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SOVIETAI UŽPUOLĖ SUOMIJ
LAKŪNAI PUOLA 
HELSINKĮ, VIBORGĄ 
IR KITUS MIESTUS

Sukelti gaisrai; šimtai 
žuvusiųjų ir sužeistųjų

SUOMIJA NUSPRENDĖ GINTIS; 
PASKELBĖ SOVIETAMS KARĄ

LONDONAS. — Britų žinių agentūra Telegraipli prane
ša iš llelsin’ki<| kati sov. Rusija Suomijai pasiuntusi ultima
tumų. Reikalauja visų šalį sovietams paduoti iki rytojaus va
karo. Priešingai gi visi Suomijos miestai liūs sunaikinti.

KOPENHAOENAS. — Suomija viena palikta grumtis su 
raudonaisiais užpuolikais. Švedija, Norvegija ir Danija pasi
sakė neutraliomis akivaizdoje sovietų žygių.

LONDONAS. — Žiniomis iš Stokholmo, sovietij kariuo
menė iš transporto išlaipdyta Suomijos salon Hango — pieti
nėse Suomijos pakrantėse. Prieš tai sovietų lakūnai puolė salų.

HELSINKIS. — Sovietų armija pradeda pulti Suomijų 
kone visu rytiniu (pasieniu, nuo Leningrado apylinkių iki 
A ridi ko jūros.

HELSINKIS. — Daug suomių, ypač moterų su vaikais, 
apleidžia miestus. Daug kas bėga į Švediją.

POPIEŽIAUS NUNCIJUS 
TARĖSI SU UŽS. REIKAIJ 
MIN. RIBBENTROPU

HELSINKIS, lapkr. 30. — 
Sovietų Rusija užpuolė Suomi 
jų iš oro, jūros ir sausžemiu.

Šiandien kone visų dienų 
trumpomis pertraukomis so
vietų bombonešiai keletą kar
pų bombardavo ši miestų, Vi- 
borgų ir kitus svarbesniuosius 
Suomijos centrus.

Čia ir kituose miestuose su 
orinėmis bombomis sugriauta 
eilės namų ir vietomis sukel
ti gaisrai. Kall>aina, kad šim
tai civilinių suomių žuvę, ar
ba sužeista, nes nesuspėta pa
sprukti j slėptuves.

Netikėtai užpulta Suomija 
susimetė gintis nuo užpuolikų. 
Visi tvirtina, kad šis užpuoli
mas ne agresyvia, bet stačiai 
kriminališkas.

Suomijos prezidentas Kailis 
sušaukė nepapraston sesijon 
seimų ir paskelbė sovietų Ru-j 
sijai karų.

Neoficialiai paskelbta, kad 
keli bolševikų bombonešiai nu 
mušta suomių priešlėktuvinė
mis patrankomis.

Suomijos vyriausybė spar
čiai tvarkosi. Nusprendė viso
mis priemonėmis ginti savo 
šalį ir tautos laisvę.

Sovietų raudonoji armija 
savo rėžtu keliose vietose įsi
veržė ’Suomijon. Kol kas ji 
nesutiko rimtesnio suomių 
priešinimosi, nes suomių pa
sienio sargyba buvo tolokai 
nuo pasienio ištraukta. Norė
ta tuo patenkinti Maskvą. Bet 
Maskvos autokratai to nepai
sė. Ryžosi Suomijų ko veikiau 
pavergti. Bet kai raudonoji ar 
įgija susitiks su suomių ka
riuomene, bolševikams užsi
baigs juokai.

HELSINKIS, lapkr. 30. — 
Suomijos premjeras Cajande- 
ris, prieš kurį Maskva labiau
sia kovoja, pašaukė tarnybon

300,000 suomių atsarginių. 
Skubotai vykdoma mobilizaci
ja.

Visų Suomijos karo pajėgų 
vyriausiuoju vadu paskirtas 
gen. baronas Kari Gustav E- 
mil Mannerbeim. Tauta juo 
pasitiki ir jam paveda ginti 
respublikų. Jis sėkmingai šalį 
nuo Imi] šėrikų apgynė po pa
saulinio karo.

Žinovai pareiškia, kad so
vietų raudonoji armija Suo
mijoje ras ne kitką, kaip tik 
kapus. O gal ji neužilgo nusi
suks prieš pačių Maskvų. Nes 
raudonoji armija neturi atitin 
karnų vadų. Jos vyriausieji 
vadai yra politiniai komisarai, 
kurie apie kariavimų neturi sų 
vokos.

Raudonoji armija neturi 
naujovinių ginklų. Jos tankai 
tai paprasti klekotai. Kas žiu 
gsnis genda ir turi būti taiso-Į 

mi.
Bet Maskvos autokratai sa

vo ta armija daug pasitiki. 
Mat, ji gausinga.

MASKVA SLEPIA NUO 
ŽMONIŲ SUOMIJON 
ĮSIVERŽIMĄ

MASKVA, lapkr. 30. — So
vietų vyriausybė slepia savo 
žygius prieš Suomiją.

Nė vienas sovietų laikraštis 
šiandien nepadavė nė trum
piausios žinios apie karo vei
ksmus prieš suomius.

Sovietų vyriausybės atsto
vai apie tai klausiami apsime
ta nieko nežiną. Girdi, vyriau 
sybė neturinti žinių apie ko
kius nors pradėtus karo Vei
ksmus.

Bet komunistų vadovauja
mi rusų darbininkai šaukiami 
į masinius susirinkimus ir nu 
rodoma jiems smerkti Suomi
jos vyriausybę, kuri ryžosi ne 
pasiduoti Maskvai.
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Užvažiavęs minas užsidegė ir nuskendo 8,857 tonų Olandijos laivas Spąarudani. Žuvo pen

ki žmonės. (Acme telephoto)

Serbų studentai demonstruoja 
prieš Prancūziją

BELGRADAS, lapkr. 30. — 
Prancūzijos Bičiulių serbų or
ganizacija vakar susirinko pa
gerbti prancūzo admirolo Gue- 
pratte atminimų. Pasaulinio 
karo laikais tas admirolas 
daug kuo padėjp serbų armi
jai, veikusiai Šiaurinėj Afri
koj.

Vietos universiteto serbai 
studentai užpuolė susirinki

ANGLIJA SUKRĖSTA 
DĖL MASKVOS ŽYGIŲ

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Anglijos vyriausybė ir visuo
menė stačiai sukrėsta gavus 
žinių apie sovietų žygius Suo
mijoje.
Ministras pirmininkas Cham

berlainas parlamente vien 
trumpai pareiškė, kad sov. 
Rusija griebėsi negirdėto ag
resyvumo prieš Suomiją.

Kalbama, kad, rasi, Anglija 
dabar gaus puikios progos pa
galvoti apie santykių nutrau
kimų su Maskva.

YVASHINGTONO 
PASTANGOS PANEIGTOS

WASHTNGTON, lapkr. 30. 
— J. (A. Valstybių vyriausy 
bės pastangos sovietus su suor 
miais sutaikinti Maskvoje pa
neigtos.

Čia girdisi reikalavimai A- 
merikai nutraukti diplomati
nius santykius su sovietais dėl 
jų kriminališkų užsimojimų 
prieš ramiųjų suomių tautų.

VOKIETIJA SUREMS 
PRIEŠŲ PREKYBĄ
BERLYNAS, lapkr. 30. —Į 

Anglijos vyriausybė nuspren
dė grobti Vokietijos eksportų, 
kad tuo būdu jai atsimokėjus 
už laivų skandinimų minomis 
ir torpedomis.

Vokietija pareiškia, kari

mų. Kilo riaušės. Policija tik 
vėlai vakare riaušininkus nu
malšino. •

Serbų vyriausybė už tai pa
kirpo studentams laisvės spar 
nūs. Universitetui panaikintos 
autonominės teisės. Ateityj*'1 
studentų susirinkimai bus po
licijos priežiūroje. Profeso
rius skirs ne fakultetas, bet 
autoritetai.

PRIMO DE RIVERA 
KŪNAS ATLYDĖTAS 
MADRIDAN

MADRIDAS, lapkr. 30. — 
Iš Alicante miesto čia iškil
mingai atlydėtas buvusio Is
panijos monarchisto diktato
riaus Prinio de Rivera sūnaus 
Jose Antonio kūnas. 1936 me
tais raudonieji jį buvo nutvė
rę ir sušaudę.

Apie 280 mylių iš Alicante 
karstas su nužudytojo kūnu 
procesiniai buvo nešamas. ft 
mė dešimts dienų tai įvykdyti. 
Čia gausingos minios sutiko 
atžygiavusius su karstu falan 
gistus.

AUSTRALIJA GALĖS 
SIŲSTI KARIUOMENĘ

CANBERRA, Australija, 
lapkr. 30. — Parlamente iškel 
tas sumanymas niekur svetur 
nesiųsti australų kariuomen 
ės. Dauguma balsų atmestas 
sumanymas. Prireikus, Aus
tralijos vyriausybė galės sių
sti kariuomenę į Europų, ar 
kur kitur Anglijai gelbėti.

Anglija, pasišovusi prieš Vo
kietijos eksportų, peržengia 
tarptautinį įstatymų ir 1856 
metų Paryžiaus konvencijų.

Jei taip, pareiškia, naciai, 
tai ir Vokietija toliau neRia- 
kaitvs su tarptautiniais įsta
tymais ir visomis galimomis1 
priemonėmis grobs, arba nai 
kins britu visoki eksDorta

*1

ANGLUOJE SUNKĖJA 
GYVENIMAS

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Karas žymiai pasunkino An
glijoje gyvenimų visiems žmo 
nių sluoksniams atsižvelgus, 
kad dvi trečdalys visų nacio
nalinių pajamų šiandien karas 
rįja.

-Vidurinė žmonių klasė la
biausia atjaučia gyvenimo 
sunkumus. Pasunkėjo ir pro
fesionalams: advokatams, gy
dytojams, arkitektams, artis
tams, mokytojams ir eilei ki
tų. Didesnes savo pajamų da
lis jie turi atiduoti vyriausy
bei.

Kaip visados, taip ir karo 
laiku didelių sunkumij neturi 
stambieji kapitalistai ir aukš
tieji valdininkai.

Jie žeriasi dideles algas ir 
sugeba išsisukti nuo didelių 
mokesčių.

Darbininkams visviena. 
Prieš karų skurdo ir karo lai
ku tas skurdas jų neapleidžia. 
Turi darbo ir daugiau uždir
ba, liet pabrangęs gyvenimai 
juos šiandien slopina.

RUMUNIJA ATMETA 
VENGRIJOS PASISIŪLYMĄ

BUKAREŠTAS, lapkr. 30. 
— Vengrija pasiūlė Rumuni
jai išspręsti Transylvauijos 
klausimų, jei norima sudaryti 
Europos pietrytinių valstybių 
nentralinį blokų.

Rumunijos vyriausybė at
metė pasiūlymų, nes Vengrija 
nori atgauti Transylvanijų, ku 
rių po pasaulinio karo san
tarvės valstybės Rumunijai 
pavedė.

DAUG KARIUOMENĖS
1$ KOLONIJŲ

PARYŽIUS, lapkr. 30 —
Prancūzija sakosi, kad ji if 
kolonijų daug kariuomenės su 
traukusi į Europų. Esųs di
desnis skaičius nei pasaulinio 
karo laikais.

BERLYNAS, lapkr. 30. —. 
•J E. arkivyskupas Cesare ()r-|

• • M • • • •
senigo, popiežiaus nuncijus į 

Vokietijai, lankėsi Vokietijos 
užs. reikalų ministerijoje ir 
ten tarėsi su ministru Ri- 
blMMitropu. Kalbama, kad ar
timuoju laiku gal teks nunci
jui matytis su Hitleriu.

Koelne kardinolas Schultze 
ir kiti Katalikų Bažnyčios 
Vokietijoje dignitarai paskuti
niais laikais tarėsi su nunci
jum.

Paštas atgautam Vilniuje 
tuojau pradėjo veikti

KAUNAS. — Vilniaus paš
tas jau veikia. Spalio 30 d., 
rytų Vilniaus miesto paštai 
pradėjo veikti. Koresponden
cija priimama ir siunčiama į 
paskyrimo vietas. Pirmadienį 
korespondencija Vilniaus mie
ste buvo išnešiota du kartus. 
Darbų veikia ir kitos Vil
niaus srities pašto įstaigos. 
Smulkesnieji pašto priėmimo 
ir organizacijos darbai tęsia
mi. Tų pačių dienų perimta ir 
buv. Vilniaus srities paštų di
rekcija. Taip pat iš Vilniaus 
pradėtas telegrafo ir telefono 
susisiekimas. Pašto, telegrafo 
ir telefono susisiekimas Vil
niuje buvo ilgesnį laikų nu-

NEŽINO, KUR GAUS 
PINIGŲ PENSIJOMS

SPRINGFIELD, Ilk, lapkr. 
30. — jApskaičiuota, kad pa
didinta senatvės pensija vals
tybei per vienerius metus at
sieis apie 4 milijonus dol. dau 
giau nei kad dabar išleidžia
ma.

Valstybės valdininkai neži
no, iš kokių šaltinių bus gau
ta šios priedinės išlaidos. Gal 
reikės didinti kurias nors tak
sas.

KUHN PRIPAŽINTAS 
KALTU

NEW YORK, lapkr. 30. - 
Baigėsi byla, iškelta ameri
kiečių vokiečių “bundo’’ va
dui Fricui Kuhn. Jis buvo 
kaltinamas šios organizacijos 
fondų eikvojimu.

Teismo prisėdai jį pripa
žino kaltu ir teisėjas pranešė, 
kad ateinantį antradienį bus 
paskelbta jam bausmė.

LONDONAS, lapkr. vO. - 
Anglijos pakraščiuose nuo mi 
nos sprogimo nuskendo britų 
laivas “Rubislaw”, 1,023 to
nų. Žuvo 13 asmenų.

Kataliki) Bažnyčia Vokii 
tijoje turi didelius finans 
nius sunkumus. Viena, Bai 
nyčia verčiama mokėti did 
liūs mokesčius vyriausybe 
antra, bažnyčiose uždrausto 
kolektos labdaros tikslams.

Nacių vriausybė jau kurk 
laikas ne vien finansiniai ne
remia Bažnyčios, bet dar mo
kesčiais jų spaudžia.

Kultūringose valstybėse Baž
nyčia naudojasi laisve, Vokie
tijoje gi yra atvirkščiai.

trauktas, todėl dabar pradė
jus paštui veikti, gyventojai 
visus paštus gausiai užplūdo, 
ypatingai daug darbų turi te
legrafas, kuriuo be kitų labai 
daug naudojasi savi ir užsie
nio žurnalistai.

Pirmas pašto vagonas iš 
Kauno į Vilnių atėjo spalio
29 d., kuriuo buvo atvežta ir 
Vilniaus kraštui skirtas paš- 
nintelis įspūdis, būtent, kad 
išsiųstas paštas į Kaunu ir pa 
leisti kursuoti pašto vagonai 
į ruožus Vilnius — Varėna ir 
Vilnius — Turmantas. Spalio
30 d. iš Vilniaus išsiųstas paš 
tas ne tik į Kaunu, bet ir į 
Vilniaus kraštų.

! STALINAS LAIKOSI 
VOKIETIJOS PUSĖS

MASKVA, lapkr. 30.- — 
Rusijos diktatorius Stalinas 
vakar pareiškė, kad už karų 
su Vokietija yra atsakingos 
Anglija ir Prancūzija.

Anot jo, Anglijos ir Pran
cūzijos valdantieji sluoksniai 
atmetė Vokietijos taikos siū
lymų, kų karštai rėmusi ir 
sov. Rusija, kad veikiau nu
traukti lietikslį karų.

Prancūzų žinių agentūra 
Havas paskelbė, kad Stalinas 
rugpiūčio 19 d. buvo pasisa
kęs už ilgiausių karų, jei jis 
kiltų.

Dabar Stalinas tų užgina 
pažymėdamas, kad jam tikrai 
nežinoma, kokiam kabarete 
tas sugalvota Pasak jo, ne 
Vokietija pradėjusi karų, bet 
Anglija ir Prancūzija.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — De

besuota; numatomas lietus; 
vidutinė temperatūra.

Saulė teka 6:58, leidžiasi 
4:20.
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Bolševikiškas Imperializmas 
Siaučia

^Didžioji Sovietų Rusija, turinti daugiau Į- 

negu pusantro šimto milijonų gyventojų ir 

armiją- iš keliolikos milijonų karių, užpuolė 

Suomijų, teturinčių tik tris milijonus 

rentoj ų ir nedaugiau, kaip 600,000 karių 

ijų. -

IŠevikai puola suomius visa savo karo 

'jėga. sausžemiu, karo laivais, lėktuvais. Bo- 

m&arduojami uostai ir miestai, žudomi civili

niai žmonės, nes Suomija nespėjo prisireng

tu kad juos tinkamu būdu apsaugoti.

Pranešama, kad suomių kariuomenė nar- 

’šiai gina savo kraštų, kad visa tauta did- 

žiąųsiu ryžtingumu stoja į kovų su užpuo

liau, oet... nvijgics jcįos, neiygi ous ir ko

va.,. Aišku, kad Suomija susilauks liūdno li

kimo, jei kuri nctrs iš didžiųjų valstybių jai 

greitų pagalbų nesuteiks.

Bet, žinant, kad toji pagalba ir norint ne

lengva bus suteikti, nesunku įspėti, kas at

sitiks su gražiųjų kultūringąja ir tvarkin

gąja Suomija.

Bolševikai Suomijos nepultų, jei žinotų, 

kad yra bet linkių ners galimumų anglams 

ar prancūzams suteikti suomiams greitų pa

gailiu. Pagaliau, abejotina, ar Anglija su 

Prancūzija, kad ir esant galimumams suo

miams padėti, norėtų šiuo momentu skelbti 

karų Sovietų Rusijai.

Per keletu mėnesių ėjo derybos Maskvoje 

tarp Suomijos ir Sovietų atstovų. Stalinas ir 

Molotovas norėjo priversti Suomijų, kad ji 

Užleistų Rusijos Karo tiKSlams kai kurias 

fortifikuotas salas ir uostus, kad leistų lai

kyti bolševikų armijų Suomijos teritorijoj, 

panašiai, kaip jie išsnygo iš Estijos, Latvi- 

-jos ir Lietuvos. Bet suomiai nepasidavė. Jie 

JSTtaite, kad sovietų reikalavimai yra netei

singi, nežmoniški ir labai pavojingi jų val

stybės laisvės ir nepriklausomybės saugu

mui. Dėl to, žūt-būt, pasiryžo nepasiduoti ir 

visu smarkumu rengėsi gintis, jei bolše virai 

juos užpultų.

Pasaulis kreiva akimi žiūrėjo į bolševikus, 

kai jie spyrė prie sienos mažąsias Baltijos 

valstybes — Estijų, Latvijų, Lietuvų ir jas 

privertė išpildyti jų reikalavimus. Bet ua- 

bar, kai jie gengsterišku, ho-ldapišku būdu 

užpuolė nepriklausomų Suomijų ir jų bom

barduoja, žudydami jos gyventojus, neišski

riant nei vaikų, nei moterų, nei senelių, pa

saulio a pi nija skaudžiai pasmerks bolševikus. 

Taa bus ritas didelis moralinis bolševikų 

pralaimėjimas ne tik “buržujų”’, bet jų pa

čių šalininkų akyse. Jų žygis, Suomijos už- 

pųoiimas, neišlaiko jokios kritikos. Tai ne

pateisinamas bolševikiškojo imperializmo 

siautimas.

; - Jei Suomija bus sutriuškinta ir pavergta, 

tai labai neigiamai atsilieps į visų Baltijos 

Jsfaštų ir net Skandinavijos valstybes. Dėl ko 

— ir aiškinti nereikia. Bolševikai įgaus di

desnius ragus, statys daugiau reikalavimų, 

drąsiau ves savo propagandų.

Bolševikų - suomių konfliktas, tai dar vie

nas juodas lapas audringame šių dienų Eu

ropos tarptautinės politikos gyvenime.

Jonas Jakaitis, kad įsteigti Argentinoje pa 

stovius Tėvų Marijonų Vienuolijos namus ir 

pastatyti lietuviams bažnyčių, o gal ir mo

kyklų, Buenos Aires mieste.

Tai yra labai didelis ir labai svarbus už

simojimas. Jis yra surištas su didelėmis lė

šomis. Pietų Amerikoj dirbantiems misi j o- 

nieriams reikalingas nepaprastas ryžtingum

as ir pasišventimas. Ten jų laukia ne pel

nas, ne gyvenimo patogumai, ne ponsis, net 

sunkus darbas ir nuolatinė kova su išstpia- 

tinusia P. Amerikos lietuvių tarpe bedievy

be ir apsileidimu, kaip religinėse taip ir tau 

tinėse pareigose.

Tikrai yra džiugu, kad atsiranda tokių 

pasišventėlių misijonieriu, kurie tų darbų ir 

sunkumų nebijo. Taip pat džiugu yra kon

statuoti faktų, kad mūsų tarpe yra tokių 

kilniaširdžių tautiečių, kurie pasiryžėlių mi

si j onierių gražius užsimojimus medžiaginiai 

paremia.

Naujasis Jungtinių Amerikos Valstybių 

ceutralumo įstatymas draudžia svetimų val

stybių vyriausybėms, korporacijoms ar at

skiriems asmenims pirkti ginklus ir karo 

amunicijų, jei už tai neužmokės cash pini

gais ir jei patys neišsigabena. Bet įstatymas 

nedraudžia bet kokiu būdu pirkti maisto 
produktus ir kitokius gyvenimui reikmenis. 

Už tat kai kurie skundžiasi, kad įstatymas 

yra vienpusiškas.

APŽVALGA
>♦♦♦<

Drąsa, Ištvermė Ir Tėvynes 
Meilė

Daugiau drųsos gyvenime, srityse pradėkime šaltai nuo 
mažo veiksnio iki didesnio. 
Tolinu ir didžiausias planas 
bus mums nesunkiai prieina

Žiūrėkime j viskų konkrečiai. 
Žengkime tvirtai tiesiu keliu 
ne su baime, susigraužimu, bet
su tvirta valia ir nusistatymu, mas. Ištvermė gali būt dve- 
Bondydami kų nors veikti,' įopu: ištvermė įvykdanti pra- 
prieš tai rinitai apgalvokime, dėtų vefksmų. Be jos nieko 
o nenusisekus, nesigailėkime, nepasiektumėm. Ir ištverme 
Kate buvo, tas pražuvo. Iš to — kantrybė. Dažnai neturė- 
pasiniokysime ateičiai. Tačiau' darni kantrybės daug kų ,pra- 
protingai ir drųsiai veikiant, randa'.ne, netenkaine to, kuo 
nenusisekiinas — retas paukš- neužilgo galėtumėm pasidžiau 
tis. Drųsa yra keleriopa: tau- gti vertai pelnytais rezulta- 
tinė, religinė, asmeninė. Tau- tais. Su kantrybe, ištverme 
tinė drųsa — tai savo puikių žmogus visados ir visur pa- 
minčių nustatymas patrio- siekia savo tikslų, ar tai fizir 
tiznias. Šiuo atveju drųsa dve- niame darbe, ar moksle, ai 
jopa: patriotizmo ir savo idė- sporte, ar atsakingose valsti
jų tvirto laikymosi. Daugelis bės pareigose. Žodžiu, įštvei-

p ornodžio h. 1939

PO SVIETĄ PASIDALIUS sakant, aš pati atsakysiu:
Dievas norėjo, kad atsirastų 
višta. Višta deda kiaušinius,

P. Amerikos Lietuviai ir 
T.T. Marijonai

Šiandien išvyksta į Argentinų (Pietų A- 

»erikų) jaunas kunigas J. Kamandulis, M. 

J. kad darbuotis tenykščių lietuvių tarpe. 

Jis darbuosis drauge su ten jau esančiais 

Tėvų Marijonų misijonieriais — kun. A. An

driuliu ir kun. K. Vengru. Netrukus, berods, 

1040 metų pradžioj, ten vyks ir gerb. kun.

Iš Pavergtojo Krašto
Viena “Darb.” skaitytoja gavusi iš savo 

sesers laiškų iš Marcinkonių (bolševi!kų pu
sėje pasitikusio Vilniaus krašto), kuriame 
tarp kitų dalykų, rašo:

“Pirmiau, sesute, kaip kas kalbėjo (a- 
pie bolševikus. Ked.), tai netikėjom, bet 
dabar tai baisus dalykas, negalim apra
šyti. Visi žmonės bėga į Lietuvų, palieka 
gyvulius ir namus. Ir mes, susiruošėme 
bėgti, bet rusai davė laiko tik 6 valandas. 
Tai nespėjome išbėgti. Bet rusai sako, kad 
mus kels nuo rubežiaus kur į Rusijų. Tai 
mylima sesute, prašome patarimo, jei kels 
nuo rubežiaus, kų mums daryti, ar bėgti į 
Lietuvų, nes į Rusijų kaip išveš, tai visi 
krūvoje dirba ir valgo, kaip kareiviai iš 
vieno katilo. Bet labiausia bijome išva
žiuoti Rusijon iš savo šalies dėl vai'kų, kad 
ten,' baisi bedievybė. Baisu, labai baisu, ne
galiu aprašyti. Pirmiau žmonės kalbėjo, 
kad gyvi numirėliams pavydės, tai taip ir 
atsitiko. Visi prašo mirties, bet negalime 
sulaukti. Dabar žmonės įniršta be išpažin
ties, laidoja be kunigo, nes kunigai išbėgo 
į Lietuvų. Liūdnas mūsų likimas. Rusai 
neduoda švęsti jokių švenčių, nė nedėlios. 
Tyčia varo į darbų per šventes. Žmonės 
dirba ir verkia. Kaip bute gyventi.. ”
Nėra abejonės, kad Marcinkonių, Švenčio

nių ir kitų Rusijos pusėje pasilikusių Vil
niaus krašte dalių žmonių padėtis yra ap- 
vertktina. Lietuvos vyriausybė turėtų dėti di
džiausių pastangų, kad ir tas sritis prie Lie
tuvos prijungti.

Laikraščių. Redakciose
Tėvai Marijonai Lietuvoje (Mariampolėj) 

leidžia savaitinį laikraštį “Šaltinį“, kuris 
yi*a žmonių mėgiamas. Nauju redaktorium 
paskirtas kum V. Mažonas, DHC., senas ir 
patyręs spaudos darbininkas.

Kun. V’. Mažonas mokytojavo ir buvo kle
bonu Rusijoje ir Anglijoje. Paskutiniais me
tais initeijonieriavo Tolimuose Rytuose, Man- 
džiuke ir Japonijoje. Pernai savo dienraš
tyje įdėjome jo parašytų iš tų (kraštų gyve
nimo įdomių straipsnių.
“Lietuvos Aidas“ taip i>at turi naujų re

daktorių. A. Merkeliui pasitraukus, redak
torium pakviestas dr. Domas Cesevičius, Tei
sių Fakulteto privat-docentas.

Katalikų dienraštį “XX Amž.'’ gabiai re
daguoja dr. Ig. Skrupskelis.

Naujiems redaktoriams linkime geriausio 
pasisekimo!

Sovietų Rusijos užimtose buvusios Lenki
jos srityse esama 4,750,000 gyventojų lenkų, 
o Vokietijos — 17,250,000. Beit šios skaitli
nės yra perdėtos. Lenkų tose 'srityse nėra 
tiek daug.

ne savo protu vadovaudamies 
pritaria kuriai nors minčiai: 
vieni iš nesupratimo (šie tu
rėtų laikytis nuošaliai), kiti 
iš baimės ar įsigerinimo ki
tiems asmenims. Tokie indivi
dai yra be vertės: jie kitų 
vergiški įrankiai. Svarbu ir 
religinė drųsa. Daugelis dėl 
prastų gyveninio sųlygų ir 
kitų priežasčių tampa tautos 
religijai žalingos idėjos šali
ninkai (komunitetai ir k.), įkei
čia savo tėvų religijų kitu 
jiems parankesniu tikėjimu. 
Asmeninė drųsa apginame tei
sėtai savo interesus nenus- 
kriausdami kitų, turime rei
kiamų kiekį savigarbos, savo 
veiksmams aiškios vilties. Ji 
yra dvejopa: išvidinė ir išo
rinė. Išvidinė drųsa mes pui
kiai orientuojamėte, pritaria
me bei siekiame gerų minčių, 
tačiau jas įvykdyti mums trū
ksta jėgų. Išorinė drųsa mes 
drųsiai veikiame savyje jaus
dami baimę: veikiame todėl, 
kad save pergalime. Antrasis 
atvejis, žinoma, geresnis. Drų
sa ypač reikalinga kare. Pa
tekęs į frontų bailes žmogus 
jaudindamasis dėl“1 Aiėnkiausių 
mažmožių neranda savo kaily
je vietos. Tad, būkime drų- 
sūs visais atžvilgiais.

Ištvermė — antrasis žmo
gaus gerasis draugas. Dažnai 
gerų — didelį užsimotų veiks
mų su entuziazmu pradėję, 
nebetenkame jėgų, nustojame 
vilties jį užbaigti. Kodėl taip 
yra? Yra todėl, kati mes per 
maža užsigrūdinę, dažniausiai 
veikiame mintimis, bet ne vei
ksmais: mintimi verčiame ka
lnus, o Veiksmu... Atsiminki
me lietuviškų priežodį: geriau 
žvirblis rankoje, negu jautis 
girioje. Todėl, viskų, visose

mingas individas naudinges
nis savo tautai ir visai žmo
nijai.

Vienoj balšavikų poperoj 
tūlas T. J. Kučinskas stato 
klausimų “Kų laisvamaniai 
davė žmonijai?” Iš tikrųjų, 
yra klausimas: kų laisvama
niai davė žmonijai ? Iš viso 
Kučinsko rašto apie katalikus 
mokslininkus, pav., Koperni
kų, Pasteur, Mendel, Galvani, 
Fabre, Lavoisier ir kitus, pa
sirodo, kad laisvamaniai nie
ko žmonija nedavė, o jei r da
vė kų, tai visa galima būtų su

Savo tėvyne pasirūpinkime 'dėti ant namo delno. .0, jes 
pirmoje vietoje. Atiduokime Amerikos lietuviams laisva
jai savo veiksmus, turtų, jė- l,man^ai yra šiek-tiek davę. Da-
gas... gyvybę, nes jai priklau
some. Ji turi teisę tai iš mū
sų reikalauti. Kaip vaikas ne
gali laitevai pasirinkti tėvų, 
taip mes negalime pasirinkti 
tautybės. Tautybė — tėvų pa
likimas. Paneigęs savo tau
tybe — lygus vaikui išsižadė
jusiam savo tėvų. lšsižadėji 
mas savo žemės yra žygis prieš 
savo paties prigimtį, net aten
tatas prieš kultūrų. Mes tu
rime būti savo tėvynes pa
klusnūs sūnūs, Žinoma, be atr 
lyginimo. Reikalaujųs už pa 
triotizmų atlyginimo yra pa
prastas niekšas. Pasitaiko to
kių, kurie laikosi dviejų ir 
net daugiau tautybių. Vieno
kioms aplinkybėms susidarius 
randa prieglobstį vienoje tau
tybėje, joms pasikeitus — da
ngstosi kita. Toks žygis — 
barbariškas egoizmas. Dauge 
lis nukrypsta nuo savo tėvų 
šalies teisindamies jos nepa
lankumu. Jei ir sutinkame ne
palankumų, tai sutinkame ne 
iš jos, bet iš jos priešaky ste-
vinčių asmenų: vyriausybės.,g Kur Žydus
vyriausybė tik savisnai bus,T. ta.

• i Liublino Valstybėje

iš kurių ritasi viščiukai, ku
rie užauga vištomis. Taip bu
vo, taip ir bus’’.

Studentas sugedęs turėjo 
išeiti. (“Š.”).

'vė Šliupų, davė Frakai tį su 
Kiulėnu, davė Šakę, Kardų, 
Meilę. Dilgeles, Piršlį ir kito
kiais vardais paleistuviams 
poperas, davė nezaliežninkus, 
jontėvius ir daugiau kitokių 
bakterijų sveikam lietuvių 
tautos kūnui užkrėsti viso
kiom ligom.

Į vienų kaimų grįžta atos- 
togų studentas. Jis dedasi. Viši 
kų žinųs. Randų mergaitę 
skaitančių katekizmų. Jis da
ro jai pastabų, esu, katekiz
mas ir Dievas atgyvenę savo 
amžių, mokslas viskų galįs 
išaiškinti ir be Dievo. Mergai
tė jam sako: “Jeigu mokslas 
viskų gali išaiškinti be Dievo, 
tai prašau pasakytų kas pir
ma yra atsiradęs: višta, ar 
kiaušinis?” Studentas galvo
ja: kraipo galvų ir tyli. Mer
gaitė jam atsako: Tamstai ne
atsakant tokio paprasto klau
simo, aš matau, koks tasai 
jūsų mokslas. Tamstai neat-

Kaune buvo toks atsitiki
mas. Pas vienų rašytojų atsi
lankė lenkų pabėgėlis. Nusis
kundė visko netekęs ir prašė, 
ar negalįs padovanoti švarko. 
Rašytojas švarko neturėjęs ir, 
vietoj jo, pasiūlęs lenkui kel
nes. Pabėgėlis dovana buvo 
patenkintas.

— Geri jus žmonės, — tarė 
lenkas rašytojui. Teįtie jus 
buvote, tokie ir dabar esate.
Gaila, kad -nųpalaikėni u- 
nijos. r ;

— Na, kų čia tamsta su u- 
nija, — ats^‘|eafeųiį;cųšyto- 
jas. — -lei. butu m čm uni.įoj. 
tai šiandien. būtUBiphi abu be 
kelnių. 7 . . *

^Čieėjaš: — Ir ponia tvir
kini, kad vyras Tamstų norė
jęs mušti, — juk jis sulamdy
tas ligonis.

Skundėja: — Šviesus teisė
jau, kai mudu pradėjome bar
tis, jis tada buvo sveikas.

įvertinta: jei mes, jos akimis, 
verti ko, iškelia mus, jei ne
verti, mūsų nemato, jei dai 
esame pavojingi, pašalina mus. 
Tai jos reikalas. Ji veikia sa
vo nuožiūra, Ir dėl prasčiau
sių vadų mes negalime nutol
ti nuo tėvynės. Ji mus neuž
miršta siųsdama tyliai, labai 
tyliai, savo palaimų. Tad, bū
kime tos palaimos pilnai ver

ti. Rom. Pocius

Reuteris praneša, jog iš 
Budapešto gaunami laiškai 
rodo, kad visiems Vienos žy
dams nurodyta pasiruošti grei 
čiausiu laiku evakuotis į nau
jų žydų valstybę, kuri, kaip 
buvo skelbiama, steigiama ne
toli Liublino. įsakymas žy
dams išsikelti į naujų žydų 
valstybę taip pat esųs išleis
tas visoje YcLietijoje, Čeki jo; 
ir Moravijos protektorate.

— Prieš keletu dienų Tam
sta man padirbdinai dantis.

— Taigi, atsimenu.
— Tamsta pažadėjai, kad 

jie bus lygiai tokie, kaip ma
no buvusieji.

— Taigi, atsimenu.
— Bet Tamstos padirbtieji 

dantys man gelia.
— Taigi, kaip ir jūs buvu

sieji.

Vilniaus Mieste 

159,000 Katalikų

Kaip šių metų pradžioje pa
skelbė Varšuvos statistikos 
biuras, ig 2561,300 gyventojų, 
katalikų yra 159,000; unitų 
300, pravoslavų 19,600, evan
gelikų 2,000, 'kitu krikščionių 
3,000, Mozės re lig. 76,200, ki
tų nekrikščionių 1,(00, nep-a- 
žymėt. tikybų 209 Vilniaus 
vaivadijoj iš 1,276,000 gyven
tojų, katalikų 797,500, pravo
slavų 324,700; (“U.”)

Internuotų. Kareivių 
Retigmgumas
“Boše Gos Polskę’’ gieda 
bažnyčioje

Varšuvoje Valgo šunis
Atvykę į Kopenhagų iš Va 

ršuvos keleiviai pasakoja, kad 
Varšuvoje sugriauta ne tik 
karaliaus rūmai, opera, -poli-

PALANGA. Palangos technikos institutas, tautinis
bažnyčia niekuomet tiek mal-^ bankas, bet ir visas miesto 
dinin'kų neturėjo, nei vienų centras ’su didelėmis arterijo- 
metų vasarotojai taip uoliai n,įs, ^aip Nowy
nesimeldė, kaip dabar inter-'
nuoti lenkt, karini. TirSta ir' El<“ktro,‘ 5»ieae« ir vandene 
tvanku bažnyčioj*. storas n*v““r ?">• Tramvajus dar 
sluogams žemių ant grindi), “vaik^oja. Kol kaa ansune- 
nora ir kasdien bažnyčia Šiuo- kim» «P'»™»W ven.nte. 
įania. Sekmadieniais 8 ir 10 15 »"»<’’>''«> 'hiija. Bevetk vi- 

valanti, turi jiems skirty pa- sos k''a«tnvaa yra uždarytos, 
maldų laik,. hdernuotieji ka- L'žs'llkę.. V«S"voje gyvento- 
ro kapelionai laiko Misiąs, sa- k-iuta kada.
ko pamokslus, kareiviai gie-1 Kilogramas bulvių, kuris 
da “Bože cos Polske” ir įter- prieš karų 'kainavo 8-10 gra- 
pia naujų posmų “trynei Le- šių, dabar kainuoja 50 zlotų, 
n'kijai laisvę grųžinti teikis, Šunų mažai matyti, nes juos 
Viešpatie!” | gaudo mėsai.

Wm. G. Ryan ir žmona Alba iš Mitwaukee, apsivylę komu
nizmu, lifidijo Dias komitetui, kad “Aknerican Youth Con- 

(“U.”) gress” yra “Komunistų Fhontas”.
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Julė Medinienė

DRAUGAS
DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

/f

VVEST SIDE

Pasiklausėm Įdomių 
Žinių Iš Lietuvos

Lapkričio 26 d., sodalietės 
buvo sukvietusio* j purapijo'į 
mokyklos kahnburj savo mo
tinėles ir kitus, kurie norėjo 
pasiklausyti sesers M. Felici-

tau keletu Labai reikalingų 
pastabėlių, dargi artinantis 
priešmetiniains draugijų o r-jų 
ir kuopų susirinkimams. Jei 
mano patėtmijimai bus nau
dingi, pasinaudokite} o jei ne. 
ieškau i te geresniu.

Detroite, kaip ir kitur, ran
dasi visokių veikėjų. Vienos

jos Pranciškietes naujausių Jb su atsidavimu darbuojasi

žinių iš Lietuvos. Sesuo M. 
Felicija keturis metus Lietu
vos universitete studijavo lie
tuvių kalbų, istorijų ir k. Ka
rui užėjus Amerikos J. V. ko 
nsulo buvo paraginta su ki
tais amerikiečiais grįsti > sa
vo šalį. Grįžus į Amerikų, j 
motiniškų namų, viršininkės 
buvo paskirta į Detroit, kad 
lietuvių parapijų mokyklose, 
ir šiaip jau susidariusiom gru
pėm, papasakotų apie Lietu
vų. Tad Šv. Antano parapi-

d įaugi jų ar kuopų gerbūviui, 
o kitos statomi diktatorėmis: 
nieko neveikdamos nori gar
bę pelnyti ir dar prievarta.
Dar randasi ir tokių gudres
nių, kurios parapijų draugijų 
ar kuopų valdybose sėdi, o 
prie savo parai?. :*>< i.rj riklau-l
ao. Joms jau paprasta ■->: va1 vy ko j -ii} Sa|j 19as m Bai.
parap..,a. “Nėra tvarkos”. O Šiauliuos,, pradžios mo- 
bvt gi nesigėdi toj parapijoj kyk|ę buvo jstojng ; šiau|jų 

progimnazijų, bet, užėjus pa-kokios nors draugijos valdy
boj vietų užimti, kad pas.ro- 
džius, jog veikėjos rolę atlie

kos sodalietės* ir pasinaudojo i ka. Mums, katalikams tokie

ta proga. Susirinkusiems se
suo. M. Felicija labai plačiai 
papasakojo apie Lietuvos gy
venimų ir pažangų visose sri
tyse. Iš kalbas pasirodė, kad 
ji yra daug važinė jus ,po Lie
tuva ir visa savo akimis ma-€ *
čius. Po kalbos buvo patiek

S. Mikalsevičienei, J. Astrau
skienei, M. Rutkauskienei, M. 
Laurinaitienei, M. Matanikie- 
nei ir M. Vaičiūnaitei. Kalėdų 
vakare šis sųjungiečių darbus 
ne vienam vargšui pralin'ks-, 
mins širdeles. 0. Y.,

M. S. 54 kp. koresp.

kiniu važiavo net 26 valan
das, nes prie kiekvienos sto
ties turėjo laukti po 2-3 va
landų* kol traukiniai Su ka
reiviui* pravažiuodavo. Jų 
traukinys buvo pilnas. Ku
riems prisėjo stovėti, taip nu
vargo, kad traukiniui susto
jus bėga laukan pasilsėti. 
Traukinį sustabdydavo atstu 
nuo stoties, kad keleiviams 
nedavus suprasti apie karų, 
bet sunku buvo paslaptis už
laikyti. Kada voikiečių orlai
viai pradėjo virš galvų skrai
dyti, lenkai vis sakydavo, 
kad tui jų orlaiviai bandymus 
daro.

Atvažiavus į Vilnių, jis jan 
bnvo bombarduotas, bet ma
žai nuostolių padaryta. Nuva
žiavus į Gardinu pamatėm or-

(Tesinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR 0HIRUR0A8
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutar'J.
Ofiso telefonas PROspcct 6737
Namų telefonas VlRginia 2421

TEL. YARDS 6587

OR. FRANK G. KWINN
(KVIECINRKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare.

ir Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yards SKA 
VALANOOR: Nnn U iki 12)1

2 iki 4 ir 7 iki » 
Pii*p*dieniaia* 2 iki 4 lr 7 iki ,

Šventadieniais. 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

ir akinios nrltaikn
3343 S. Halsted StreetĮdomūs Amerikiečio 

J. Latvio Pergy venimai
Tarp ,kulkų, kalėjime, baimėj 
kol iš Varšuvos pasiekęs 
New York

Juczas Latvis, ilgametis 
Amsterdam, N. Y., gyvento
jas, rugp. m., 1938 metais, iš
vyko į Lietuvų, savo tėviškę 
lenkų užgrobtam krašte, Va
rėnos para,p., Niškūnų 'kaime, 
kur išgyveno metus laiko ir 
patyrė lenkų persekiojimus.

Šių vasarų, pradėjus Lenki-' 
jai su Vokietija nesutarti, A-' 
•ineriikos konsului patarus a- 
merikiečiams grįsti į Ameri-' 

kų, J. Latvis skubiai pradė
jo rengtis. Į Varšuvą nuvykęs' 

paso ir kitais reikalais suži-Į 
nojo, kad vokiečiai jau net' 

16 l^enkijos miestų buvo bom- 
bandavę, o lenkų raštinėse, su 
kuriais turėjo reikalų, visur 
ginčijo, kad karo lenkų su 
vokiečiais nebūsią ir nėra jo
kios baimės. Visi lenkų valdi
ninkai visur slėpė nuo liau
dies žinias apie karų. J. Lat
vis teiravęsis agentūrose apie 
laivakortes, visur atsisakę pa
rduoti. Jau pamanęs, kad bus 
riestai. Tada Amerikos kon
sulas pataręs vykti per Latvi
jų, gal, galėsiąs išvažiuoti. 
Sėdęs į traukinį, kuriuo va
žiavo ir daugiau amerikonų 
iš Varšuvos į Gardinu. Trau

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court Cfc
Aatradieniais, Ketvirtadieniai* 

Penktadieniais
Vnlandna; 10-12 rvte 2-6. 7-9 P.
3147 S. Halsted St., Ct

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
šeitadieniais

Valandos: 3—8 P. lf.

Tel OANal 6969

OR. VVALTER J. PHILI
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Kilusi iš Šiaulių miesto. At- “Lietuvių Žinioms” (Cleve
land, O.), “Moterų Dirvai”. 
Ji savo plunksna daug gyvu
mo j veikimų įnešė. Prisira
šius prie Moterų Sąjungos 54 
kp. iper tris metus ėjo kuo
pos pirmininkės pareigas. Vė
liau ėjo kuopos koresjx)nden- 
tės pareigas. Dabar eina kuo
pos vice pirm. pareigas. Ce
ntro valdyboj buvo Micbigan 
vai. direktorė, literatinės ko
misijos narė. Jos veikla, kaip 
kuopoje, taip ir bendram vei-

sauliniam karui, turėjo bėgti 
j Rusija. Ekaterincslave porų 
metų mokinosi gimnazijoj, pa-

dideli veikėjai yra erzinimas. , . , ... .T . v \ ... skui turėjo persikelti i Char-
Jei žmogus nori parapijoje
darbuotis, o prie parapijos ne

DR. F. G. VVINSKUNAS
THYSIOIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiao teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—0 

Res. 2305 S. Leavitt SL
Ras teL Canal 0402 ■

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4729 So. Ashland Ave. 

2-troa luboa
CHICAGO. ILL.
Tel. MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. C 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryta

Telefoną* HEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARquette Rd. 

Ofiao valan do*:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Treėiadienais ir Sekmadieniaia' 

Snsįtarius.

'kovų, kur tęsė aukštesnę mo
kslų. Grįžus j Lietuvų mokėsi

priklauso, su juo yra kas nors 
negerai. Tokios penios n turi 
tiesos užimti draugijose, kuo
pose ar bet kokiam katalikų 
veikime komisijų vietas, nes 
jos niekad ištikimai nesidar- 
bnos katali'k i p>i-?j. Todėl gi,

[lietuvių kalbos ir stenografi
jos. Atvyfeus į Kanadų seserį 
atlankyti, susipažinus ’su Dė
troito veikliu jaunikaičiu J.! kime, turi didelės reikšmės. 
Mediniu ir apsigyveno Detroi-j Ji visur pageidauja, kad, kiek 
te. J. Medinienė tuojau pra- galėdama, prisidėtų savo vel
dėjo darbuotis. Turėdama ra- kimu ir raštais, už kų detroi- 

tiečiai būsime dėkingi. Pla
tesnei katalikų darbuotei, lie
tuvybės kėlimui reikalinga ta
lentingos jėgos. Rap.

ik 
labai

ti keli klausimai, į Kuriuos
sesuo M. Felicija a;s-
klai ir nuosekliai atsakinėjo, renkant valdybas, pažinkite^ bendradarbia
Nors ir gyvendama Amerikoj tokias veikejaj n jų į valdy-i ... .. . <n

mokėjo gerai lietuvių kalbų, 
bet dabar kalba grynai lietu
viškai ir labai gražiai. Taip 
pat kupina patriotizmo. Apie 
Lietuva kuo geriausios nuo

bas nerinkite.

kai
visa

vo katalikiškai spaudai: ‘Drau 
gui’, “Garsui”, “Darbinin
kui”, “Pasaulio Lietuviui”,

monės. Viskas ten patinka: tarnauja, jų parengimų tikie- 
gamta, žmonės, valgis ir t., tus pardavinėja, bedievių pa- 
p. Norėjusi dar ilgiau pagv- (rengimuose pirmutines sėdy- 
venti, nes tai begalo jau bu- nes užima, o Tavuose, p«ra-

Tenka patėmyti, kad
kurios katalikų veikėjos v.sa Spansky su žmona, J. Mikei-1 Ačiū toms, kurios prisidėjo 
energija laisvamaniams Pasj- sevičiai su šeima, Jos. Stark auka, bet negalėjo dalyvaut:

vo svarini mokslo atžvi’giu, 
tačiau turėjus įklausyti įsa
kymo. Pareiškė padėkcs ‘Mo
tinėlės’ draugijai, kuri teikė 
stipendijų studijoms Lietuvos 
universitete. Tas lėšos nebuvo 
veltui. Amerikos lietuviai ka
talikai susilaukė išmokslintos 
mokytojos. Teko patėmyti, 
kad parapijų mokyklinio am
žiaus vaikuose sesers M. Feli
cijos stropiai ski'pijama lie 
tuvvbė. Tas, žinoma, \isus tik

pijų, “neturi laiko” nei bilie
tų pardavinėti net tuose pa
rengimuose d’j'yvauti. Joms 
peržema’s darbas. Ir, po kiek 
laiko pamala1, kad jos jau 
katalikus apleido ir laisvama
niams darbuojasi Pažinkime 
takius, išvengsime nesmagu 
mų. Maža veikėja

džiugina. Koresp,

EAST SIDE
šauni Gimatdienio 
Puota

Lapkričio 28 d., Rutkauskų 
name įvyko puota, suruošta 
Jono Rutkausko gimtadieniui 
paminėti. Puotoj dalyvavo 
daug giminių, draugų ir pažį-

su žmona. J. Vasiliau'skas su 
žmona, J. Astrauskiene, O. 
Astrauskienė su dukterim, F. 
Yurgutis su žmona ir 'kiti.

Vakaras praleistas labai gra 
žiai. Po užkandžio ir sveiki
nimų J. Rutkauskui dar su
nešta ir dovanų. Jonas ir Ma
rcelė Rutkauskai neseniai pi- j 
rko namų nuo J. Astrauskie
nės. Abu yra darbštūs. M. Ru- 
tkau'skienė priklauso Moterų 
Sųjungos 54 kumpai. Augina 
dukterį Margaretų ir sūnų Jo
nų.

Ilgiausių metų! O. Y.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų iSmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi rai Savings an<l Ixxvn insunuicc Corp., Waslilngton, D. C.
OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo 9 v. ryto lkl 5 v. T. 

Pirmadieni. Ketvirtadieni lr SoStadienĮ nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joseph F. Gribauskas, 8ec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

OR. P. J. REINAR
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — Wentworth 1612.

Rea. — Yards 3956 
0F180 VALANDOS:

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

pagal aatartį.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARda 0994 
Res. Tel. PLAaa 3200

Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien%

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGUOS NARIAI

Reikalinga Pastaba
Ncž'nia, dėl kokios priežas

ties mūsų 'korespondentai-tės 
dažniausia viskų taip švelniai 
aprašinėja. Rodos, nėra nieko' štamų, k. a. J. Blush su žmo- 
pastebėti. O aš kaip tik ir ma na, J. Banisli su žmona, J.

Micbigano senatoriaus du'ktė, Barbora Vandenberg ir John 
\V. Ibtilcy, kurio tėvas buvo senatoriaus oponentas nomina
cijose 1928, (Kiskelbė sužieduotuves. (Acme telephoto)

Atliko Naudingą 
Darbą

Lapkričio 29 d., Balkų na
me M. S. 54 kp. narės: O. Kiu- 
berienė, V. Marazienė, R. Va- 
litkevičienė, A. Laurinaitienė,
P. Medonienė, M. Gustaitienė,
O. Banionienė, M. Uždavienė, 
K. Dailidienė, O. Kremblienė,
O. Jurgutienė, viešnios A. 
Kaminskienė su dukterim ir 
A. Janiflnienė su sūneliu bai
gė siūt vargšams sukneles. 
Trys atneštos pasiūtos iš krau 
tuvės, o dvidešimts septynias 
moterys pasiūvo; dar kurios 
pridėjo po apatinį užvalkalų 
(kelnaites ir kaspinaičius). 
Besiuvant Vincenta Marazie
nė išsitarė, kad šiandien su
eina 24 metai, kaip vedus. Su
sirinkusios sudėjo lin'kėjimų 
Marazienei ir jos vyrui.

Ačiū Banionienei ir A. Bai 
kienei už priėmimų, vaišes ir 

Į leidimų kambarių siuviniui, o 
O. Kremhlienei už sukirpimui.
Susirinkusios siuvimu paten-:; 
kintos ir užsimojo daugiau ' ♦ 
dirbt panašių naudingų dar-j j

J

ALEI ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

KLAUSYKITE

New City Furnitm Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADTENTO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 

WSBC — 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

•a

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Rea. Tai. GROvehiU 0617 
Offiee TaL HEMIock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7—S vak.
Ketv ir Nedėliomis

2423 W. Marųuette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBO*

4645 So. Ashland Avenue

OITSO VALANDOS!
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.

Nedėliomis pagal aa 
Offlee TaL YARda 4717 
Namų TaL PROapaat IBM

Tat n A Mai ClM.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Ynlandoai 1—3 popiet ir 7—8 v »

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

ma RBPahSo 7868

Offiee Phone Ree ud Offiee
PROapect 1028 8869 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-6 vak. CANai 0766

OR. J. J. KOWAR
(Trumui)*} 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago
Traėiadianiaia ir Sekmadieniai*

▼ei YARda 6921
Rea* KENwood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36 
756 VVest 35th Street

Ofiao Tel VTRvinia 0086 
Residencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. lf.

Revideaeija
8989 So Claremont Ava

Velandoe 9—10 A lf. 
Nedaliomis na<r«l sutarti

Tai flANa) 0967
Rea. Tel PROsneo* <666

DR. P. Z. ZALATORIS
GVDVTD.TAS TR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rerideneii* 6600 8o. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. rvto iki 3 popiet 

6 llr. 0 vslrsre

Tel VARds 2946

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 Sn. Ashland Ave.
arti 47th Btrss*

▼ei • one 9 rvto iki 6 vakare
nsraa! vKfsrt!

OR. V. E SIEDLINSnnirn*v*i
4143 South Archer Avenui 

▼eUfaaaa Lafavette MM
Antradieniais Nstvirtedianiafa b 

®ss,k*»6!^iaiv
4631 So. Ashland Ave.

Tai YARda 0994
Pirmadieniais. Traėiedieniafa b

-J
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Penktadienis, gruodžio 1, 1939
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'AS JAUNIMO VADUS MEILES LAIŠKAS
*■* Dabar rudens nuotaika švais bet jis to jau negirdėjo ir tę- 

tėsi Chicagos skersgatviuose, sė toliau savo laišką; 
nors sau'ės spinduliai, atsi- ,
minę indėnų vasarų, nialo- 

1 niai šildė, bet šiurpus vėjas 
, šiurino ant šaligatvių popier- 
; galius, šiaudelius, pakelda- 
I mas su dulkių milijonais ir 
užžerdamas praeiviams akis.

Balsvi reti debesėliai ritosi 
iš šiaurės j vakarų puse, at
nešdami kartu šalčio pirmą
sias žymes. Toks tai ankstv-i

PASIKALBĖJIMAS SU
M. PRELATU M. KRUŠU
Kun. M. Krušas yra pirma 

lis lietuvių prelatas Ameriko
je. Jis yra daug savo inicia- 
lyvois įdėjęs į jaunimo ir ki
tas organizacijas, daug rūpi
nęsis pašaukimų auklėjimų.

Štai keletas jo minčių jau-'gį kita. krapštydamas vėjo . , , »• «
lino organizavimo klausimu. , j žertas į akis dulkes skubiai ..
ain «enal nrelate dirbote « . o i i • jveiks- Dau# lsheJa »aWzių
alp senai, prelate, dirbate 2e„ge na,.k.. o gal kas J« konl^imentUi sutaria kada ki.

u jaunimu? qaukia, jj paskambins te- sūsiti|[ti -r kur
lefonu?Tuoj atvažiavęs iš Lietu- 

Įvog įstojau į A.L.R.K. Kusi- 
| vienijimą Baltimorėje ir su 
jais dirbau. Studijuojant ma
žai teko susidurti lietuviško
mis organizacijomis. Baigiau 
Sv. Stanislovo kolegijų Chi- 

Įcagoje ir po to St. Mary’s se
minarijų, Cinncinnatti.

Daugiausia teko dirbti su 
Vyčiais Chicagoje, aštuonio
liktoje kuopoje, kuri tuomet

n

■u. opoj siaučia karo audra. Įniršę žmonės kovoja prie? 
vienas kitų, kažkokiu saditišku pašėlimu naikina visa, ką per 
paskutiniuosius dvidešimt metų statė. Karo siaubas palie- 

Then varne to me the sad- tė ne tik kariaujančius ar jau nukariautus kraštus, bet ir 
ness ot' Byron and Lermon- tas valstybes, kurios visomis išgalėmis stengiasi nuo karo 
tov, and longing for the mi-, pasišalint, kurios stengiasi išlaikyti taikų.

T ati negalėjo šis karas nepaliesti ir Lietuvos, kuri jos 
nelaimei taip glaudžiai apsupta galingų ir gobšių kaimynų.

raculous m&gnificaitee and 
august richnesa of so called
uncultured lite of farmers on Užplūdo jų karo pabėgėliai, kuriuos, žmoniškumo vedama, 
the plains of melaneholie Li- 
thuania, sad Russia or care- 
less America.

Lietuva turi išlaikyti, pagaliau, ir atgauto Vilniaus krašte 
dalys pareikalavo daug pinigo ir duonos. Todėl, tikime, 
sunku dabar Lietuvoj.

Jau ir radijo baigė patilai- Buvo laikai, kai m ūsų tėvai, pradėjus aušti Lietuvai
vas lapkričio 19 dienos rytas. | G&S tranKlluot1’ nk Pranese; laisvės aušrai, kūne įvairiausius kariuomenės būrius ir ren- 
Sekmadienis. Petrukas vienų į zin‘a8/r visokms skelbę keĮįautį kovoti už jo8 laisvę. šiandie to reikalo nesima- 

1 mus, bet jis (lai rase. Kasė paga,|įau> šiandie niekas ir negalėtų reikalauti kad mes, 
jaunieji, eituinėm už Lietuvų kovoti. Tačiau šiandie mūsų 
jaunųjų pareiga būtų padėti saviesiems broliams ne tik 
moraliai, liet ir inaterijaliai. Juk neatsirastų mūsų tarpe 
nė vieno tokio kietaširdžio, kuris galėtų praeiti pro stovin
čių gatvėj, nuo šalčio pamėlynavusių ir prašančių išmaldos 
motinų ar mažų sunykusių mergaitę. Sudrebėti turėtų kad 
ir kiečiausia širdis ir tiestus į kišenių skatiko, kad ir šyk- 
ščiausia ranka.

rankų įsikišęs į palto kišenę,

ji iši os šįryt jam visai

daug ir apie viskų: kų galvo

— Po šimtas kalakutų, iš 
kur tas sutepimas! GaĮ^ jau

trumpos tebuvo. Vos tik pra- buvo ant popierių.
dėjo svajoti apie Norų, o čia 
jau ir “Ita misse ėst.“ Gat
vėje galima daug laisviau ir 
drąsiau mąstyti.

— Po galais, vakar -neiš
mokėjo algos. Būčiau dabar 
galėjęs ją aplankyti, kartu 
papietauti, padžiūgauti, širdį 
nuraminti. Vakare gal kur /

Prakaito lašai prasimušė 
kaktoje, sunkiai atsiduso, už-1 motina 
siidegė naują cigaretų ir pra
dėjo viską perrašyti ant kito 
popierių. Pagaliau padėjo pa
skutinį tašką.

buvo pirmoji kuopa ir turėjo' teatrą būtume kartu nuvažia-
apie 200 narių. vę. Ką gi daliai- be pinigų
Kaip dabar Tamstos para- ve*k^ P01 dieną, kur pasidė
toje Vyčiai d.’rba?

Šv. Jurgio parapijoje vei- 
:ia ir Sodaliečių ir Vyčių kuo .\,ul.is-ižengv8 į savo ka,„|„, 
.Kie. Tiesa, Vyčiai buvo šiek | rį J# Hr<|is jaut6 vi(,„atv„> 
,iek apmirę, bet mano pade- „ll,,l),„i„ln,L žingsniav(, ske,._ 
.čjai pastaruoju laiku vėl iš- kall,barį> iail,as k,„
judino, darosi aktingam,. 8iuo nlomentu nusitvcrti, ku„ 
At dabar prelatui netenka nuairaiuinti.
..U Jaunimu dirbti? — parašysiu Norai

Tik prižiūriu veikimą. Dirb laiškutį, kad negalėjau atvyk
ti su jais kartu nė nemokė- ti. Bet turiu labai gražiai pu
riau, dabar jie jau kitaip rašyti, jausmingai, reikšmin-

ti?
Susijaudinęs pusgarsiai mą

stydamas smarkiai užtrenkė

r

Lietum Skautu Skyrius
SKAUTAI — DIEVUI IR Į koj vaikuuiams jau yra hib 
TAUTAI leriškas bundas 5r,komunistą

“Jaunieji pionierai.“
‘ Kų mes turime daryti, kad 
palaikytumėm mums brangių 
demokratijų ir krikšuioniškų- 
jų dvasių savo vaikučiuose! 
Atsakymas vienas. Lietuviai, 
mes turime daugiau domėtis

Europos diktatoriai nepasi
tenkina panaikinę savo kraš
tuose skautus ir jų vieton 
įkūrę organizacijas, kurios 
niekina Dievą ir krikščionis- į 
kųjį gyvenimą — niekina tų . 
filosofijų, kuri mokina mus

Juk ir Lietuvoj dabar, ypač Vilniaus krašte, neviena toleracijos, broliškumo ir ki I Skai^ll aukleJ1Inu’ geriau su- 
ina tiesia sudžiuvusias rankas į praeivį, kad jos alka- į gyvybės įvertinimo sipažinti su jų programa ir

nūs vaikus sušelptų. Ji tiesia jas ir į mus, į viso pasaulio

raidžia, kitaip veikia ir ki
taip kalba, negu mūsų veiki
mo laikais. D be to, jau il

— Bet iš kur gauti tos 
spalvos vokų. Ten via tokių 
gražių žalsvų finuos voktiių.

lietuvius ir laukia ir tikisi, kad neužmirš jos jos kraujo 
žmonės. Tad mūsų, kuriuos sukrato žmonių kančios, kurių 
ausis pasiekia skausmo aidas ir kurių širdis suminkština 
nekaltos ir skaudžios ašaros, ar galėtų mūsų nepasieki i mū
sųjų brolių pagalbos šauksmas. Argi mes, kurie džiaugia
mės laisve ir skalsiu duonos kąsniu, galėtumėm užkimšti 
ausis ir pagailėti atliekamo skatiko.

tų gyvybės įvertinimo.

Ne. Jie nepasitenkina mo
kydami savo vaikučius kažko-

«, leisti savo vaikučiams prisi
rašyti prie skautų.

L.R.K. sus-mas jau paruo-

• • J • tVUOIDGerai, juos panaudosiu, uztu-. „ v. . .
• ves firmos vardu* o adre ’ Birmą gražų ziagsių ir gerus norus parodė Chicagos 

sas^gali palikti ' jaunuo‘al kuopa suruošdama pramogą, kurios pel
nas skiriamas vilniečių šelpimui. Galėtų ir turėtų tai pa-

Bet kaip tik ‘ant nelaimės 
pasipainiojo draugas Anta-

gai, taip, kaiti iš jo galėtų 
įskaityti mano sielą, mano vi
sus pergyvenimus ir jausmus, 

sveikata ir energija išseko, i Petrukas ilgai rinkosi po-
Alane pavaduoja jaunimą ge- pierį laiškui, pagaliau pasi- Į __  That’s right
rąi pažįstą kunigai Petraus- rinko žalsvą su M. gražiu

daryti ir kiti jaunieji, ypač Vyčiai. To reikalauja nę tik 
patri jot izmas, kurį mes, pagaliau, galim nevienodai supra- 

nas ir. pasijuokė, kad inteli- bęt pats žmoniškumas.
gentei mergaitei taip nepado-j Tenelieka nė vieno lietuvio jaunuolio, kuris atsižadėtų 
ru siųsti laiškų. Į kų gi pa- ar nepanorėtų kuo nors prie savųjų sušelpinio prisidėti.
našu, jau pats vokas su dė-____ - __ „__________
me, o ką ras laiške! Kaip gi — Deja, neturiu. Bet pas ja. Ji jau ir dabar su ortai- 
dar gali pagalvoti apię tave? mane yra -4’usvų, dribai- ru- viu skrenda atostogų pas tė- 
Aš taip nesiųsčiau. dens metu jie'dar geriau tin- vėlius į Hartford, Conn. J

— Kas daryti, galvoja Pet-Į,ka> »•«•? nuotaik« ir P0P'"- «faži ir Ul>ai »«(“"*•

ras. — Nesiųsiu, bet patele
fonuosiu ir perskaitysiu tą 
laišką.

— Please eonnect me with 
Kenosha 1783.

kio nesąmoningo Nietsches šė lietuvių skautų programą 
mokslo, kuriuo skelbiama ne-' ir rūpinasi suorganizuoti 
apykanta, silpnesniojo naiki- ( skautų grrupes tose parapijo- 
nimas etc. Neužtenka jiems, .se, kur dvasiškija ir parapi- 
kad toks nemoralus vaikų I jiečiai reikalaulja. Vyskupas 
auklėjimas būtų jų valstybėj, Shiel pritarė skautų organi- 
bet tų mokslų stengiasi įdieg- ‘ zavimui parapijose, 
ti ir mūsų vaikučiams Ameri-, Raginame visas parapijas 
koj. Jie žino, kad, norėdami organizuoti L.R.K.S.A. Ame- 
turėti didelį pasekėjų skaičių kos skautus ir prisidėt prie 
Amerikoj ateityj, jie turi tautos ir tikėjimo statymo, o 
pradėti nuo vaikučių. Ameri- ne draskymo.

SCOUT SHORTS
Scouts of Troop 286 have 

pledged to have a “mass ad-
vancement.’’ The entire troop 

ris ir vokai. I Negaliu susikonipromituoti wi„ tak(J (he Boar(1 J, Re.
- Bet, Antanai, kad aš - dar IMT rašysiu. ! vi(JW exaildnation on 12

laiškų parašiau ant žalio po-; Petras pasiskolino iš karto
pierio. Reiks perašyti visus 6 12 popierių lapų ir du voku,

while Scoutmaster S. Serpe- 
tis is working eveniogs.

TOOLS WANTED

rinko
kas ir Gaučis. Šiais laikais ( ženklu. Stengiasi kuo rimčiau- 
klebonai tenka rūpintis visais šiai nusiteikti ir dailiausiai 
parapijos tvarkymo reikalais, parašyti. Tik mintys sunkiai 
o asistentams — parapijos'klijojasi.
organizacijoms. Ir nuo vika- ‘ — Ne, taip negalima, pra-
ry energijos ir sumanumo 
priklauso organizacijų veiki
mas.

dėsiu ant kito! Ir tų skubiai 
suglamžo ir. numeta į šoną. | 
taip, kad kol pradėjo rašyti, j 
kol uždėjo datą ir tinkamus ( 
kreipimosi žodžius, jau gulė- j 
jo po stalu suglamžyti keturi1

— Line’s busy! Never miud!
— Užimta, gal būt kiti jai 

skambina. Reikia rasti išeitį. 
— Nueina pas savo draugą. 
— Antanai, ar tu turi žal-

pusiapius.
— Et nieko tau nereiškia, 

Petrai. Juk to veidą gera 
mergaitė! Popiet perrašysi.

— Teisingai sako Antanas, 
reikia perrašyti, ji išauklėta 
turtingo švediško prekybinio-

kad sugadinus nereiktų dar 
bėgti ieškoti — - ir po pietų 
sėdėjo pusantrosI ...prie perrašinėjimo.

Man teko būti liudininkų
šio “milžiniško darbo’’ ir pa
galvojau, turbūt, ištiesų ne

Kokiu būdu būtų geriau 
iuorganizuoti Chicagos
studentiją? . .

popieno lakstai.
Nepatarčiau organizuoti Į _ ()^ gal tiktų ge.

prie parapijų, nes čia ir taip riausiai pradėti: 
apkrauta visokiais veikimais.j J-Įer hair were jet black 
ParajHjose butų galima suor- and |M1(. eyVS were dark and 
ganizuoti alumniečius. Al ūsų beautiful? but iįfeb.SH an,j 
parapijoje jie veikė. mocking.

Geriausia būtų Chicagoje ! Ne, ne, geriau įrašysiu vic- 
suorganizuoti vienų kolegijų , toj beautiful žodį “nivste- 
ir uuiversitetų studentų kuo-, rious.’’ Ir vėl drasko-ir pra- 
pą. O kai ši išsiplės, galima dedu iš naujo. Daugiau susi- 
grupuotis pagal kolegijas, jei j kaupia ir nulinksta ant sta- 
t.ik atsiras atitinkamas narių'lo. Radijo baigė griežti aim-
skaičius. Parapijose būtų ga
lima kalbinti narius įstoti į

fonijų ir pradėjo gausti var
pų aidai, o po to protestan-

bendrų Chicagos kuopų. A. S. tiakos giesmės ir pamokslai

Have you an extra haminer, 
saw, plane, chisel, paint bru- 
shes or any tools that you 
don t need? Our Boy Scouts 
are sorely in need of tools 
for various projects that 
they are undertaking. Your 
contribution will add great- 
ly in keeping the boys off 
the Street aud busy with han- 
dieraft work that they want 
to do. BE A GOODFELLOVV. 

NORTH SIDE BOYS I If you have any tools to do- 
WANTED nate, please notify any Scout

niaster or call Hayiuarket 
A few viuancics are op. n 3555 a Sc<jut wilj

for boys 12 years old or over cajĮ for them.
to join the Ecy SScoųts of 
Amerika. Blay while you 
work. Conųiensation: A good A very inųiortant Koout- 
tinie, a better boy and a bett- mastei-’s ineeting will be beld 
er future. Apply to; C. Her- Tuesday night at 8:30 F.M. 
petis, Scoutmaster Troop 167, The foltowing Scoubnasters ’ 
1710 N. Honoe St. and couimisMoners are asked

--------  to be present: Al Rudis, Ed.
All Biovideace of God Daujotis, John Rakauskas.

1 Scoųts wilJ meet at 8:4ę ^A.M. Julius L. Rodą, John darkau 
Sunday in conipJete uni forui 1 akas, C. Serpetis and J. dve- 
for mass aud connnunion.! das J r. The niceting will tuko 
Scout* are asked to attend place at the hoin#* of J. B.

Rakštis, 1906 So. Halsted St. 
/

to advance one step higher 
in the Scouting rauk.

Alany of tlie boys will lea- 
valandos! ye Įoni()I.row fuJfįll one of 

the First Class Scout reąuire 
ments — a 14 mile liike.

ko dukrelė, dabar lanko Mar- štukos parašyti meilės laiškų
ąuette universitetų, tus kole- ir kad būtų daug geriau, jei

svų mažų, bet švarių vokelių, gijoje anglų kalbos mokyto- algos būtų laiku išmokamos.

-- -------------- i) yr-

NDKTHWESTERN HOLDH I()WA TO A TIE. Kimnick of lowa (24) makes a guin 
over the line at tackle in the evenly fought gatne with Northuestern. One of the closing 
gailies of the Big 10 seasoą. Cutlich of Northwestern made the tackle. (,Acme Photo.)

i'the parish dinner the šame 
I evening in uniform.

J. Švedas Jr. and Julius 
L. Rodą are taking charge of 
the North Side Troop 167

Kol maži buvom, tėvai mus 
sergėjo. Kai užaugome, Die
vas įsakė sąžinei raus sergė
ti. Klausykime to vadovo.
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Penktadieni*. trruadžin 1. 193.9 DRAUGAS

SPORTININKŲ dus. Pereito trečiadienio žai-
SUSIRINK1MAS dimuose Aliee Manstavičius 

1 sumušė Anastasia Vaiauis 
aukšto žaidimo skaičių 158,

Chicagos ir apylinkės spor
tininkai, promotei iai ir visuo 
menės veikėjai kviečiami atsi
lankyti j Gage Park, 55th ir 
Western ave., pirmadienį, 
gruodžio 4 d., 8:00 vai. vak.

Bus organizuojamas komi
tetas, kuris vasario 3 dienų, 
ruoš dideiį parengimų, kuria
me dalyvaus Lietuvos basket
boliuinkai, Chicagos lietuvių „ , ......

baskctbulininkų rinktinė į '"divUual

ir visi žymūs lietuviai sporti-f A. Manstavich, N. S.
inkai. Pelnas bus skiriamas I Ann Woicek, Marą.

padarydama 163 punktus ir 
naujų rekordų. Ligi šiolei A. , 
Manstavičius stovi pirmoje J 
vietoje su aukščiausiu nuo- i 
šilučiu 137.1, antroje vietoje 
stovi Ann Woicek su 127.4, 
trečioje vietoje Sofia Peru
tis su 126.4.

(ilniaus lietuvių šelpimui.
Jau gauta dykai stadiju- 

mas, kur galės tilpti 5,000 
žmonių ir tikimasi, kari šiame 
parengime lietuviai labai ge
rai pasirodyų.

Komisija manoma sudaryti 
iš virš šimto asmenų, kad 
pasiekus visus Chicagos lie
tuvius. Lietuviu.

S. Perutis, Bridg.
M. Daunis, Cicero 
Adele AVoicek, Marą. 
A. Razbud, Bridg.
Ella VVoicek, Marą.
M. Brazauskas, VV. S. 
H. \Yoicek, Marą.
H. Sadauskas, Bri.

Stovis

137.1
127.4
126.4 
1244
120.2 
117.
115.4 
115.3 
1,13.2
111.5

(domūs Amerikiečio 
J. Latvio Pergyvenimai

(Tęsinys iš 3 pusi.)

L VYČIŲ BOWLING 
LYGOS STOVIS

AVest Side 19 8
Marąuette B 17 10
Marąuette A 13 14
K ol‘ L Press 13 14
North Side 10 17
Brighton Pk. 9 IS

Žaidimai Vyčių Lygoje ei
na visu smarkumu. W ‘st 
Sides tymas dar vis laikosi 
pirmos vietos, bet Marąuette 
B tymas žada neužilgo pavy
ti. VVest Sides žaidėjai turi 
geriausius žaidėjus asmeni-

JAUNIMAS STOJA J ROSE
LANDO KUOPOS KOMI
SIJŲ DARBĄ

Roselando Susivienijimo 33I
kuopa išrinko vietinę finansų 
revizijos komisijų ir davė tai 
'komisijai pilnų autoritetų 
įteikti kuopos iždininkui fi
nansų knygas, ir jam nusprę
sti, pagal Susivienijimo kon
stitucijos, kokiu keliu pinigi 
nę tvarkų vesti. J. Chutra, 
Jurgis Saniulionis, J. Las- 
tauskas, Edmundas Kancevi- 
čius ir Jurgis Smulkis mie
lai apsiėmė tų darbių dirbti. 
Pirmininkas Petras Nedveras 
prisidėjo prie šio veikimo.

Eootball Player Shot ln 
Co-ed’s Room

VValter (Bud) Lyons, 21 
year old fuubaok on Colora
do State College football 
team was shot and critically 
\vounded in the room of Lois 
Van Norsdel, a soplioinore 
wbo bad been keeping com
pany witb the football star_ 
The shooting took place a 
short time before the team 
left Fort Collins, Colo. to 
play the finai game of the 
season against Nev Mexico.

(Acine Telephoto.)

IŠ LIETUVIŲ STUDENTŲ 
KLUBO VEIKIMO

kiekvienais metais 
taip ir šių mokslo metų pra
džioj, Lietuvių Studentų Klu
bas išsirinko naujų prezidiu
mų. Pirmininkū išrinktas 
John Balanda, vice-pinninin- 
ku — Blanche Stann, sekre
tore — Julia Rachens, “ser-

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

— 1 V Y K S —

SAUSKLJANUARY 21 D„ 1940 METAIS

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

žadino pasiryžimų ir pašto- MiRE L. SKRBEC 
vumų, prisirišimų ir meilę, i Pirmadienio vakare, 

lr daug reikės to pasiryži-* širdies atakos, mirė 
mo, nes numatyta daug kas
nuveikti. Jau vien dėl to bu
simo vakaro ne vienam ten-

geant at arms” — William 
Chanu ir kaainioke -r Isa- 
lielle Barr. Perėmę vadovavi- 
m, i savo rankas, jie, p^.
pasiryžo parodyti, kad

nno 
žynius

golfininkas L. Skrbee, 1022(1 
So. Perry Ave., Roselande.

Paskutinaisiais dviejais nie 
tais ė.jo “golf professional” 
pareigas prie Euelid Hills 
Country klubo. Turėjo dide

li'

Petras Nedveras ir Jurgis 
niam žaidime, bet kadangi1 Saniulionis seniai yra agita- 
ši lyga yra “Handicap” ly- vę kuopos susirinkimuose, kad ,dalykus, kurie atrodė esu jau 
ga, todėl ir paskutinės vietos įtariai prisilaikytų prie kon- [tobulai išvystyti, 
tymas turi progų sumušti ir ! stitucijos ir bizniškos tvar- 
geresnių žaidėjų tymų, nes kos. Ponas Chutra, Roselan-

galima patobulinti net ir tuos:

jiems vis tenka gauti 
lį priedų (handicap).

dide-

Asmeniini (individual) VV.
Side visi penki žaidėjai ran
dasi pirmos dešimts geriau
sių žaidėjų eilėse, kaip sa
kantis stovis parodo;

Individual Standing 

(First 12)

ius, W. S. 183.18
mstavičius, N. S. , 182.2 

Mleris, W. S. 176.9
.orkus, W. S. 174.19

Balchunas, W. S. 173.2 
Neffas, Press 169.5
J. Keserauskas, Mą. B. 167.16

do biznierius, ir buvo prisi
dėjęs prie minčių kuopos pa
gerinimui. Šie nariai veltui 
kovojo dėl savo' idealų. Na
riai jų minčių, rodos, pilnai 
nesupratę vis atmetė.

Viename susirinkime disku- 
savo būdus, kurie labiau su
artintų jaunimų ir senųjų 
kartų; po oficialios susirinki 
mo dalies ieškojo, kurie iš jų, 
t. y. iš narių turi daugiausia 
(tos nepakeičiamos lietuviškos

j dvasios ir galėtų, numetę sa- 
Prie šio darbo dabar pri- i vo kasdieninies rulnuž, atvaiz-

sidėjn jaunimas: J. bastaus- duoti savo tautiečius, kurie' įtkas, Edmundas Kuncevičius atvyko į Arnerikų, tų laimės
ir Jurgis Smulkis. Jų yra šio- šalį, prieš Didįjį Karų. Mat,

Balutis, Mą. A. 
Stankus, W. 8.
B. Cburas, Brighton 
Petrošius, Mą. A-

167.14
166.10
163.15 
161.13

kia mintis; Jeigu nariai pil-priliko artistus mūsų būsimam 
■nai supras diskusijas apįe, vakarui, gruodžio 17 dienai, 
.įteiktų įnešimų, jie mielu no- naujuose Dariaus ir Girėno 
ru priims tų įnešimų jeigu ^rūmuose.

Kitame susirinkime turėjo 
pasikvietę svetį su paskaitų. 
Taip jau valdyba nustatė: 
turime šviestis visapusiškai, 
t. y. turime rūpintis ne vien 
daile, vaidvlm arba finansi

|ai kuopos naudai. Su tokiu 
nusistatymu grupė jau
nuolių apsiėmė finansų revi
zijos darbų, nes jie patys 
turi pilnų supratimų kuopos
problemų.

Jie įteiks kuopai pilnų fi-1 reikalais, bet ir kultū-
nan.su komisijos rapirtų pir- I riniais bei studijų reikalais.

------------------------—■ moję gruodžio nedėlioję. Jų dau nuo senovės patirta.
L. Vyčių Merginų Bowllng rekomendacijos neturės nau- kad draugiškame susilmriine.

Dr. Manikas, Brighton 159.2

Lygos Stovis

Bridgeport, Iti kp. (i
Marąuette, 112 kp. 5
Brighton, 3|6 kp. 3
Nortb Side, 5 kp. 3
yyčių Koras, Apsk. ‘J 
Cicero, 14 kp. 1
Mest Side, 24 kp. 1

Merginų lygoje, kur
džia net septynios kuopos, 
žaidimai eina visu smarku
mu ir kas savaite merginų 
tymai padaro naujus rekor-

| jų permainų, bet susidarys P1'^' muzikos ir gardžių vaJ- 
p iš suorganizuotos senos tvar-'^9 atsipalaidoja visi nedrų 

kos ir prisilaikys pilnos kon- sumo, o kartais ir nesusipra-
'stitucijos dvasios. Komisija timo raiščiai (liet musų tar 
kviečia visus narius, o vpa Pp #*uo kartu jų nebuvo), 
tingai jaunimų, kad dalyvau- Todėl “the goriai eoimnittee 

‘ tų ateimui čiame susirinkime, | — pramogų bei kitų sueigų 
* kad susipažintų su komisijos organizavimo komitetas su

dariai ir padėtų jai įvesti rengė “party” buvusio pir- 
ivarkų, kuri sumažins 4fcrbi-' niininko Stanley Drigot gar- 

žui- 'ninku skaitlių, ir palengvinf ! bei. Kalakutienė pasotino m«-
'kuopos finansinę naštų.

Jurgis Smulkis, Komisijos

sų prozaiškai dideiį apetito, 
žaidimai sukėlė juoko, o mu
zika, užtvenkusi vibruojan

Pinu. čiom gaidom atmosferų, su-

ka atsisakyti nuo pasilinksmi
nimų, o vieton ti) turi moky
tis roles, lankyti repeticijas.
Tačiau pasiryžo — vakaras .lę pažintį tarp

/j. P. ' apielinkės golfininkų.
Chicagos

pino reikalingais raštais ir su 
(kitais amerikonais išvykęs iš 
Švedijote į New Yorkų.

Laivas, kuriuo plaukė ant 
laivius padangėse sukinėjau šonų turėjo nudažęs didžiau-
čius upie traukinį, kas kolei-! feiU Švedijos vėliavų ir didelę 
sius, ypač amerikonus, kurių! v<“liavų iškėlęs ant laivo stie
bus ę apie .‘7, labai bauginę. ■ bo, kurių stipria šviesa ap
lankų valdininkai tikrinę, švietė, kad trlaiviai matytų, 
kad tai lentų orlaiviai, bet' kieno laivas. .
už kelių minutų orlaiviai nu- Keleiviai buvo pilni baimės, 
sileido žemyn ir numetė kele-1 Mažai temiegoję, o kurie mie
tų bombų. Lenkai iš kulko- godavo, tai apsirengę ir dau- 

1 svaidžių paleido ugnį į vokie- ginusia ant viršaus laivo, 
j čių orlaivius, kurie dar nu-i New Yorkų pasiekę laimin- 
metė kelias bombas. Po to ja-' gni. J. Latvis keletu dienų bu- 
kilę į padanges ir dingę. Ke- vo apsistojęs Amsterdam, N.

: leiviai baimingai traukiny pru Y., kur ilgokai yra gyvenęs; 
leido tų laikotarpį. Ryg'ų pa-{turi seserį Onų Vnitkūnienę. 

Į siekę laimingai. Rygoje irgi1 Detroite, jei pavyks, užsi- 

atsisakė parduoti laivakortes; dės biznį.
aiškino, kad spalių pabaigoje, I J. Latvis sako, kad Vil- 

gal, galėsiu gauti, o čia dar niaus krašte būtinai yra rei-
rugs. pradžia 
susiradęs linijų,

Konsulas visgi
kuri apsiė-

kalinga lietuviams parama. 
Savieji turėtų siųsti 'kų tik

mė nuvesti iš. Rygos į Švedi-Įgali. Viskas Lietuvoje bus 
.jų. Plaukę nedideliu laivu. Ke-j priimta su didžiausiu džiaug-

Koresp.lyje net 3 kaltus vokiečių šar
vuočiai buvo sulaikę laivų, 
visus iškrėtę, apžiūrėję, kud 
a'merikiečiai ir kad nieko ne
siveža — paleidę. Vokiečių iš- 
bauginti nuplaukę švedijon, 
bet ir ten neradę pyragų. Vi- 

i sus amerikonus nuvežę į poli
cijos nuovadų, atėmė pasus 

i uždarę kambary, pastatę sar
gyba ir jau kalėjime po nak
ties buvo išėjęs naujas įsta
tymas, kad kiekvienas kelei
vis turi užsimokėti po 68 dol. 
karo taksų. Daugelis, turėda
mi laivakortes į abi puses, 
pinigų mažai teturėję. Pradė
ję telegramais saukti pas sa
vuosius, gi Latvis dėl pinigų 
neturėjo baimės, bet ipasas at
imtas ir neišleidžia niekur. 
Visgi susiradęs žmogų angli
škai kalbantį, išgavęs iš po
licijos leidinių išėjęs į 'miestų, 
Kur vargais negalais apsirū

pinu.

Svečiuose Pas
Kratavičius

Lapkričio 27 d. Ona Krata- 
vičienė buvo atsivožus pas sa
ve pavaišint sesutes praaciš- 
kietes: Motinų M. Viktorijų, 
M. Ccnradų, M. Laurų ir M. 
Felicija, kuri neseniai grįžo 
iš Lietuvos. Sesuo M. Felicija 
parodė nuotraukų knygų. Ti
krai laiminga, kad turėjo pro
gos tiek daug apvažinėt ne 
tik Lietuva, bet Šveicarijų, I- 
talijų ir (kitus kraštus.

Kratavičienė, būdama Lie
tuvoj prieš 'kelis 'metus, su ■.se
serim Felicija ir kitomis sese
lėmis turėjo garbės nusifoto
grafuoti su prezidentu Sme
tona, dalyvaut su u-to stu
dentais ir t. p.

0. Y., M. S. 54 k p. koresp.

OIUO VV1NS BIG TEN TITLE ALTHOl'GH BEATEN BY MICHIGAN. Ohio State beeame \Vestern Conference 
champs although they were beaten in the lašt few minutes of the Michigan game when Troško (55) carried the bąli 
over the goal line with Toni Harmon, center, warding off Magg of Ohio, lei't. Michigan won 21-14. (lAcm? Photo.)

SD1TTHERN CALIFORNIA BF^ATS NOTRE DAME 20—12. Lansdell (78) Southern California star ąuarter-lmek 
is shown coming over right tackle bringing the bąli to Not re Dame’s 2 vard line in the lst ąuarter. The Trojans stuv- 
ed off a lašt ąuarter rally by the Irish to win the intersei tional classic. (Acme Telephoto.)
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Daktaro Jono P. Poškos Biografija
Ur. Jonas P. Poška via iri-1- 0 |

męs Legečių kaime, Pašušvio* 
parapijoje Kėdainių apskrity, 
balandžio 4 d., 1889 metais, 
Lietuvoje. į Amerikų atvyko 
1909 m., gegužės pabaigoje ir 
apsistojo Chicagoje, Town of 
Lake apylinkėje, km- randasi 
Šv. Kryžiaus parapija.

Tais laikais taip pat siau
tė blogi laikai, bet jaunas Jo
nas nenusiminė. Gavęs darbą, 
dirbo ir mokėsi anglu kalbos, 
tikslu 'stoti j aukštesnę mo
kyklą.

1912 m. atostogų laiku, bu
vo paskelbtas pirmasis Ame
rikos Liet. Katalikiškos mok
sleivijos seimas. Jonas nudžiu 
gęs tuo nepaprastu ir neap
sakomai svarbiu įvykiu, sto
jo drauge su kitais bendra
minčiais Į darbų ir organiza
vo pirmų Kat. Moksleivių sei
mų ir jame aktyviai dalyva
vo.

Tais pačiais metais, rude
niop, Jonas P. Poška išvyko 
į Peru, Illinois, ir įstojo į St.
Bede College. Čia vėl drauge 
su kitais bendradarbiais or
ganizavo lietuvių skyriaus
klases, kurių dar ten nebu- kun. dr. Ig. česaičiu. 
vo ir uoliai lavinosi ne tik 1916 m. kun. p. Lapelis su- 
mokyklos paskirtame moksle, manė išleisti 'metraštį ir jis 
bet ir lietuvių kalbos, rašybos kvietė Jonų P. Poškų prisi- 
bei literatūros. Būdamas St. dėti .prie to darbo. Jiedu iš-
Bede C rašinėjo į “Mo- leido “Metraščio” knygų 433 metu,'kaip Cook County, West
ksleivį’ , Katalikų”, “Drau- puslapių. Negalima jį užmir- End Hospital, Columbus Ex- 
gų” ir kitus laikraščius. šti kaip? ir kitų (be pirmiau tension ir Mother Cahrini Ii 

Atostogų laiku grįždavo minėtų) katalikiškų laikraš- 
Cbicagon ir čia uoliai dirbda-(čių literatų - rašytojų bei po
vo visose katalikiškose orga-' etų. Jo kilnūs raštai nesykį 
nizacijose, o ypatingai jauni- puošė moksleivių “Giedrų” 
mo tarpe, moksleiviuose, Vy- (šio vardo sumanytojas;, ‘Vy-
čiuose; organizavo naujas Vy- tį’ ir “Moten; Dirvų”. Be- 
čii; ir Moksleivių kuopas jt lankant Loyolos universitetų, 
stiprino tas, kurios jau buvo kun. prof. Garvey, S. J. per- 
suorganizuotos. 1915 m. siun- 'skaitęs jo parašytas eiles an- 
čiamas Chicagon, dėl Amer.1 glų kalboje, viešai pripažino 
Liet. Romos Kat. Moksleivių Poškų prigimtai lyrišku poe- 
Susivien. 3 kp. (St. Bede ko- tu.
legijoj) paimti svetainę dėl Jonas P. Poška yra para- 
vakaro laike kalėdinių atosto- šęs apie 150 įvairių eilėraščii; 
gų, nuėjo pas moksleivių gerų
rėmėjų a. a. 'kun. F. B. Sera
finų, Aušros Vartų parap. kle
bonų pasitarti viršminėtų rei
kalu. Šia proga pasinaudoda
mas, kun. Serafinas prikalbi
no Jonų P. Poškų pasilikti 
Chicagoje ir lankyti čia mo
kyklų. Jo, ir vyskupo pataria
mas, 'stojo į Holy Name Ca- 
thedral College. Jonui įstojus 
šion mokyklon, suorganizavo 
lietuvių kalbos kursus ku
riuos vedė per du metu, tai 
yra kol baigė šių mokyklų.

Street teatre.
1917 m., sėkmingai su nt 

Sekančiais metais atvyko iš sižymėjimu baigė Holy Name kė tiek daug karštų, patrijo- 
Lietuvos kun. dr. A. Malinus-1 Cathedral College, išsinešda- tiškų kalbų Tautos Fondui ir 
kas ir apsistojo pas a. a. kun. j mas “Websterio” vardą, nes Lietuvos Laisvės Bonų par- 
Serafinų. Tuo laiku buvo va-,toje mokykloje jo niekias ne-
romas katalikiškos spaudos nugalėjo debatuose. Čia bū- 
platinimo darbas. “Draugas”, damas jau pasižymėjo kaip

nuo karo šelpime. Liūdinin-
r------- ---- ---------- ------- ........................................................ - kais gali būti keli dar likę
tuomet buvo tik savaitraštis1 gabus studijozas ir logiškas; darbuotojai iš tų laikų. Va- 

-------------------------------------------------------------------------------------- ------ 1 karais mokė matematikos, gra
Trv* CIt.UA* eooe matikos, anglų bei lietuvių 

kalbų.
1928 m. L. Vyčių seime 

(kaip jau buvo minėta) buvo 
išrinktas šios organizacijos 
centro pirmininku. Jam vado-

mokėjo nemažai skolų ir įsi
gijo naujų linotypų, gi orga
nizacija susilaukė daug nau
jų narių. Dr. Poška gyvu žo
džiu ir raštu ugdė ir stiprino 
tų organizacijų. Jam tai daug 
kainavo finansiniai, energija 
ir laiku. ,

Dr. Jonas P. Poška, gavęs glaudos, namų reikia užlaikv-
Medicinos Daktaro laipsnį, ne 
tik nepasitraukė nuo veikimo,

Dr. Tonas Poška

ir “Draugo” bendrovė pata 
riant 'kun. dr. Maliauskui, nu 
tarė leisti “Draugų” kasdien, 
tai y>a padaryti jį dienraš
čiu. Čia Jonui prisėjo daug 
dirbti reikėjo važinėti su pra
kalbomis, rinkti prenumeratas 
ir skelbimus, o vakarais kar
tu su kun. dr. Maliausku ra
šyti straipsnius ir korespon
dencijas. Prie dienraščio 
“Draugo” Jonui P. Poškai 
teko daug dirbti ir dar su 
šiais redaktoriais: kun. prof. 
F. Būčių (dabar vyskupu) ir

bei dainelių. Dar studentu bū
damas sulietuvino gražų vei
kalų “Seal of Oonfession”, 
bet nebuvo išspausdintas, nes 
tuo pačiu laiku kitas vertė
jas tų patį darbų padarė ir 
veikalų išspausdino, tokiu bfl-

mųstytojas bei gabus kalbė
tojas. Mano vykti seminari- 
jon, bet vėliuu tais pačiais 
metais vyko Loyolos univer
sitetan studijuoti medicinos. 
Čia be medicinos studijavo so 
cjjologtjų, politinę ekonomiją, 
logikų ir filosofijų.

1918 metais nutraukęs mok
slų stojo savanoriu Jungtinių 
Valstybių kariuomenėn. Pasi
mokinęs kelis mėnesius kariš
kų dalyki; Chicagos Univer
sitete, buvo pasiųstas į Camp 
Hancock, Augusta, Georgia. 
Toje vietoje siautė influen- 
zos epidemija ir Jonas nuvar 
gęs nuo mokslo, visuomeninta 
veikimo bei staigių gyvenimo 
permainų, nebeatsilaikė ir su
nkiai susirgo influenza, kuri 
vėliaus išsivystė į pavojingą 
plaučių uždegimų, ir nors la
bai sunkiai sirgo, vis dėlto 
.pagijo ir išbuvo tarnyboj iki 
karo paliaubų.

1919 metais sugrįžęs iš ka
riuomenės, tuojaus stojo at
gal į Loyolos Universitetų bai 
gti reikalingų medicinos mok
slui skyrių, bet pritrūkus fi
nansų, buvo .priverstas persi
kelti į Chicago Medical School 
kur buvo geresnės sąlygos. 
Šių mokyklų sėkmingai su pa
sižymėjimais baigė 1923 me
tais įsigydamas Medicinos 
Daktaro laipsnį. Įsigijo nema
žai praktikos iš klinikų, ku
rias lankė daugiau negu du

gontnėse.
Dar bebūdamas mokykloje, 

Jonas P. Poška aktyviai daly
vavo lietuvių katalikų visuo
meniniam veikime, kurdamas
Vyčių bei moksleivių kuopas. 
Jo pastangomis nemažai su“ 
organizuota ypatingai Vyčių 
kuopų. Patsai yra išbuvęs 3 
metus 24-tos kuopos pirminin
ku ir vienus metus Lietuvos 
Vyčių centro pirmininku. JJis 
nemažai kėlė ir moksleivijos 
vardų savo darbais. Yra iš
buvęs moksleivių organizaci
jos centro pirmininku- dau
giau negu du metu, taip pat 
centro raštininku bei kitose 
valdybos vietose. Jis organi
zavo ir LRKSA ir LDS kuo
pas. Nemažai darbavosi blai-

du jo veikalas tebėra rankraš-į vybės dirvoje ir Lnbdaringo- 
ty. Lietuvos Vyčių Chicagos je Sųjungoje. Be to, dar orga- 
apskričio chorui įprašant, jis nizavo ir stiprino Moterų Sų- 
sulietuvino didelį muzikai; Ijungos kuopas. Nemažai jėgų 
veikalų, “William Tell”, ku-i įdėjo ir į Tautos Fondų, or- 
ris jau buvo pastatytas Eiglit ganizuodamas jo skyrius Tė-

vynės labui. Gal būt nei vie
nas kitas kalbėtojas ’nepasa

davime, taipgi nAentSjnaien.s ' £ o '
n ii lrnn/\ cmlnirvArt I « ■ v,

vaujant, Vyčių spaustuvė at- plačiai dėstė ir aiškino ligo-

Šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir 
“Draugo“ ofise, 2334 South Oakley Avenue.

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
tyje, kad išvardinus aukoto-. Kiek Vilniaus Kraštui 
jus. Todėl visiems vienu žo-Ino- m 
džiu ačiū. !Reikes Naujų

Dovidonienė ir Šukienė pa- j Mokytojų?

Žinių - Žinelės
Kas penktadienį šv. Anta

no bažnyčioje esti novena j 
Sopulingųjų Dievo Motinų. 
Rytais, tuoj po 8 valandos šv. 
Mišių, 4 valandų popiet ir 
vakare 7 ir 8 valandų laiko 1538 So. Cicero Avė. Patar
tuos novenos pamaldos. Žmo- ^na visiems lietuviams pirk- 
nių į pamaldas nemažai lan- ti gazolinų pas savo žmogų.
kosi, nors galėtų būti dar dau
giau. Visiems patartina nau
dotis novena.

Ateinančio sekmadienio va
kare, parap. salėj įvyks labai 
gražus Labdarybės kuopos va
karas. Programoj dalyvaus 
Maskolaičių grupė. Bus ir ka
lbėtojų. Yra iš Lietuvos at
vykus Juzelėnaitė, mokytoja, 
agronome. Ji yra ir patrijo- 
tė. Ji pasakys kalbų labdarių 
vakare. Be to, dar žadėjo at
vykti ir kun. A. Linkus.

Cicero organizuojasi lietu
vių respublikonų partija. Lie
tuviai, organizuokitės politi
koje. Vieni kitus remkite, o 
laimėsite.

Ciceriečiai labai džiaugiasi 
padidėjusiu Draugu”. Jie 
žada uoliai darbuotis dienraš
čio “Draugo” vajuje, kad iš
platinus dienraštį visoje Ci
ceroje. Reikia pagirti brolį 
Šemetulskį, kuris taip gra
žiai ir uoliai darbuojasi ka
talikiškos spaudos reikale.

Sveikiname Matulaičių šei
mynų jų vedybinio gyvenimo 
sidabro jubiliejaus proga. Il
giausių metų. įjatulaitis yra 
parap. choro karys.

C. Y. O. klūbas turėjo ba
lių parap. salėj. Balius pasi
sekė. Nariai girtinai pasielgė. 
Pelno liko nemažai. K. Ž.

Brazauskų 25 metų sukaktis. 
Naujas biznierius. '
Labdarių vakaras

Lapkričio 25 d. Brazauskai 
minėjo savo 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį, šv. Mišias 
laikė kun. H. Vaičūnas ir lai
ke tų pamaldų, jubiliatams 
suteikė palaiminimų. Po pa
maldų, vakare, J. šemeto sve
tainėje prie linksmos muzikos

bet ir nesustojo mokęsis. Ji
sai savo liuosų laiku per 3 
metus studijavo Advokatūros
mokslų — American Law and Į 
Procedūra La Šalie Extension
universitete. Tų darė nemany-

dėlto, kad susipažintų •su A- 
merikos teisėmis.

Dirbdamas labdarybėje per 
ilgų lakių (likjjs daktaru), dr.
J. P. Poška daug pasidarba
vo prie pastatymo šv. Kry- gamino ir dr-jos Nekalto Pra 
žiaus ligoninės. Jis 2 metu1 sidėjimo narėms, kurios pa

prieš statymų ligoninės per 
Labdaringos Sąjungos seimus,

ninės naudų ir garbę mūsų 
tautai, nes daktaras besidar
buodamas buvo gerai susipa
žinęs su jų reikalais. Tai jis 
ir stovėjo už tai, kad vietoje šauskams, kurie taip gražiai
senelių prieglaudos, pirmiau ‘ išpildė savo dali's programoje, 
būtų pastatyta ligoninė, nes Ačiū Dainos Mylėtojų chorui 
ligoninė pati išsilaiko, gi prie- Į už gražias lietuvių liaudies 

dainas. Ačiū F. Miliauskui ir 
kitiems už aukotų duonų. 
Daug vietos užimčiau laikraš

ti, ir t.t.
(Bus daugiau)

------  ■■ P
ir gardžių valgių, daugybės 
jų draugų ir giminių, linksmai 
laikų praleido.

Jonas Šličkus senas Na'mų 
Savininkų, klūbo veikėjas, nu
sipirko gazolino stotį adresu

J. Šličkus ir jo žmona pri 
klauso prie Apaštalystės dr- 
jos ir prie kitų draugijų, tad 
jie kaipo biznieriai yra remti
ni žmonės.

sidarhavo bulvaruose. Jos su- ' 
rinko $35.00 aukų. Ačiū joms. 
ir visiems, kurie aukojo.

Vakarienė pasisekė viso-' 
kiais būdais. Kų ciceriečiai 
daro, visuomet iš širdies da-1 
ro. Todėl jiems ir sekasi.

Labai prašau visų, kurie 
dar nepridavė savo raporto į 
už vakarienės tikietus ar au- ; 
kas, ptiduokit į parapijos o- j 
fisų. Būsiu dėkingas.

Draugystės Šv. Antano prieš 
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 3 d. šv. 
Antano par. svetainėj. Prašo
me visų narių ateiti 'susirin- 
kiman, nes bus valdybos rin 
kimas.
Gražiai pagerbta
Kotryna Sriubienė

Pereitų šeštadienio vakarų 
netikėtai užėjome pas Sriu 
bus, kur radome susirinkusį 
gausų žmonių būrį. Tai buvo 
daugiausia giminės ir jų ge 
riausi draugai ir prieteliai. 
Tuojau susodino prie stalų 
ir prasidėjo vaišės. M. Sriu
bas tik bėgioja aplinkui ir 
vaišina. Aš, žingeidi moterisi 
klausinėju aplinkui kam šios 
vaišės. P. N. sako, gal, girdi, 
'kalakutines tebešvenčia, nes 
šįmet jos galima švęsti visų 
savaitę, o ponia M. atsake 
nežinanti. Tik žinanti, kad M 
Sriubas savo Katriutei nupir
kęs naujų šaldytuvų. Ir ding
telėjo man galvon: “Ar tik 
nebus šv. Kotryno»s diena?” 
Tiktai šiandie K. Sriubienės 
vardines švenčiam.

Štai Sriubas užima vakaro 
vedėjo vietų ir paaiškina šių 
vaišių tikslų. Tikrai mūsų 
veikėjos K. Sriubienės vardi
nės. Ir sveikinam visi iš eilės 
linkėdami ilgiausių metų, svei 
katos ir laimės. Linkėjimų 
daug ir nuoširdžių.

Pagaliau prabilo ir pati še: 
minin'kė, Kotryna Sriubienė. 
Dėkoja visiems atsilankiu
siems ir džiaugiasi turinti 
tiek daug drfiugų ir prieteliu.

Ir taip vaišės užsitęsė iki 
vėlumos. Viešnia E. M

Vieša Padėka
Širdingiausiai dėkoju sav u. 

parapijonams, vyrų, moterų1 
draugijoms, klubams, lietu
viams biznieriams ir profesi- 
jonalams už gausias aukas ir 
uolų pasidarbavimų parapijos 
vakarienei, kuri įvyko pra
eitų sekmadienj. Ypatingai 
dėkoju aukų rinkikėms, dr-jos 
Dievo Motinos Sopulingos 
pirm. M. Pasecfeienei, visiems 
šeimininkėms, kurios valgius

tarnavo prie stalų. Ačiū vi
siems, kurie taip skaitlingai 
atsilankė. Ačiū visiems prog
ramos dalyviams: mokyklos 
vaikučiams, benui ir jo vedė
jai seselei Salvatorai, . Bau- 
bkaitei, Saboniams ir Janu-

Penktadienis, aruodžio 1, 1939

Tikslių duomenų nėra. Ta- 
, čiau, turint galvoj, kad pas 
j mus 100,000 gyventojų vidu
tiniškai reikia 250 mokytojų,

■ o ten 200, tai atgautosioms 
sritims su apie 4<X),(MK) gyven
tojų, įimant drauge ir Vil
niaus miestų, reiktų apie 800- 
900. Ten lietuvi); mokytojų 
arba galinčių eiti tas parei
gas bus apie 300, dalis bus

• kitų tautybių mokvtojų, o trū- 
Ačiū parap. komitetui, trus- kumui paSa|inti jį ,iabartįnS8

Lietuvos teks pakuti į prad
žios mokyklas apie kokius

tisams, už uolų ipasidarbavi 
luų savo parapijos gerovei. A
čiū, ačiū! Dieve, atmokėk v i-! 250-300 
siems šimteriopai už visus 
gerus darbus ir aukas.

Kun. J. Vaičūnas, klebonas

zmcmų. (“U.”)

SKELBKITE^ “DRAUGE”

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais....................$2.25

NAUJASIS TESTA31ENTAS — Antroji patai
syta laidų, su kietais viršeliais......................................$1.50

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida- 
navičius. Autoriaus leidinys .......................................... $1.00

KANČIŲ LIŪDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

vertė Vetusius ...........................................................................$0.50
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis...........................................$0.25

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’*

21
Religious Chrislmas Cards

for S1.OO
(Add a few cents for postage and packing!)

Four Reasons Why You Shculd Order Now:
First, you receive a full dollar’s wortb, not only 12
• or 15 or 18 cards for $l.(fc) — būt 21 cards witb
• envelopes.
Second, there are 21 different designs in each box,
• sure to please, and ea.<*b card is exquisitely and
• beautifully made, a veritable artistic triumph. 
Third, these cards are distinctly Catholic, with pic-
• turės and scriptural texts chosen in full harmony
• with the trne meaning of tbe birtliday of the
• Christ-Child.
Fourth, by buying our assortinent you are giving a
• Cbri’stmas gift to tbe Christ-Child and to our
• struggling missionaries in tlie fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to tbe
• support of our missions.

As a Special Premitun, we are including a pro- 
fusely illustrated booklet of tbe life of BI. Genima 
Galgani, the Pas'sion Flower of Lucca.

Don’t fail to order now, at once! Cash mušt ac- 
company each order. For safety’s sake, we urge our 
friends to u’se P.M.O. or check when mailing. Ad- 
dress orders to:

MISSION PROCURE 
DIVINE W0RD MISSIONARIES 

Techny, Illinois



Penktadienis, gruodžiu 1, 19.39
Dosniausias Amerikos Lietuvis
Dosniausiu ^Amerikos lietu

viu, be abejones, visi pripa
žins Matu Norbutų, gyvenan
tį Cambridge, Mass., ir dir
bantį Swift kompanijoj. Jis 
yra kilęs iš Raseinių apskr.,
Viduklės para,p., Gylių kaimo 
Gimęs 1877 metais. Į Amerikų 
atvykęs ,1905 metais.

Lietuvių Bendrovėj, Ameri-1 pijai _ $100.00. 
koje, investavo (kurių jau ne- Naujos “Darbininko” lu- 
atgavo) — $8,000,00. tertypos fondui auka —$100.

\ ienam neturtingam pas- Lietuvoje seminarijai per 
kolino, kurių neatgavo na- ‘kun. P. Garmų — $100.00. 
mama įsigyti. — $3,200.00. j

Išleido (kunigu, vien,, klie-\ ™ukl,'“s parapijai, Lieta, 
rihą Amerikoje. — 3,000.00, , V<U4J $100.00.

Savo giminėms Lietuvoje S°- Bostono tik <5lku-u- 

yirš. — $3,000.00.
Pirkęs Lietuvos paskolos 

jonų — $1,100.00.
‘Pranciškonų vienuolynui,
.petingoje — 1,000.00.
Lietuvos nepriklausomybei

- -700.00.

Marijonams, Amerikoje — 
$150.00.

Jėzuitams Lietuvoje — 
$100.00.

Prisikėlimo Paminklinei 
bažnyčiai, Kaune — $100.00.

Tautos Fondui. — $100.00. 
Kun. J. J. Jakaičiui, Argen

tinos lietuvių kuriamai para-

šiai bažnyčiai •— $37.00.
Viso - $24,787.00.

Taigi, kas ras Amerikos 
lietuvių tarpe tokį turtuolį, 
Kurs viršytų Matų Norbuta?

| Matas Norbutas yra pavyz- 
■ dis pasiaukojimo Tautos, Paž-

•V h I ' ■!»

19 metų High School mokinys, Emil Hampel, sudužus orlaiviui prie Harvey, III. sunkiai 
susižeidė.

$1,500.00 Omam Koirtestinmfcanis
Lapkričio 19 d. prasidėjo “Draugo” skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj “Draugas” duoda $1,500 DOVANŲ vajaus 
kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai
tytojų skaičių.

Pirmoji dovana........................................$500.00
Antroji dovana ........................................$400.00
Trečioji dovana....................................... $300.00
Ketvirtoji dovana................................ $200.00
Penktoji dovana.......................................$100.00

Bus ir kitų įvairių dovanų.
Konteste gali dalyvauti visi liei u viai.
Šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Kata! 

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla. 
tinimo vajaus kontestininkus.

Kun. J. Mačiulionis, M.LC.
“Draugo” administratorius

i nyčios, labdarybės, švietimo 
Jėzaus Nukryžiuotojo Sese- rcjkalanls.

lems, Elmhurst, Pa. — $700. 
Vienam klierikui pageliojo

eiti mokslus, kuris dabar yra 
pasijonistas. — $600.00.

Lietuvos laivyno šėrų pirko , 
už — $500.00.

“Darbininko” paskolos bo- 
nų pirkęs už. — 500.00.

Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
parapijos bažnyčiai, Cambri
dge. — $500.00.

Paskolinęs vienai šeimai, 
kuri nėra atidavusi. — $500.

“Saulės” namams, Kaune 
— $200.00.

Dviem sesutėms stojančioms 
į vienuolynus — $200.00., 

Pagelbėjo vienam klierikui, 
Lietuvoje — $200.00.

Prisiminti tokį pasišventėlį 
ypač svarbu dabar, kai nuo 
krašto iki krašto pasigirdo 

' balsas, šaukiantis į talkų Tau
tai ir Bažnyčiai.

Mūsų tautos himnas sako, 
kad mes sau stiprybės semia
mės iš praeities. Bet galime 
semtis sau stiprybės ne vien 
.iš Vytauto ar Gedimino laikų. 
Ir dabartinių laikų uolieji tė
vynainiai mus gali paakst nti 
prie didesnio aukojimosi Tau
tos ir Bažnyčios labui. Matas 
Norbutas visus mus gali prie 
to paakstinti.

Džiaugsmas prailgina žmo- 
j gui gyvenimų. — Ekli 30, 23.

Kur Dayto’o Lietuviai?
Kiekvienas susipratęs lietuT 

vis šiandie džiaugiasi istoriniu' 
įvykiu, būtent atgavimu mūsų* 
sostinės Vilniaus. Kur tik gy-! 
vena didesnis skaičius lietu- 
vių visur tas klausimas dabar 
ant lūpų, visur šaukiami susi
rinkimai, sakomos kalbos, tei
kiama skubi pagelba suvar
gusio ir dar apiplėšto krašto i 
gyventojams Vilniaus krašte, i 
Bandoma net ir iš svetimtau
čių gauti dolerį, kitų ir pa
siųsti į Vilnių, kad nuo nus
tūmus l>ado šmėklų nuo suvar
gusio lietuvio vilniečio natrių 
durų.

Bet kur Dayton lietuviai f 
Kur jų veikėjai? Ar jie nėra 
girdėję to fakto? Kodėl jie 
nesurengia susirinkimo, pra
kalbų, nesuteikia paramos vil
niečiams ? O gal, bijo Hitlerio, 
ar kito'kurio diktatoriaus, kad 
tyli, lyg oisteriai?

Seniau ši lietuvių kolonija 
buvo gyva, veikli ir pirmoji 
su pagelba Lietuvai. Bet kas 
dabar su ja atsitiko. Day ton, 
veikėjai, atsiliepkit, pasakykit 
priežastį? Saulutė

įkurta. Per penkis metus pa
maldos buvo laikomos Šv. ty
nos par. bažnyčios rūsyje. 
Per -visų tų laikų auginta baž
nyčios statybos fondas. 1914 
metais pradėta statyti Šv. 
Jurgio par. bažnyčia, kurios
kampinio akmens šventinimas 
įvyko liepos 14 d., 1914 m. 
Pastatyta bažnyčia ir klebo
nija. Bažnyčios šventinimas 
įvyko sausio 31 d., 1915 m. 
Kun. .A. Kodis labai energin
gai darbavosi parapijoje. Mi
rė 1926 m. Mirus kun. Ro
džiui, tos parapijos klebonu 
paskirtas jaunas, energingas 
kunigas N. Pakalnis, kuris 
klebonavo iki 1934. Naujuoju 
klebonu paskirtas taip pat uo 
lūs ir energingas kun. Kazi
mieras E. Paulonis, kuris ir 
dabar garbingai tebeklebo 
nauja.

‘(Anglijai, ir instaliacijos Gar
bės Konsulo, kuriuo yra pas
kirtas adv. A. O. Shallna. Ins
taliacijos bankietas įvyks Bos
ton City Club, gruodžio 3 d., 
6: valandų vakare. Dalyvaus 
Lietuvos Generalinis Konsu- 

j las, pulk. Jonas Budrys, ir
| kuris atliks ir reikiamas cere

monijas. Pakviestas guberna
torius L. Saltonstall ir Bos
ton’o majoras Mauriee To- 

i>in. Bankieto vedėju sutiko 
būti Mass. Sveikatos Komisi
onierius Dr. Paul Jakmauh 
(Jakimavičius).

Žydų delegacija tvirtina, 
kad tame bankiete dalyvausiu 
tarpe 200 ir 300 žytlų. Lietu
vių, beabejo, bus penkis kar
tus daugiau. R.

Skystos Bolševikų 
Prakalbos

CLE/ELAND, O. — Lap
kričio 24 d., Lietuvių svetai
nėj buvo suruoštos bolševiki} 
prakalbos. Kalbėjo “Naujos

DONT BFGREY

Gadynės” red. J. Stilsonaffc 
Žmonių susirinko viso labo 
apie 25. Pasirodo, kad lietu
viai bolševikai visur pradeda 
netekti pasekėjų. Žmonės ima 
susiprasti. B.

Tfry the
...CLAIROL.

AA

SKELBKITES “DRAUGE”

Mo bleaching regaired 
eoftaa the hair when pen n 
CLAIROL. Tearti kve the raatš

JUOZAPAS GIRČIU3
(gyv. po numeriu 4 522 South 

Paulina Street)
Mirė lapkr. 30 d.. 1939 m., 

11:20 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Šiaulių ap
skrityje, Akmenės parapijoje.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Patiko dideliame nuliūdime: 

sūnų Aleksandrų, marčių Mo- 
nikų, augintinę dukterį Onų 
Norkus ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko brolį Adomų ir jo šei
mynų.

Dėl platesnių informacijų 
šaukite Yaitis 2690.

Kūnas pašarvotas J F. Eu
deikio koplyčioje. 4605 South 
Hermitage Avo.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nj, gruod.-Dec. 4 d.. 1939. Iš 
koplyčios 8 vųl. ryto bus atly
dėtas į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Marti, Au
gintinė, Brolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

Motina ir duktė po paskiros kelionės į Chicagų iš Kansas 
City. Mrs. William Greer, kuri praleido traukinį ir tik Chi
cagoj surado savo 3 metų dukrelę Ka.therine. Duktė į Chica
gų atvyko pirm motinos. (Acme telephoto)

Brooklyn’iečiai
Paminėjo Dvigubas

Sukaktuves
BROOKLYN, N. Y. — La

pkričio 26 d., Šv. Jurgio lietu
vių parapija minėjo dvigubas 
sukaktuves, būtent, 30 metų 
nuo parapijos įsikūrimo, ir 25 
metus nuo paarapijos bažny
čios pastatymo. Šias sukaktkj 
paminėti kleb. kun. K. H. 
Paulonis su savo pagelbinin
kais parapijiečiais ir vikaru 
kun. V. Mariui i u jau nuo se
niai ruošėsi.

Šv. Jurgio parapijos įkūrė
ju buvo a, a. kun. Antanas 
Kodis., 1909 m. parapija tapo

S
GIESMYNAS

lynų. Jame i- Bateyčtog

Instaliacija Naujo
Lietuvos Konsulo
So. Boston, Mass. — Bos

ton’o ir apylinkių lietuviai 
ruošiasi prie atidarymo naujo 
Lietuvos konsulato Naujaja

Gėlės Mylintiems,
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 

. - ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAI'ayette 5800

3iiHiiiiiimniiiiiiiiiiiin;>iiiiniiiiiiiiiiin«Miiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«■HiB SKOLINAM PI me US 
ANT t-MĮĮ MORGIČIŲ

matot padėti pinigai yra apdrausti iki >6000.00 
Padarai Savings and Loan Inavam Oorp^ po United Si

31%Mokame UI
Padėtus Pinigus

Ofiso vali 6:00 vai ryto iki 1:00 i 
dieniom ir BaMadiouiaia iki vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOBN RAKRL, Prea.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 

iiiuiiiiiiiiiiNmiliiMiuinHiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii

•ART. OTD. LAIDOTUVIŲ NBSKTOBIA]
KELNER —PRUZIN

PioruviMi — Moterų pgtaraavja
Phoae 8000

laidotuvių 1 V •

• p UI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P T PATARNAVIMAS AmDULANbL DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Aitbooy B. Piltas
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

WOMEN!
read hew thousands have been able te

GET NEW ENERGY

Įsigykite Nauja O>< 
nulio Visiems Melai 
O (esmes.
lat SL

UU«ldo f J. L. R. K. Vauvonlnl*. 
ku Provincija.

Knygos kaina — M centai, pri
dedant la sentų persiuntimui.

LIETUVIUKAS

IMPMTŠN7 MM 
SMRM Hm Besi

MM Tašu Hemai WHY Fa 
HaMng Waak. Raitam, H

If yon feel tired out. limp, listfrs*, 
moody, riepremed—if your nervee 
nre romtaatly on edge and you’re 
loaing your boy f-iends to more at- 
traetivj, peppy momen—SMAPOUT 
OP ĮTI No man likea a duŲ, tired, 
eranky vroman.

All you may need ia a good reliable 
tonie. If ao try famoua Lydia E. 

>■ Pinkham’a Vegetahle Compound. 
Let it stimulate gaatric juieea to help 
digast and aaaisnilate mass whoie-

lyda L Piakfeaa’t VaptaMe Cmp 
t Wnm Far 0w RaH A Cartnyt

your body 
•to - i*-
ance and thua

aome food which , 
ditncHr (ot energy—to help tmiid 
op mote physieal resistance and thua 
help ealm jittery nervea, leaaen fe
male functlonal diatreaa and give you 
joyful bubbling energy that ia re- 
llected thruout your who1e being.

Over 1,OSO,OOO aromen have re- 
ported marvelotsa benefita from 
Ptnkham’a Compound. Reaulta 
ahould doliįh t ynu I Telephone your 
druggist right now for a bottle.

Šlovinkim Viedpatį.
MIMos Ir IMftparai. LM4u?«k*i 

Ir Ix>tynltMli visiems Sekmadie 
aiami' Ir ftventdana, it kitos Mal
dos lr OieemdM Antra; 
laldiUMM. ParaM Kan.
Uauakaa. Stipriais odos vii
DB*AU0ASBr

2334. So. Oakley Avi 
nhirago, Ulinei*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikistonunu n didsiaubia laidojimo ibtai«a

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Vi« Telefonai YARDS 1741-1742 

46054)7 So* Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

I Cirkai Phone CANai 2515Lacnawicz ir alinai e st

Antans M. Phitljos

2314 Weet 23rd Place

Phone PULhnan 1270

4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayetto 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
^Plione YARds 4908

r> V lf A T visose* K 1 Chicagos dalyse

BJsiMįrklte mflsq radlc 
Mita^lenio rytais 10.M valanda,

Sn Povilu

U WHIP stoties (1480.)

1.1. Zolp 1646 Wcst 46th Street 
Phone YABda 0781-0782

Albert V. Piltas 4704 S. Wastern Ava. 

Tai. LAFayette 8024

P. 1. Ridas 3354 So. Halated St 

Telefonaa YARde 1419
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KAS GIRDĖT CHICAGOJE
Dėkojame
Šv. Kazimiero ARD bunco ir 

card party gražiausiai pavyko

Sekmadienio popietį, lapkr. 
26 ui., ruiminga akademijos 
auditorija buvo pilnutėlė sve- 
čių-viešnių. Žaista kauliukais 
ir kortomis. Dovanų laimėji
mas ėjo vienas po kito, o jų 
buvo gausių. Gražių ir bran
gių. Dovanas daugumoj pri
rinko, prisiuvo ir primezgė 
pačios rėmėjos. Visų jų bun- 
dulj nuo savęs atvežė Grikšie- 
nė iš 5-ojo sk. Veik nebuvo 
asmens, įkurs nebūtų laimė
jęs dovanos. Vėliau sekė vai
šės: kavutė ir seserų 'kepti py
ragaičiai. »

Buneon svečių atvyko iš 
Gary, Ind., Chicago Heights, 
III. ir iš visų ARD, o ypač 
daug matės ilgamečių rėmėjų 
iš Bridgeport 2-ojo skyriaus. 
Biznieriai, kurie aukojo 

dovanas

Tardamos jiems nuoširdų a- 
čiū suminėsime ir jų vardus: 
13-to wardo aldermonas Ho- 
gan — $10.00. Kiti dovanų 
suteikė — S. Mažeika (gra
borius); Lovick (gėlininkas); 
Lerner and Sons, Juniewicz; 
New City Furniture Co. ;Peo- 
,ple Furniture Co.; Ališauskas 
and Sons Furniture Co.; Ca- 
pitol Press; Lottie’s Beauty 
Shop; Andreliunas Jewelry 
Store, be to, Andreliūnai ir 
bilietus papirko ir E. Andre-

liūnienė su savo 'mamyte O- 
gentiene puikių rankdarbių 
aukojo.

Bunco party komitetas: Pra
nciška Burba, K. Garuckaitė, 
M. Stankaitė, puikiai ir nuo
širdžiai dirbo, visų vedė gra
žioj tvarkoj, daug dovanų pri
rinko ir bilietų išplatino. Joms 
svetainėj padėjo darbuotis tal
kininkės - rėmėjos: Plieną Ne- 
dvarienė, Elz. Jonaitienė, S. 
Jurgaitė, Ona Reikauskienė ir 
kitos. Visom's ačiū, kurios dir
bo ir ačiū gerb. publikai, kuri 
taip dkaitlingai atsilankė į 
pramogų. Centralė

Andriejų Vardinės
iVakar šventėme &v. An

driejaus apaštalo diena. Šia 
proga sveikinome visus An
driejus.

Andriejaus dienų, uolusis 
44Draugo” ir ‘‘Laivo” pla
tintojas, Br. Vladas Cibuls
kis minėjo 25 m. atvykimo 
į Cbicagų sukaktį.

Lietuvių Peoples Furniture 
Co. prisiuntė dovanų vei tės 
$25.00 ir Br. Vlado adresų 
mašinos fondan prisidėjo po 
$1. aukomis T. Atroškienė, 
Ona Pikoraitienė ir kiti.

Visiems nuoširdžiai ačiū!
Rap.

j i Sg rasa|g

š • •

Lietuvos Pasiuntinybės
Pasveikinimas
Vilniečiams

Ministras p. Žadeikis $30.00 
Marė Žudei kienė .... 20.00 
Mirga-Zita Žadeikaitė

(7 metų) ............... 1.00
Albina Adžgauskaitė 10.00
Elzbieta MazauskaitS 2.00
James Havvkins .... 1.00

Bendrai ................ $64.00
AVasbington, D. C.,
1939 m. laipkričio 17 d.

specialaus pobūdžio aukštes
niųjų mokyklų su 5000 klau
sytojų. 15 gimnazijų su 6000 
mokinių. Perijodinių leidinių 
Kaune išeina 114, iš jų — die
nraščių — 9. Vidutiniškai
Kauno spaustuvės, kurių yra 
apie 15, 'spausdina kas dienų 
60,(XX) spaudos lankų. Knygų 
ir brošiūrų per 'metus Kaunas 
išleidžia apie 3 milijonus egz.

(“U.”)

Kaunas Skaičiais

Ar Nevirškinimas 
sugadina jūsų

linksmumą?
Jaustis gerai, tai y,ra raktas j tikrą 
pasitenkinimą gyvenimu. Bet jūs ne
galite tikėtis jaustis geriausiai, jei 
jūsų viduriai gerai nevirškina. Kada 
tas jus vargina, jums greičiausiai 
reikalingas liuosuotojas. Šiuo atveju 
vartokite Ex-Lax.
Ex-Lax yra viskas, kuo geras liuo- 
suolojas turėtų būti. Jis yra malo
nus priimti, turi gardaus šokolado 
skonj. Jis yra veiklus, bet švelnus 
veikime.
Kada jums reikės liuosuotojo, paim
kite Ex-Lax ir persitikrinkite patys 
kaip geriau jūs jausitės. Ekonomiš
kos 10c. ir 25c. dėžutės kiekvienoje 
vaistinėje.

SAUGOKITftS PAMCGDŽIOJIMVI 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ! 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! Įsidėmėkite raides 
"E-X—L-A-X” ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite ortginallo Ex-Lax.

Piloto Duktė Scenoje
“Ramybė jum?, brangios 

seserys. Klausykite manę’.?. 
Klodija tiesų pasakė. Seniai 
aš tų žinojau. Buvau tarnaitė 
Piloto namuose, bet kada mo
kytojas mirė ant kryžiaus, aš 
pasiėmiau Klodijų su savim 
ir sekėme Kristaus Apaštalų. 
Šiandien matote abidvi tar
naujame Kristui. Ir kų gi Klo
dija kalta? Seserys, Klodija 
nekalta, ji visa širdimi myli 
Kristų: nekaltinkit tat jote už 
tėvo kaltę”. Tai kalba Rebe- 
ka, kurios rolę išpildys Ele- 
nora Mačekonaitė.

“Brangios seserys. Klausy
kite. Turiu štai rankoje rožę. 
kuri dalytėjo Kristaus rūbus 
iri iki šiol nesuvyto. Ši rožė 
verčia mane kasdiena mylėti 
Kristų vis labiau ir labiau. 
Neats'kirkite tad manęs iš sa
vo tarpo”. Taip kalba Klodi
ja, kurios rolę išpildys Joa
na Rau'skinaitė.

“O, Piloto duktė, klūpoda
ma prie savo kūdikio, prašau 
tavęs, išklausyk įmano prašy
mo. Kristus myli tave. Kris
tus yra galingas, jis davė tau 
nevystančių .rožę,. Jis gali ii 
mano kūdikiui, vėl sugrųžinti 
gyvastį. Uždėk, o, Klodija tų 
stebuklingų rožę ant kūdikio 
'krūtinės! Kristus myli vaike
lius, išklauso motinų maldas, 
išklausys Jis ir mano never
tos maldos”... taip kalba Fau
stina, kurios rolę išpildys Mi
lda Bagintaitė.

Ištraukos paimtos iš dra
mos “Piloto Duktė”, kuri bu$ 
vaidinama 10 d. gruodžio, pa
rapijos svetainėje.

Pranešimai
BRIDGEPORT. — A. R. 

D. 2-ojo skyriaus priešmetinis 
susirinkimas įvyks šiandie, 
tuoj po pamaldų, šv. Jurgio 
mokyklos kambaryj. Bus re
nkama 1940 m. nauja valdy
ba. Taip pat išgirsit dauk pra 
nešimų ir žinių.

Gruodžio 3 d. įvyksta 2-ojo 
skyriaus Bunco Party, Šv. Ju
rgio parapijos salėje. Pradžia 
5 vai. po pietų. Įžanga 2ū 
centai. Į šių Bunco Party Ci
cero jaunametės turi 2-jam 
skyriui surpryzų. Tad visi at
silankykit ir praleislkit kele
tu valandų linksmai.

Koresp. S. W.

Lietuvių Keistučio Klubo 
priešmetinis 'susirinkimas į- 
vyks gruodžio 3-čią, dienų Ho- 
Uywood svetainėje, 2417 AV. 
43rd St. 12 vai. dienų. Malo
nėkite atsilankyti į šį susi
rinkimų, nes yra daug svar
bių reikalų.

Helen Chapos, rašt.

PRE

Suimtas Harold I-»ewis, 49 metų bandęs apvogti gasolino 
stotį. Bandymas nepavyko, nes dr. E. L. Brunswick turėjo 
įrengęs elektros fotografijos aparatų, kuriuo vagis nufoto
grafuota'.?.

Prof. K. Pakšto 
Prakalbų Maršruto 
Projektas 1940 m. 
Vasario mėn.

( AVorcestery, Aušros Vartų pa
rapijoj.

Kitos prakalbos bus paskel
btos vėliau, kai jau bus gau
ti nauji kvietimai.

Bendras miesto plotas šie 
kia į 46 km. Gyventojų yra 
per 155 tūkstančiai, iš jų 70 
nuoš. lietuvių; tarnautojų per 
30,0(X). Kaune yra 111 Vytau
to Didžiojo universiteto pro- j 

. fesorių per 3500 studentų. 10

Mirė St. Salčiūnas
Vakar po pietų ra'sta miręs 

Stanislovas šalčiūnas savo na
muose, 4325 So. Honore St.

Sakoma, turįs seserį Chica
goj ir sūnų Stasį, Jr. Lyle.

Prašoma atsišaukti: 'J. F. 
Eudeikis, 4605 Hermitage A- 
ve., arba telefonu Yards 1741'.

Kam Kankintis? StaniM CU
Pagal ligšiol gautus pakvie- ’ Prof. K. Pakšto pastovus. 

thmus prof. K. Pakšto prakal- a<liesas pasilieka tate pats: 38 
bos vasario mėn. numatomos y°wer Str., Worcester, Mass. 

sekamuose miestuose: Šiuo adresu prašoma į jį krei

Vasario 5 d., pirmadienį, 
Chicago universitete.

1
Vasario 6 d., antradienį, 

AVaukegano lietuvių parapijoj.
Vasario 7 d., trečiadienį, 

AVaukegano Rotary klubui.
Vasario 8 d., ketvirtadienį, 

Grand Rapids lietuviams.
Vasario 9 d., penktadienį, 

Detroito lietuviams.
Vasario 11 d., sekmadienį, 

Rocbesterio lietuviams.

ptis.

GAUKITE 

M CSV 

TlIFRAnG 

PERMANENT 

WAVE

m*£
UNIVERSAL

RESTAURANT
Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 3Ist Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670
U

Mm pasižymėję su mūsų 
“Machlneless Wavcs," nes su- 
gergenluoja lr švelniausius plau
kus, ir tas gerbenhinjimas laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“ perinančius. ”

$4.75 Ir aukščiau 
kili $2.50 ir aukščiau

>lflsų Specialybės 
CTjAIROIi Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Tarda 2771

16 metų patyrimo.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
ni Tokią Kainą

TIK |1.00 PT.»« AA
4-5 Kvortos...^ ’»ŪU

Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Bonlevard 0014

CLASSIFIED

Vasario 15 d., ketvirtadie 
nį, Newarko lietuviams.

Vasario 16 d., penktadienį, 5 
Broo'klvno lietuviams.

Philadelphijos lietuviams.
Vasario. 21 d., trečiadienį, 

< Baltimorės lietuviams.I
Vasario 25 d., sekmadienį,

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiį*

Iturtas virs--------------#3,500,000.00!
.ool1 ATSARGOS KAPITALAS - #250,000

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

NlitM Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vie Jūknis, mt.

2335 South VVestern Avenue
TELEP0NA8 OANAL 8764 

tift-............. B - " B ■ ■' tf ■ . .......  N

Floyd C. Wadden, Daveti 
port, Ta., automobilių agen 
tas, buvęte pagrobtas vieno 
piktadario ir priverstas drau-, 
gauti apiplėšime kelių gazo-! 
lino stočių (kelyje į Topeka, j 
Kas. Piktadarys sunkiai pa-' 
šautas Topeka viešbuty, kur 
buvo policijos susektas. (Acme 
telephoto)
- --------- (----------- :------------ -

Kišeninis

Lietuviškai—Angliškas 

ir

Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina — 

tik $1.00
“DRAUGA S“ 

2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

5 Dabar mokam 31/2% už P&-
S dėtus pinigus. Duodam pa- 

Vasario J 8 d., sekmadienį, | x jb » M

4192 ARCHER AVENUE

SAVINGS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

PARDAVIMT’I NAMAI »
Pardavimui 6 fletų naujas mūri

nis namas, gerame stovyje; apšildo
mas. >12,500.

Taipgi naujas, apšildomas. 6 kam
barių bungalovv. Mūrinis garadžius 
ir užpakalyje pagyvenimui 4 kamb. 
Prie Marąuette Parko. Randasi po 
num. 6635 So. Sacramento Ave.

Taipgi dviejų fletų, mūrinis na
mas, 6—6 kambariai; apšildomas; 
mūrinis ga.radžius; arti Marąuette 
Parko. Pigiai

.Ą^ūrlnis dviejų fletyj po 6 kamb. 
namas; 6,500, arba mainysim. No
rintieji inspektuoti, matykite; C. 
Urnlch (Urnlkas), 2500 West 63rd 
St., tel. Prospect 6025. Teisingas

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas pieno išvežiotojas. Ge
ras komisas. Kreipkitės į Mr Jezlor- 
skl, tel. Belmont 5600, tarp 1 ir 5 
valandos vakare. ,

ISTANDARD 
I FEDERAL 
| SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
llllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIKK

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.a naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio cash įmokėjlmo, anl 
lengvu mėnesinių Išmokėjimų. 
(Išgaiinu gėris us J atlyginimą Iš 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apilcgnaių namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr> ip- 
kitės prie:

REIKALINGI

DARBININKAI

LIETUVIAI PARDAVĖJAI. IšTTR- 
KIT §1 PAGARSINTMA. NES JIS 
TIKRAI UŽDIRBS PINIGU DARB
ŠČIAM ŽMOGUI PAREMTAS FHA 
PJN ANS A VTMI T.
Vyrai ar moterys, mes ISmoklnslm 
jus parduoti; aliejaus degintojus, sto- 
kerius, šildymo prietaisus, radias, 
refrigeratorius, dulkių valytojus, 
skalbiamas mašinas ir insulaciją. 
Komisai mokami’ kas savaitę.
918 20 W. 63rd Stree^ Mr. 

Miner.

REIKALINGA RECEPTIONIST 
Reikalinga receptlonlst Konrado stu. 
dijal. Nuo 25 iki 40 metų amžiaus. 
Turi DOti patyrusi, dirbusi krautu
vėje. 420 West 63rd St , telefoj 
Englevvood 566.3.

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas. nai 
Išdekoruotas; antras aukštas. Al 
šaukite 4225 Prlnceton Avenue,

PARDAVTMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai (rengta groser
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prlnceton Avenue.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Pbone Grovehill 0306

KLAUSYKIME

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje. mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičiu PRANO 
DEVEIKIO ir ONOS DEVEIKYTftS-l 
PUMPUTIENfiS (?). kurie gyvenai 
Cbicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti J dienrašči-o DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue.) 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio 
Argentinos parvežtą!) slunttn).

Saltimiero RYTMETINIŲ
LIETUVIŠKŲ RADIO

......................... IS STOTIES

PROGRAMŲ 1480
10:00 VAL. RYTO W.H.I.P.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LEMGVAU MMOKfcJIMAia

Barskis Furniture House, Ine.
•ra homh of rara furniturk" binoh i$m

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

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dvlejų-aulcštų, 4321 Soutll| 
Campbell Avenue: antras taipgi
dvlejų-aukštų, 4167 Marmora Ave, 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. 23S4 
So. Oakley Ave.. Chicago, Illinois. I

LIETTTVYS SIUVĖJAS 
Siuvu naujus Ir taisau senus kau,I

tus, furkautus. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbą. Visi 
mano kostumerlal užganėdinti. Pra-| 
šome pabandyti.

A. ŽILINSKAS 
20l# Canalnort Avenue

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis namas, kar- |

Rtu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Alhany Ave. Atsišaukite: Bever
ly 4383. Bargenas.

—_ _ _ , jr
CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 f

POCAHONTAS Mine Run II geiausių mainų) 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau-
lau už toną ........................................................... $7 66
•ETROI.EUM CARBON COKE. perkant 6 to

nus ar daugiau, tonas... .$7.76. Sales tai ekstra.


