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KOMUNISTU
Šioje skiltyje rašysime 

trumpai. Tai bus lyg ir “tin
ginių skiltis”. Vadinas, skil
tis tu, kurie pritingi tlaug ra
šyti ir kurie nemėgsta ilgu 
straipsnių skaityti.

Pasistengsime kasdien šio 
puslapio pirmoje vietoje ra
šyti trumpas pastebėles iš. šių 
dienų politinio, kultūrinio, e- 
ko n omini o, socialinio ir vi
suomeninio gyveninio.

Perskaitę kitus puslapius ir 
kitus skyrius, prašome ir i šį 
kampelį užklysti.

Lėktuvai daužomi, tankai laužo
PASITRAUKĖ SUOMIŲ 
MINISTRŲ KABINETAS; 
SUDARYTAS NAUJAS

Bet nėra vilties, kad Maskva 
nutrauktų užpuolimus

NES JAU DEDAMOS PASTANGOS 
Aš ne vienas į šią skiltį ra- Į SUOMIJOJ ĮVESTI SOVIETUS

Rysiu. Rašys ir įnami plunks- HELSINKIS, gr. 1. —
nos draugai, nuolat dirbi mū Su(,lnij„s ,„iniatr,J k„j)inetaa 
s,j dienraščio redakcijoj. Jais I p(.r(.itiJ aaklį
yra seni ir patyrę žurnalistai kai Maskva per rlulij,(
— Petras \Twnasonis, Ignas 
Sakalas ir jaunasis redakci
jos personalo narys Jonas 
Pilipauskas. Bent kartų į sa
vaitę žadėjo parašyti ir stu
dentas Antanas Skirias.

Paprašysime ir savo arti
mesnius bendradarbius į tal
ką.

Neturėdami laiko ilgų strai
psnių parašyti, rašykite trum
pai į šį skyrių, kurį ir pava
diname — Trumpai. Jei kas

pas
kelbė, kad sovietai nesitarsią 
su esama vyriausybe. Suda
rytas naujas kabinetas. Prem 
jeras yra Risto Ryti, banki
ninkas, užs. reikalų ministe- 
ris — V. A. Tanner, karo — 
Jūso Niuikkanen. Kabinėti} su 
daro 12 narių. Bet nėra vil
ties sukalbėti su Maskva, nes 
ji turi kitus tikslus.

HELSINKIS, gr. 1. — So
vietu lakūnai šiandien trisi

. . , , kartus puolė Helsinki. Keturigeresnį jam vardą sugalvos,' , A .*lėktuvai numušti. .Nuo raudo*— būsime dėkingi.
Savo bendradarbių pagalba

šią skiltį padarysime gyva, į- 
vairia, įdomia.

Tik rašykime trumpai.

nųjų bombų čia daugiausia 
nukentėjo darbininkų gyvena 
ma miesto dalis.

HELSINKIS, gr, 1. -

SUOMIAI TRIUŠKINA
RAUDONUOSIUS
HELSINKIS, — Suomiai 

krikštauja. Leningrado, fronte 
suomių kariuomenė įsiveržu
sią raudonųjų armiją ne vien 
sulaikė, liet dar ją atbloškė at 
gal per sieną ir tai su dide
liais sovietams nuostoliais 40 
mylių ilgio frontu — tarp 
Suomijos įlankos ir Ladogo 
ežero.

Suomių karo pajėgų vado
vybė praneša, kad keturi so
vietų tankai paimti ir keletas 
kitų sunaikinta.

į Suomių kariuomenė vos ne 
vos sulaikoma nuo sienos per 
žengimo. Ji nori raudonuo
sius atblokšti iki pat Lenin
grado miesto, kaip tas buvo 
padaryta 1918 metais su tuo
metiniais bolševikais.

Čia pranešta, kad raudonie

Suomijos žemėlapis išilgai Suomijo s įlankos. Nurodyta, (kokiose vietose bolševi
kai smarkiausia puola suomius. Be to, Suomija puolama rytiniu ir šiauriniu pasieniais.

(Acme telephoto).

ISPANIJA DRĄSINA 
SUOMIUS GINTIS NUI 
RAUDONŲJŲ
MADRIDAS, gr. 1. - 

panija reiškia gilių užuojl 
tų suomiams, kuriuos raul 
nieji barbarai užpuolė. Dr;| 
na suomius nepasiduoti 
linki pasisekimo kovoje 
barliarais.

Isjianija neseniai pergy 
no raudonųjų žiaurybes ir 
bai nukentėjo. Tad užjauj 
ir suomiams.

Dienraštis ABC pareiškj 
kad visas civilizuotas paša] 
lis yra suomių pusėje 
prieš Rusijos raudonuosii 
žudikus.

BERLYNAS, g r. 1. — Kc 
kriviais traukinys ties Doi 
mundu sudaužė autobusą s| 
maineriais. 14 žuvo.

Sugriauti svetimšaliams 
varžymai Pennsylvanijoje

SCRANTON, 
nnsylvaniios
SCRANTON, Pa., gr. 1. —jti atitinkamus ženkbis ir juos 

Pennsylvanijos legislatūra šiejybsados su savimi turėti, kad 
<met pravedė prieš svetimša- J policija galėtų patikrinti įsi 
liūs (nepiliečius) nukreiptą į-
statymą, kurs kaip šiandien,

Vienas iš pirmųjų trumpų J Karelijos tarpjflry-Leningra- 
pastabėlių rašytojas buvo*’ fronte vyksta kautynės,
Artl.ur Brisbane — x kolnm-’Suoimai sunaikino x(» rau<’™V buvo tik ]Q 8ūomių kareivių 
nistas. Jo skiltis “To-Dav” JV tank^’ ‘Augiau kaip 300 
Hearsto dienraščius gana au-|sovie^ kareivių paėmė nelai
kšiai buvo iškėlusi. Ja pagar- 8van- Han^° uoste auorniM 
sėjo ir laikraščiai ir pats ra- į pakrančių artilerija nuskandi 
šytojas. Aną dieną New Yor-|no *°viptų karo laivą.
ke (Central Parke) atideng- ---------------------
tas jo atminčiai pastatytas i LONDONAS, gr. 1. — Ži- 
paminklas. Tai parodo, kaip niimūs iš Maskvos, raudonie- 
gjliai yra įvertinami to gar- .9 komisarai stengiasi Suorni- 
saus žurnalisto nuopelnai. susovietinti. Maskvos pas

gruodžio 1 d., turėjo įsigalio
ti.

Įstatymu visi svetimšaliai į 
ji įsiveržė į Seiskari salą. pareigoti įsiregistruoti valsty 
Jiems tas pavyko, nes saloje kės darbo departamente, gau-

Suomijos pasiuntinys so
vietams ir sovietų atstovas 
Suomijai pasilieka savo vie
tose — vienas Maskvoje, ki
tas čia. Bet sovietų pasiunti
nybė Helsinky uždaryta ir

SUKELTI GAISRAI 
HELSINKY IR VIBORGE

WASH1NGTON, gr. 1. — 
J. A. Valstybių atstovas Suo
mijai F. A. Schoenfeld pra
nešė valstybės departamen
tui, kad nuo sovietų orinių

regi'st ravimą.
Federalinis apygardos teis

mas vakar sugriovė minėtą į- 
statymą. Nusprendė, kad jis 
nesuderinamas su šalies kons
titucija.

tangomis suomiai komunistai
Suomijos pasienyje — Lenin-

. . . . grado šone, sudarė Suomijai
neimituosime nei jo, nei kitų , . . ,* raudonąją vvriausvlię, nrie 
lietuvių ir .nelietuvių vadina

Dabar Brisbaneą daug kas 
stengiasi imituoti. Bet mes

mųjų kolumnistų. Rašysime 
savotiškai ir kelsime tik to
kius klausimus, kurie bus ak
tualūs ir svarbūs mūsų skai- .

kurios, anot Maskvo.t, prisi
jungę maištininkai suomių ka 
reiviai ir kiti kairieji padau
žai. Patys nieko neturėdami

tytojams.
jie žada suomiams duoną.

“Drauge” jau 1914 m. bu-. 'merikos komunistų organas 
v.. įvestas tnimp.) paataWl.li „T)ai|v Worker-. siamlien ,H. 
skyrius, kurį prirašydavo Ju-
liūs Kaupas, tada tik bendra
darbis, o vėliau pakviestas 
“Draugo” redaktorium. J. 
Kaupas yra pirmojo “Dr.” 
redaktoriaus a. a. kun. A. 
Kaupo ir Motinos Marijos, 
Šv. Kazimiero Seserų virši
ninkės, brolis. Dabar yra Lie
tuvos Imnko direktorius.

Būdamas “Garso” redak
torium trumpų pastabėlių 
skyrių įvedžiau į tą laikraštį. 
Jį pavadinau — “Dienos 
Klausimai ir dar šis-tas”. Ir

lankytojai nepriimami.
Suomių spauda praneša, Į bombų buvo pavojaus anrori-

kad sovietų lakūnai orines IkoniSkai pasiuntinybei. Neto- 
bombas daugiausia svaidė čia pasiuntinybės bombomis su
į darbininkų gyvenimą miesto 
dalį.

MASKVA PRAŠNEKO
APIE ĮSIVERŽIMĄ
SUOMIJON

MASKVA, gr. 1. — Sovie
tų vyriausybė šiandien pirmą 
kartą trumpai pranešė, kad

NEVV V ORK, gr. 1. — A- • raudonoji armija įsiveržė 
Suomi jon ir kai kuriose vie-

dele antrašte pažymi: “Rau
donoji armija atbloškia įsiver 
žusią Rusijon suminių kariuo
menę”. Vadinasi, ne sovietai 
Suomiją, bet Suomija sovie 
tus užpuolusi.

dalba r tas aky rius tuo pačiu 
vardu tebepalaikomas. Pana
šius skyrius turi ir kiti Lietu
vių laikraščiai. Nuo šiandien 
jį turi ir mūsų dienraštis.

tose pasistūmė pirmyn apie 
10 mylių.

Šį pranešimą paskelbė so
vietų oficiali žinių agentūra 

i Tass.
Ši agentūra aiškina, kad 

Ruomiai suprovokavę sovie
tus. Girdi, suomių kariuome
nė pakartotinai puolusi Rusi
jos pasienį ir sovietai buvę 
priversti gintis.

kelti gaisrai. Gaisrai sukelti 
ir /Viborgo mieste. Pasiunti
nybės personalas nusikėlė į 
atokesnį viešbutį. Pasiunti
nys vakar nusikėlė į priemies
tį, bet šiandien atgal grįžo.

ANGLIJA SUOMIJĄ TIK 
APGAILI

LONDONAS, gr. 1. — An 
glijos vyriausybė viešai smer
kia Maskvos susimetimą 
prieš Suomiją. Suomių tautos 
likimą apgaili, bet nežada jo
kios jiems pagalbos. Sako, 
nesama priemonių.

JAPONAI ANGLIJAI 
GRASINA DĖL EKSPORTO

TOKIO, gr. 1. — Anglija 
' nusprendė 'suvaržyti ir grobti 
Vokietijos eksportą į reutra- 
lines valstybes. Tas gali skau 
džiai ištikti ir Japoniją, kuri 
iki šioliai laisvai prekiavo su 
Vokietija.

Japonų vyriausybė seniau 
prieš Anglijos, nuosprendį pro 
testavo. Dabar gi įspėjimą pa 
kartojo. Japonai sakosi, kad 
jie pasiryžę Užgrobti Britų 
laivus, jei eksportas iš Vokie
tijos kokiu nors būdu bus 
varžomas.

SOVIETAI ARDO
PAV1LIJONĄ PARODOJE

NEW YORK, gr. 1. — So
vietų Rusija nusprendė atei
nančiais metais nedalyvauti 
vietos pasaulinėje parodoje 
ir ardo savo pavilijr.ną

Tikini išmintingas žmogus 
visada linksmas. — L. Tols
tojus.

LONDONAS, gr. 1. - An
glijos vyriausybė šaukia ka
ro tarnybon visus vyrus 20 
iki 23 na amžiaus.

NACIAI RAUDONŲJŲ 

PUSĖJE

BERLYNAS, gr. 1. - Na
cių ofilialiuose sluoksniuose 
viešai pareiškiama, kad so
vietai turį teisių pulti .Suomi
ją dėl jos nepasidavimo. Bet 
patylomis Suomijai reiškiama 
užuojauta. Naciai pabūgę so
vietų įsigalėjimo.

Rytoj, Šv. Kryžiaus bažnyčioje bus sakoma 
pamokslai apie Katalikišką Spaudą; svarbus 
susirinkimas įvyks 1-mą vai. popiet

Rytoj švento Kryžiaus bažnyčioje kun. J. Mačiulioi 
M. I. C., “ Draugo’ ’ administratorius, sakys pamokslus ap 
katalikišką spaudą. Pirmą valandą po pietų įvyks kat 
kiškos spaudos reikalais svarbus susirinkimas. Kviečit 
visus dalyvauti šiame svarbiame susirinkime.

BOLŠEVIKAI SAUDE 
J VENGRUS

BUDAPEŠTAS, gr. 1. — 
Žiniomis iš Karpatų Ukrai
nos, tenai sovietų kariuomenė 
Skersai pasienio šaudė į ven
grų pasienio sargybų.

Nesusipratimai kilo, kai 
vengrų sargyba nutvėrė ir 
konfiskavo į Vengriją; siun
čiamas sovietų propagandos 
atsišaukimų siunta*?.

KEIS NUSISTATYMĄ
MASKVOS ŽVILGIU

BRITAI SU GOERINGU 
NORĖTU DARYTI TAU
LONDONAS, gr. 1. —Brį 

tų sluoksniuose kalbama, kat 
Anglijos vyriausybė nutrauk 
tų karą su Vokietija, jei t 
nai kokiu nors būdu Hitleri; 
būtų pašalintas iš vadov? 
Britų vyriausybė neturi pasi 
ryžimo išgriauti nacių pnrt 
ją, bet nieko bendra turė 
nenori su Hitleriu, kurs k 
tą kartų sulaužęs Angjij 
duotą savo garbės žodį.

Kalbama, britų vyriausv 
pageidautų, kad Hitlerio 
tą užimtų oro ministras 

' penkmečio ekonomikos vyki

LONDONAS, gr. L — So
vietų įsiveržimas Suomi jon 
sukeldino Anglijos gyvento
jus vyriausybės reikalauti
kad ji tuojau keistu savo nu- įjojąs fieldmaršalas Goerin] 
sistatvmą Maskvos žvilgiu. gas> bnrs yra jaugiau sukai 
las l»us padaryta. bailias ir tarpe pačių britų

džiūnų turįs ldčiulių ir drau-J
NUTRAUKS

SANTYKIUS? TAIP NĖRA

WASHINGTON, ys. 1. — 
Kilo gandų, kad J. A. Vals
tybių vyriausybė yra pasiry
žusi nutraukti diplomatinius 
santykius su Maskva. Valsty
bės departamentas šiuos gan
dus nuginčija.

Prez. Rooseveltas pasiuntęs 
notą sovietams dėl Suomijos

VVASHTNGTON, gr. 1. —j puolę ir žudę civilinius gy-
Valstybės departamentas iš- ventojus neapsaugotuose Suo- 
Ikėlė aikštėn, kad prez. Roo-.mijos miestuose. Civilinių žu- 
seveltas sov. Rusijai pasiuntė!dymas yra barbariškas žygis, 
aštraus turinio notą. Nurodo, sako prezidentas, ir tas netu- 
kad sovietai paliautų iš oro retų būt vykdoma.

Anot britų, Goeringas 
aristokratas, profesionalus 
kareivis ir pasaulinio kard 
laiku aviacijoje atsiekęs pui-| 
kų rekordą.

Daug kas spėja, kad Ve 
kietijos kariuomenės vadovy-J 
bė šiandien yra daug įsigali 
jusi. Ir ji, kaip atrodo, gali 
tų būti daugiau ištikimesnė 
Gneringųi nei Hitleriui.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. — ftianj 

dien iš dalies debesuota ii 
šalčiau.

Saulė teka 6:59, leidžias 
4:20.
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sndradarblanis ir korespondentams raėtų negražina, 
neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tum tiks- 
pafito ženklų. Redakcija pusilaiko sau teisę taisyti 

ktrumplnti visus prisiųstus raštus ir ypač korės, on- 
pcjaa sulig sa\o nuožiūros. Korespondentų prašo ra- 

truntpai ir aiškiai (Jei galinta rašomąją mašinėle) 
ekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole- 

(os ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos
Itin nededamos, 

telblmų kainos prisiunčlamoa pareikalavus, 
atered as Second-Cluss Matter March >1, 1816, at

s, Illinois, Under the Act of March S, 1>79.

mingiems pasilinksminimams, o daugiau —, 
maldai ir darbui.

Turint galvoj, kad katalikiškos spaudos1 
platinimo darbas priklauso prie didžiųjų ir, 
kilniųjų darbų, kad jis yra svarbiąja Kata-Į 
lis.'ų Akcijos daJimi, tcdėl per gruodžio uic-l 
nesį imkime dirbti tą darbą didesniu uolu-Į 
mu ir ryžtingumu.

Neužmirškime, kad dabar eina vienintčlio 
mūsų, Amerikos lietuvių, religinės ir tauti
nės krypties dienraščio “ Draugo*" vajus. 
Stokime į jį ir padirbėkime. Pasirinkime 
Adventų laikui tinkamą šūkį — gauti bent 
po vieną naują ‘ Draugui ’ skaitytoją ligi 
Kalėdų!

Tikrasis Laisvas Mąstymas
Aš laisvamanis - Kada galima ir kada 

negalima laisvai mąstyti
Nepaslaptis, kad yra žmo- žtų ir niekas nepriimtų į sa- 

nių, kurie save vadina laisva-' vo kompanijų.
'maniais. Vieni taip daro dėl' Tikras varjhs būtų moks- 
to, kad nenori atsilikti nuo lams, jeigu juose būtų galima 
savo draugų, kaimynų, pažį- laisvai mąstyti! Tada iš niokte- 
s tanių; kiti — norėdami pa- lų liktų chaosas, ir niekas 
teisinti savo gyvenimo užku-į taip savęs nesusikalbėtų. Ta
ksius, treti — stengdamies iš-1, da nebūtų galima kalbėti nei 
lieti savo tulžį kunigams, ku- apie.gimnazijos, nei apie uni-

L. R. K. Labdarių Sąjungos 1-ji kuopa,; rie paliečia negerą jų elgesį, versiteto, nei apie kokį nors 
Chieagoje, rytoj mini sidabrinį jubiliejų. To- f’U tad ir noriu puliesti klau-
ji kuopa yra nuveikusi daug kilnių darbų, silUQ ar į§ vįs0 gajį būti lais- 

vaunanių, kas jie yra, ko sie
kia ir kaip su jais elgtis.

Šeštadienis, gruod. 2 d., 1939

Didysis Europai Pavojus
i

Rašydami apie Sovietų Rusijos ir Suomi- 1 
[>s karą, va.tar pažymėjome, kad pasaulio i 

uja pasmerks bolševikus, kad jie, gry- .
šiai imperialistiškais išrokavimais, už- 

įolė ramų, daug kartų už save mažesnį kai-

Taip ir buvo.
Šiandien viso pasaulio spauda griežtai pa- 

o prieš Stalino užsimojimus pasmaugti 
omiją, kuri nei Rusijai nei kam kitam 
uvo nusikaltusi. Smerkia Staliną anglai, 
erkia prancūzai, italai, skandinavų tautos, 
erkia belgai, olandai, ispanai ir kiti. Net 

okietijo-s naciai, kurie yra sudarę specialę 
mtartį su sovietais, šaltai pasitiko žinią a-

|pie Stalino žygį.
Amerikos laikraščiai net labai griežtai sme

rkia Sovietų Rusiją.
Toks dienraštis, kaip Chicago Tribūne, į- 

dėjęs ilgą vedamąjį straipsnį apie bolševikų 
Užpuolimą ant mažos Suomijos,- rašo, kad 
paskutinysis Stalino žygis gali būti nepa-

tai didelės reikšmės. Sako:
“Tai gali būti pradžia didžiosios katas- 
trclos, kuria Europai buvo grąsinama nuo 
hunų invazijos laikų. Aziatų gaujos vėl 
grūdasi į Europos frontus, vadovaujamos 
vade, kurio asmens istorija neturį kompe- 
ticijos bet kuriam kitam terorui, kilusiam 
Rytuose”. , ..

Tas vadas tuo tarpu įkimba tik į mažuo
sius savo kaimynus. Jis nenori savo barbariš
kų jėgų išeikvoti. Į didesnius jis kibs tinka
mu laiku. Kibs tik tuomet, kuomet jos, tarp 
sąyęs bekovodamos, pavargs, nusilpnės. To 
fcttt planu veikiant, jo (Stalino? imperialiu- 
ttfiai užsimojimai daug nekainucs, bet užtat 
jS tikisi daug ką laimėti.
' -The Chicago Tribūne, darydamas išvadą, 
▼fii&i teisingai pastebi:

; X “Vakarų Europai reikalinga taika, tai- 
kuri pripažintų tautoms, ar jos dide-

’ 3ės ar mažos, nacionalinės egzistencijos tei-
’» —MA ’ ’r j' 9

''' ^Toliau laikraštis nurodo, kad jei tai nebus 
Padaryta tuojau, vėlesnės pastangos gali bū- 
tfįtūščiomis ir į visą Europos kontinentą ga- 
jĮ-lugrįšti tamsieji amžiai.
"^Panašiu tonu kalba ir kiti didieji Ameri- 

■hšs dienraščiai.
S-^akytum, kad jie perdeda, perdaug bau- 
ffca, bet kai matai bclševikų vadą Staliną, 
-triuškinantį žmonių asmenines, pilietines, re- 
•ugines ir visas kitas teises; ižai matai min- 
;<Uxojant pu Kojų du.uuiTaliją ir liejant krau
ją net savų žinomų, savųjų pavaldinių, sa- 
;vųjų vakarykščių draugų,- kai matai paver- 
•Jjant tautas, turinčias prigimtas teises prie 
• jlisvės ir savo laisvu noru apsisprendusias 
gyventi nepriklausomu gyvenimu — negali 
bįbetikėti pranašavimams. Europai tamsios 
JsUities.
./^Atsižvelgiant į tai, jau laikas, rodos, ne 

* tik savo opiniją nustatyti prieš nau- 
ios gadynės žiaurius, kruvinus siaubus, 

ir veikti. Kitaip visas pasaulis gali at- 
tfrasti po bolševikiškos ar naciškos dikta
tūros teroro letena.

Dieve, saugok pasaulį nuo tos baisios ne- 
tažmės!

Adventai ir Spauda
Rytoj pirmas Adventų sekmadienis. Tai 

laikas, kurį Katalikų Bažnyčia skiria dvasi
niam susikaupimui, tinkamam prisirengimui 
prie Krfttaus, Pasaulio Išganytoj aus, gimimo 
Iventės — Kalėdų.

Per Adventus mažiau laiko pašvęskime 
tuštiems, beverčiams, dažnai sveikatai kenks-

daug mūsų tautiečių sušelpusi, mūsų įstai 
gas gausiai parėmusi. Kuopos vadai, veikė
jai ir nariai, tiek metų dirbę ne su/o tuš
čiai garbei ir asmeniškai gerovei, bet lietu
vių varguolių naudai, savo artimui, užsipel
no nuoširdaus pasveikinimo ir palinkėjimo 
ir ateity dirbti šventą labdaringąjį darbą to
kiu pat uolumu, kaip ir ligšiol.

Nebesusikalba

Ar gali būti laisvamanių 
moksle, ar ne, pažvelkime į 
gyvenimo praktiką.

kitokį mokslą. Tada viso pa
saulio mokslinė santvarka tu
rėtų būti apversta aukštyn 
kojomis. Vadinasi, aišku kaip 
dieną, kad jokiame moksle, 
kurio daviniai jau yra žinomi 
ir ištirti, negali būti jokios 
kalbos apie laisvą mąstymą.

AS laisvai manau skaiėiavi- Cia reik'“ K“1™'1 taiP. k»‘P 
n,c ir sakau, kad 2+2=6. Betl o ne taip, kaip man 
už tokį anano laisvą manymą
man, kaip mokytojui, Švieti-

tinka.

mo Ministerija tikrai neduotų 
vietos jokioje mokykloje. Ko
dėl f f Todėl, kad tikroji tiesa 
sako, jog 2+2=4, o ne 6. Va

Šiandie komunistai patys su savim nesu
sikalba. Taip dar neseniai lietuviškieji “svie
to lygintojai” primygtinai mums aistrino,
kad Rusija prieš Lenkiją nekariavusi o štai . . .v
dabar, sąryšyj su Vilniaus grąžinimu Lietu-Į m^yti ir skaiciuo i. R«m- 
vai “Vilnis” rašo, jog, girdi, “žmonijos isto- skaičiavime
rijoj dar niekad nėra atsitikę, kad savo jė
gom užkariautą teritoriją šalis sava valia 
atiduotų ją kitai šaliai...” Vadinas, Rusija 
prieš Lenkiją nekariavo, o Vilnijos kraštą 
užkariato. Ir keista ir įdomu.

Arba toliau ta pati “Vilnis” apie Vilniaus 
grąžinimą taip nusako: “Vilniaus grąžini
mas Sovietų Sąjungai buvo principo klausi
mas”, ikad tuo tarpu jo*s kolegė “Laisvė”
tuo pačiu klausimu kiek kitaip kalba: “Ar va^ niąstau ir teigiu, kad var.- 
Vilniaus atidavimas nėra komunistinė propa
ganda,...” Tik aklas to negali matyti”. Štai 
ir suprask, žmogau, ar Rusija grąžino Lie
tuvai Vilnių iš principo, ar propagandos tiks 
lais.

Bet jokiame moksle ir ne
atsiranda laisvamanių, nebent 
tik įsigėrus ar apsisukus gal
vai, t. y. iš didelio rašto išė
jo į kraštą. Kodėl? Todėl, kad 
mokslo dalykai liečia protą,dinasi, skaičiavime reikia ne 

laisvai, bet pagal tikrąją tie- o nevaržo valios, nesaisto mo
šą, kuri apsprendžia mūsų pro] kslininko gyvenimo bei elge

sio. Jam nei šilta, nei šalta,
mano lais

vam mąstymui vietos nėra. 
Vargas būtų tam 'mokiniui,1 tinė. 
kuris neišmoktų daugybos len-Į 
teles ir imtų laisvai manyda
mas skaičiuoti ir atsakinėti!

kad Vašingtonas yia Ameri
kos Jungtinių Valstybių sos-

Laisvatmanių pasitaiko tik 
viename moksle bei gyvenimo 

Jeigu nėra laisvo mąstymo. tikėjime, ku-
skaičiavime, mažu yra .gamtos 
mo'ksle? Pažiūrėkime! Aš lais

J .1 ris iš mūsų reikalauja ir tam
tikro elgesio. Jeigu tikėjimas 
būtų tik mokslo dalykas, jei
gu pagal jį nereikėtų tvarky
ti mūsų gyveninio bei elgesio, 
tai tikrų tikriausia visi būtų 
tikį, nebūtų nė vieno laisvai 
manio nes nieko nėra leng-

Panašu Hitleriui
Hitleris, anot jo paties, nekariavo nė su 

viena Europos valstybių. Jis gynė jose gyve
nančių vokiečių gyvybinius reikalus, šiandie 
ir Rusijai Hitlerio metodai patiko. Žinoma, 
Rusijos valdovai savo egzaltuotoj didybėj su
sirado daug gražesnių šūkių: jie kovoja ui 
taiką, už viso pasaulio proletarijatą!

Ir štai mažytė, niekuo Rusijai nenusikal
tusi, Suomija gali tapti tos didžiulės ir 
“taikios” Rusijos auka. Kodėl? Todėl, kad 
Suomija nepanorėjo peršamos Rusijos apsau
gos. Ji jautėsi galinti savitai gyventi. Šian
die milžiniška Sovietų Sąjunga, kurios gy
ventojų šimtas su viršum milijonų, kurios 
kariuomenė pasaulyj didžiausia, geriausiui 
apginkluota ir drausmingiausia, jei tikėti 
pačių komunistų žodžiams, skelbia tai mažy
tei Suomijai karą. Mat, Suomija grąso tai
kai — ji galinti pulti Rusiją! Vae Victis!

Be to, Rusijai, gi, parūpo Suomijos liau
dis. Skaudi kartais gyvenimo ironijai

Epidemija
Su Mockaus mirtimi mūsų kaimynės 

jienos’ Ikažkaip nejučiomis užklupo antire
liginė epidemija. Įvairiausiais “moksliniais” 
išvadžiojimais bandoma įrodinėti Šv. Rašto 
nomoralumate, katalikų tamsumas, kunigų 
blogybes etc. etc...

Nesinorėtų “Naujienoms” nežinojimą pri
mesti, deja, pro tuos “moksliškus” išrodi- 
nėjimus aiškiai taip ir kyšo gremėzdiškas 
erudicijos, 'kultūros ir mokslinių žinių trū
kumas.

Imbai tenka apgailestauti, kad mūsų kai
mynė nemoba ar neišgali pasekti Lietuvos 
“Lietuvos Žiniomis” ir kovai prieš priešin
gas idėjate tebevartoja jau prieš 20 metų at
gyvenusią taktiką. Sakoma buvę laikai, kai 
Amerikos lietuvių spaudoj buvę labai ma
dinga atvirai įžeidinėt kitų jausmus ir nuo
širdžiai pasikoliot. Bet gyvenimas žengia pir
myn. Ar nevertėtų ir mums pažengti bent 
žingsnį.

Griauti labai lengva, bet šiandie mums 
daug pravarčiau statyti.

na yra su plaukais ir ragais, 
o karvė — su plunksnomis ir 
sparnais. Bet už tokį mano 
laisvą mąstymą gamtos mok
slo dalykuose kiekvienas pro
tingas žmogus pasakytų, jog ve^°> kaip tikėti. Bet kada- 
aš esu kvailainanis, o ne lais-į tikėjimas be geių daibų. 
vainanis. Reiškia nė gamtos ge’o eige.-io yra nuiręs, ka-
moksle nėra laisvo mąstymo: dangi ir velniai tikėdami dre-

Klausimai ir
Atsakymai

Prašau ant savo delno pat 
lumočyti man neaiškų dalyką. 
Lietuvių bedievių poperose, 
rašoma, kad mes, katalikai, 
nesam patrijotai. Jie, visokie 
bedieviai, esą šimto nuošimčių 
patriotai. Kiek atsimenu, kuo
met kūrėsi nepriklausoma Lie
tuva, mes, lietuviai katalikai, 
tūkstančius dolerių suaukojom 
Lietuvai gelbėti didžiose jos 
kovose, o tie šimto nuošimčių 
patriotai aukas rinko Rusijos 
revoliucijai.

Kurie dabar yra patriotai i 
S auginis.

Atsakymas. Patriotai pat
riotams' nėra lygūs, — tavor- 
ščiau. Lietuvių patriotų yra 
kelios rūšys. Štai, mūsieji ci
cilistai yra garsūs: Lietuvai 
nei cento patriotai. Balšvikai 
yra dideli: visa Lietuva Sta
linui patriotai. Balšavikai-sklo 
kininkai yra taip pat dideli: 
viskas Trockini patriotai. Va
dinamieji tautininkai nuo ne
atmenamų čėsų yra žinomi 
kaipo: ir mes dirbam patrio
tai. Tautininkai nežaliežnin- 
kai yra dideli lenkų nezaliež- 
ninkų vyskupo pantaplio pat
riotai. Yra taip pat lietuvių 
savu pilvo patriotų. Ir taip 
tolinu. Klausi, kurie yra tikri 
patriotai ? Tuščios pastangos 
aiškinti, sakysim, cicilistui, 
kad jo patriotizmas — Lietu
vai nei cento vra mažės’"'>

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Šiais čėsais daugelis mergi
nų nebežino, kaip kavalierių 
prisivilioti, kad nereiktų visą 
amželį mergauti. Jos jaunina- 
si save visokiais tepalais: te
pa veidą, lupas, rankų ir ko
jų pirsų nagus, ale ir tas 
nieko nemačija. Taip pat pa- 
teitaik-o, kad prie rimtos lietu
vaitės prisis’kabina koks nors 
jankė, italijonas, airišiukas, 
ar prošepanas ir mergaitė ne
gali juo atsikratyti. Ar nepa
bandyti taip, kaip seniau Lie
tuvoje šnekėdavo:

Jei kuri mergaitė nori pri
sivilioti arba “atsikratyti” 
“kavalierių”, turi padaryti 
šitaip: nunešti varlę ant dide
lio skruzdėlyno ir užmesti; 
tik reikia jau varlę užmetus 
greitai bėgti, kad neišgirstų 
vartėte cypimo. Jei išgirs, bus 
vaikai kurti — negirdės. Po 
trijų dienų reikia nueiti prie 
skruzdėlyno ir ten ipaimti tos 
varlės šakutes ir kablelį: su 
kableliu galės prisitraukti sau 
patinkamą vyrą, o su šaku
tėm — pastumti, ir jau bus 
atsikratyta to.

Studentas norėjo pašiepti 
profesorių. Įdėjo į jo skriblių 
kortelę, parašęs “asilas”. Pa
sipasakojo draugams.

Iš ryto atėjęs profesorius 
klausia studentų:

— Kurite Tąmstų malonėjo-v 
te vakar palikti man savo vi
zitinę kortelę?

reikia mąstyti taip, kaip y- 
ra, o ne taip, kaip aS noriu. "Y gyvenimas nesutinka sn 
— Daikto buvimas visai ne- tikėjimu, kuiie vadinasi lais- 
prikluuso nuo mano imjsty- vamaniais, kad save galėtų 
mo. Aš galiu sakyti, kad štai Pateiaint ir ramia sąžine elg- 
čia prieš mane nėra stovin- '*s 'a+’ ka+ patinka, 
čio namo. Bet iš tikrųjų jisai! Kad l«‘Kvonianių nėra ir ne- 
stovi. Aš einu stačiai ant jo.
Ar jo nebus? Nieko panašaus! xamaniai nou saVo 
Prateimušiu kaktą, o namas 
buvo ir bus, ligi kas susriaus 
ir pats netaisomas sugrius

ba, tai atsiranda žmonių, ku- už tų, kurie Lietuvai r ’ ieu

gali būti, rodo ir tai, jog lais- 
tezes net

centus duoda, ale n dirba. 
Greičiau laiko bėgimą sulai
kysi, negu cicilistą ar Imlša- 
viką įtikinsi nesant jį patrio
tu.

— Tamsta apsigyvenai prie 
VVestern Ave. Ar tiesa?

— Tikrai.
— Ir kaip galite užmigti: 

juk didis mašinų ir gatvėka- 
rių ūžesys.

— Niekis. Mano vyrate taip 
garsiai kriokia naktį, kad nie
ko nesigirdi.

ir varu kitiems įpiršti. Jeigu' r°d°, kad nesupranta nei įsto
tu laisvai manai, tai kodėl i rij°s, nei gyvenimo praktikos.

mas. šitaip sakydami jie pa-| Dievo pažinimas, o tik pas
kui kunigai, kurią tą pažintą 
Dievą apeigomis ėmė garbin-

(Taigi pasirodo, kad nė ga
mtos moksle laisvamanio ne
gali būti. O gal yra laisvama-

Juk buvo ir yra tautų ir tau
telių, kuriose nebuvo ir nėra 
kunigų ir apeigų, bet nėra ir 
nebuvo tautos ar tautelės, ku
rioje netikėtų į Dievą ir jo
npgarbintų; kurioje nieso ne
žinotų apie sielą, pomirtinį 
gyvenimą ir panašius duly- 
kute. Kas Čia visa tai išgul-

man kliudai saviškai laisvai 
manyti? Kodėl nori, kad aš 
mąstyčiau taip, kaip tau pa
tinka, o ne taip. kaip aš no
riu, Tu manvk kaip tau po

nių geografijoje? Ištirkim! Aš tinka, „^iu taip kaip
laisvai mąstydamas sakau, man patinka. Laisvmnaniai, 
kad Berlynas yra Lietuvos įįįn kaį turi valdžią, 'savo mi- 
sostinė; kad Dunojus teka pro ntis per prievartą primeta 'ki- 
Kauną; kad Londįpnas yra tiems — verčia būtinai mąs- 

Nau- Kauno priemiestis. iBet kažin tyti taip, kaip jie mąsto. Jei-
ką man pasakytų ’ tie, kurie ffU jie |aisvai Inąsto, tai ko. pomirtinį gyvenimą, tai 'kiek 
^jiąsto taip, kaip ^tikrųjų y-1 dėl įie ver-ia kitns paga, jUQS kunigų, tiek būtų ir pažiūrų 
ra? Ar tik aš neikčiau be- n,aTlytjj — Vadinami ląuva- 
pročiu palaikytas ir į Suval- ,nanįaį pirmiausia puola if 
kų Kalvariją nugabentas, kad(.filn<*ižia kunigus, Bažnyčią ir 
neklaidinčiau savo fnokinių ir t t., daro įvairiausius prie- 
neapsukriau jiems (galvos! 1 fc«igtus.

ti! — Jeigu kunigai tuos da
lykus būtų išgalvoję, tai jie 
ir pakeistų vieniems ar ki
tiems nepatinkamu.-: dalykus. 
Tačiau taip nėra. Jei kas ba
ndo kai ką pakeisti, būna iš
skirtas iš tikinčiųjų tarpo. 
Taip daro, darė ir darys vi
sur. Vadinasi teigti, kad ku-

vojof! — Be to, jei Kunigai nigai sau ir kitiems uždėjo to- 
būtų išgalvoję Dievą, sielą/ kias pareigas, kokių nenori ir 

jų nekeičia, yra nr nesusipra
timas ar apgaulė!

Vi'si laisvamaniai su didžiau 
siu pasididžiavimu sako šitą 
“gudrybę”: Kas Dievą arba 
sielą matė, 'kas atėjo iš ano 
pasaulio ir apie jį kalbėjo?”

Koks pasigailėjimo vertas 
teigimasI O kas matė žmo-

į visus tuos dalykus. Bet eiki 
skersai ir išilgai pasaulio, vi
sur pastebėsi, kad esmėje pa
žiūros į čia minėtus dalykus 
vra vienodos su labai mažo
mis neesminėmis išimtimis. 
Būtų nesąmonė teigti, kad vį-

O gal astronomijoje aš ga- Bet vieną kitą jų daromą 
liu laisvai mąstyti! Pamėgin- priekaištą panagrinėkime! , *
kini! AS laisvai įąstau ir, Vadinami laisvamaniai la-į81 kunigai susitarę tai pada-Įgaus protą, meilę arba valią? 
tvirtinu kad žemė daug dide- bai mėgsta teigti, kad moks- ‘ Toks vienodas visuotinis, Kas išmatavo, apčiuopė ar pa- 
snė už šaulę; kad Jaulė suka-1 las apie Dievą, sielą, peninti- Į ^.tarimas būtų toks pats svėrė? Jeigu proto niekute ne
si apie žemę; kad Žemė šildo'nį gyvenimą ir panašius da teigimas, kaip ir paties Dievo »nate, tai jo nėra. Betgi taip 
ir apšviečia saulę į kad mė-'lykas esąs kunigų išmisto Girnas, nes tokių visuotinų, sakyti reikštų būti ne laisva- 
nulis yra dangaus erdvių cen-j bauginti ir savo pusėje palai-, įtarimų taip svarbiuose da-! maniu, o neišmanėliu. Mes 
tre. Bet už mano tokią laite- kyti žmonėms. lykiir.se, 'kurie saisto žmogaute proto nematome bet jo ve.-

valią bei veikimą nebuvo nė- kuną visur pastebime. \ adi-vamanybę, manau, niekeno Ko vertas teigimas? Labai į 
nebūčiau pagirtas, o visų ap-J lengva mąstančiam žmogui 
Sauktas nemokša ir neišma- ‘suprasti, kad tai yra labai 
nėliu, nuo kurio visi nusigrę-'lėkštas ir neapgalvotas teig>

ra ir nebus. O iš kur kuni- nas| 
gams galėjo ateiti tokios min
tys? Juk pirma turėjo būtų

iš proto veiksmų spren- 
Rei-džiame apie patį protą 

(Tęsinys 4 pusi.)

lykiir.se


DRAUGAS
DRAUGO’ VAJUS SV KRYŽIAUS PARAPIJO

ls Labdariu Sa gos 
Pirmosios Kuopos 
Isterijas

[Slušnuitė, S. Martinkaitė (da 
j bar Mikolaitienė), iždo glob.;
I M. šveikauskis, fin. rašt.
| Keletui metų darbas buvo 
| nutrūkęs, bet 19.30 m. kun. 
į A. Linkus sušaukė sus-im? 

kuopai atgaivinti. Susirinkime 
kalbėjo kun. A. Linkus, So-

-inmosK/s Labdarių Sų-gos |besJkis ir Nausėda, 
kuopos pirmasis susirinkimas'
įvyko kovo lų d„, 1914 
tais. Pirmuoju dvasios vadu 
buvo kun. A. Skripka. Per 
tuos 25 metus buvo sekanti 
valdyba: pirmasis (pirmininkus 

Jonas Viskantas, raštinin
kas — Mykolas Šiaučiūnas, iž
dininkas — J. Eudeikis. Pir-

Nuo 19.30 metų valdybose 
me- yrn j)UVę; dvasios vaidai: kun. 

A. Linkus, kun. M. Švarlvs, 
n. a. kun. F. Vaitukaitis, kun. 
A. Sk ripka, a. a. kun. J . Juš
ka. Pirmininkai ir vice-,pirm.: 
M. Sudeikienė, J. Čepulienė, 
Urbonienė. Raštininkai; M. 
La u rin. įkaitė (dabar 
nienė), B. Kalvaitė

Amžini nariai.-
$300.00 įmokėjo Ona Denai- 

tė.
$100.00 įmokėjo: Magdale

na Basčiukė, Belskaitė Tdklo, 
Birbilaitė Petronėlė, Dajovai- 
tė Marijonu, tiedvi lai Juoza
pas ir Elena, Gečaitė Sofija, 
Galnaitė Veronika, Jurgutaitė 
Domicėlė, Jandulaitė Liudvi
ka, Karžauskaitė Elzbieta, 
Kurzniarskienė Marijona, Ka.- 
lvaitienė Deliu, Laurinskaitė 
Agota, Mažeikaitė Valerija, 
Nutautaitė Juzefu, Norvaišai
tė Stanislava, Olberskis Sta
sys, Pudzevelaitė Uršulė, Pe-

Petkū- tkevičia W., Pratašienė Ona, 
(dabar Šertvilaitė Amilija. Sadauskis

Dedikacija “Draugo” 
Radio Valandos 
Šv, Kryžiaus Parapijai
(Kalba kun. J. Mačiulionio, 
M.I.C., pasakyta iš 
WGES stoties)

nėję. Kunigai kun. Aleksun 
drų vadindavo putrijarku. Ir, 
ištikrųjų, jis tuomi ir yra. 

j Žmogus, sulaukęs tiek, Liek 
|kam mažai tenka sulaukti, jis 
moka iš senų senovės daug į- 
domybių papasakoti. Kaip už
eini jį dabar aplankyti ligo
ninėj, pasidaro labui graudu,

I asanly yrn labai daug ba-1 ktuĮ jo tokįa lavinanti iškalba, j |)į«.vo pa|a 
žnu-ių šv. Kryžiaus vardu. jau nebetokia gyva, kokia bū- į pasisekimo, 
komoje yra Šv. Kryžiaus ba- ,|aVo. Dieve duok jam sveika- sveikatos.

Anais laikais ir mūsų <li< 
rastis rado pastoges Šv. Kl 
žiaus parapijos ribose, Šf 
bažnyčios, prie \Vood Stre 
Persikėlėm į Aušros Vart 
tam, kad gavus daugiau įt 
ipt s dienraščio reikalams.'

Linkime Šv. Kryžiaus paj 
pijos vadams ir veikėjai 

'aiinos ir gerii 
ypač kleboit

Cicėnienė), O. Kleinaitė, Kro- Nikodemas, kun. Aleksandras 
mėlis, N. Satūnienė, O. Novis- Į Sk ripka, Šaudvitiene J., Su
kaitė, E. Ogentaitė (dabar A-i kaitė Natalija, Šimkaitė Ro- 
ndreliūnienė), O. Norkienė, O. zalija, Staszevs'ka Stanislava, 

Talvaisaitė Barbora, Tiškus 
Brunislava, Trakšelaitė Ona 
(vienuolė), Turskienė Petro
nėlė, Vitartaitė Barbora. Va
ranavičienė Kazimiera, Vait-

žnvčin, kurioje laikoma Kris
taus Kryžiaus labai dalelė da
lis medžio, ant kurio mūsų 
Išganytojas kentėjo ir mirė. 
Visiems tikintiesiems kryžius 
turi labai didelės reikšmės.

Taigi ir Cliicagcs lietuviai 
norėjo parodyti savo 'meilę ir 
prisirišimų prie Išganytojaus 
kančios, užtad ir pastatė la
bai didele ir gražią bažnyčią, 
ją pavadindami Šv. Kryžiaus 
bažnyčia prie S. \Voul St. ant 
46-tos gatvės. Lietuviams Chi
cagoje šis paminklas jiasiliiks 
ant visados tikėjimo tvirtove.

Paskutiniu laiku, ilgus me
tus pasidarbavęs, kun. Aleks
andras Skripka, šv. K ryži uis 
parapijos klebonas, 'susirgo ir 
randasi šv. Krvžiaus ligoni-

tą ir dar ilga? metus 'pasidar
buoti šv. Kryžiaus parapijai.

Kun. Anastazas Valančius 
ir kun. Stanislovas Valuę'kis, 
klebono pagelbininkai, dabar 
turi daug rūpesčių parapijos 

'reikalus tvarkyti, bet tikimės
jn

— Tiesa — tai duona, k 
riai reikia labai stiprių da 
tų; yra tai knyga, kurios ni 
ks nemėgsta skaityti, yra 
vanduo, kuriame nieks neu 
sunkiai virškinamas, yra-

pasidarbavimas išlaikys ‘ gėralas, kurio nieks nemegs) 
Šv. Kryžiaus parapiją tinka-J gerti, yra tai įietis, Kuri ša

Gerb. kun. Aleksandras Skri- 
pka, Šv. Kryžiaus par. įstei- 

j gėjas ir klebonas, pastatęs vie 
nų iš gražiausių lietuvių baž
nyčių Amerikoj, šiomis dieno
mis gydosi Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Parapijonai, ‘Draugas’ 

|ir visi chicagiečiai linki j.-un 
'greitai pasveikti. Labdariu 
|Sąjungos 1 kuopa gailisi, kad 
.gerb. klebonas negalės daly- 
Įvauti jos jubiliejiniame ban- 
,kiele, kuris ims parap. salėj. 
į Lalai. 1 k,p. ir visai sąjung.ii 
j gerb. kun. Skripka yra daug 
I nusipelnęs.

moj aukštumoj.

Martušienė. Iždininkai: Gen- 
čiauskas, kun. A. Linkus, B. 
Kalvaitė, E. Gedvilienė, O. 
Vanagienė. Iždo globėjai: B. 
Kalvaitė, Mauraitė, M. Lau-
rinskaitė, Mažeikaitė, s. Jur- kienė Kotriną, Zansinaitė Bū
gaitė, Katauskienė, Martušie-J rbora.
ne* | Mirę nariai:

Dabartinę valdyba sudaro:!
Marijona Sudeikienė, pirm

Kasinauskicnė Marijona, 
Rudminaitė Ona, Radavičia 
Adolfas, Setkaitė Magdalena, 
Jasaitė Agnieška, Joniknitė 

' Petronėlė, Gečienė Veronika,

Labdarių Sų-gos 
11 i d ž i uo jas i t u rėdą n i a

Sa.-gos 21-os

mani susiriiikinu 
nariu.

Garbes nariai įmokėję $25.00: 

Alena Benevičaitė, Moterų

Vėliau valdybose yra buvę 
Pranciškus Veriga, pirm 
nas Klimas, M. Mikšaitė (du-

vice pirm.; J. Viskantas, V. $!(«',038.82.

o r.t
Centrąn

gydytis į Hines (eks- 
kareivių) ligoninę. Jis yra C- 
219 warde. Lankymo dienos

liauskaitė (dabar Čepulienė), gairių vienuolyne $1,457.38.

Jadvyga Čepulienė, vice-pirm.
Rozalija Urbonienė, vice-pir- 

jinin.; Ona Martušienė, fin. 
i rašt.; Bennett Cicėnienė, nut.
'rašt.; Ona Vaznienė, ižd.; Ve-'Draugijos: 

ronika Katauskienė ir Marijo- Cecilijos choras, Šv. Elz-
1-oji į"* -Martušienė, ižd. glob. L. },je(<)s moterų ir mergaičių,

kp. didžiuojasi turėnlama M. :( l‘7n,lnei •1.<°’reSP\ • • l^V* PlancL5koii Rymietės mo-
Siul.-iki,-...,* sav.. vadove h-: M; Sn.le.k.enė kne^. p, r- [t,,,.,, „„..-gaivi,,, Sv. Agotos

nennilstanfia dnrliitiinke. Ku-1"'."""'!"'!“ J‘".' '•mol’-nj ir nu-rgničii), m-.. i’ra-
deiki,taip pat jau 10-ti ,ae- 10 me' !»eiSkuns TMinirt'.y, Sv. Ka-

•" talaičio, Labdarių Sųjungos l
Daugiausia pasidarbavo: kuopa, D. L. K. Vytauto.

Petras Dorša, Veronika Ka
tauskienė, kurie kuopoj dirba

Marijona Sudeikienė, 10 me
tų kaip j•irniininkauja l-ajai 
Labdarįų’Sų-gos kuopai. Ji v- 
ra viena žymiųjų sų-gos vei- 1

tai yra Moterų 
kp. vice-} iriu.

Muz. Vladas Daukša, Šv. Kryžiaus par. vargonininkas,, pir- 
' masis Labdarių Sąjungos centro ir 1 kuopos sekretorių^ 

’’ daug kuopai pasitarnavęs, jubiliejinėj vakarienėj išpildys 
j muzikalinę programų ir jai vadovaus.

įsirašė 80
|iiuo pat pirmojo susirinkimo. ■'Sąjungos 21 kuopa. Lietuvis 
Toliau: M. Sudeikienė, Veri-'Vyčių 1.3 kuopa.

j ( i ga, J. Čepulienė, V. Galnaitė, ! -----------------------------

Vaznienė, Norkienė, S. Šim- Serga Z. Gedvilas
.... ,, • • . .kienė. Martušienė, E. Gedvi- |,ar sesuo K. le , Kazianene- ( () Srhlbi p Turs. I Zigmą. (iedv.las, žinomas

te) Veronika Galnaitė. lau- . _ , Labdarių.......kie..,-., Klimas, Snarskienė, J. I '""'""' "i Sąjungos veikėjas,
<sta, raštininkai; \ limentas . _ . _ susirgo ir buvo priverstas iš
I etkcvicius, \ atanaviciene, važiuoti gydytis į Hines (eks

I
I
A. Butikus, A. Rmnanauskis,

Petkevičius, ižd.; A. Genčiau- $3,802.44; vargšams sušelpti-'. sekmadieniais, antradie- 
skis, S. Norvaišaitė, J. Vaši- $10,7l9.(U. Užlaikysimi mer-1 nja'l>s į,, ketvirtadieniais 2:34 

vai. po pietų.

Benedikta Cicėnienė viena Town of Lake 
veikėjų. Dabartinė 1-osios kuopus nutarimų 
raštininkė. Yra buvusi kuopos iždininkė ir ki 
tose valdybos pareigose dirbusi, Iš pat mažens 
daug dirbusi labdarybei. Daug rašiusi api* 
kuopos veikimų. Šiuo laiku yra Moterų Sų-gos 
21-os kuopos korespondentė ir Sv. Pranciškaus 

Rėmėjų 3-iojo sk. nutarimų raštininkė.

Town of Lake Labdarių Sų-gos l-oji kuopa, kuri sekmadienj, gruodžio 3 <1. švenčia savo 
J5 sidabrinę sukaktį. Paveiks'e iš kairės j dešinę sėdi: .M. Martušienė, ižd. glob.; B. Cicėnie- 
nė, nut. rašt.; J. Čepulienė, viee-pii’m.; a. a. kun. Jonas Juška, dvasios vadas; M. Sudeikie
nė, .pirm.; A. Vaznienė, ižd.; O. Martišienė, fin. rašt. Sukakties proga rengiamas Šv. Kry
žiaus parap. svetainėj 8 vai. vakare, šaunu's bankietas su gražia programa.

Veronika Galnaitė, Lietuvių R.. K. Labdarių Sųjungos lk'P>» 
Town of Lake, viena pirmųjų ir uoliųjų veikėjų, kuri yrą 
daug savo jėgų įdėjusi, bedirbdama kuopai, kaipo ilgametė 

Į laštininkė ir korespondentė. Ji yra sųjungos garbės narė.
Nors dabar nebegyvena Town of Lake kolonijoj, bet kuopa 

i tikisi, kad būsimųjį sekmadienį jinai dalyvaus kuopos jubi
liejinėj .puotoj ir papasakos savo atsiminimus.

»
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LIETUVĄ
šliaukite Vikingu Laivais

Per < ...tli.'iil.iir* *. š.c.lijiĮ

Laivu išplaukimų tvark- 
raštis ir laivakorčių 
karnos suteikiama nemo
kamai. Kreipkitės į mū
sų aut.rizuctus agentus 
ar bet kurią mūsų raš
tinę.

mustos kelionei niekas n. patari au., 
riau prisirengti, kaip T«m»t*»-t 
stinis laivakorčių agentus.

TDISii AMERICAN LiNL
it N. Micliigaii Ate. Oiirugo, II,.

e*? .M

AKIŲ GYDYTOJAS
LIETUVIAI DAKTARAI

j?
ji

IK

į?

[RASIS LAISVAS 
iSTYMAS

(Tęsinys iš 2 pusk)

I

— i

lia stačiai apgailestauti, kad 
gana menku palyginus pro- 

i> veiksmų suprantamus pro
te, o iš nuostabiausių gam- 
js kūrinių nesuprantamas
•aintos Kūrėjas. Kas gi yra 
’eiksaias? Ogi mo'k 
nas. O kas gi 
>gi ne kas kita, kaip gaintc- 

pastebėjimas veikiančių dč-

*
Neseniai įvykusio traukinio katastrofa. (Acnie telephoto).

tikė-, protas aiškiai supranta, kad pie anų pasaulį? Ar jo kuru- 
kur yra tvaiku ir dėsniai, ten lystė ne iš ano pasaulio? 

pirma turi liūtį ir tvarkos bei

nius yra sutvarkęs. Juk nėra kitaip, nesupranta nei 
tvarkos he tvarkos, nėra dės-j ji'mo, nei mokslo, 
nių be protingo unųstynio. —1 Laisvamaniai drjsti snkvti.
O kas yra tikėjimas? Ogi ne kad tai esu savaime atsiradę.
kas kita kaip tas visas gani-Į Bet šitaip galėtų sakyti ne- b^sni dėsniai, juo nuostubes- 'ertas posakis?! O kas ap- 

tos dėsnių Leidėjo apreiški-' bent tik mažas vaika's, bet ne nįs įr leidėjas. Čia vi- čiuopė gėrį, tiesa,

mas apie patį save ir

UK. VAI FUSH, OPI.
.sPI.CIAI.INI AS 

OflUMETlUC'ALLY AKll
Lil i IV IS

SutlrA 20 Mielų praktikavimu 
Mano (aanuilavluia.'

t’ulung v imi akių jteiiipiliių, kaa c»
' U priežastimi galvos skamldjimo 

svaigimo, akių jleiiipiino, norvuotu
| nio, skaudamų akių karšt), atitaiso 
I trumparegystę ir tollregystę. Prlren- 
1 gia teisingai akinius. Visuose atsill- 
1 kiniuose egzaminavimas daromas su 

elektra, parodančia mažiausias k lai 
! dus. Speciali! atyda atkreipiama )

mokyklos valkus Kreivos akys atl- 
i taisomos.

Valandos: tuo 10 Iki S vai vak
I NedėlioJ nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsitikimų akys at įtaisu 
mus la- akinių. Kainos pigius kaip 
pirmiau.

I 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARda 1878

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nau 11 iki lk 

t iki 4 ir 7 iki »
Pir*<iadieniaia * 2 iki 4 ir 7 Jri 

šventadieniais: 11 iki Ik

, OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

ir akintos pritaiko
3343 S. Halsted Street

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicere.
lairadientuis, Ketvirtadieniais 4 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-0 p. 
3147 S. Halsted St., Chlcage

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
Uečtadiemaia 

Valandos: 3—8 P. M.

Kiti sako, kad ko neapčiuo-
LttlUVlAl DAKTARAI

dėsnių leidėjas. Juo nuosta- P*‘lu, E) ir nepripažįstu! Ko TeL Cicero 1484.

avoj sveiko proto žmogus. Juk tas sį ]aiSVainaniai užklysta! —
moKsio kūri- santykius su pasauliu ir žmo-' pats mokslas aiškiai sake, kad gakytj? ka<i niekas iš ano pa
yra mokslas?1 u,-.inis. Jeigu yra nuostabūs, iš nieko niekas savaime neat- sau|jo neatėįo ir nekalbėjo.

gamtos dėsniai, tai dar nuos-j siranda. Jei tekie nuostabūs ,.eiSkia tjJ paįį? k;} ir per aR/

tabesnis yra tikėjimas, nes jis'gamtos dėsniai butų patys at- nie|uoti ar,,a nieko nemisį,„a. 
ių ir jų panaudojimas prak yra aukštesnis už gamtos dė- siradę, tai jų atsiradimas bū Į nvtj istorijoje> jeig.u 1K,nusi_ 

ikos reikalams arba jais ste-Įsnįus> Tikėjimas pu, ildo Tai, tų toks pat nuostabus daly-į Įnan;:< Įp,,.n' neka)ka; jep,.u 
'jimasis ir džiaugimasis. Jei ko nesiekia g imtos tyrinėto- kas kaip ir paties Dieve bu „šluoja, tegu prisipa./.ista, kad 

u mokslas yra gamtes dosnių jų protas apie gamtų ir josi vimas. —- Kiti tvirtina, kad

su

ožį ? Kas
pasvėrė tiesų, kad 2+2=4. 
Kas išmatavo, kad gėris yra 
geras dalykas, o blogis — ne
geras. O nėra žmogaus, kati 
ko neapčiuopiau, to ir nepri
pažįstu, reiškia ne kų kitų, I 
kaip stoka protingumo! “Š.”

A. Ylius

OR. S. K. PALUTSIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Kamp. įstos Gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki U vuk. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 bo. 5Uth Avenue
Tel. Cicero 1484.

Tel. OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ* 

2155 VVest Cermak Komo
OFISO VAJLANDOS:

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

jastebejimas ir suradimas, santykius 
ai aišku kaip diena, kad pir- ju.
11a turėjo būti tas, kuris tuos

>aiiitos Sutvėrė-, gamtos dėsniai yra amžini. 
Tarp tikėjimo ir mokslo j Čia mums svarbu ne jų lai-

jiųostabiuosim ga’mtcs dės-
yra ir turi būti 
darna ir vienybė.

gražiausia i 
Kas kalba ir

-. bet
amžini

vilmė. Teg
Bet

u jie būna I
ik sveikas'

jie ne laisvamaniai, liet blo- 
gamaniai. O Jėzus Kristus iš 
kur atėjo? Ar jis nekalbėjo a-

Bi/nie; iiia 

Kenikite Savuosius

M

Ltfl

Žinios Iš Europos š
IR VISO PASAULIO

■
SU NAUJU 1940 METŲ ZENITH S
Padarykite Linksmas Kalėdas Su Nauja Radio Iš 

BUDRIKO KRAUTUVĖS

6

B

Nereikia 
dratų, nei 
aerial, nei ground.

Pridėk prie elektros 
ir groja.

Įbudavotas 
Wave Magnet!

Kaina tiktai -

$69.95
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

, » v
Dėl Kalėdinių pirkinių: Radio, Pečių, Karpetų, Parlor Setų, Skalbyklų ir 

Elektrikinių Daiktų, Jums Tikrai Apsimokės Atsilankyti Pas BL’DRIKĄ.

DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

JOSEPH F. BUDRIKĮ
■ FURNITURE HOUSE S
S 3409-11 S. Halsted St. Tel. Yards 3088 ■

HB Zuiiih rndio iiro^nimns nedaliomis leidžiamus nudriko Krautuves i.s stotini VV.C.F.L. 970 kil.,
nuo 5:30 iki 6:30 va landos vakaro, Chicago* laiku.

glHHHHHHHHMHHHHniHIHHHIHUIIlS

A. F. CZESNA BATHS
Atlankyki! Sveikatos Pirtį

Te’efonas B0ULEVARD 4552
l'žlaikorn elektrikinį Kabinetų, karštus ii' garo' knlmbarius; 
suteikiam, elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų 
sveikatai V1OLKT Spinduliais ir sieros vanom. Kainos la
bai prieinamos; Moterų diena utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St:

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

O» VOUR v mvfUMiM ACjV
INSURED

v. TO 
«»o«% n

„Jįfe PASKOLOS
lunrianlTny-“"Ti* OreJtai ir pigiai ant

^fįĮ^ 1-My MORGIČIŲ
Dividendai ant padėtų pinigų išmokanti Vas. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000 
per Fed< ral Savlngs an<l lxxin Insurance Corp., Waslilnglon, D. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto ikt®5 v. v. 
Pirmadieni, Ketvirtadieni Ir ScAtadlen) nuo 9 v. ryto iki 8 ▼. ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

JoM-pli F. Gribanskas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

KLAUSYKITE

New City F«fniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

DR. A. JENKlitS
(Lietuviu)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd btreel

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

Taipgi pagal šutai.j.
Ofiso teieionas PROsput 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

OR. f. G. NlNMUNJU
PH Y SIČIAM AND SUKGKUfc 
2158 W. CERMAK ROJO* 

Ofiso tek Canal 234t»
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—k 

Res. 2305 S. Leavitt Su 
Res tek Canal 0402

TEL. YARDS 5657

DR. FRANK G. IWINN
1K V listJtN >

UXDXTUJAS IR CHxRURGA.o 
1651 VVest 47tli Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

OR. CHARLES SEGAL
UxxlXT'UJAS ktt CHIRURGAM
4729 So. Ashland Aviu 

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

OI ISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki * 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. • 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

DR. P. J. REINAR
ItiKI.N AltAO hK Ah J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
boDO So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — kards 39bb 
OflSU v ALANDUb:

4 iki 4 popu*. 7 iki a vakar.
1 reėiadieuiais ir Sekmadieiiiaia 

pagal sutarti.

. etalonas HRMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 VV. MAKquette Kd.

Otiso valandos:
JO—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieniais

Susitartus.

DR. MADRICE KAHN
GW*1'OJAS ir chirurgas 
4031 do. Ashland Avė.

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 4-8 v. vak. 
Nedelioima nuo 10 iki 12 vai. dieuų.

AMLK1KOS Llb l UVIŲ DAR I AKŲ DRAUGIJOS MAK1A1

aL lARd* 6921 
«... H£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
J«S. 6968 Bo. Talman Ava 

Tek GROveniil 0617
iffics T«L HRMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susi tane 

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL’IS
PMYSICLAN and SURGRO*

4645 So. Ashland Avenue

OTISO VALANDOS)
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliotum pagal sutarti. 
Office TeL YARda 4787 
karnų TaL PROapect 19M

oi OAMal 6121.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAB IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. c*

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonaa RRPublic 7868

Offiee Phone Ree aad Offioe
PROapect 1028 2869 B. Leavltt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KŪWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniaie 
ųa<e' svtarG

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

Ofiso Tek VIRginta 0086 
Reaidencijoa tel BEVerly 8244

UK. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

410/ AfCDcf Avcttuc
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Reaideaoija
8989 80. Claremout Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedelioima pagal sutarti.

Tel OANal 0267
Rea. TeL PROapect 666b

DR. P. L. ŽALATORIS
GYDYTOJAS JLR CHIRURGAS 
1621 So. Halsted Street 

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2248

DR. G. L VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal antarų

4143 South Archer Avenue 
Talefoaaa Lafayette 8660

Antradieniais, Ketvirtadieniais te 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais J»
AeAtedieniaia



Šeštadienis, gruod. 2 d., 1939 I) K A TT O A S

MSCONSINOI LIETUVIŲ ŽINIOS
Skrodenis, M K’, trečiadienį, 
lapkr. 22 <1. buvo ant trauki-1 
nio “AVinnelmgo”, kuris va-' 
ž.'avo iš Chicago j Kelio, ha

CMS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Kenoshos Kronika
Susirinkimai

Po pirmųjų šv. Mišių soila- 
hcčių, po sumos — L. K. K. 
S. A., o Gyv; jo Kažanč'iuus 
dr-jos susi l inkimas tuoj po 
pamaldų, popiet.
Šv. Vardo Bcvvling lyga

.Jakutis Komi Sliop rinkti
nė [,-adarė 137)1-916-833 taškus 
prieš Litli. Business Men 678- 
774-687.

Vieš Tavern rinktinė pada
rė 901-77)8 91 18 taškus prieš 
Ben’s Tavern 77)6-783-740.

Vieš Barber Shop rinktinė 
jadarė 818-730 827) taškus
Oes Mockus Bakery 77)6-793- 

27.

trityje Indų ir daugiau tokių 
pietų.

K; misija, kuri uipiuosi šį 
parengimų padaryti sėkmin
ga, laivo Vladus Juzėnas ii 
Povilas l’l i ui. .s. Sekančios mo 
lendi.- daroav ,si virtuvėj: Te
klė Balėaitienė, St. Ališaus
kienė, Kiz. Ališauskiene, Biz. 
Andrulienė, lleneviive Pil Il
gei*, Ona Juškienė M. Diuk- 
teaienė, Pet. Rimkienė, M. 
Pliutienė ir Dom. Kasiulienė. 
Prie stalų patarnavo sekan
tieji: Ona Lauriiiailė, Teklė 
Balčaitė, Marijona Beitaitė, 
Marijona Kraujelnitė, Palmy

ir netoli North Cbicago 
bėgių nusirito. Važiavę 
žmonės nei vienas nenuken'ė- 
jo, buvo tik sukrėsti. Vien tik 
inžinierių ant \ ie os užmušė.

Hilo
j.- Labdarių 3 kuopos gražus 
.. j vakaras

Jvyks gruodžio 3 d., para-Į .
piji s s\etninėje. ! !,'MĮa,*a'

Moterų triūsas dviejų
Pereilų savaitę Kenosb j la- veiksmų komedija, kurių ver 

įd ėsi garbus svečias, būtent ta pamatyti ir tuo p čiu 
gerb. 'levų Marijų ių Provin- rP.nti vi’šminė'ų kuopų gau 
eijolas kun. dr. Jon s Nnvic- siu atsilanlkyiiin. 
kas, MIC., ir Mariarnypolio tiražų pavyzdį davė Lietu-j

pa-

Valgius gamina Liberty viu 
Igyklos savininkas, J. nikis, 
o gėrimus pristato C. M. Pail
ga ir P. J. Speeeher. Progra
mas platus ir nenuobodus.

Principaliai kalbėtojai Lie
tuvos konsulus P. Daužvardis 
ir adv. U. Tumavieb, klūbo 
narys ir mokyklų tarybos vir- 
šinin'kas. Programoj: žinoma 

Isclistė “Onuks” Skeveriūtė,
j

A'girdas Blažys sir operos ar
tistais, V. Ascila su V, Dcvei- 
kiu — duetas, grupe iš 7, šve

istoj vakare, Lietuvių Bau tinitaučių gros, šoks ir dai

ti pagalbos savo našlaičiams 
ir vargšams. Dar karių kvie- 

visiis. Nepamiršt:ite, o 
jums be galo

Raudonos

Bankietas

liu.'
Reng. Komisija

R žes Klimo

Simo Paint Shop 
padarė 807,-718-897) 
prieš Sparco Buhble 
6113-768.

\Vall St. Tavern 
padarė 893-871-816

rinktinė 
taškus 

l p 688-

kun. Juozas Mačiuliuni 
kun. B. Vitkus.

Padaręs
kaip parapija gražiai gyvūn

ini tiiižauskaitė, Ona MocGai-'J3 1,1 viskas įtaisytą, las pa
te, Antanas Lauraitis, Povi- knd žmones savo klebe
tas. Plintąs, Petras Pilitaus- U:1 ai>'1 11 su .lu<,,n* dirba.

Vienu žodžiu, šv. Petro para-

K* legijo,-, I liompson, t oun , \ių Pukteių klubas. .Jos iiu-į donos Rožes klubas ruošia ju- :nuos. Pabaigoj judamieji pa
lėktomis. Sykiu atvažiavo ir sipirko 19 tikietų ir užmokė- j iiilicjuiį bankietų Liet uvių i veikslai “Laml of Freedom”.

ir jo iš savo kasos. 'Liuosybės svetainėj. Durys a-1 Tad iki pasimatymo ir ska-
Visi susirinkime laiku. Pra-! tidaromes 6 valandų. Jau y- |naus apetito, 

vizitą grožėjosi, (^’a b'Xlai pusė po septyn'ų' ra užsiregistravę netoli 7)00
vakare. j dalyvių. Nariai, jau turit in-

_________ , str akcijas. Turėkite visa gu-
I sitvarkę, kad nereiktų prie 

Artinasi Kalėdų šventės.'durų ilgai stovėti. Visiems sta-
L.t'hdarių 3 kuopa, kaip kas- lai bus pažymėti. Tėmvkite

Tėvų Marijonų

Misijos Adventuose
NBW U A VEN, CONN. - 

gruodžio 3 — 5 — kun. dr 
J. l’aiiliukonis, MIC.

NEV ARK, N. J. — lapkri
čio 30 d. — gruodžio 8 d. — 
kun. dr. K. Matulaitis, MIC 
ir kun. J. Dambrauskas, MIC.

PATERSON, N J. — gruo
džio 10 — 19 — kun. J. Dam
brauskas, MIC.

DETROIT, Midi., Šv. Ju- 
rgio parapijoje, gruodžio 2(1 
— 25 d. — kun. dr. K. Matu
laitis, MIC.

K. P. Deveikis, kom. narys
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 

Kaino Toksai "Draugas“ Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

kas. , . - ......
pija svečiui padarė didelio į- inet tal'P lr nori suteik- savo vardo grupes.

I” 'e spūdžio. --------------------------- —-------------------------------------------------------Al ūsų ūkininkai il gi 
šių pietų prisidėjo paaukoda
mi paukščių; Palaikis, Gri
mus, Atidrėkus, Valentinas, 
Krencius. Navalinskas, Pet-

sKusį i auskas, Palaikis, Zaromskis, 
Bitautas Tavern 77)6-

ri rik t i nė 
taš

prie 
887-689.
Parengimai

Gruodžio 3 d. šv. Petro pa
rapijos sodalietės rengia “Bu
mo - Card Party”
salėj. \ isa,- pelnas eis pngra 
žiuiniui ir irengimui

Ateinančių savaitę klebonas 
pradės lankyti savo ipavapi- 

j jonus nuo 10 vai. iš ryto iki 
A...,,.vv*i.;i<i, „. imi- v;,| vakare. Kas persikraus- 

V.ckis, Jurki,amas ir Kančias. j nnu-|;l viet.,? praSomi pra. 
lAiirtOinis dar prisidėjo sekan-
į tieji: O. Drukteiūenė, AL Bei-:______________________________

O.

Drigotas, Tamkevičia, .J. Kle-

laite, O. Baradinskienė, Au
Yalienė, E, Andrulienė, I 

parapijos:, . . . ... ... .. _ 1
Venckiene. EI/.. Vadapoliene, j
Genev. Pillig.r, O. ,Juški;nė, 

naujų . .
i j , ,, , . . O. Kavaliauskiene,i .įkandu mokyklos kambariuo

se. Visi [(rašomi paremti mer-į Mūsų gerb. klebonas ir ko
vaites savo atsilankymu. Po' misija, kuri dirbo ir rūjiino- 
žaidinio bus duodami užkali- si šio parengimo pasisekimu,

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

NAUJAUSIO IŠRADIMO RADIOS
KETURI Į VIENĄ

džiai. Alės remiahne Šv. Var
do dr-jų, taigi neturite užmir
šti ir sodaliečių.

Visų Draugijų Vienybė su
ruošė Padėkos Pietus, lapkr, 
26 d., ir sykiu buvo bazaro 
apvainikavimas. Žmonių atsi
lankė virš 150. A'isų nuotaika 
buvo gera. nes pirmų karių Į 
gavo tokiu'.- Smilius paukščių 
pietus. Pageidautina, kad a-

taria nuoširdų ačiū visiems ir 
vijoms, kurie prisidėjo ar tai 
auka ar tai darbu.

\ iso pelno iš šio parengi
mo parapijai liko $174.00. Da- 
'is tų pinigų bus priskaitonia 
piie bazaro, nes buvo leidžia
ma trejos dovanos ant 'knygu
čių, kur davė pelno $90.00.

Teko 'sužinoti, kad mūsų 
•rb. klebonas kun. Pranu.-

TU

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out sevcral vari- 
clies of Kraft Cheese Spreads 
and crackers . .. and company 
refrcshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandtviclies, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in.

BRIDGEPORT MOTOR SALES
3040 S. Halsted St. *

CHICAGO, ILLINOIS

Dabar Laikas
Pirkti Gerą

V artotą Kar'4

VISOKIŲ
IŠDIRBYSČIŲ

BUICK PONTIAC 
CHRYSLER PLYMOUTH 
CHEVROLET DODGE 
STUDEBAKER FORD 

OLDSMOBILE DE SOTO
PACKARDS 

Didelis Pasirinkimas

3^_____________________

ANTHONY BALAS

Visokių Išdirbyseių 
Dideli Pasirinkimai-

Ir Visokių Modelių
VISI GARANTUOTI

Pardavėjas — ANTHONY BACKYS

Phone, Victory 6992

uvo I I «

SEE IT AT . .

PIRMAS: 
Radio turi 9 tubus.

ANTRAS: 
Phonograph ant 
kurio galite groti 
visokius rekordus.

TREČIAS 
Amplifier, kad pa
didinti jūsų pačių 
balsų.

KETVIRTAS: 
Svarbiausias, - jūs 
galite pasidaryti sau 
tinkamus rekordus.

KAINA -

*12952
Priimsime jūsų senę 
radię j mainus.

Ši radia geriausia 
Kalėdų dovana 
jūsų šeimynai.

^5=

Roosevelt Furniture Co
2310 VVest Roosevelt Rd.

Cbicago, Illinois Tel. SEEIey 8760

M. DZIMIDAS
Bismarck Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės ,pus M. 

D-zimiilų, — gausite greitų ir 

sąžiningų patarnavimų.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayettc 0401

Now lT’S EASY f make

CIRLS

wi»h th«

UEW "AUTOMATIC’’

'tiadcmak FAT HO. IIMOK

^-1

M wHh 
Ctfrifof IM

SIMPLY-.CurlAsYouComb
Here's the lo«t word in eoiy curlino 
methods. It'» Ihe new ‘'Aulomotic” 
Rollocurl, with o reęulor comb at one 
end ond o magic ditappeoring comb 
ot the other You simply curl as you 
comb . . . with one end you comb, with 
Ihe other you curl patily, ouiekly ond 
with beouty shop perfee- Only 
tion On sole oi your locol
department. variety or
Chain store.
For all TypM of Cvrls, Rinplats, ato

Iki Kitų Kalėdų 

Tie Pinigai Gali būti Jūsų

lf 'IIIIii h
o n

f.......

fe

g UggL
•o

PBISIDĖKJTE PRIE

LIVE STOCK NATIONAL BANK of CHICAGO 

KALĖDINI U TAUPMENŲ lKLUBO

Jokių sunkumų neturėsite pirkdami dovanas kitais metais, jei 
prisidčsit prie LIVE,STO<*K NATIONAL BANK of CHICAGO 
klubo dabar! Jūs patirsite, kad laupydami kad ir htažont su
mom kas savaitę iki kilų melų sutaupysite nuostabiai danu pi
nigų. Ateikite šiandien ir susižinokite kaip galėtumėte iš to 
plano pasinaudoti. Prievolių jokių nėra.

M C liti KITĘ KAIP TAI LENGVA

Taupydamas tik pn 27»e savaitėj ................................ gausi $12.50
Taupydamas tik po 50e savaitėj .................................gausi $25.00
Taupydamas tik po $1.00 savaitėj .......................... .. gausi $50.00
Taupydamas tik po $2.00 savaitėj ........................ gausi $100.01;
Taupydamas tik I*> $5.00 savaitėj ........................ gausi $250.00

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

The Live Stock National 
Bank of Chicago

NARYS FEDEKAL RESKRVE SISTEMOS IK 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

4150 South Halsted Street
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JOllO J. rūvRūS Dlu3l3Illfl į Moterų Sąjungos Utelių kuopų, jo darbai siekia net tolimus (suruošė jam 25 metų visuome-
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Buvo bandoma kelis kartus 
'suorganizuoti Amer. Liet. Pa
saulinio karo veteranus, bet 

I sekinių iš to nebuvo. Vėliaus, 
' prisidėjus dr. Jonui P. Poš

kai, po jo vadovybe buvo su
šaukti e'ks-kareiviai ir nepai
sant visokių keblumų ir 'ko

kių •'.ikaeijų, darbas buvo Įvyk 
(lytas. Dabar šis Amerikos 
Lietuvių Pasaulinio Karo Ve- 

•ternnų skyrius vadinasi Da
riaus ir Girėno postas.

Kun. S. J. Draugeliui lei-

•nvs

1933 ur. J. Poška susi
pažino su Darium ir Girėnu. 
Jis noriai prisidėjo prie skri
dimo Lietuvon organizavimo, 
darbo. Ir gi 1933 m. vLiio-į 
tinam Chicagos lietuvių su
sirinkime, dr. Poška tapo iš
rinktas Pasaulinės parodos 
Lietuvių Dienos Komiteto ant
ruoju vice-piriiiininku, ir tas 
pats komitetas jį išrinko svei-i 
katos ir sporto skyrių pirmi-Į 
ninku. Be to, komitetas jpa-i 
reigojo dr. Pošką, 'kad jis įpri-' 
sidėtų prie surengimo muzi 
kališko darbo. Čia buvo mil
žiniškas darba's, ne tiik jam 
bet ir visam komitetui. Jam 
vadovaujant, buvo suorgani
zuotas jaunuolių sveikatos ko
ntestas. tikslu surasti lietuvių 
tarpe sveikiausią berniukų ii 
mergaitę ir juos apdovanoti 
sveikatos eertifikatais Lietu
vių Dienos programos metu. 
Tas viskas buvo įvykdyta. 
Jam irgi teko išversti lietu
vių dainas anglų kalbon, ku
rios buvo transliuojamos ra
diju per didžiausias National 
ir Columbia Broadcasting sto 
tis Jungtinėms valstijoms iš 
Pasaulinės Parodos. (Radio 
kompanijoms reikalaujant, tas 
visas vertimo darbas buvo at
liktas tos pačios lietuvių die
nos (sekmadienio) rytą).

Simaiio Daukanto (ir narys) 
draugijos, Teisybės Mylėtojų 
(ir narys),/draugijos, Saldžiau

I Woi»en’s Catliolic Order of 
horestels dviejų kuopų. Yra 
buvęs examing physician (da- 

; ktaru kvotėju) ir nariu Stan- 
| ley Sullivan ('svetimtaučių) 
J Pasaulinio karo Veteraną Pos
to. Jis taipgi priklauso prie 
amerikoniškų medikalių orga
nizacijų ir yra narys Knights 
ot Columbus organizacijos.

Jis nemažai yra prisidėjęsdžiaut Amerikos Lietuvių Sta 
tistinių žinių rinkimo žuma-U’1*** Kazimiero Akadt'nii- 
bi jam padėjo, eidamas reda-j°Os Matymo darbų, kuomet a. 
ktoriaus pagelbininko parei-;* ^un* btaniusynas darbavo- 

Labdaiiams nusiskundus,

193S metais kilo sumany
mas siųsti Amerikos Lietuvių 
Sportininkus Lietuvon, daly
vauti Lietuves pirmoje Olim
piadoje. Dr. Poška buvo vie

nas iš pitknųjų .(valdybos na
rys), kuris stojo j tą sunlkų 
darbą ir energingai dirbo su- 
1 ėlime reikalingo kapitalo ir 
pasiuntime sportininkų Lietu
von. Išvažiuojant juos išly
dėjo ir sugrįžus dirbo jų su
tiktuvių bei pagerbimo ban
kieto suruošime.

1939 metais Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija iš
rinko dr. J. P. Pošką prezi- 
dentu-elektu (vice-pirminin
ku) kurio pareigas eis per 
šiuos metus, gi ateinančiai'? 
1940 metais užims Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijos

Dr. Jonas P. Poška 'pirmu 
kartu suorganizavo lietuvius 
sportininkus, kurie organizuo- pirmininko vietą.

tai ir gražiai pasirodė; taip, Kuomet Lietuva 
kad patys lietuviai stebėjosi, 
nes jie niekuoniet netikėjo, 
kad yra tiek daug lietuvių 
gerų sportininkų. ]£ to vėliau 
ir kilo sumanymas organizuo
ti olimpijadą ir siųsti sporti
ninkus Lietuvon. Tas visas 
darbas dr. Poškai kainavo 
keturis mėnesius sunkaus ir ra's-kvotėįas Liet 
intensyvaus darbo, bet tas jo 
darbas atnešė mūsų tautai 
daug r garbės.

atgavo
spaudos laisvę ir pasirodė lai
kraštis “Šaltinis”, tai Jonas 
sėdo ant žirgo, nujojęs į Bai
sogalą ir parnešė pirmus “Ša

ltinio” numerius į savo kai
mą ir platino tą laikraštį, kol 
išvyko Amerikon.

Dr. Jonas Poška yra dakta- 
R. K. Sus.

Am. Cliiy. apskr. ir keltų kuo-

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Jo iniciatyva ir vadovybę, 
1934 metais buvo surengta 
Lietuvių Sporto ir Dainos 
šventė, kuri sutraukė apie de
šimts tūkstančių minios ir 
buvo padaryta virš $81 0 pelno 
Dariaus ir Girėno paminklui. 
Jis domisi aviacija ir yra vie
nas iš organizatorių aviaci
jos dienų, uoliai dalyvauja ir 
yra pirmas Lietuvių Nacijo 
nalio Aero Klūbo pirminiu 
kas (3 metai).

Dr. Jonas P. Poška neap
leido nei Amerikos lietuvių 
politinio darbo. Jis buvo ir 
yra vienas iš tų, kurie nuo
širdžiai ir rimtai ragino lie
tuvius organizuotis politiko
je. Jo kabineto kambariuose 
1934 m. buvo laikomi pasita
rimai ir nustatyti planai •su
organizavimui Lietuvių De
mokratų Lygos, kuri išjudino 
Cbicagos lietuvius veikti po
litikoje ip galutinos pasekmės 
yra tos, kad jau turime lietu
vį Municipal teisėjo suole, 
bnilifą superintendentą Cbi
cagos Pieti’ ’ Dalies Parkų. 
Marųuette P»«, kolonijoj, ku
ri priklaus' L tam Wardui, 
randasi Li r n Demokratų 
klūbas, ki.,.c*.n pirmininkavo
per pirmus tris metus. Per tą 
laiką, klūbas išaugo į tūks
tantinį narių skaičių. Šiems 
metams ir vėl išrinktas to klu
bo pirmininku.

Feel full of pep and possess thn 
slender form you crave—you can’t 
lf you llsten to gossipeis.
'' To take off excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sirg
ai y sweets — eat more fruit and 
Vegetablas and take a half teaspoon- 
fu l of Kruschen Salts i n a glass of 
bot water every morning to eliml- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre da 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now.”
< No drastic cathartics—no consti- 
patton—būt blissful daily bowel ac
tlon whcn you take yon - little daily 
dose'cf Kruschen.

J?

Tel. CANai 9585

VVEST SIDE VIEŠBUTIS
VTalter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

Salė Rendon Dėl Visų Parengi
mų — Veselėms, Šokiams, Baliams. 
Virtuvė Ir Sidabriniai Indai Dykai.

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

Mes esame distributors 
dėl sekančių distilerių: 
Calvert, Schenly, Good- 
erhan, & Worts, Seag- 
ram’s, Frankfort, Hiram 
AValker, National Disti- 
llers. Du Bouchett, Jim 
Beain, Centurv Distilling 
ir American Distilling.

Turime geriausios degti
nės po mūsų leibeliu. Kai
nos žemiausios. Taipgi 
turime tikrą Lietuvišką 
Krupniką.

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien.

Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną.

6246-48 S. California Av. 
Cbieago, Illinois 

Tel. REPubllc 1538-9

f

DRAUGAS
rytus; Franciscan Monasterv, 
\\'asliington, D. C. ir Švento
joj Žemėje, Vincentam Vie

šino Širdies dr-jos, didžiulės nuolius Germantown, Penn.,,
Šv. Kolumbo vienuolius Ne- 
braskoje, Šv. Juozapo Union, 
kurie užlaiko našlaityną Ne\v 
Jersey ęity, ir kit.

ninio veikimo sukaktuvių pa 
gerbtuves. Tame pagerbtuvių 
bankiete dalyvavo skaitlingai 
visokių pažiūrų žmonių, čia 
suteikta daug dovanų, išreikš
ta daug gražių linkėjimų ir 
padėkos už jo nuveiktus dar
bus. Taipogi pareikšta, kad 
jis yra vienas iš tų asmenų, 

gerbia visokių sroviųŠioj biografijoj pažymėta k|.,.į
tik dr. Jono P. Poškos maža 
dalis jo nuveiktų darbų. Gi- sals gyvena, 
liau patyrinėjus, daug dau- 1927 metais spalio 12 d., 
giau darbo vaisių butų gali- tp,.t poška vedė jaunutę p-lę

žmonės, nes jis gražiai su vi

lna surasti. Kiek susirinkimų, 
susirinkimėlių, įvairių komi
sijų. kiek prakalbų, kiek pas
kaitų vakariniuose kursuose 
ir per įvairius parengimus, 
per radio iš medicinos srities 
ir t.t. buvo atlikta. Juk nėra 
Chicagoj bei apylinkėje nei 
vienos parapijos svetainės, ku
rioj jis nebūtų po keliolika

T. „ . ... . kartų kalbėjęs. Jo kalbų gir-
l)v. Poška daug vazinėm .po, i-- „ ... ,,, •. ” . . dėjo ne tik Chicagos ir aipy-
Clncagos apylinkės įvairius ū-.,- ;>.= i: ♦ •° J t ‘ i Imies lietuviai, bet ir Bosto

no, Clevelando, Grand Rapids, 
S.pringfieldo, Spring Valley, 
VVestville ir kitur. Reikia ir 
nužymėti tai kad dr. J. P. Po
ška ir studentu būdamas ir 
dabar dirba Tautos ir Bažny
čios darbą niekur neužimda
mas jokios apmokamos vie
tos. Jis dirba nuoširdžiai, pa
sišventęs kilniems darbams ir 
idealui, už tai Chicagos lie
tuvių visuomenės darbuotojai 
tą jo pasišventimą kilniems

si.
kad dabartinis labdarių ū!ki> 
yru nepatogioj vietoj dėl sta
tymo senelių prieglaudos na
mo ir paprašius, ar jis nega
lėtų surasti tinkamesnę vietą.

kius ir galų gale surado la
bai geroje vietoje prie vieš 
kelio, gražų ūkį su ežerėliu ir 
nen.tižu mišku, kuriame yra 
įrengta Boy Scout Camps. Su
radęs, nusivežė labdarių dar
buotojus A. Bacevičių ir Z. 
Gedvilą, parodė jienin tą. ūkį. 
Tas ūkis patiko ii pranešta 
Labdarybei, gi dabar Šv. Ka
zimiero Kapinių direktoriai 
prisidėjo prie to tlarbo ir nu
pirko tą ūkį. Tai dar vienas 
darbas bei nuopelnas nuveik

Jr

Albiną Alaburdaitę, taipogi 
darbščią veikėją bei rašytoją 
ii apsigyveno nuosavam na- 
me Marųuette Parke, 6504 So. 1 
Artesian Ave., kur ir dabar 
gyvena ir augina vieną sūnų j 
Jonuką, kuris lanko vietinę 
parapijinę mokyklą. D.-ras J. 
Poška turi gerai įrengtą ka
binetą Lietuvių Auditorijoje.

Koresp.

Kiek Katalikų Pabaltvj
Ryšium su naujais įvykiais į 

Baltijos valstybėse, Šveicari
jos informacijų agentūra “Ka
pa”, kurios žiniomis naudo
jasi daugelis užsienio laikraš-į 
čių, rašo apie katalikų padė
tį Baltijos valstybėse. “Ki- 
pos” duoda'momis žiniomis! 
Suomijoje esą katalikų 1,000.! 
Estijoje — - 2,000, Latvijoje — 
455,500, Lietuvoje — 2,C68,- 
880. (“U.”)

--------------,-------------------------------- i
---------------------------

MARIE OPLUSTIL
Kaldrų (Quilt) Dirbėja

6020 ARCHER AVENUE CHICAGO, ILL.

Telefonas REPubllc 2526

Plunksnų valymas 15c svaras.

Dirbame Naujas Ealdras Ir Atnaujiname Senas.

Rankos ir mašinų darbas.

Atsineškite plunksnas. Darome paduškų ir kaldrų 
uždangalus.

Jf
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Religious Christmas Cards

for $1.OO
(Add a few cents for postage and packing!)

Four Reasons Why You Shculd Order Now:

First, you receive a full dollar’s worth, not only 12
• or 15 or 18 cards for $1.03 — būt 21 cards with
• envelopes.
Second, there are 21 different designs in each box,
• sure to please, and eacli card is exquisitely and
• beautifully made, a veritable artistic triumph. » 
Third, these cards are distinetly Catliolic, with pie- v.
• turės and scriptural texts chosen in full harmonv "
• with the true ineaning of the birthday of the
• Christ-Child.
Fourth, hy buying our assortment you are giving a
• Christmas gift to the Christ-Cliild and to our
• struggling missionaries in the fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to the
• support of our missions.

As a Special Premium, we are including a pro-
fuselv illustrated booklet of the life of Bl. Genima 
Galgnni, the Pas'sion Flower of Lucca.

Don’t fail to order now, at once! Cash mušt ac- 
compnny each order. For safety’s sake, we urge our 
friends to irse P.M.O. or cheek when niailing. Ad
dress orders to: *

MISSION PROCURE 
DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

Šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir 
“Drauge/” ofise, 2334 South Oakley Avenue.

8-
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Dėl Švenčių ir Visados 

PEOPLES KRAUTUVĖ
Pasiūlo

GERIAUSI ir gražiausi

EMERSON
RADIO

Mažiausiom Kainom - Lengvu Išmokėjimu

Šis naujas 1940 metu mados 
mažiukas EMERSON padaląs daug 
džiaugsmo » ir užganėdijimo jūsų 
namuose. Kaina tik

'•"F’

GRAŽUMAS - TONAS
JĖGA

mažam radijuj 
su “Stebuklingu Tono 

Kambariu.' ’
Modcl CR-271 Wainut Taškuotas 

Eakelite kabinetas

S * 5 Tūbų Super'.ieterodyne * 7 Tūbą perstaty
mas dviem dviejų liksiu Tūbais ’ Tinka ant AG 
ar DC * Standard Amerieaa Binaih-a .ts ir Po
licijos šaukimams * įdirbta nulemia * Yra ir 
Natūrai Ouvx Plastic už $14.95.

$

Modelis CU-265 
Su STEBUKLINGU TONU

Gauna Standard Broadeasts ir 
Policijos šiiukiimus * 5 Tūbų * 7 
Tūbų perstatymas dviem dviejų 

tikslų tūbais * Veiki i j 
unt AG ar DG. \Yal-1 
liūtinis Bakelite mo
dernaus kabinetas.

ii

Girdykite kas dedasi Europoje 
su šiuo galiu pi 1940 mados EM
ERSON radio. Mažas, bet gražus 
ir galingas. Perduoda Standard 
ir Sliort V’sįvc hroadenstinimus, 
nepalvginimni

Vei tyla’ tik $22.95

YRA EMERSON RADIJŲ VISIEMS TIKSLAMS IR VISŲ 

KIŠENEI PRITAIKOMŲ

$7.95 « $99.95

Paklausykite kalbos Elijoto Roosevelto iš stotie; WMAQ antra

dienį — ketvirtadienį ir šeštadienį 9ta valanda vakare.

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DEL VISU 

KOSTUMERIŲ

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

(TURNITURE
(lANUPACTURING COMPANY (->

4179-83 Archer Ave., kampas Richmnntl Gatvės

V ed? ja i—Pa rda vė ju i:
M. T, Kežas, J. C. Krokas, S. J. Kulkas

Pasiklausykite Peoples Radio ProTramo Antrndienj 7 ln 
Vakaro iš Stoties WGES

Yubtink)

i
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Įvairus Parengimai
BRIGHTON PARK. — šv. 

Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 6 skyriaus “bunco party” 
įvyks gruodžio 3 d., 2 vai. p. 

'p., Zepaltų svetainėje, 4400 S. 
\Vaslitenaw Avė. Kviečiame 
visus briglitonpar'kieėius ir iš 
kitų kolonijų svečius atsilan
kyti. Bus gražių dovanų ir 
skaniais užkandžiais rėmėjos 
pavaišins. Pelnas skiriamas 
statybos fondui. J. R.

anica avė., kur ARI) 2-ras 
skyrius rengia puikių bunco 
party. Pelnas skiriamas aka
demijos statybos fondui. Įžan
ga 25 centai.

Cicero jaunametės rėmėjo 
sudarys siurpryzų.

Paremti taip gražų ir 
nų tikslų, nuoširdžiai kviečia 
ARI) 2-ojo skyriaus darbuo
tojos ir valdyba.

R. Komisija

inteligentija, veikėjai-'Qjevo Apvaizdos
•2'anizaciiu daiJbuotoiai.'r* •• r •

Parapijos Ztmos

menė,
jos, organizacijų darbuotojai, 
jos bei jų vadai, ir dr. Poškos 
artymieji draugai ir giminės! 

Skėry viešbutyje, kad .pagerb
tų dr. Jonų P. Poškų, jam j- 
teikiant Lietuvos vyriausybės

Aštuoniolikiečiai rengiasi 
prie parapijos vakarienės, ku
ri įvyks ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 3 d. Šeimininkės, ku
rioms vadovauja N. Auškal-

lyvavo kun. Martinkus, vieti
nis klebonas ir keli šimtai 
svečių. Visi linkėjo jaunave
džiams ilgo ir laimingo gyve
nimo.

garbingų dovanų: didingų Ge-
kil-Į dimino ordinų, kurį įteiks šia-nienė, parodys aštuoniolikie- 

me iškilmingame bankiete tau čių svetingumų ir ruošia

Chicago Heights 
Žinios

Gruod. dienų, per 11:30 lt.

skyrius surengė šokį vietinių 
•seselių naudai. -Mat, rėmėjos 
buvo nutarusios nupirkti se
selėms šaldytuvų. Jų šokis 
pavyko. Padaryta $68.50. Su- 
kole'ktuota $100.50. Viso $109. 
Šaldytuvas nupirkta vėliau
sias, 1939 'modelis, General E- 
leetric Co. išdirbystės 0 cubic

ing Dance” ir kalakulų lai
mėjimas. Vakaras stebėtinai 
gerai pavyko. Parapijų lai
mėjo $200.99. Čia ir vėl gerk. 
klebono nuoširdaus darbo sek
inės.

šau
tos atstovus, gerb. Lietuvos nių puotų. Vakarienė bus su-lšv. Mišias šv. Kazimiero pa-: 
konsulas P. Daužvardis. Įjungta su gražia programa,) rapijos bažnyčioj prasideda 40, 

Garbės svečiai sutiko būti Burių išpildys parapijos cho- vai. atlaidai. Baigsis gruod.!

BRIDGEPORT. — Šį sek
madieni, gruodžio 3 d. 5 vai. 
po pietų, visas Bridgeportas 
renkasi į Šv. Jurgio parap. 
svetaine 32nd PI. ir So. Litu

ALĖDŲ DĖDUKAS
Kalėdų laikas yra pilnas 
csmunio ir džiaugsmo. O 

linam berneliui arba jaunai 
mergaitei kokis gali būti di
desnis linksmumas, kaip kad 
“Kalėdų Dėdukas” atneštų 
jums Livestock National Ban
ko Kalėdų Taupymo Knygų 
tę?

ievai, atsilankykite į virš- 
ininėtų Barakų, pas Panelę Ann 
.Macas, ir pradėkite Kalėdi
niam Taupymo Skyriuje kny
gutę. savo vaikučiams.

Ne tik palinksminsite savo 
vaikelius, bet tuom pačiu pra
tinsite prie taupymo. L. G.

T0WN OF LAKE. — šv. 
Kryžiaus moterų draugija tu
rės kauliukų ir kortų lošimų 
gruodžio 5 d. 1939, Šv. Kry
žiaus parapijos salėje. Pra
džia 7 vai. vak. Pelnas ski
riamas įsteigti “ kindergard'- 
en” parapijos mokykloje. Vi
si jauni ir seni ir iš toliau 
kviečiai,ni atsilankyti ir pa
remti šį tikslų.

WEST SIDE. — Altoriaus 
•Puošimo draugija rengia Bun
co party sekmadienį, gruo
džio 3 d., Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 2323 W. 23rd 
PI. Bunco prasidės 6:30 bal. 
vak. Prašome visas nares da
lyvauti, taipgi gerbiamus pa
rapijomis ir svečius 'kviečia
me prisidėti prie šio vakarė
lio, nes visas pelnas skiria
mas altorių papuošimui. At
vira širdimi kviečia valdyba 
ir komisija.

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A .f A.

Dr. J. P. Pcškos pagerbimas
Šį vilkinu, gruodžio 2 d. 8 

vai. valkare renkasi Chicagos 
ir apylinkės lietuvių šviesųo-

aukštieji miesto politikai su1 ras, solistai ir, seserų <paruoš-i5 d. iškilmingais mišparais 
7:30 vai. vakare.miesto majoru, irgi Gedimino ti, mokyklos vaikučiai. Tiki-i procesija

kavalierium, Edvardu Kelly 
priešakyje. Taip pat bus gar
bės svečia's ir programos ve
dėjas pirmas teisėjas lietuvis 
J. T. Zūris.

Chicagos lietuvių dvasiški-' jvj 
jų atstovaus kun. A. Baltu
tis ir 'kuli. A. Linkus. Lietu
vių advokatų draugijų atsto
vaus adv. K. Savickas ir Lie
tuvių daktarų draugijų atsto
vaus dr. Draugelis.

Viršminėtam bankietui 'su
rengti susidarusi komisija, su 
pirm. Al. Kuniskiu priešakyj. 
Prof. A. Pocius prirengė gra
žų ir įdomų programų su dai
nininkėmis: O. Juozaitiene,
Kvedariene ir Krikščiūnaite. 
Taip pat bus ir keletas kalbų, 
bet visiems užtikriname, kad 
bus trumputės, kad .paliktų 
daugiau laiko šokiams.

Sherry llotel randasi 1725 
East 53rd St. ir lengva jį vi 
sais keliais pasiekti. Bankie
tas prasidės 8 vai. vakare.

mės malonių svetelių ir iš to
liau, kuriuos nuoširdžiai kvie
čiame.

Pirmadienio vakare, gruo- 
d., Dievo Apvaizdos 

bažnyčioje prasidės dviejų sa
vaičių misijos, kurias ves ge
rb. tėva's J. Kidykas, S. J. 
Jis tęsia tolimesnį tėvo Bru- 
žiko darbų. Pirmoji savaitė, 
nuo Los iki 10-os gruodžio, 
skiriama moterims, antroji 
nuo 11-os iki 17-os, vyrams. 
Smulkesnė misijų tvarka bus 
paslkelbta vėliau, ši dvasiško
ji puota įvyks labai patogiu 
klikų: prasidėjus adventui, at
gailos ir ypač maldos laikui, 
todėl aštuoniolikiečiai ragina
mi uoliai lankytis į misijų 
pamaldas ir naudotis gausio
mis Dievo malonėmis.

Pereitų sekmadienį įvyko 
iškilmingos jungtuvės Kazi- 

Šokiai tuojaus po cere'monijų, uiiero Makavecko su Ona Pa

kalbu ir gražaus programo.
Lietuvytis

ir

Pa raįtijos 
tas, įvykęs 
•pasisekė. Pelno

mel iltis bankie- 
spulių 29 dienų,

eselės juomi naudojasi jau 
per paskutinius du mėnesius. 
Pažymėtina, kad J. Budnikas 
vienuolėms davė ypatingai di
delę nuolaidų ir tlar pridėjo 
gražių dovanų. Šokio rengime 
pasidarbavo: Ona Daukšiene, 
B. Li'eikienė, M. Zarankienė, 
[J. Sobutieiič, E. Daukšienė, E.

Lapkr. 25 tl. buvo Sodaliei- 
jos šokių vakaras. Gražiai nu
sisekė. Komisijoj durbavosi 
L. Trunipikiūtė, S. Karpiūtė, 
JJ Meškauskaitė. Rap.

SKAITYKITE “DRAUGA”

liko $226.83,Į Markevičienė, B. Mikalauskai-

dėkui kleb., gerb. kun. A. C. 
Martinkaus dideliam pasidar
bavimui.

Lapkr. 12 dienų ARI) 13

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Krūtinės slogus, kurios gali išsi
vystyti | nelaimę, pa.pra.stai pa
lengvėja pavartojus raminančią, 
šildančią Musteroie. Musteroie nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Oimiii- 
ter-irritant.” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekoinen-
duoja. Galinta ap tiekose.

‘S**.*-*' ***•©*•

tė.

Lapkr. 19 d. įvyko parapi-Į 
jos paskutinis parengimas' 
šiais metais — “Thanksgiv-

DON’T BE GREY
Durt talento gray hair. Orgy hab 
■■kaa yoo look old and fed oX 
Yry the ifodarn* Method to Co*- 
•ria« Hair . .. CLAIROL. YooTl 
appraclata tho (jnick, pleasant troofe 
ment. No bleaching reųulred to 
•often the hair when jroo an 
CLAIROL. YooTl Vvo the reanlta 
ea yoor hair—beautiful, natūrai* 
tooking color that defies deteettok 
les yaonelf ea yno ’rould Bka to•Md8Xbtoopto,NOY? 3,1,1 *

Natxra0j~,*i&

0*^

Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms 

•~-ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

iii

STANISLAVOS ŠATKIENĖS
Jau sukako šeši melai, kai 

mylima dukrelė Stanislava Ša
tienė, sulaukusi 30 meti) sm
iliaus, atsiskyrė nuo mflsų. Juo
da žemė atsiėmė ją gruodžio 
6 d.. 1033 m., ir paliko dide
liame nuliūdime motiną Anta
nina Drigotienę. dukrelę Irene 
šalus, patėvį Steponą Drigoią, 
dėdę ir ciocę: Juozapą ir Juli
joną Daukšus ir jų šeimą, 
l’oit VVashington, Wiac., dėdę. 
l’etrą Lukauską. ciocę ir ją 
šeimą, pusbrolį I—liltsą Bago- 
čių. 2 pusseseres: Stanislovą ir 
Joaną ir jų šeimynas. Lietuvo
je paliko 3 eioees, vieną dėdę 
ir jų šeimas, ir kitas gimines 
ir pažįstamus Lietuvoje ir A- 
inerikoje.

<» mano brangi dukrelė, kaip 
liūdna man be tavęs. Tavęs 
niekados neužmiršiu. Nepail
sit! tavo lankydama ir tavo ka
pą. dabindama. Guliu ir keliu, 
tu visados mano mintyse stovi. 
Vis rodos laukiu tavęs sugrįž
tant, mano mylima dukrelė ir 
motinėlė, bet rodos mano lau
kimas veltui, jau tikrai tu pas 
mus nesugrįši, bet anksčiau ar 
vėliau pas tave ateisiu.

I.i ritinai atminčiai mano 
brangios dukrelės Šv. Mišios bus 
laikomos gruodžio 6 d., šv.
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
Bridgeporte, 7 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines ir pažys
tamus atsilankyti ant Mišių ir 
pasimelsti už jos sielą.

Tave, mano dukrelė, juoda 
Sėmė prisliegė. šiauše pasauly

je, \ ašaroj gėlėms, žiemoj eg
lelės dabinu ir ašarotus apleis
tai! tavo kapelę. Miela malto 
dukrelė, ilsėkis šaltoj žemelėj, 
ir lauk manse ateinant.

Nuliūdę: Molinėlė, liukre č, 
(dūlinės ir Pažystami, Lietuvo
je ir Amerikoje.

MARIJONA ZABELSKIENĖ
(po tėvais švidukė.)

Mirė gruodžio 1939 m. 1:45 
ryto sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Pet- 
riškės, šakių apskričio, Lukšų 
parapijoje.

Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapą, sūnus: Stanislo
vą ir Raymondą, marčią Luci- 
ją, moliną Marijoną, po tėvais 
Kalinauskaitė. aeseri Eleną 
Miekeliūnienę, švogerį Juozapą 
ir jų šeimyną, uošvienę Juoza- 
piną, 4 švogerkas: Eleną 8a- 
nauskienę, Marijoną Ramanau
skienę. Kazimierą Barkauskie
nę, ir Stanislavą Voulgares, 4 
Avogerius ir jų šeimynas, ir gi
mines. Lietuvoje poliko du bro 
liūs Aleksandrą ir Stanislovą ir 
jų šeimynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 2511 VVest 
43rd Street.

laidotuvės įvyks pirmadienį 
gruodžio 4 d. Jš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo švč. l’anelėe pa
rap. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es Ir pažysta- 
mus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras .sūnūs. Marti, 
Motina, Sesuo, švogerlai, švo- 
geriios, lošiienė, .Broliai .ir 
Gimines.

Laidotuvių Direktorius. I. J.
Telefonas Yards 0781.

Zolp.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
A. A. MARIJONOS SKUDIENĖS

(Po pirmu vyru Grigaliūnienė)

Jau sukako vieni metai, 
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylima
moterį Ir motiną 
Skudienę.

Netek omt

Marijoną 

ivo mylimos
gruodžio 4 d.. 1 938 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
l4ii gailestingas Dievas su
teikia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jis liūd
ną prastSaltnlmą iš mūsų tar- 

šv. 
Ižlo

l«o, užprašėme gedulingas 
Mišias už Jos sielą gruoi 
4 d. 1939 m.. Dievo Apvelz-
dns parai -ijos bažnyčioj, 7:30
valandą ryto.

Kviečiamo visus gimines,
d ra ugi 
tu litu

, is. kaimynus Ir pažjs- 
s dalyvaul šiose pamal

dose ir su inumia pasimelsti 
>. a. a. Marijonos sielą.
Nuliūdę: Vyras, ihiklė. Kū

lis, Broliai Ir Giminės.

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

manskiene. Jaunavedys — uo
lus darbuotojas iš Šv. Kazi
miero par., Chicago Heights, 
nuotaka — gerai žinoma šio
je par. veikėja ir bučemės 
savininkė. Vestuvių puota į- 
vvko parapijos salėj, kur da-

Listen to and Advertise over

PIUNDECH'S YU60SUIVIUUHI
Folk Songt and M ašie

LUSTER-TOAM GI VES 
TEETH THE MOST

Į MARVELOUS LUSTER 
AND SPARKLE.

feamoeoŠMft toteamflof

«te t/ te ed. te 
lor that <aa*t be optefi 
toly Ctatet minim

40AM OAK, OAltOt. Im.
U> W«« fe. Nev Veto. B. K

KAZIMIERAS LEVISKAS

Mirė gruod. 1, 1939, 7:15
vai. ryto sulaukęs Pusės amž.

Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Subačių parap. Vivolių kaimo.

Amerikeje išgyveno 34 met.
Paliko dideliame nuliūdime 

Sūnų Jurgį, Marčią Marijoną, 5 
dukteris, Emiliją Andrulis žen
tą Juozapą, Oną Makūnas, 
žentą Joną, Marge VVoveris, 
Stella Dačiolas, žentą Joną, 11 
rijoną Borovan, žentą Krank, li 
anukus ir daug kitų Giminių. 
Lietuvoje paliko seserį.

VeUonis ilgą laiką gyveno 
Ledford, Illinois.

Kūnas pašarvuotas namuose 
3657 So. Hamilton. Tel. Laf. 
8691.

Igtidotuvės įvyks Ptrmadlen) 
Gruod. 4 d., 1939.

Iš namų 8:30 vai. ryto bus 
u t lydėtus į šv. Maurice parap. 
bažnyčią, 38th St. and Hoyne 
Avė., kurioj Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, l’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
K.iJiimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-es ir pažysta- 
mus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys,
Marti, /antai, Anūkai ir Gi
minės.

Laid. direktoriai Lachawlcz 
Ir Sūnai, tel. Canal 2515.

Kvwy Stefl to I
BS6 S. Clark St-, Chicago — Har. S0M

Reaches decay-ridden "Blind Spots” 
that ordinary pastes, powders . . , 

even water . . . may not enter
lt's here! The most deligėt fullv diflerent 
tooth pašte you ever livard of. \Vlien saliva 
and brush touch the N EW formula Listerine 
Tooth Pašte, supercharged with Ltmtcr- 
Foam detergent, it instantly springs into 
an amtubą, “bubble bal h’’ that niakes vour 
nuauti f-ingje ąitli life. So ftnv it suęgęs nfo 
ano cleans danger spots that ordlnarv <len- 
tifrices may never even havereached. Cleans 
and polishes areas vvbere soine expcrts say 
up to 98% of (leeay starts.

Get- the big 2S4 tube. or better štili, tho 
double-size -to( tube containing more than 
k pound of toot h pa-ste. A t any drug coun
ter. Lambert Pharmacal Co.. St. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

JUOZAPAS GIRČIU3
(gyv. po numeriu 4522 South 

Paulina Street)

Mirė lapkr. 30 d., 1 939 m., 
11:20 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Šiaulių ap
skrityje. Akmenės parapijoje.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Aleksandrą, marčią Mo
niką, augintinę dukterį Oną 
Norkus ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko brolį Adomą ir jo šei
myną.

Dėl platesnių informacijų 
šaukite Yards 2690.

Kūnas pašarvotas J F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį. gruod.-Bcc. 4 d., 1939. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto .bus atly
dėtas j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, l’o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiami- visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tanius-as dalyvauti laidotuvėse

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

Laidotuvių direktorius J. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

F.

»imiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiinumiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiimimiiiiHiiiiiimiiiiiimiiiiiiK

Kiekrlenoa ypatoe padėti 
Federal Barines and Lot

priediūre.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1 -MŲ MORGIČIĮJ

INSURED

pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
n lumrance Oorp., po United Btotee

Mokame Ui 

Padėtus Pinigus 3i%
Ofieo vėl.i 9:00 v^l. ryto iki 1:00 rak. 
dieniais ir fieitadieniais iki 8:09 vaL

'2
Pirmadieniais, Ketvirta-

GHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 j
iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii»

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiem* Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir mušiką patvarkė 
Ant. a. Poclua.

Uleldo O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — RO centai, pri
dedant 10 oentų persiuntlmuL

LIETUVIŠKAS

MIflOLtLIS 
Šlovinkim Viešpatį.

Mišios Ir Mišparai. Lietuviškai 
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadle- 
nlami- ir Šventėms, Ir kitos Mal
do* ir Giesmės. Antras pataisytas 
leldlmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršala 
kalne — *.7*. Reikalaukite IŠ-
DRAUGAS PUB. 00

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BSRIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IBTAIMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

r\ V ĮY A T koplyčios visose 
*• 1 Chicagos dalyse

2334 So. Oakley Av*., 
Chicago, Hlinoin

J

Klausykite mflsų nulio programo Antradienio h* 

ieštadlenlo rytais 10.0« valandą, H WniP stoties (1180 )

Ra Povilu šaltlmlcm.

•ART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
. KELNER — PRUZIN

•artanslae Pataraarimaa — Moterų pataroaoja 
Phoae 9000 8S0 W 16th Avė

LAIDOTUViy DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AMPC patarnavimas AmDULAIiUL dieną ir naktį

DYKAI
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

Mony B. Petkus

Lachawicz ir Sunai
J. Liulevicius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips

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

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULbnan 1270

4348 So. California ,Ave. 
Phone LAPayette 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARils 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARdB 0781-0782

4704 S. Western Avė. 

Tel. LAFayctte 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419
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REPUBLIKONŲ KANDIDA
TAS | GUBERNATORIUS

šiomis dienomis Kari B. 
Šen rev, valstybės senatorius 
patvirtintas
didutu j Illinois gubernato
rius.

PLANUOJAMAS MASINIS 
MOTINŲ MITINGAS

Europoj siaučiant karui. 
Amerikos motinos pradėjo

RADIO
BUDRIKO ORO TEATRAS

pildytojai stropiai rengiasi vi-
šoko įdomaus patiekti ir su
daryti vienų gražiausių ir į- 
domiausių programų. Daini-

Sekmadienio vakare, nuojninkai padainuos daug gražių 
republikonų kan4organizuotis kad išlaikytų*-.^

Jungtines Valstybes nuo ka
ro.

Šiomis dienomis Mrs. II.
Searey vra ketvirtasis ...... , „ , ... .

. • W. Uartougn paskelbė pla-
GOP nominacijose. .Jau veda y ... . . m ... nus sušaukti masinį I autinio
kompanijas Duiglit JI. Green! , .. ,. T1 •' 'Amerikos Motinų Legijono

Chieagos,iš Chicagos, Edward T. 
Ilaves iš Decatur ir Richard 
J. Lyons iš Libertyvd'.e.

Naujasis kandidatas parei
škė, jog jis pasii ūp.nsiųs, 
kad “Illinois luitų gr.žinti 
teisingi rinki reti, jei net rei
kėtų ir miPiar’.ni'i priemonių 
tam garantuoti.”

mitingų. Galima, kad mitin
gas įvyks kada nors sekančio 
se savaitėse.

iki 6:30 vai., Chieagos I dainų. Dramos artistai sulos 
laiku, bus graži Budriko ra- “Gyvenimo Bangps”. Bus

nis susirinkimas įvyks sekma- los kambary. Malonėkite lai-Į Šv. Petronėlės priešlmetinis 
dienį, gruodžio 3 <1., 2 vftlan- ku atvykti ir apsvarstyti drau'susirinkimas įvyks se'kmadio* 
dų po pietų, jiaraj/ijos ‘svetai-1 gijos reikalus, taipgi bus l in- nį, gruodžio 3 d. I vai. įx> 
nėj. Visos narės kviečiamos | kūnas valdybos 1940 metams.' pietų, Šv. Jurgio parapijos 
būtinai dalyvauti. Valdyba Atsiveskite naujų narių. į svetainėj. Narės malonėfkit at«

O. S. Pakeltis, nut. raSt.jsn‘",kyti’ H,'s. 1,us val.lyl»o» 

rinkimas ir kiti svarbūs reis

DEL RUSŲ — SUOMIŲ 
KARO KALTINA 
ANGLIJOS BLOKADĄ

Dr. Melchior Payli, buvęs 
Yolkietijos ekonomistas, da 
har Cldcagos Universitete 
ekonotmastas, kalbėdamas an
trajam Chicago Sales kongre 
se pareiškė:

“Susidūrusios su žaliavos 
stoka dėl Britanijos blokados

dio programa muzikos, dainų 
ir tolesnės Makalų d rainos 
eiga iš WCFL, 970 k. Pro
gramoj dalvaus didelė simfo
nijos orkestrą iš 15 instru
mentų ir harmoningi duetai. 
Bus gera lietuvių muzika ir 
gražios lietuvių melodijos ir 
dainos. Pasistengkite pasi- 
dainos. Pasistengkite pasi
klausyti. Pru w etšėjus.

teisių patarimai, smagi 'muzi
ka ir visokie pranešimai. Y- 
pae geros žinios iš Progress 
krautuvės apie šio sezono iš
pardavimų, kame yra geros 
progos pasipirkti namų reik
menis, ypač Kalėdų šventėms, 
už specialiai sumažintas 'kui
nai. Patartina nepamiršti pa
siklausyti. Rap. J. J.

tis į Suomijų, Norvegiją ir 
Švedijų, kad gautų užtenka- 
mini žaliavos. Sovietų inva
zija yra pirmasis žingsnis.’

CHICAGOS RAŠYTOJA 
GAUNA $152,536

Chicagos novelistė ir teat
ro veikalų rašytoja laimėjo 
New Yoriko teisme bylų prieš
Loews' Ine., kuria ji gauna Rusija ir Vokietija turi veri 

$152,536 už veikalų ‘Dislion- 
ored kady.” ši veikalų 
Loews’ Ine. pavertė “Letty 
Lynton’’ ir pateikė publikai 
judamųjų paveikslų rūbuose.
Paveiksle svarbiausias roles KYLA VEDYBŲ SKAIČIUS 

vaidina JoanCravvlord ir Ro- Vedybų leidimų biuro ap- 
bert Moatgomery, 1932 m. skaičiavimu šių metų lapkri

-----------------—------ | eio mėn. išduota 3,121 vedybų
KURIĄ ŠEIMOS ŽID1NJ j leidimas, . kai tuo tarpu per-

Boy Titus ir Staselė Ber-1”“ >“1*™° mėnesyj bnvo 
notaitė. 12,592 ir 1937 metų to paties

mėnesio tik 2,317.
Donald Sbultis ir Alexan- 

dra Naumcbik.

Julius Rodis ir Barbara 
Eringis.

Frank Zioccki ir Eva 
Petraitis.

Stanley Bukaltus ir Jose
phine kapen.

KALĖDŲ EGLUTĖS 
I CHICAGAI KAINUOS 
$375,000

Sj.ni,et cbicagiečiai Kalėdų
eglutėms — 330,000 —- išleis , kia žydų nuo karo sukentė-

ŽAVINČIOS DAINOS, 

“GYVENIMO BANGOS“, 

SMAGI MUZIKA

Norintiems įdomiai ir sma
giai valandų praleisti primin
tina užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES, rytoj 11 va
landų prieš piet ir pasiklau
syti įvairenybių. Programos

AUKŠTESNIOJO TEISMO 
TEISĖJAI VAKAR IŠRINKO 
NAUJĄ PIRMININKĄ

(Vakar aukštesniojo teismo 
teisėjai rinko naujų teisėjų 
pirmininkų, kuris užims tei
sėjo Grover C. Niemeyer vie 
tų, kurio terminas išsibaigė 
lapkričio 30 d.

ATVYKSTA NEW YORKO 
GUBERNATORIUS

Šiandie Amerikos žydų run 
šiamam susirinkime kalbės 
New Yorko gubernatorius 

! Lehman, kuris aktyviai vei-

$375,000. Maždaug kiekvienai 
ketvirtai šeimai po eglutę.

jusienis pagalbos komitete.

su-

PULDAMAS NUO 
KOPĖČIŲ UŽSIMUŠĖ

Ketvirtadienį mirtinai 
sižeidė 53 metų Antanas Gu
daitis, 7028 So. Maplevood 
Avė. Gudaitis nupuolė nuo 
kopėčių dėdamas antrojo auk 
što žieminius langus.

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllHIIIIIIICdlHIIIIIII^

LEO NORKUS. Ir. (
DISTRIBUTOR 

OF

AMBROSIA & NECTAR S
BEERS Į

S

= GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi neria ir mėgsta s 
E AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- S 
S resnj olų, kurį užvardino NECTAR. ftis Alus yra pagamintas iŠ im = 
= portuotų pirmos rūšies produktų.

E tinti o (tvholesale) kainrfmis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- S 
5 suomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar- E 
S navimų. S

| 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 f
riiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiijiiiiimmiiiiiiiiiiiimi?

Kviečiu visus kaimynus draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu

Midvest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

MACARONI- 
- AND-CKEESE 
RfADV IM ? MINUTES

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL S7M

Susirinkimai
T0WN OF LAKE. — Mo

terų Sųjungos priešmetinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 3 d., 1 vai. po pietų, 
Šv. Kryjiaus par. mokyklos 
kambaryje. Visos narės pra
šome skaitlingai susirinkti, 
nes bus renkama 1940 metams 
valdyba. Valdyba i

BRIGHTON PARK. — L. 
It. K. A. Susivienijimo 160 
kuopa šaukia priešmetinį su
sirinkimų, sekmadienį, gruod
žio 3 <1., 2 vai. po pietų, mo
kyklos kambaryj.

Visi nariai kviečiami skait
lingai atsilankyti nes bus 
svarstoma svarbių reikalų ir 
aptariama mūsų ^inrapijos 25 
metų jubiliejaus bankietas, 
kuris įvv'ks gruodžio 10 d. pa
rapijos salėj?

Rast. O. Ivinskaitė

Simono Daukanto <1 magijos 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gruodžio 3 
d., 12 va,, dienų, Chicagtfs 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj. Kiekvienas narys privalo 
būtinai atvykti, nes turime 
svarbių reikalų svarstymui: 
rinkimas valdybos sekantiems 
1940 metams ir kitų reikalų 
svarstymai. P. K., selkr.

kalai aptariami. i
A. Laurinavich, rašt.

sergėjo. Kai užaugome, Die
vas įsakė sųžinei mus sergė
ti. Klausykime to vadovo.

SKELB RITES “DRAUGE”

^Itehing
BRIDGEPORT. — Gruod- 

žio 5 d., antradienį, 8 vai. po 
pietų, Šv. Jurgio parap. sa
lėje šaukiamas Moterų Sųjun
gos 49 kp. priešmetinis susi
rinkimas. Kviečiame visus sų- ' 
jnngietes atsilankyti, nes bus' 
renkama valdyba. Valdyba •

St t H t u e f 
, IhisFistVto/

____  _ ________ I-ar Money Baik
For quick relief from ilching of eezema. pimples. 
athlete’s foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, U3e uorld-famous. 
cooling. antiseptic. Iiquid D. D. D. Prescription. 
Creaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuickly btops intense itclnng. 35c trial Isjttle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for O. D. D. PRęscRlFTlON.

Stankui Nih

Kam Kankintis?

T0WN OF LAKE. — šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų l skyriaus priešmetinis su
sirinkimas sekmadienį, gruo
džio 3 d., 2:30 ‘vai. po pietų. 
Prašoma susirinkti visos rė
mėjos, nes buy renkama 1940 
metų valdyba ir svarstoma 
daug svarbių reikalų.

Valdyba

BRIGHTON PARK. — Dr- 
stės Saldžiausios Širdies V. 
J. No. 1 priešmetinis susirin
kimas jvyks gruodžio 3 d. 2 
vai. popiet, parapijos mokyk-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. KrlkStynom ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Liukam*, Patarnavimas Tįsiems

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

Tel. Victory 9670

GAUKITE
MCSŲ

thfrmio

PERMANENT

VVAVE

Mes pasižymėję su mūsų 
“Maelilneless Waves,” nes su- 
gcrgcniiioja ir švelniausius plau
kus, Ir tas gcrhcniuiojimas laiko
si tol kol plaukui išaugau

Mes garantuojame mūsų 
“permanenls.”

$4.75 Ir aukščiau 
kili $2.50 Ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

BRIGHTON PARK. — Gruo 
džio 3 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, mokyklos kambaryj, 
šaukiamas Moterų Sųjungos 
213 kuopos priešmetinis susi
rinkimas. Prašoma visų nevė- j — ...........................—77 ---------------- —

luoti, nes bus svarstoma daug ŠĮiiiiiiimmiiiiiimiiiimmiimimmiiiiiimimmimiimimimiiiimiiiiiiimmiiimg

dalykų ir renkama valdyba. |TURTAS VIRŠ - - ----- --  $3,5OO,OOO.OOe
nau^nar^pijanis™"“ Zro | ATSARGOS KAPITALAS - ?250,000.0o|
vedėja p. Ivašikiūtė, kuri pa- S Dabar mokam 3^2% nž pa

sižadėjo išnaujo suorganizuoti E dėtus pinigus. Duodam pa- 

sųjungos chorų. Kor. A. P., s skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
! FEDERAL 

SAVINGS

MARŲUETTE PARK. — 

Šv. Kazimiero Akademijos Rė 
mėjų 8-to skyriaus priešmtti-

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 01.00
“D R A U G A S“ 

2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

ls
|

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO

KLAUSYKIME
Šaltimiero
LIETUVIŠKŲ RADIO

PROGRAMŲ ko

RYTMETINI!)
10:00 VAL. RYTO W.H.I.P.

1192 ARCHER AVENUE f

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. =
%lllllllllllllllimillllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'Š

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųši.s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be jokio cash (mokėjimo, anl 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(I.šgaunu gcrlausj arlyginlmų lš 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
anl lengių mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr Ip- 
k f lės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
TH1 ROMI OF FINU FURNITURE” Hl.NCK 1*04

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

_ ___ _ _ _

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

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokių Kainų

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

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pbone Boulevard 0014

$1.60

CLASSIFIED
RENDON

Rendon krautubė ir fletas — kam
pas, tinkamas bučernei ir grosernei. 
Vieta įsteigta per 30 metų. 1222 St. 
Charles Roacl, Mayvvaml. Illinois, 

Dėl informacijų šaukite: Paul Blatž, 
Avenue 4414.

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima išJ 
mainyti 2-fletų narna su garadžiuu) 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 AVest Jackson Blvd., tele. 
fonas Nevalia 8039.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui 6 fletu naujas mūri) 

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

Taipgi naujas, apšildomas, 6 kam 
bariu bungalow. Mūrinis garadžiu 
ir užpakalyje pagyvenimui 4 kamb 
Prie Marquette Parko. Randasi pj 
num. 6635 So. Sacrarnento Avė.

Taipgi dviejų fietų. mūrinis na 
mas. 6—6 kambariai; apšildomas 
mūrinis garadžius; arti Marąuett) 
Parko. Pigiai

Mūrinis d.viejų fleU, po 6 kam! 
namas; 6,500, arba mainysim. No| 
rintleii inspektuoti, matvkite: 
Umlch (Umikas), 2500 AVest 63r 
St., tel. Prospect 6025. Teisingai 
patarnavimas.

iREIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas pieno lšvežiotojas. Ge| 
ras komisas. Kreipkitės i Mr Je/.lor 
ski, tel. Belmont 5600, tarp 1 ir 
valandos vakare.

REIKALINGI

DARBININKAI

T.IETTWIAI PARDAVĖJAI. TŠTII 
KTT SI PAGARSINTMA. NES JTl 
TIKRAI UŽDIRBS PINIGU DARI 
Sf'TAM ŽMOGUI PAREMTAS FHį 
FTNANSAVTMIT.
Vyrai ar moterys, mes išmokinslr 
jus parduoti; aliejaus degintojus, str 
kerius, šildymo prietaisus, radiaJ 
refrigeratorius, dulkiu valytojua 
skalbiamas mašinas ir insulacljij 
Komisai mokami kas savaitę.
918-20 W.

Miner.

63rd Street, M J

REIKALINGA RECI .PTIONIST
Rpikalinga recenlionist Konrado std 
dljai. Nno 25 iki 40 metų amžiau 
Turi būti patyrusi, dirbusi krautij 
vėje. 420 Wcst 63rd St , telefoj 
Englevvooil 5883. 1RENDON FI<ETA8 
Rendon 6 kamgnrlų fletas. 
Išdekoruotas: antras aukštas, 
šaukite 4225 Princeton Avenue!

PIRDAVIMUT NAMAS IR RI7/NI
Pardavimui pilnai (rengta groseil 
nė: medinis namas. Atsišaukite
4225 Princeton Avenue.

PAIF.SKO.ITMAS 18 ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pld 
tų Amerikos respublikoje Argent| 
noje. mieste Buenos Aires, palešk 
savo artvmų giminaičių PRANJ 
DEVETKTO ir ONOS DEVEIKYTftfį 
PUMPUTIENĖS (?), kurie gyver 
Chieagos mieste. Juodu abudu vr 
prašomi užeiti i dienraščio DRAUG) 
spaustuvę, 2334 Ro. Oakley Avenu| 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio 
Argentinos narvežtaii siuntini.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dviejų-aukštų, 4321 Soutl 
Campbell Avenue; antras taip J 
dviejų-aukštų. 4157 Marmora Av] 
Kreipkitės ( Tėvus Marijonus. 23.4 
So Clnklev Avc.. Chicago. rillnolj

LIETT^VTS SIUVĖJAS 
Siuvu naujus Ir taisau senus kai

tus. furkautus. Valymas tr daž4 
mas. Garantuoju savo darbų. VU 
mano kostnmerlal užganėdinti. Prq 
Some pabandvtl.

A. ŽII.INSKAS 
261* Canalnort Avenue

PARDAVIMUI NAMAS
6 kambarių medinis nama^, ka] 

štu vandenin apšildomas: ant dvi] 
Jų lotų. 2 karų garadžlus, 1112 
So. Alhnnv Avė. Atsišaukite: Reveį 
ly 4S8 3. Rorgenas.

POCAHONTAS Mine Run 18 gelauslų mainų) 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau]
lau už tonų ....................................................................... $7 61
•ETROI.EUM CARBON COKE. perkant 6 to-| 

nus ar daugiau, tonaa... .$7.75. Sales lai ekstra..!


