais, kurie 
reikia pristatyti valdžiai, pa
ieškant pensijos.

Savo parapijoje turime tris 
sunkiai sergančius: J. Žvirb
lį, Saunorienę ir P. Audrie.- 
jžiuskų. Pirmieji du visų lai
kų guli lovoje suparaližuoti.

Žmonių be darbo irgi ne
trūksta. ‘Yra tokių, kurie' ne
rti. matę “ pėdės” pter du, tris

non Burgess, žadėjo, kiek ga
lint, pagelbėti seselėms sta
tyboje.

Akademikės' išpildė prog
ramų. Pirma, pagerbė Ame
rikos vėliavų. Padainavo A- 
kademijos himnų ir “ Tave 
Dieve garbinam” . Paskui 
kun. J. Kazėnas j su nauja si
dabrine lopeta, .pradėjo kasti 
žemę. Jį pasekė kun. J. V. 
Skripkus, kun. Jį Misius, kun. 
Jurgutis. Fr. Edgas ir v«<i 
kiti kunigai, o aut galo Mo-

Nurnberger. pijose ir draugijose. Geriau
sia, kunigo “ milijonus” pa
likti ramybėje, o savo pare: 
gas bažnyčiai atlikti sųžinin 
gai. Už kunigo turtus nei vie
nam nereikės degti pekloj, 
jet už liežuvio nevaldjonų vi- 
;aip gali būti.

'metus. V. tina M. Aloyza, Motina M.

M A L D A K N Y G E S
Angelas Sargas, jūod. virš. pauk. . . . . . . . . . . . . . .  $1.50
Maldaknygė ir BaŽ. Vad. odos v i r i ........................ $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.......... 60c
Maldą Rinkinėlis, odos viri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1.50
Maldą Rinkinėlis, jnod. gerais virš. . . . . . . . . . . . .  .75c
Jėzus Mano Fagelba, didelėmis raidėmis ............. $2.50

%

“ DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Ohlcago, Illinois

g-ą Vyčių kuopą. Pi'ie atgai
vinimo Vyčių kuopos labai 
daug prisidėjo gabus organi
zatorius inž. A. Mažeika, j i s  
čionai apsigyveno ir  pūva'sarį 
žada ir savo žmoną atsikvies
ti.

Girdėjau, kad- Naujų Metų 
dienoje inž. A. Mažeika su 
savo žmona viešėjo pas ttiūšų 
kleboną.

Taipgi girdėjau, kad sau
su, 14 d.. įvyks čionai bažny
čių e rinkliava Vilniaus pa
vadėliams. Vietos lietuviai

tačiau kodėl mūsų “ ameriko- praeityje gausiai aukodavo 
nkos” nestteiorganižuoja ii- ne Lietuvos reikalams, ta t ir da- 
parodo, ką jos gali. Galėti) bar nepagailės atikų Vilniaus
jos daug, tik reikia pradžios. 
Lauksime mūsų jaunosios ka
rtos moterų pasireiškiant gra-

pavurgėliattiš. Vietinis

EnSlewood Lietuviu Demo-
žiais visuomeniškais darbais, kratų Klubo mėnesinis sūsiri- 
Mfisų Sodalietės galėtų su-Ūkimas bus sausio 5 d., 7:30 
ruošti vaišes savo inylinionis vai. vakare, 354 W. 63rd St.i 
motinėlėms, Vardo Jėzaus vy
rai bendrus pusryčius, o mū
sų abu chorai tai yra Ėspleno 
ir North Side kartu bendras 
vaišes. NaUclos iš to būtų la
bai daug. je i kasos apitūštės, 
lėšas ga-liima kokiu nors bū- 

jdu sukelti. Su klebonų pagal-

Harrys Music Scliool Hali. 
Prašome visus klūbieeitis

atsilankyti ir  daugiau atsive
sti. Bus renkama 1940 me
tams valdyba. F. Y.

1939 melai nusirito am ži-|ba p- pritarimu tie dalykai
našliu. Stovime ant N a u ją ____________________ _
Metų s'enksčio. Ką pur.”s ža- ■ ■ ■
da Naujieji Metai? Tai pas

Nesunku tiems nugalėti ki
tus. kurie yra nugalėję save.

šv. Tomas Kentpietis

=^i

luptis kurios nei vienas tie-

Dovida ir -kitos Vyresnės se
selės. Kiekvienos klasės pir
mininkės pasekė sesutes.

Iškilmių dalyvius ir įvai
rius vaizdus nufotografavo 
kun. Kazėnas ir kun. J. V. 
Skripkus,

Pamačius seserų Pi'aheiš- 
kiečių aplinkybes, pasirodo, 
mokyklos padidinimas yra bū
tinai reikalingas. Todėl, tegil 
Dievas joms padeda ir laimi
na, o geraširdžiai - teparemia 
I darbą savo centais.
| Raporteris

1 9 4 0  M E T Ų

“ DRAUGO” KALENDORIAI
J A U  P L A T I N A M I

Gražūs Lietuvišlci Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėhiio Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji “ Draugo” .Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 250, Į Lietuvą Sū Persiuntimu — 30c.

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

“DRAU GA S”, 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois
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pm o s  lietuvių žinios  1  

............................   ■■ ■ — ■  </-

Sudege Lietuvių 
Svetaine

SO. BOSTON, MA SS. — 
Gruodžio 20 d-, Lietuvių sve- 

E. Street, kampas Sil- 
ver, kilo gaisras prie didžių-

liptų ant pirmų lubų.

Svetainėje ant antrojo auk- 
CiO vyko šokiai tūlų jaunuo
lių. Sužinoję apie gaisrą, tu
rėjo bėgti lauk šoniniais dėl 
gaisro įrengtais laiptais, nes 
kitais laiptais dėl tirštų dū
mų nebegalėjo pabėgti.

Lietuvių svetainė buvo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos, kurios klubas rū
syje turėjo ir barą, kur kai 
kurie draugučiai praleisdavo 
dienas ir naktis.

Likvidavus gaisrą, sakoma, 
nerasta.200 bonkų gėrimo. Be 
to, dingę ir apie šimtas do
lerių.

Svetainė buvo apdrausta, 
rodos, $22,000.00. Bet buvo 
morgičius $5,€00 ir kitų škor 
lų. Sudegusią salę miestas į- 
sakė nugriauti. R.

N auja O perete
NBWARK, N. J. — Para

pijos salėje, gruodžio 26 d., 
buvo atvaidinta “ Žaislų Dir
bėjas”, operetė trijuose veik
smuose, parašyta A. Giedrai
čio.

A. Giedraitis yra cliicagie- 
tis. K.

SKAITYKITE “ DRAUGĄ”

D el Dariaus-G irėno 
Pam inklo

BROOKLYN, N. Y. Broo- 
klyno veikėjų komitetas iš
siuntinėjo atsišaukimus sukė
limui $5,000 Dariaus-Girėno 
paminklui. Jeigu dar neper- 
vėlu, aš norėčiau padaryti ke
letą pa'stabų. Pirmiausia, ne
apsimokėtų vykinti sumany
mą. Žuvusių lakūnų garbės 
tas nepadidins, o mes patys 
įvertinam jų žygį ir be eks
tra stovylų.

Daug geriau padarytmnėm 
jei, vietoj paminklo pastaty- 
tuinėm Vilniuje, ar kitoj Lie
tuvos daly mokyklą Dariaus- 
Girėno vardu. Tuomet būtų 
dviguba nauda. Mažieji lietu
viukai turėtų progos pasi
džiaugti tinkamesnėm patal
pom ir sykiu būt- pagerbtas 
Darius-Girėnas. Toks tai yra 
mano pasiūlymas.

«T. Kučinskas

V ie to j  V iln ia u s  V a d .  
S -g o s, V iln ia u s  F on d as

ANSONIA, CONN. — An- 
sonia lietuviai, susirinkę Šv. 
Antano parapijos salėj, pa
minėję Vilniaus atgavimą, pa
sidžiaugę Lietuvos laimėjimu, 
pareiškė noro, kad Lietuvoj 
būtų vieningo darbo vyriau
sybė, nutarė likviduoti Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyrių, 
o jo vieton įsteigti Vilniaus 
Fondo skyrių šelpimui karo 
paliestų ir lenkų okupacijoi 
metais nualintų Vilniaus kra 
što lietuvių. R.

Jaunavedžiai Barba n; Vandenberg ir John W. Bailev, Jr. 
B. Vanderberg yra Miehigan senatoriaus duktė. (Aekne tele- 
photo

KAS GIRDĖT CHICAGŪJE
Š o k ių  V ak aras

Po visų švenčių, po brūkš
nių, parapijos .choras ruošia 
gražų šokių vakarą sausio 7 
d., parapijos salėj, 68th ir S. 
Washtenaw Avė.

Choro veiklioji komisija su 
ved. Janušausku vi'sacia. su
ruošia gražius parengimus.

Todėl ir šis šokių vakaras, 
manom, pasiseks.

Vakaro pelnas skiriamas 
parapijos reikalams. Tad, 
kviečiame ne tik jaunimą', bet 
visus parapijiečius. Jūsų at
silankymas suteiks chorui ir 
vedėjui dauginu energijos.

M arijonų  Rėm ėjai 
Rengiasi ir Laukia V isų

DIEVO APVAIZDOS PA- 
RAP. — Sausio mėnesis tai 
Marijonų Rėmėjų Draugijai 
didelis, darbymečio mėnesis 
dėl to, kad vasario 4-tą dieną 
įvyks šios draugijos metinis 
suvažiavimas — seimas ir t.o7 
kių būdu visų Chicagos ko
lonijų skyriai prie jo rengia
si, rengia įvairius parengi
mus. Vienas tokių parengimų 
įvyks ateinantį sekmadieni, 
sausio 7 d. parapijos salėj 
tuoj po mišparų. Įvertinda
mi aštuoniolik iečių pastangas 
ir jų kilnią darbuotę, mes —- 
vietiniai ir iš kitų kolonijų 
šios kilnios organizacijos rė
mėjai privalome jiems ateiti 
į talką — skaitlingai atsilan
kyti ir paremti jų darbą. Už 
tat, iš kalno pa'sirūpinkime, 
kvieskime ir  kitus, kad gru
pėmis iš visų kaimyninių ko
lonijų galėtume kuo gražiau
siai pasirodyti. Vietos Mari
jonų rėmėjos bei rėmėjai ir 
jų prieteliai šiomis dienomis 
gražiai darbuojasi, kad gauti 
pramogai vertingų dovanų, 
kuriomis galėtų visus atsilan
kiusius apdovanoti. Pirm. Pr. 
Ivanauskienė, O. Bukantaitė, 
M. Bukantienė, O. Bankevičię- 
nė, T. Stueinskienė ir dauge
lis kitų jų gerųjų draugių, 
laukia visų ‘savo svetingomis 
rankomis. Už tat neužmirš
kime paremti jų gražią' dar
buotę savo atsilankymu. K.

Juo esi didesnis, juo labiau 
žemink save visame ir rasi 
malonės pas Dievą. Eccl. IH

Iš  V yčių  V eikim o
Gruodžio mėn. pabaigoje 

Marąuette Vyčių kuopa iš
rinko 1940 metams naują val
dybą:

Pirmininke Jadvyga* Lukai- 
tė; vice-pirm. Juozas Juozai
tis; sekretorium Leonardas 
Šimutis (J r.); finansų rast. 
Marg. Kazlauskaitė; kasinin
ku Aleksandrą Keseraušką.

Susirinkimai daromi kiek
vieno mėnesio pirmą ir tre
čią sėlnnadienį 8 valandą pa
rapijos salėje.

Q 0 E S T W
Which are the 

only cough drops 
contairting 
Vitamin A?

(CAROTENE)

LED NORKUS, Jr.
BISTRIBUTOR 

OF

A i i t a r a  &  Nectar
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų„ kurį užvardino NEC- 
TAR. Šis Alus yra-pagamintas iš importuotų pirmos rū 
šies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines i r  Įritąs ? 
įstaigas. Visuomet, kreipkitės Das NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą.

2423 Wes>t 64 th  S t. T ek  H em lo ck  6240

Sveikiname naują valdy
bą ir linkime šiais metais sėk
mingo veikimo. A. Sic.

$HE LOŠT 20 
FMRBS 0F FAT

Peel full o f pep a n d  possess thfl , 
e lender fo rm  you erave—you can’t^- 
If you lis ten  to  gossipers.
' To ta k e  off excese f a t  go lig h t on 

fa tty  m eats, b u tte r, c ream  a n d  sug- 
a iy  sw eets — e a t m ore fru it and 
regetab les and ta k e  a  h a lf  teaspoon- 
fol o f K ruschen  S a lts  in  a  g la ss  o i  
hot w a ter every m o rn in g  to  elim i- 
na te  excess v/aste.

M rs. E lm a V erille  o f H a v re  de 
Grace, Md., w rite s : " I  took  off 20 
lbs.—ray cio thes flt m e fine now.”

No d ra s tic  c a th a rtica —no consti- 
pa tion—b ū t blissfu) daily  bowel ac- 
tion  v/hen you ta k e  yo»?r little  daily  
dose o f K ruschen.

j  VALGIŲ G A M IN IM A S į 
IR

NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS!
t Didelė 223 puslapių knyga *
♦ su naujausiais receptais į ♦ 
Įvairių valgių gaminimui,*
♦ pyragų pajų ir duonų kepi J 
tm ui; įvairių konservų h j 
t preservų darymai, paukš j
♦ tienos kepimui ar virimni.f

aržoviu ir vaisių užlaiky ♦ 
- uiai. ir tt. Taipgi yra vi T 
X >okių naudingų patarimų t 
1 šeimininkėms. ♦
, Šią knygą galima gauti per p a i- ' 
t  tą arba ražtinejė:

KAUTA SU PERSIUNTIMU

JH.10
RAŠTINĖJE 

$1.00
“D R A U G A S ” II
2334 So. Oakley Avė 

CHTCAGO. ILL

HAVEBEL!
ABLE73

She's pretty as 
a picftire,

9  9  9  9  9

No one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t  can ruin almost any girl’s popularity 
. . .  her elosest friendships.

Food fermentation in the mouth is said 
by some ąuthoritiea to be a maįor cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it  and never fealize it. Friends 
know, of course . . .  only too well. Būt, un- 
fortunately, it is such a delicate subject 
they won’t  telk

So don’t  gamble with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessąfy chances. I t  is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer- 
mentation is quickly checked and ils 
odors are overcome.

Gęt the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it  . . . moming and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar- 
tnacal Company, St. Louis, Missouri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

*  (BAD BREATH) o

IMPORTANT!
m e d ic a l t e s is  re v e a l  
hew thousands of W0MEN

SĖT NEW ENERGY
If you lired out, limp, listless, 
moody, ciepressed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
losing your boy friends to  more 
attractive, peppy women— SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dūli, 
tired, croas woman—

Ali you may need is a  good reliable 
tonic. If so, just try  famous Lydia E. 
Pinkham ’s Vegetable Compound 
made especially for women. Let it 
stimulate gastrie juices to help digest 
and assimilate more wholesome fOod

tvhich your body uses direclly for 
energy to hefp build upįmore physi- 
cal resistance and thus help calm 
jittery nerves, lessen female func- 
tional distress and give you įoyful 
bubbling energy tha t is refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 women have re- 
orted marvelous benefits from 
inkham ’s Com pound. R esu lts  

should delight you! Telephone your
druggist right now for a bottle.

WELL W 0RTH TRYING.

“D raugo” M etinis K o n c e rta s
S A U S IO -JA N U A R Y  21, 1 9 4 0 E M IL IJA  M IC K O N A S

C H I C A G O  S O K O L  S A L Ė J E  

2345 S ou th  Kedzie A venue 
Chicago, Illinois

L-J-Y L.I I r-Y n  j r  11~

P o  koncerto įvyks šokiai p rie  šiaunios orkestros, kurios 

muzika visi galės pasidžiaugti ir sm agiai laiką praleisti.

•

Kviečiame lietuvių visuom enę dalyvauti šiame m ūsų  

dienraščio koncerte. R E N G Ė JA I

o D alyvauja soliste E m ilija M ickūnas ir k iti 
žym ūs artistai.
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V IS A  PARAPIJA TIK  IR 
KALRA APIE B A N K IE T į

West Side. — Aušros Var
tų  parapijoj dabai* kalbama 
tik apie vienų dalykų — ruo- 

-j šiamų bankietų kleb. lam. M. 
'.Urbonavičiui pagerbti jo 25

M arijonų Rėmėjų 
V akaras Pavyko

WEST SIDE. — Praeitų 
pirmadienį Marijonų Rėmėjų 
Draugijos 19-tas skyrius per
gyveno tikrai gražius ir ne
paprastus įspūdžius. Mūsų 
rengta bingo ir piniginių do

mėtų kunigystės jubiliejaus vanų dalinimo, pramoga susi- 
proga ir atsisveikinti, nes po jauke tiek daug gražių ir ma-
atšventimo jubiliejaus neuž
ilgo grįš į Europų, kur ski
riamas aukštoms pareigoms 
Marijonų kongregacijoj. .

Jubiliejinės iškilmės bus 
sausio 14 d. Rytų bažnyčioje, 
kurių' tai progai seserys-mo-!

lonių svečių veik iš visų Cbi- 
cagos kolonijų, kas teikė tik
rai nuoširdaus malonumo- ir 
'sėkmingos paramos. Už tai ir 
mes vestsaidiečiai nepamirši
me tų malonių svečių. 

Vakarėly matėsi iš Bridge- 
laido-,.kytojos žada nepaprastai iš- porto žymus biznierius lai 

puošti, o vakare, parapijos!tuvių direktorius Antanas M. 
salėj. Bankiete svečių bus nė Phillips,’ 3307 So. Lituanica 
tik iš visos Chicagos, bet ir'Avė., A. Leščinskienė, A. Na- 
iš Kenosha, Rockford, kur j u- v ik aite; T. Šimaitienė ir kita 

panelė, kurios pavardės nete-

Parengim as
BRIDGEPORT. — ARD 2 

skyrius sausio 7 d. parapijos 
svetainėj rengia begalo gra
žų, įdonių ir juokingų vaka
rų vietos mokyklos paramai.

“ Kas Bailys?” — dviejų 
veiksmų komedija su muzika. 
Antroji programos dalis — 
“ Šventoji G.ei’mana” — dvie
jų veiksimi begalo įdomus vei
kalas.

Abu veikalus išpildys Ci
cero Šv. Antano parap. jau- 
nametės ARD narės.

Tad, vi'siėms verta daly
vauti minėtam vakare, sausio 
7 d. ir pasidžiaugti mūsų jau- 
namečių gabumais.

J. Šliogeris

P aren g im as

biliatas sėkmingai klebonavo 
lietuvių parapijose. Bankieto 
menu bus — kalakutiena. Šei
mininkaus sųjungi'etės: biz- 
nierka S. Balčiūnienė bus vy- 

’ riausia šeimininkė, o jos pa- 
* dejėjos J. Klikūnienė ir O. 

Judikienė. Salę bankietui iš
puoš sidabru sodalietės, pa 
dedamos seserų. Programų iš
pildys parapijos choras, so
listė I. jAitutytė, buv. choris
tės F. Norkiene ir M. Volun- 
bergh’ienė, viešnia dain. K. 
Škelly ir mokyklos mokiniai.

Bankietui bus atspausdin
ta gražios programos, kurių 
spaudos lėšas apsiėmė pa
dengti žinoma ne tik vestsi- 
diėeiams, bet ir visai Cliica- 
gai finansinė įstaiga Simono 
Daukanto Fedeial Šavings & Į 
Loan Ass’n, kurios sekreto- 

West Sideriuni yra žymus 
gyventojas Ben 
kas.

Kazanaus-

i

Įžanga į bankietų $1. as- 
* nieniui. Tildetus visi prašo

mi įsigyti iš ankšto, nes, pri
trukus vietos, bankieto vaka
rė prie salės kasos langelio 
jie nebus parduodami,, kad 
ir kažin kaip kas norės.

Šiame bankiete bus dar vie
nas dalykas, būtent vienam 
mokyklos kambarių bus pa
ruošti užkandžiai mokyklos 

) vaikučiams. Atlikę savo pro
gramų, gavę skanaus užkan
džio jie galės skirstytis namo. 
Į  salę nebus leidžiami, kad 
nedrumstų ramybės. R. K.

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

ko sužinoti; iš Brigliton Park
— M. Navickienė ir O. Jas- 
parienė; North Side A. Bace
vičius; Dievo Apvaizdos par.
— O. Bukantaitė su savo ma
myte ir broliu; Marąuette 
Park — biznieriai Kilai ir Ka 
žirni eras ir Ona Vilimai; vi
si maloniai vaišinosi ir nuo
širdžiai parėmė, už kų 19-to 
skyriaus rėmėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

Na, o kų' jau kalbėti apie 
vietinius vestsaidiečius, kurių 
dalyvavo gana daug. Matėsi 
žymūs biznieriai — Ben J. 
Kazanauskas su žmona, Sima- 
no Daukanto Federalės Ben
drovės raštininkas, 2202 W. 
Cermak Rd., Adomas Dulskis. 
tavemininkas, kurie labai 
gausiai parėmė. Tokie biznie
riai, kaip Ben. J. Kazanaus
kas ir Aid. Dulskis, ištikrųjų, 
iš savo tautiečių turėtų- susi
laukti irgi atsiminimo, kad 
anot patarlės, ranka rankų 
mazgoja. Labai ačiū j mus už 
tokių .gausių ir nuoširdžių pa
ramų. Taip pat nuoširdžiai 
parėmė biznierka St. Balčiū
nienė, jos sesuo, p-nia Zau- 
rienė, policininko Zauro žmo
na, p-nia Klikūnienė, p. Vait
kus šu žmona ir A. Kudulis 
iš Roseland, taip pat ir mū
sų didžiausias geradaris, ku
ris suteikė šiam vakarui to
kių žymių dovanų, būtent po
licininkas Antanas Urbonas su 
žmona, kuris šiomis dienomis 
pakeltas į seržantus. Prie šios 
dovanos prisidėjo žymus po
litikierius adv. W. Sakavi
čius, kuris eina žymias sekre
toriaus pareigas prie mūsų

Roselando žemaičiai rengia
si iškilmingai paminėti Že
maičių Kultūros Klubo meti
nes, kurios įvyks sausio 6 d. 
Darbininkų salėje, 10413 So. 
Michigan avė. Pradžia 6 vai. 
vakare.

Dalyvaus Andrejavo šokėjų 
grupė, kuri publikų' pilnai pa
tenkins. Taip pat dalyvaus 
Roselando Moterų Klubo cho
ras ir daug kitokių įvaireny
bių.

Kviečia Žemaičių Kultūros 
K. Roselando Komitetas

THINGS THAT NEVER HAPPEN

arraetuTioHAL cartoon coA t

CtKTMULY!, 
HE'S A
L M J Y E Ž

wardos aldermono p. Roppos; 
Brangiems rėmėjams ir vi
siems geradariams ir sve
čiams tariame nuoširdų ačiū.

Taip pat dėkojame visiems 
knygučių dovanų tikietų pla
tintojams, darbininkams —
O. B.ukantaitei, D. Gašparkie- 
nei, A. Kulikauskienei, A. Ku- 
likattskaitei“ M r’Stumbrienei,
P. Šliogerienei, C-. ir M. Dru- 
kteniams, J. Stumbriui, A. 
Radzevičiui, p. Rib'ičkūi — 
vienu žodžiu visiems ir vi
soms už visokeriopų talkų.

Susirinkusieji gražiai žaidė 
bingo; pinigines dovanos te
ko sekantiems: -moji — ldi- 
dotuvių direktoriui Antanui 
M. Phillips, II-toji — Anta
ninai Leščinskienei, abu lai
mėtojai iš Bridgeporto ir sa
vo dovanas paaukojo, už kų 
kliu. J. Dambrauskas nuošir
džiai dėkoja; IlI-čioji dova
na teko No. 445, Mrs. S'. Moc
kui, 446 Blvd., Bayonne, N. J.

Vakarėlis buvo. begalo jau
kus ii* linksmas, nes jį paį
vairino gražiomis dainolnis 
p-nai Mažėnai ir kiti.

Vakare taip pat imat ėsi ku
nigai — J. J. Jakaitis, M. Ur
bonavičius, J. Dairibrauškas-.

Visi -gražiausiai linksminosi 
iki vėlumos ir gražiausioje 
nuotaikoje išsiskirstė į na
mus.

Vakarėlis duos tikrai gra
žaus pelno, kuris skiriamas 
seimui dovana. . J. K.

Kovoja D el M irusio 
Sūnaus
Persiskyrę ievai teisme; tė
vas nori išgauti sūnaus 
lavoną.

Vakar teisme atsidūrė skau
di šeimos byla.

Prieš keliolika mėtų laimi n 
gai ir škaiščioinis viltimis 
kupini pradėjo šeimini gyve
nimą Mr. ir Mrs. Edward 
Gardner, bet bėgdami metai 
nežadėjo tikėtosios laimės. 
Gardner namuose pradėję 
rastis nesutikimai. Pagaliau 
1938 metais liepos mėnesį 
Mrs. Gardner paliko savo vy
rų ir su vaikais, Robert, Ed- 
na, George ir Lawrence, išsi
kėlė gyvent kitur.

Užvakar mirė vyriausias 
sūnus Robert, dėl kurio ir iš
kilo bylą, nes tėvas nori pats 
sūnų palaidoti. Motina sutin
ka kariu laidoti sūnų.

“ Aš negaliu suprasti kodėl 
mes negalim saVo sūnaus kar
tu palaidoti” — pareiškė aša
rodama ji. —■ “ Kodėl jis 
(vyras) negali pamiršt pra
eities ir sutikti, kad Rober
tas būtų ramybėj palaido
tas.”

Dėl vyro pareiškimo, jog 
jos namuose per maža vietos, 
Mrs. Gardner atsakė, jog jos 
brolis, AVilliain Kelly, užlei- 
džius savo namus laidotu 
vėms.

Liūdesio prispaustų motinų 
gina. ir Rev. Vincent R. Bar
neli, Šv. Pijaus bažnyčios, 
1909 Ashland AVe., klebonas, 
kuris net pažadėjo padengti 
laidotuvių išlaidas.

Paseke Ž m oną j Kapus

Bartuliu šeimai 1940 metai 
tragingai prasidėjo.

Bartulis, 50 metų amžiaus, 
gyv. 201 S. 29tb Avė., Bell- 
wo’od, liūdnai praleido šven
tes, nes jis nuolatinai prisi
ritinę savo tragingai' žuvusių 
žmonų.

Bartuliėnė negalavo per iš-i 
tišūs 1939 metus ir štai per
eito gruodžio 5 d. ji rasta ne-1 
gyva apsinuodijus gazo du jo-; 
mis. I

Po jos mirties Bartulis net 
atsisakė miegoti kambaryj, i 
kuriame su žmona būdavo,1 
bes tai jam priminė jos tra-l 
gingų gyvenimo pabaigų. To 
jo liūdesio išsklaidyti neį
stengė nė jo 19 metų duktė 
Frances, kuri dirba Cbicagoj 
stėnografe.

Ir  štai antradienio vakare, 
grįžus iš darbo, Frances ra 
do savo tėvų sldepe pasi
korusį.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
.15 a n g liš k o  v e r te  

K in i.  A u t ,  M .’ K a r u ž iš k is

Kuomet jis ' užbaigė savo 
maldų, Blankverria užrašė jo 
apmąstymų esiiię, ir Vėliau 
perskaitė, kų jis buvo para
šęs; bet jis turėjo mažiau 
dievotumo jo skaityme nekaip 
jo apmąstyme. Todėl mažiau 
dievoto apmastymo gauname 
iš skaitymo šios knygelės, ne
kaip iš apmąstymo jo argu
mentų; nes apmąstyme siela 
skrenda aukščiau Dieviškos 
Esmės atsiminime, supratime, 
ir meilėje, nekaip 'skaityme 
jos apmąstymo medžiagą. Ir 
dievotumas geriau sutinka su 
apmąstymu, nekaip su skai
dymu.

Dievo Sūnus įsikūnyjo mū
sų Švenčiausios Panelės įsčio

se kad jis galėtų parodyti an
gelams ir žmonėms 'Jo geru
mo, galybės, artimo meilės, 
nusižeminimo, ir dosnumo di
duma.

Tiltėjimas apšviečia tiesos 
kelius meilės šviesa.

URBA G ėlės  M y lin t ie m s ,. 
V es tu v ėm s, B a n k ie  
tam s, Laidotu* ėin  
i r  P u o š im a m s.

G Ė L IN IN K A S  
4180 ARCHER AVENUI 

Phone LAFayette 5800

A. f  A

A. t A.

A. +A.

PAIN IN BACK
! M ADE HER 
į MISERABLE 

Read How 
She Found

Blessed Relief
i Museles werc so eore 
| ehecouldhardly touch i 
■ them. Used Hamlins Wizard Oil Liniment and 
'found wonderful relief. Try it today if yoąr 
museles are stiff, sore, aeby. Rub iton thorough- 
ly. Feel its prompt warming ąction ease palo; 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 

I stain. Money-back guarantee a t  all drug Stores.

> - - HA'MLINS
VVIZARD OIL

LIN IM EN T
VfortMUSCULĄR ACHES and PAINS  

R H C U M A TIČ  PA IN — LUMBAGO

SScratchins
Forąuick rclief frorn itehing of cczcma. pimples. 
athletc’s  foot, seabies. rashes and other ex- 
temali y caused skin troubl es, ūse world-famous, 
cooling, antiseptie. liąuid D .D .D . Prcscription. 
Grcaseless. staihless. Soothcs irritation and 
ąuiekly stopa intense itehing. 35c trial bot tie 
proves i t .  o ry o u r  m oney back. Ašie your 
druggist today for D . D . D . PRESCRIPTION.

Relieve
ItchFast
orHone/Batfc

ONA KAZLAUSKIENĖ- 
SMITH

(gyv . p o  m u n . 430 N . T ro y  S t.)
M irė  sausio  1, 1940, 6:00

v ai. vale., s u la u k u s  p u sės  am ž.
G im u s L ie tu v o je , š a k ių  a p 

sk r ity je , L u k š ių  p ar., A r ijų  k .
P a lik o  d id e lia m e  n u liū d im e : 

vyrą. L ouis, se se rį A n tan in ą . Š i 
lin ie n ę  i r  jo s  šeim ų. (I<ew a- 
nee , I ll in o is ) , se se rį M arijo n ų
P e tk u n a s  (A rg e n tin o je ) , švo- 
g e rį N ik o d em ą , se se rs  v a ik u s  
-— P ra n c išk ų  i r  O n ą  i r  d au g  
k itų  g im in ių .

K ū n a s  p a ša rv o ta s  B. P e t 
k a u s  kop ly č io je , 1410 S. 49th  
C o u it , C icero je.

L a id o tu v e s  įv y k s  še š tad ien į, 
s au s io  (J <L Iš  k o p lyč io s  8 v. 
ry to  b us  a t ly d ė ta  j šv . A n ta 
n o  p a r . b ažnyčią ,— k u r io j  į-  
v y k s  g ed u lin g o s  p a m a ld o s  už 
velio n ės  sie lą . P o  p a m a ld ų  
b u s  n u ly d ė ta  į  šv . K az im iero  
k ap in es .

. N u o šird ž ia i k v ie č iam e  v isu s  
g im ines , d ra u g u s -g -e s  i r  paž įs- 
ta m u s -a s  d a ly v a u ti la ido tuvėse .

N u liū d ę : V y ras , Seserys,
šv o g e ris  i r  G im inės.

L a id o tu v ių  d ire k to r iu s  A n ta 
n a s  P e tk u s , te l. C icero  2109.

JUOZAPAS NAURONIS
m irė  sau s io  1 d., 1940 m ., . 3 
vai. ry to , su la u k ę s  senatvės . 
G im ęs L ie tu v o je .. K ilo  iš  P a 
nevėžio  ap sk r ., P u š a la tų  p a r.. 
D ra g o n ių  k a im o . A m e rik o je  iš 
gyveno  45 m e tu s .

P a lik o  d id e lia m e  n u liū d im e  
se se rs  v a ik ą  J o n ą  Z e lįs  i r  jo  
še im y n ą , g im in ę  J u o z a p ą  A li
š a u s k ą  ir  jo  še im y n ą  i r  k ita s  
g im ines.

K ū n a s  p a š a rv o ta s  Lachaw icz  
kop ly č io je , 2314 W e st 23 rd  PL 
L a id o tu v ė s  įv y k s  k e tv ir ta d ie n į, 
s au s io  4 d., iš  k o p ly č io s  8:30 
vai. ry to  g u s  a t ly d ė ta s  į  A u š- 
r b ^ ^ a r t ų  p a ra p . bažn y č ią , k u -  
ri-ojx.’y y k s  g ed u lin g o s  p a m a l
dos už velio jiio  sie lą . P o  p a 
m a ld ų  b u s  n u ly d ė ta s  į šv . K a-. 
z im ie ro  k ap in es .

N u o šird ž ia i k v ie č ia m e  v isus 
g im ines , d ra tig u s -g e s  ir  pažys- 
ta m u s -a s  d a ly v a u ti š io se  la i 
d o tuvėse .

N u liū d ę : S ese rs  V a ik a s  i r  
G im inės.

L a id o tu v ių  d ire k to r iu s  L a -  
ch a w icz  i r  S ū n a i. T e le fo n as  
C a n a l 2515.

JONAS C. ŽILIUS
(G y v en o  p o  n iim . 3137 W e š t  

42n d  P la e c )

M irė  sa u s io  2 <3.. 1940, m ., 
7:55 . v a i . ry to , s u la u k ė s  p u sės  
am žiau s .

G in ies L ie tu v o je . K ilo  iš  
T e lš ių  a p s k r ..  R ie tą  vos p a ra p . ,  
P ivof.l; k a im o . A m e r ik o je  iš 
g y veno  34 m e tu s .

P a l ik o ,  d id ė lia m e , n u liū d im e : 
m o te r j  M a rijo n ą , po  tė v a is  V lr-  
ž in ta itė .. 4 s ū n u s : V lad islo v ą . 
J o n ą . P r a n c i š k ų  i r  J u l i jo n ą .  2 
n ia v ė ja s : F e lic iją , i r  M arijo n ą ; 
3 a n ū k u s :  Lo’lOrėš. A r th u r  ir  
P o v ilą . 2 b ro liu s ; V incen tą , i r  
A n ta n ą  P a t r i lū š  i r  ju  še im as , 
p u s se se re  V e ro n ik ą  V en ck ien ė  
• r  jū s  š e im ą  i r  k i t a s  g im in es . 
L ie tu v e ie  p a lik o  2 s e s e r is : E -  
m i li ją  N o rv a iš ie n ę  i r  L iu d o v i-  
h ą  J u c ie n ę  i r  j u  š e im a s  i r  k i
ta s  g im inės .

P rik ia .u se  p r ie  S im a n o  D a u 
k a n to  d ra u g ijo s .

K ū n a s  p a š a rv o ta s  A n t;  AL 
P h il l ip s  k o p ly č io je , 3307 L i
tu a u ic a  A vė. L a id o tu v ė s  iv y k s  
še š tad .; sau s io  6 d. I š  k o p ly 
čios 8 v ai. ry lo  b u s  a t ly d ė ta s  į 
N e k a lto  P rą s id S jin io  Svč. Pa
n e lė s  n a r . bažn y č ią , k u r io j  j-  
v y k s  g e d u l in g o j  p a m a ld o s  už 
v e lio n io  sie lą . P o  p a m a ld ų  b u s  
b u s  n u ly d ė ta s  į  šv . K az im ie ro  
k a p in e s . -

N u o š ird ž ia i k v ie č ia m e  r iš t i s  
g im in es , d ra u g u s -g e s  i r  p až js -  
ta tr iu s -a š  d a ly v a u ti  . š io se  la i 
do tu v ėse .

N u liū d ę :. M o te ris , S ū n a i, 
M arč io s, A nū k ai, Brolin i, S e
se ry s . P u s s e s e rė  i r  G i l in ė s . '

L a ido tuv ių , d ir e k to r iu s  A n ta 
nas- M. P h ill ip s , te l. Y A R . 490$:

•A ET . IKD. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI
K E L NĖR — P RU Z I N

Serlauglas Pataruvlmas — Mofearla patarnauja 
Phoae 9000 620 W. I6tl Avie

SKOLINAU PINIGUS 
A N T 1 -M ĮIM O R O IČ IĮI

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

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

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

|  6816 S. W estem  A vė. P hone G R O . 0306 |
JOHN PAKEL, Pres.

|  GHICAGO SAVINGS &  LOAN ASSOCIATION !7iiiitiiiHiiiiliiiiitiiililiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiuiiuimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!v

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCĖS^
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSED Y K A I

Antiiony B. Petkos
6834 So. Western Avė. 
GBOvebdll 0142 
1410 S. 49tb Court 
CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudeikis
8KKAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIftA

A M B ULANC E  dieną Ir Naktį
Visi Telefonai Y A R D S  1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

Y  J T  A  T  koplyčios visose 
L z  X  I V  X Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio Ir 
Sefitadlenlo rytais 10.00 valandą, iš WHli’ stoties (1480.) 

Bu Povilu Saldmient

L a t o ic z  ir Šonai
2314 West 23rd Place

Phone PULlman 1270

J.
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
I. J. Ztlp
AlbertV. Petkus
P. J.

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YABda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

47 04  S . W e s te m  A v ė ,  

T e l.  L A F a y e t te  8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419



Ketvirtadienis, gausio 4, 1940

Buvęs Policininkas,
C H I C A G O J  I R ’ Dabar Seržantas 

A P Y L I N K Ė J

Vakar mirė 
du šimtamečiai

karo Veteran iai ■ 
Monroe

Sekmadien. Sausio 7 d.
Išleistuvių Pokylis
. Ateinantį sekmadienį, sau
sio 7 d., Marijonu Rėmėjų 
Draugijos Chieagos apskritis 
Aušros Vartų parapijos salėj 
rengia išleistuvių hankietą 
didž. gerb. Tėvui J. ‘Jakaičiui,

kuris sausio 15 d., su-] Christian County, kuriam 100 
vis apleis Chicagą ir daugiau! metų suėjo gruodžio 18 d. ir 
negrįš į  mūsų tarpą. Kelių Michael Dace, Rusliville, 
metų gerb. kun. Jakaičio dar- Schuyler County, kuris 100
buotė mū’sų tarpe, buvo be
galo graži sėkminga, ir, štai 
dabar, artimomis dienomis, 
mums, Marijonų Rėmėjams, 
■kuriems teko bendrai dirbti 
reikės- skirtis, ir gal ant vi
sados. Už tat, kad; davus pro
gą’ maloniems chicagiečiams, 
dar kartą pasimatyti ir pa
spausti rauką, palinkėti lai
mingos kelionės, sausio 7 d. 
kuo skaitlingiausiai susirin
kime, pasimatykime, nes šio 
parengimo pokylis rengiamas 
kaip tik tam tikslui, kad pri
sidėti prie to gražaus darbo 

L;— Pietų Amerikoje, Argenti
nos lietuviams padėti įsteig
ti parapiją, pastatyti bažny
tėlę ir gelbėti dvasinei nupuo
lusius, kam ir gerb. Tėvas 
Jakaitis save paaukojo. Įžan
ga į šį pokylį tiktai 50 centų, 
už tai tikimės, kad malonūs 
prieteliai kuo skaitlingiausiai 
Suvažiuos. K.

meti} sulaukė 
19 d.

pernai vasario

Šiandie pagerbiam as

Tlieodore Thomas, kuris 
1891 metais Įkūrė Chieagos 
simfonijos orkestrą. Thomas 
mirė 1905 metais.

SUOMIŲ MINISTERIS 
CHICAGOJ

H. J. Procope kalbės Norse 
Foundation susirinkime.

Vakar Tra Nelson Morris, 
American Scandinavian Foun
dation pirmininkas, pranešė, 
jog sausio mėnesį į Chicagą 
atvyksta Hjalmar Joban Pro
cope, Suomijos ministeris 
Amerikai, kuris aiškiai ir 
tiksliai nupieš šių dienų Suo
mijos padėtį.

Procope kalboje nesitikima 
propagandos — tik tiksles
niu žinių.

kare nuo 7 iki 8 vai. Chiea
gos laiku iš stoties AVHFC, 
1420 k. Programoj dalyvaus 
akordijonistai, Moterų cho
ras ir  žymūs dainininkai. Tai
pgi bus svarbūs asmenų ir 
draugijų pranešimai, juokai 
ir svarbesnės tos dienos pa
saulio žinios. Pasiklausykite.

Radio, Mėgėjas1

atvyktų, nes į jį atsilankys 
ir apskrities dvasios vadas, 
kun. Juozapas Dambrauskas. 
M.I.C., nurodys planus ir  gel
bės visame. Valdyba

“ Dieve ir Žmogau, kursfjJS 
gimei iš Mūsų Panelės pany.?- 
tos! Padaiyk kad dejavimai 
užgimtų mano širdyje, ir  a- 
šaros mano akyse, kad aš tei
singai melsčiaus” .

Simono Daukanto 
[i jos VeiklaD raug i

Vedybų biuro pranešimu 
nuo šių metų pradžios iš

duota. 101 vedyboms leidimas. 
Tai esą smarkiai prašoka 
praėjusių metų bendrą skai
čių.

Meno Institute

iki pereito grir ’-šio 26 d 
Italų meno parodą, kuri už
sidarys šio mėnesio 9 d., ap
lankė 135,378 žiūrovai. Ame
rikos pusės šimtmečio paro
da užsidarys šį sekmadienį. 
Vasario Į  d. atsidarys gar
saus francūzų menininko Pi 
casso 40 metų darbo paroda

Chieagos negrai 
vakar šventė 77 metų iš

laisvinimo sukaktį. Programą 
vedė senatorius William A. 
Wallace.

Antauas. Urbonas, vestsai- 
dietis policininkas, kuris šio
mis dienomis gavo paaukšti
nimą, būtent pakeltas į ser
žantus. P-uas Urbonas būda
mas policininku savo parei
gas ėjo pavyzdingai, už ką ir 
susilaukė paaukštinimo į ser
žantus. West Side kolonijai 
už tai yra didelė garbė’, svei
kiname Antaną Urboną ir lin
kime kuo geriausių sekinių 
siekti aukštesnių pareigų. į

Antanas ir Klara Urbonai Į ^ Gs 
gyvena adresu 2136 W. 24 Ui 
St., augina dukrelę Merilvnn 
ir sūnų Ričardą. P-nia Urbo
nienė yra veikli veikėja šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Draugijoje, ir  tikimės, kad 
prisidės savo gražiais ir  kil
niais darbais ir prie Marijonų 
Rėmėjų Draugijos. P-nai Ur
bonai sausio 1 d. įvykusiai ir 
pasisekusiai pramogai aukojo 
didelę dovaną, už ką komisi
ja nuoširdžiai dėkoja.

Prooopo. yia  buvęs Tautų 
Lygos pirmininku.

Iš CHICAGOS ISTORIJOS 
Sausio 4 d.

1834 m. — Dedikuota pir-i 
moji presbeterijonų bažnyčia.'

1906 m. — Pradėta Cookį 
County teismų ,r rūmų statybos1 
darbas.

— Majoras C. II. 
paskyrė komitetą 

šimto metų sukak-
minėjimui New Orleans

kovų.
1916 m. — Tragingai mirė 

Catharine Uoggin, Chieagos 
Mokytojų Federacijos finan
sų sekretorė.

1915 m 
Harrison 

1 dalyvauti

R A  D i O
BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Pereitą sekmadienį, Naujų 
Metų išvakarėse, buvo graži

II

Šį Vakarę Marijonu 
Rėmėjų Susirinkimas’

CICEfRO. — Šį vakarą, sau
sio 4 d. 7:30 vai. į parapijos 
salę rinksis visi. Tėvų Marijo
nų Rėmėjai, jų prieteliai ir 
Kristaus Karaliaus “ Laivo” j 
skaitytojai paskutiniam prieš I 
savo rengiantį vakarą, kuris 
įvyks sausio 28 d., ir prieš 
Marijonų Rėmėjų Draugijos | 
seimą, susirinkiman, kad ga
lutinai pasitvarkius ir p asi- ' 
skirsčius įvairiomis pareigo
mis, kad uždėtoji našta būtų 
kuo gražiausiai ir  sėkmingiau 
šiai atlikta. Tiesa, darbas di
delis ir atsakoiningas, už tat 
malonūs ciceriečiai ir  bulva- 
riškiai stokite į kooperaciją, 
į talką, kad, iš tikrų jų, mes ci
ceriečiai kaip praeityje, taip 
ir šį kartą šiuos svarbius Įvy
kius kuo gražiausiai atliktu
me. Begalo svarbu, kad į šį 
susirinkimą kuo daugiausiai

CHICAGOS PROVINCIJOS 
VARGONININKAMS 

PRANEŠIMAS

Šiandien, lygiai pirmą va
landą popiet, įvyks vargoni
ninkų svarbus susirinkimas. 
Prašome visi laiku susirinkti.

Rast.

Litten to and Adaertise over,
MUUM’S YUGOSUlflUDS
F o lk  Songs an d  M i  
Tam haribca O rchestra  

Stotam WW AK, Bvery Sunday 1 1
5S6 S. C lark St., Chicago —  H ar. SOOt

Paaukštinimu i seržantus 
Illinois valstybe reikalauja! progai sveikiname Anlam-TJ- 
' ir  nori uždaryti Southmore rboną ir jo žmonelę Klarą "Su
viešbutį, kuris yra nesumokė
jęs $311,711 taksų už 1928- 
1938 metus.

vaikučiais ir  linkime kuo ge
riausios laimės ateityje. K.

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

JiH l

UNIV ERSAL
RESTA U RA N T

Vestuvėm, K rikštynom  Ir K ito
kiem Bankletam  Suteikiam  Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavim as Vlslema

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

Tel. Victory 9670

Standard Glnb

Draugijos priešmetiniam 
sus-me, gruodžio 3 d., priim
ta keturi nauji nariai: P. Bu- 
dris, J. Kuodis, J. Demerec- 
kis ir  S. P. Bugailiškis. Įvy
kęs metinis balius gerai pa
vyko ir liko gerokai pelno.

Užgirta Vilniaus, šelpimo 
reikalai. Senoji valdyba vien
balsiai užgirta. V. Kriščiūnas
— pirm., J. Rocevičia — pa- — -----
gelb., P. Killis — prot. rast., Su $1.50 kišenėj 
A. J. Zalatoris — ižd., A. Kau
laki's — turto rast., Iz. Ma- 
saitis — kontr. rast., J. Ma
linauskas — iždo glob., K.
Valaitis — marš., A. Vilkis
— knygyno- priž., Kaz. Valai
tis — ligonių priž., draugijos 
kvotėjas dr. J. P. Poška, Lie-

du vaikai -  Alvin Berger,
15 metų ir Henry Samuel, 16 
metų -  išvyko pamatyti gra
žiosios Californijos. Tačiau i
policija netiki, kad su pus-’ _

GetReuef
> E I ■  ■  ■ ■ ■ ■ ■ »  MisfcstVhi/; ■ •W lS S ll& -c r Money Batk

ę Korquick rdief from itehing of eezema. pimples. 
/  athlete's foot, seabies, rashes and othcr ex- 
7  ■ teraally caused skin troubles. ūse world-famous, 
; cooling, antiseptic, liquid D .D.D.Prcscription.

Creaseless. stainlcss. Soothes irritation and 
i quickly slops intense itch.ng. 35c trial bottle 

proves i t .  o ry o u r  m oney back . A sk your 
druggist loday for D. D. D. PR ESC R JPTIO N .

Budriko radio programa. Pro
gramoj dalyvavo didžiulė si
mfonijos orkestrą, kuri gra
žiai grojo lietuvių melodijas, 
Dainos Mylėtojų choras ir žy-1 
mūs dainininkai, kurie išpil-I 
dė eilę numerių. Taip pat Ma
kalų grupė patiko klausyto
jams vaidinimu savo skridi
mo orlaiviu į New Yorką. Vi
sa programa darė malonų Į- 
spūdį.

Kita Budriko radio prog
rama bus ketvirtadienio va-

CUTS-BURNS-SCALDS
should be quickly treated to p'^vent bad after- 
effects as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT- 
VVonderful too for sore. tired fect. A t your 
druggist’s—money back i f not satislied. F or 
freesample writeMosso Laboratories. 215 South 
Leavitt Street, Chicago.

QUICKREL!EFFOSFEEf

Thermic Machineless Per
iu anen t Wave sugarheniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir  aukščiau, k iti $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 BE AUT Y 

S H O P
1725 WEST 47TH STREET 

Kam p. Hermitage. Tel. Yarda 2771 
16 m etų patyrimo.

Švelni Degtinė—100 Prool
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokių Kainą 

TIK $1.00 PT flJ-1 P f t  
4-5 Kvortos. ^hO U

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15C. PRINKSAS
MUTUAL LIQUOR COMPANY 

Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET 

Phone Boulevard 0014

C L A S S IF IE D

antro dolerio galima nuvykti J jnz 
į Californija ir  vaikų ieško.

tuvių Auditorijos direktorius 
P. Killis. P. K.

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

-  įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

Septynios moterys
padavė Chieagos policijai 

prašymus norėdamos gauti 
telefonisčių darbus policijos 
departamente.

Chieagos industrija

pasiekė aukščiausio laipsnio j 
padarydama per 1939 metus 
apyvartos už $5,700,000,000. 
Tuo tarpu geraisiais 1929 
metais tepadarė — $5,558,- 
000,000.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

Tire ir Battery Service -  
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2 3 3 5  S o u th  W e s te rn  A ven u e
TELEFONAS OANAL 3784Pastovumas --

Tę liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas1.

%

Ši bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes 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

Jos. M. Mozeris, Sec'y.Tel. Calumet 4118
Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 Pederalineje įstaigoje.

TU RTA S V IR Š ------------- #4,000,000.00
ATSARGOS KAPITALAS -  275,000.00 

Dabar mokam 31/2% Pa' 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

S T A N D A R D  it
FEDERAL
SA V IN G S

and
LOAN ASSOOIAT1ON 

OP OHIOAGO
JUSTIN MACKIENVICH, Pres.

Oliartered by U. S. Government 
SAVINOS FEDERALLY  

INSURED  
•

4192 ARCHER AVENUE

BARGENAI SOUTH SIDĖJE  
Pardavim ui 2 fletų  m edinis nam as. 
Elektriką, grasas, m audynės: 2 -ka-  
rų cem entuotu fl-oru garadžius —  
§1,050.00.
K rautuvė ir 3 f  lėtai. E lektrikas, ga 
sas ir maudynės. K rautuvėje Įkur
ta  Liųuor Store biznis. K aina §2,500. 
Krajutuvė ir  4 fletai; m edinis namas. 
Maudynės, elektriką, gasas. Krau
tuvėje randasi B eauty Parlor. Iš
dirbtas biznis. K aina §2.500.

Visi namai geram e stovyje. Par--/ 
duosim an t lengvų išm okėjim ų .ar
gą mainysim.

C H  A S . U R  VICH ( URNIK AS )
2500 W. 63rd Street. Chicago  

Telefonas PRO sneet 0025 '

R EN D O N  KRAUTUVE  
Rendon Krautuvė- ir. pagyvenim ui 
kambariai užpakalyje. ' Tinka bile  
kokiam  bizniui. Renčia pigri.

Atsišaukite; 1943 W est Čermak  
I to a d . C h ic a g o .

PARDAVIM UI NAŠIAS 
Dviejų-aukštų namas; 4157 M armo- 
ra Avė. K reipkitės į: T ė v u s  Marijo
nus, 2334 So. Oalcley Avė.,'. Chicago, 
Dllnois.

PARDAVIM UI BIZNIS  
Pardavim ui Ekspreso biznis. Išdirb- - y  
tas per 20 m etu. 2 trokai ir nam as. ' 
Atsišaukite: 2743 W est 37th P lace, 
tel. UAPayette 5936.

VAL.: 9 ik i 5 p. (p. Trečiad.: 9 iltį 12:00 p. šeštad.: 9 ik i 8;00 v* v.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Pardavim ui 1937 m. Oldsmobile,

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

PARDAVIM UI KANARUOS 
Pardavim ui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. A tsišaukite šeštadieni arba  
sekmadienį: 2341 W est 23rd Street, 
1 - m as aukštas.

Parsiduoda arba išm ainom a biz- 
bizniavų namų Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. A tsišaukite  
pas savininkų telefonu —  Ncvada  
8039.

PARDAYUMUI NAŠIAS 
Parsiduoda namas, arba galim a Iš
mainyti 2-fletų  nam ų su garadžium  
ant privataus namo. K reipkitės adre
su: 3943 W est Jockson Blvd., te le
fonas N evada 8039.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Naujenybių ir Įvairenybių K rau

tuvė pardavimui. 2519 W. 63rd St. 
Įsteigta 10 metų. Pagyvenim ui kam 
bariai už krautuvės. Parduodu iš  
priežasties senatvės. §2,000.00 cash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospeet 0430.

KLAUSYKIM E  
Šaltimiero RYTMETINIU
LIETUVIŠKŲ RADIO
n n n n n i l l l l  I š  STOTIESPROGRAMĮI i48o ko.

10:00 VAL. RYTO W.H.I.P.

KONTRAKTORIUS 
N A M Ų  STATYM O 

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujus na
m us ant lengvų m ėnesinių išm o
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be jokio cash Įmokėjimo, ant 
lengvų m ėnesinių ' išmokėjimų.
(Išgaunu gerinusį atlyginim ų iš .
P ire Insurance Kompanijų dėl tai
sym o apdeginsiu nam ų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų m ėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 m etų. R eikale lcr*cip- 
kitės prie:

J O H N  P A  K E  L  
6816 S. W estem Avė. Phone Grovehill 0306

N A U JA U SI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIG IA U SIA  KAINA — CA SH  ARBA

L E H G V A IS  IŠ M O K Ė J IM A IS

B a rs k is  F u r n itu r e  H o u se , Ine.
“T H B  H O M B  O P  F D I B  F U R N I T U R E ”  8 IN O H  l« 0 4

1748-50 W . 47tb Sl  Phone Yards 5069

1

REN DO N FLET«\S 
Rendon 6 kam garių fletas, naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. A tsi
šaukite 4225 Princeton Avenue.

PARDAVIMUT NAMAS IR  BIZNIS  
Pardavim ui pilnai įrengta groser- 
nė: m edinis nam as. A tsišaukite: 
4225 Princeton Avenue.

P A I E Š K O J I M A S  I Š  A R G E N T I N O S  
Kazim ieras D eveikis, gyvenantis P ie 
tų Am erikos respublikoje A rgenti
noje, m ieste Buenos Aires, paieško  
savo artymų gim inaičių  PR A N O  
DEVEĮKIO ir ONOS D EV EIK Y TĖS- 
PUM PUTIENĖS (? ) ,  kurie gyvenai 
Chieagos m ieste. Juodu abudu yra  
prašom i užeiti Į dienraščio DRAUGO  
spaustuvę, 2334 So. O akley A venue, 
atsiim ti juodviem  kunigo Jakaičio IŠ 
Argentinos parvežtąjį siuntinį.

PARDAVIM UI NAMAS 
6 kambarių m edinis namas, kar

štu vandeniu apšildom as; an t dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Avė. Atsišaukite: B ever- 
ly  488S. Bargenas.


