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TRUMPAI
Rašo J. Pilipauskas

Narsūs suomiai sulaiko užpuolikus
Išsigando didelė ir nuožmi 

Rusija, kati maža ir taiki Šuo 
mija gali ją kartais užpulti. 
Ir žūsta šiandie Suomijoj ža
liūkai vyrai, jaunos moterys, 
niekuo nekalti vaikai ir krętą 
seneliai. Verčiami griūvėsiais 
gražiausi pastatai, naikinama 
kultūros ir civilizacijos žymės. 
Visa tai skaisčios taikos ir 
vargo žuogaus išlaisvinimo 
vardu! Kaip skaudu ir liūd
na !

Gaila Suomijos — nema
žiau tenka apgailestauti ir tu 
niekuo nekaltų Rusijos karių, 
kurie dėl savo valdovų neri
boto jėgos troškimo užmačių 
guld
kuose
nų vyrų orlaiviais j padanges 
ir nusileido į Suomijos žemo 
100 lavonų! Nekalti gi suo
miai — jie savo žemę, savo 
namus gina.

SOVIETAMS SKAUDŽIAI i 

KLIUVO SUOMIJOJE;
TEKS DAR DAUGIAU

Bolševikai nusiskundžia 
suomių užtaisytomis minomis; 
juos vadina “barbarais”
MASKVA, gr. 4. — Sovie

tų vyriausybė atmetė švedų 
pasiūlymą tarp sovietų ir Šuo 
mijos nutraukti karą ir atnau 
jinti pasitarimus.

ARKTIKE SUOMIAI 
RAIŽO RAUDONUOSIUS

SOVIETAI SUOMIJOJ
LABAI NUKENTĖJO
HELSINKIS, gr. 4. —

Per pirmąsias tris kovų die
nas sovietai nieko nelaimėjo 
Suomijoje, tik skaudžiai nu
kentėjo. Suomiams jie nuos
kaudų padarė bomba’duoda
mi iš oro miestus. Suomijos

-tildo galvas svetimuose lau-Į KIRKENES, Siaurinė Nor- i jlankoje jie keHas ne
<uose. Štai pakilo šimtas jau- vegija, gr. 4. - Sovietą ka-1 apsau^otas suoraių npreikg.

riuomenė bandė antrą kartą mingas sa];)itps . aj 
iš suomių atimti Suomijos

Šiomis dienųmis New Yorke, Thomas E. Dewey (dešinėj, paskelbė kandidatuojąs j U. S. 
prezidentus respublikonų sąraše, ((Acme telephoto)

PIENINIO TRUSTO
BYLA BUS VYKDOMAI
J. A. A'aisty bių vyriausybė 

Į savam laike iškėlė bylą pieno 
trustui Chieagoj, kai federa
linė grand jury įkaitino 43
individus ir 14 kompanijų, 

j Šiemet liepos mėnesį fede- 
■ valinis teisinas Chicagoj iš
metė iš teismo iškeltą bylą;
Vyriausybė tuo reikalu krei
pės į vyriausiąjį šalies teis
mą.

Vakar šis teismas nuspren
dė, kati byla turi būti vykdo
ma.

ROMA, gr. 4. — Milžiniš
kos studentų demonstracijos 
prieš bolševikus jvyko. Suo
mijai reikšta užuojauta.

Kažin ar pavyks šiandien 
Rusijai įtikinti pasaulį savo 
taikingumu ir žmogaus ir tau 
tų laisvo apsisprendimo troš
kimu.

Perša ir mums lietuviškieji 
komunistai nusikratyti dva
sios vergovės ir išsilaisvinti 
iš kapitalizmo retežių. Kokie 
jie geri ir malonūs tie mūsų 
broliai komunistai!

šiaurinį uostą. Petsamo, Ark- 
tiko pakrantėse. Bet suomiai 
atbloškė užpuolikus, įviję juos
į jų laivus, atplaukiusius iš 
Kola įlankos.

Pirmą Suomijos užpuolimo 
dieną sovietų kariuomenė už
ėmė Petsamo nusileidusi pa
rašiutais iš lėktuvų. Suomiai, 
kaip vakar pranešta, ją iš 
ten išmušė, apie 150 raudo
nųjų paėmę nelaisvėn.

Tariau tenka paabejoti ar

SOVIETŲ PARAŠIUTI

NINKAI IŠGINKLUOTI

LONDONAS, gr. 4. - Ex- 
change Telegraph agentūra

Gi sovietų nuostoliai: Apie 
30 sovietų lėktuvų numušta 
ir apie 300 kitų suskylėta. 
Spėjama, šių pastarųjų žymi 
dalis nepajėgė grįžti i savo 
bazes ir nukrito kur Suomijos 
miškuose.

Apie 1,500 raudonųjų pa
imta nelaisvėn ir šimtai kitų 
nukauta, arba sužeista. Lado- 
go ežero šiauriuose daug rau
donųjų kareivių žuvo įlūžę e- 
žeruose. Visuose frontuose 
raudonieji atmušti. Ypač Le
ningrado fronte sovietai- pra
rado daug savo tankų, ku
rias suomiai suskylėjo ir su,; 
naikino.

SUOMIJOS REIKALE 
SUŠAUKIAMA T. S.
'ŽENEVA, gr. 4. — Suomi

jai apeliuojant ir pagalbos 
šaukiantis, T. Sąjungos sek
retorijatas sušaukia tarybą ir 
pačią Sąjungą 'suvažiavimam

Taryba čia susirinks gruo
džio 9 d., o T. Sąjunga — 
gruodžio 11 d.

Tarp kitų jy^u važia viman 
kviečiamas ir soV “Rusijos at
stovas.

» , , . Juroje gi suomiai nuskanverta mums nusikratyti tos'praneša, kad gausi sovietų1. , . _ dino kelis mažesnius sovietųdvasios vergioves — rebgi- kariuomene vei bandė is lėk-', . T . , . ., A »• x . x- , laivus. Jų naujas kruizen'sjos ir paskęsti egzaltacijose
begarbinant komunizmą ir 
fanatiškai begiriant įvairiau
sias Stalino pasaulinio mas
to avantiūras ir apiplėšimus?
Čia reiktų rinitai ir mums ir 
patiem*; komunistams pagal
voti.

tuvų parašiutais nusileisti Ka ,, , ,... . ,T., Kirov nesuskandintas, bet
relijos tarpjury — v umanns-

ESTIJOJ MAŽINAMAS

CUKRAUS VARTOJIMAS

TALINAS (Elta). — Ūkio 
ministro pavaduotojas Karin
gas spaudos atstovus pain
formavo apie cukraus ir žiba-

BRITAI DAUG BIJO 
KOMUNIZMO
AVASHINGTON, gr. 4. — 

Pasakojama, kad 'kaip britų 
misija buvusi Maskvoje, Sta
linas jai aiškinęs, kokiais su
metimais sovietų Rusija stip
riai apsidraudžia aplink Bal
tijos jūrą. Jis sakęs, kad bi
jąs Vokietijos, kuri ,po kiek 
laiko gali susimesti prieš so
vietus.

Paskiau užs. reikalų komi
saras Molotovas tą pat aiški
nęs suomių, delegacijai. Jis 
sakęs, kad sovietų Rusijai ne
būtų dovanotina, jei ji neiš
naudotų šiandieninio momen
to. Kai Vokietija užimta ka
ru, sovietams yra geriausiu

, , Z ,, . , ' sugadintas ir pasilies i šoną . , . 5 . , , • proga apsidrausti nuo Hitle-trand sodyboje (Leningrado ... . . . , 7 _ * lo paskirstymo tvarkos pakei- -. x-J d ' nuvilktas i sovietu bnze Esti- . I rio. Šiuo sumetimu daoar so„ , nuvilktas į sovietų bazę Estifronte). • . . * -v,
. . . . J°Je-

Kį kaitą suomiai parašiuti-j Nukentėję sovietų lakūnai 
ninku nešaudė. Nusileidusius užvakar ir vakar jau nebom.
veikiai apsupo ir išginklavo. bardavo Suomijos miestų.

timą

LAUKIAMAS KITAS 
ŠV. TĖVO KVIETIMAS 
NUTRAUKTI KARĄ

VATIKANAS, gr. 4. — Iš 
patikimų šaltinių sužinoma, 
kad Šventasis Tėvas Pijus 
XII, matyt, iš naujo kariau
jančias šalis pakvies taikon 
kalbėdamas kardinolams slap 
toj konsistorijoj gruodžio 
11 d.

SUOMIJOS SOSTINĖJE
STOVIS

HELSINKIS, gr. 4. — Šis 
miestas — Suomijos sostinė, 
labiausia nukentėjo nuo so
vietų orinių bombų. Skau
džiausia ištiktos darbininkų 
moterys su vaikais. Helsinky-

‘vietai ir puolę Suomiją, -kuri . ... . onn
ISlristoa papildomos taisyk- atsisakįas su Maskva susidėti'JL ™ 7” “T.

Vargo Rusijos vargo žmo
nės carų valdymo laikais, bet 
laibai tenka al*ejoti ir jų šių- 
diene laime. Kažin ar nelai
mingesnis kad ir p. Pruseika 
gyvendamas Amerikoj, o ne 
šiųdienėj Rusijoj. Jis mums 
nuolatinai skelbia vargo žmo-

RAUDONIEJI
NUSISKUNDŽIA

NACIAI NUSKANDINO 
BRITŲ LAIVĄ

, LONDONAS, gr. 4. — Na- 
munistų laikraščio “Pravda” cįų karo laivas užpuolikas 
specialus korespondentas iš “Admiral Sbeer” Pietiniam 
Karelijos Ironto per šį lai-1 Atlantike nuskandino britų 
kraštį nusiskundžia, kad su garlaivį “Doric Star”, 10,086 
suomiais nelengva kariauti. tonų.

Jis sako, priešas (suomiai) j---------------------
viliugingas, gudrus, pasaliu

MASKVA, gr. 4. — Ko-'

lės, kuriomis siekiama kiek 
galint aprūpinti gyventojus 
tais produktais.

Cukraus norma lapkričio 
mėnesiui palikti 800 gra
mų asmeniui iki bus atvežtas

— daryti savitarpios para
mos sutartį.

Ar tie aiškinimai teisingi, 
rasi, ateitis išaiškins. Bet bri
tų ir prancūzų diplomatąi ne
norėtų tikėti. Jie yra nuomo-

užsakytas cukrus. Manoma, nės, kad šiandien Vokietija 
gruodžio mėnesyje norma bus 
padidinta. Cukraus kaina pa

000 žmonių. Šiandien jų tik 
apie 50,000 liko. Civiliniai iš 
sinešdino į provinciją ir į ki
tus kraštus.

Vokiečių garlaivis “Do- 
nau” šiandien iš čia išplaukė 
su 500 vokiečių, keliolika ru
sų ir apie 50 italų. Visi išvež-

gaus išlaisvinimo idėjas. Už 
tai jį tik pasveikint galima, viliugingas, gudrus, pasalin-' BERLYNAS, gr. 4. Na- 
Deja, gaila, kad p. P*ruseik gas ir piktas. Visur po snie- |ciU vyriausybė išleido dekre 
vargo žmogaus išlaisvinimo gu žemėje užtaiso minas. Mi- kuriuo numatyta mirties 
idėjas riša su komunizmo do- nos visur Visos angliško dar- (bausmė už vykdomą karinį, 

bo. Paminuoti visi keliai. M i- arba pramoninį sabotažą rimktrinomis.

Buvo laikai kai p. Pru
seika ( buvo komunistas 
(“Laisvas”), vėliau tapo 
skolkininku (jų pačių ter
minas) ir dabar vcl virto 
karštu Stalino garbintoju. Į- 
domu, ar būtų galėjęs tokias 
persiorientavimo permainas 
p. I’ruseika pereiti Sov. Ru
sijoj? Tikiu, šiandie p. Pru
seika būtų milžiniškam būryj 
tų, kurie susilaukę Stalino-ne- 
malonės pūsta kalėjimuose ar 
kapuose. Tad, ar galima tikė
ti bolševizmo nuoširdumui, 
pagaliau, tebūna leista man

tuose įvykiuose.

liekama ta pati: 50 centų už 
kilogramą privatiems asme
nims ir 85 centai už kilogra
mą — kavinėms ir valgyk
loms. '

Žibalo žemės ūkiams bus 
teikiama daugiau, negu iki 
šiol. Kainos pasilieka tos pa
čios.

ITALAI ĮVERTINA 
SUOMIŲ NARSUMĄ

nos parduotuvėse, vaistinėse, 
garažuose, baizdskutyklose.
Net bažnyčiose i- vienuoly
nuose.

Kiekvienam, žingsny pavo
jus. Menkiausias palytėjimas
— viskas lekia į padanges. ’ ROMA, gr. 4. — Visi italų Jo iš miestų į provinciją bė- 
Oirdi, net šulinių vanduo už- 
nnodintas.

Korespondentas suomius 
vadina “barbarais”.

paabejoti ir paties p. Prūsei- 
kos nuoširdumu skelbiant 
skaistų komunizmo rytojų, 
troškimą taikos ir vargo žmo
gaus išlaisvinimo.

laikraščiai spaudina žinias išĮgančias suomių moteris su 
Helsinkiu ir didžiai įvertina vaikais.
suomių nepaprastą atsparumą 
prieš sovietus. Pažymima, kad 
nepaisant sovietų armijos 
gausingunio, suomiai visuose 
frontuose ją pliekia.

Paduoda žinių apie sovietų 
lakūnų žiaurumus, kaip jie 
kulkosvaidžiais iš lėktuvų žu-

labiau bijo sov. Rusijos nei 
Rusija Vokietijos. Tai dėl to,
kad komunizmas gali užplūs- ■ . , • •o c ciai, tarp kurių yra apie 60
ti Vokietiją, o iš ten persi
mesti Britanijon.

Kas ko bijo, britams nesvar 
bu. Britai bijo komunizmo.

LAIVYNUI ĮSAKYTA
GROBTI NACIŲ
EKSPORTĄ

LONDONAS, gr. 4. — An
glijos vyriausybė šiandien į- 
pareigojo karo laivyno vadus 
grobti visokį nacių jūromis 
siunčiamą eksportą.

VIESULAS FILIPINŲ
SALOSE

MANILA, gr. 4. — Viesu
las (taifūnas) ištiko net pen
kias (Filipinų salų provinci-

Vienas italų koresponden
tas praneša, kad sovietų ka
reiviai neįtinkami kariauti su 
suomiais. Jie apsunkinti kul- jas. Veržėsi stačiai į Manilą, 
kosvaidžiais ir amunicija, ne-Į bet už 90 mylių apsistojo. Ga-
turi šiltų drabužių ir sunykę 
dėl netinkamo maisto šiau
riuose — šalčiuose.

limas daiktas, kad gali susi
mesti Manilos link. Čia im
tasi saugumo priemonių.

Šioje konsistorijoje, kaip 
anksčiau pranešta, nebus ski
riami kardinolai, bet tik vys
kupai ir arkivyskupai.

Kai kas sako, kad gal po
piežius paragins kariaujan
čias šalis Kalėdų šventei pas* 
kelbti paliaubas.

KRITIKUOJA DĖL 
DĖJIMOSI SU 
RAUDONAISIAIS
NEW YORK, gr. 4. — Per

eitą savaitę prezidento Roose
velto žmona Baltuose Rūmuo
se vaišino komunistų kontro
liuojamų organizacijų Ameri
can Youth Congress ir Ameri
can Student Union viršinin
kus.

Katalikų Gildija vakar As- 
tor viešbutyje turėjo vadina
mus pokomunijinius pusry
čius. Queens priemiesčio pre-

ti į Estiją. Kitu garlaiviu į zidentas G. M. Harvey aš- 
Stokholmą išvežta amerikie- triais žodžiais kritikavo pre

zidento žmoną dėl jos susidė
jimo su raudonaisiais, kurie 
darbuojasi sugriauti šalies vy 
riausybę ir įvesti sovietų san-

moterų su vaikais. Jų skai
čiuje yra ir J. A. Valstybių 
pasiuntinybės personalo šei
mos. Pasiuntinybės persona- tvarką.
las gi iš Helsinkio nusikėlė į 
Gramkulla priemiestį.

Suomijos prezidentas K. 
Kailio iš savo rūmų taip pat 
nusikėlė į priemiestį, o jo 
žmona išvyko provincijon.

Čia kalbama, kad Karelijo
je, Leningrado fronte, suo
miai nukovė keletą tūkstan
čių raudonųjų kareivių.

Be kitko oficialiai pranešta, 
kad tarp numuštų ir žuvusių 
sovietų lakūnų rasta ir mote
rų.

KOPENHAGENAS, gr. 4.
— Netoli Landeland salos su
sprogo vokiečių karo laivas
— minų leidėjas. Laivo 50 na
rių įgulos likimas nežinomas.4:19.

Jis sakė, kad Amerikos gy
venime yra trys neatskiriami 
dalykai: vėliava, bažnyčia ir 
namai. Nepaisant raudonųjų 
veikimo prieš šalies vėliavą 
ir Dievą, jiems Baltuose Rū
muose rengiamos vaišės.

LONDONAS, gr. 4. — An
glijos karalius Jurgis VI iš
vyko Prancflzijon atlankyti 
ten sutrauktą gausingą britų 
kariuomenę.

ORAS
CHICAOO SRTTTS. — De

besuota; kiek šilčiau.

Saulė teka 7.•03. leidžiasi
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denejas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
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Atlikime Savo Pareigą

Praėjusį sekmadienį The Chicago Daily 
Tribūne spalvuotame atvaizdų skyriuje įde 
jo Lietuvos kariuomenės, įmaršuojančios į 
Vilnių, atvaizdų. Neabejojame, kad tai jau
dino ir džiugino kiekvienų, kuris jį įmatė. 
Reiktų, kad lietuviai pasiųstų to dienraščio 
redakcijai padėkos laiškų. Tai paragintų ir 
daugiau panašių fotografijų iš Lietuvos gy
venimo įdėti.

Ir apskritai svarbu, kad visiems dienraš
čiams, rodantiems mūsų tautai palankumų, 
tinkamu laiku išreikštume savo dėkingumų.

Bet ta pačia proga ir kitų dalykų čia no
rime iškelti ar, teisingiau saiiant, užakcen
tuoti.

Nėra kalbos, visi sąmoningieji lietuviai 
džiaugėsi Vilniaus atgavimo faktu. Bet, jie 
neužmiršo ir to, kad tas tautos laimėjimas 
yra surištas su dideliais sunkumais, su atsa
komybe, pagaliau, ir su nemažais, pavojais. 
Pirmoje vietoje, kaip jau nekartų buvo pra
nešta, Vilniaus kraštas sugrįžo prie Lietu
vos ne visas ir, be to, apgriautas, apiplėš
tas, sudemoralizuotasu Sugrįžo su šimtais 
tūkstančių gyventojų, kuriems ar vienu ar 
kitu būdu reikalinga skubi medžiaginė ir 
moralinė pagalba. Keliais atvejais buvo ra
šyta ir apie tai, ,kad prie Vilniaus suvargu
sių gyventojų dar prisidėjo tūkstančiai pa
bėgėlių iš Lenkijos. Jie Užplūdo Lietuvą, ne
turėdami jokių išteklių, nes viskas, kų jie 
turėjo, paliko Lenkijoje. Juk ir juos reikia 
apgyvendinti, aprengti, maitinti. Reikia tik 
įsivaizduoti, kokios sunkios naštos Lietuva 
susilaukė.

Tačiau, dėl tų sunkumų tauta nenusimena. 
Ji šviesiomis akimis žiūri į savo ateitį ri
šu vieny tomis jėgomis imasi darbo, į kurį ir 
mes, šio krašto lietuviai, turime įsikinkyti.

Anuo kartu Brookiyno lietuvių katalikų 
savaitraštis “Amerika ' iškėlė gražų suma
nymų. Ji pasiūlė, kad kiekvienas lietuvis, 
kurs tik išsigali, prieš Kalėdas paaukotų 
bent po vienų dolerį Vilniaus krašto bied- 
nuomenės šelpimui. Tai būtų Kalėdų dova
na tiems, kūne labiausia jes lauks ri labiau
sia jų įvertins.

Šiam sumanymui pritarė ir mūsų dienraš
tis ir A. L. R. K. Federacijos centras. Tai 
jau buvo paskelbta visuose lietuvių katalikų 
laikraščiuose. Dabar laikas tų sumanymų 
vykdyti. Prie jo vykdymo daug galį pasi
dėti ne tik mūsų spauda, bet ir organizaci
jos oei draugijos. Tam tikrais nutarimais jos 
gali paraginti savo narius Vilniaus šelpimui 
ir atstatymui savo dalį (bent po dolerinę) 
atiduoti.

Ir aiškinti daug, berods, nereikia, kad at
gautojo Vilniaus krašto šelpimo ir atstaty
mo darbas yra didelis ir svarbus. Dėl to jį 
dirbkime ri aukokime.

i
t

D R A Ū G A S

Suomių Narsumas
Suomių nai sumas pasaulį stebina. Jie tik

rai didvyriškai gina savo brangių tėvynę nuo 
milžiniškųjų, jų užpuolusių, bolševikų jėgų. 
Bolševikai juos puolė iš oro, sausžemių, bom
bardavo uostus, manydami viena'diena Suo
mija paversti griuvėsiais ir iškelti ten savo 
raudonų skarmalų. Bet jau kelinta diena kai
eina karas, kai bolševikai iš visų savo jėgų 
puola mažytę Suomijų, tačiau ji vis dar lai- Pirmiausia nustatyta, kad 
kosi, atsigina, ; iš Latvijos išvykstančių vo-

Suprantama, kad ilgai laikytis prieš to- kiečių Pramon8s *

kį milžinų Suomija negalės. Bet ji įrodys, 
kad ir maža tauta, jei tik yra vieninga ri 
pasiruošusi, kad ir prieš galingų priešų gali 
atsilaikyti bent ligi tam laikui, kol iš kitur 
pagalbos susilauktų. Tik šiame atsitikime 
tragedija yra tame, kad nė viena iš didžiųjų 
valstybių neateina suomiams į pagalbų. Ji 
yra palikta viena kariauti už savo tautinę 
gyvybę, už laisvę ri nepriklausomybę.

Kaip suomių narsa stebina pasaulį ri jo 
simpatijos susilaukia, taip bolševikų žygis 
ir jų žiaurumas iššaukia pasipiktinimų ri pa
smerkimų.

Vilniaus Valdytojas
Kaziui Bizauskui vis dėlto teko sunkusis 

ir didysis Vilniaus valdytojo darbas. Tuoj 
po Vilniaus atgavimo jo vardas buvo mini
mas, kaipo Vilniaus valdytojo, tačiau toji 
vieta teko A. Merkiui, Kauno burmistrui. 
Bet pastarajam atsistojus vyriausybės prie
kyje, K. Bizauskas Vilniaus valdymų paėmė 
į savo rankas. Nors tai yra sunkus ir labai 
atsakomingas darbas, bet žinant p. Bizaus
ko gabumus ri patyrimų, netenka abejoti, 
kad Vilniaus reikalai bus gerai tvarkomi.

Kaip Latvijoje Likviduojamos 
Išvykstančių Vokiečių Įmonės

Latvijos laikraščiai paskel- tik gavus iš anksto pramones 
bė Latvijos fįnansų ininiste- ir prekybos departamento įei- 
rijos paaiškinimų apie tni.dimus. Įmonių savininkai, ne
kaip iš Latvijos išvykstu vo-jrį savo įmones likviduoti, pia- 
kiečiai gali likviduoti preky- šymus turi paduoti aukščiau 
bos, pramonės ir amatų įmo- nurodytoms valstybinėms įstai 

goms. Iš anksto reikia garnį 
leidimus prekybos įmoucmi 1

Ne Su Tais Susidėjo
Chicago Tribūne, rašydamas apie bolševi

kų (Azijos barbarų) žygius, pastebi, kad 
tikrai netrukus Vokietijos junkeriai ir ūki
ninkai pradės galvoti, kad vokiečiai, kariau
dami su Anglija ir Prancūzija, kariauja ne 
su tais žmonėmis, blogu laiku ir ne toj kom
panijoj. Jau Musolinis taip pradėjęs galvo
ti. Taip pradedančios galvoti ir Balkanų 
tautos. Laikraštis teisingai pabrėžia, kad Va-
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amatų įmonės į 'kitų asmenų 
rankas tegali būti perleistos 
tik su Latvijos finansų minis
terijos leidimu. Tokius leidi
mus išduoda Latvijos finan
sų ministerijos prekybos ir 
pramonės departamentas; no
rinčių įgyti amatų įmones 
prašymai įteikiami — Latvi
jos amatų rūmams, o preky
bos ir pramonės įmones no
rinčių įgyti — Latvijos pre
kybos ir pramonės rūmams. 
Šie rūmai savo keliu prašy
mus perduoda Latvijos finan-

likviduoti, ikas prekiavo odo
mis, apavu ir kitais odų dir
biniais, mašinomis, meta. u ir 
metalo dirbiniais, chemikuiais, 
optiniais prietaisais ir medi
cinos įrankiais, alyva, ncdla 
ir naftos destiliacijos produk
tais. Kitomis prekėmis prekių 
vusios įmonės gali likviduo
tis ir be iš anksto gauto leidi
mo, tačiau tokios įmonės, lik- 
viduodaimos savo prekes, turi' 
tai daryti griežtai pagal Lat
vijos įstatymus ir Lat\ijos 
kainų inspekcijos įsakymu*. 
Išvykstu iš Latvijos vokiečių

Po Svietą Pasidairius
Rašytojas Dic'kensas

jai įpuolus į vandenį, užuot 
vieno, jos gelbėti į vandenį 

men- nuįojio net keturi jos gelbė
davo pasakoti savo bičiuliams į jaį Po šįo įyy!kio merguitė
štai Kokiu juokingų istoiijų. y-Į kreipiasi į kapitonų, saky- 

Amenkos taivo kapitonui, jaina> ųai)ar jaį visiškai 
vykstančiam iš Liveipulio į ueaįįjtu tapo, kuri ji turi iš-
Newyorkų, buvo pašeria glo- sį1.įnjitį jį keturių, nes jis 
boti jaunų mergaitę, kuri sa- vįsį į vandenį puolė vienkart, 
vo grožiu apsuko galvas net ^pitonas, ne kiek negal- 
penkiems jauniems keliones Vodamas, rannai jai atsakė;
draugams.

Kadangi šie visi penki bu-
— Jeigu tu nori turėti rim

tų, nerizi'kingų ir išmintingų 
vyrų, tai nuoširdžiai patariu 
pasirinkti penktųjį nesušiapu-

sų ministerijos prekybos ir tautybės amatininkai savo pa-
pramonės departamentui. Lat
vijos finansų ministerija ir 
rūmai prižiūrės, kad tose į- 
monėse nuolat dirbu darbi
ninkai ir amatininkai nepasi
liktų be darbo.

Pramonės ir prekybos įmo-, monės ir prekybos departa- 
nės tegali būt ili'kviduojamos mentui.

žymėjimus turi atiduoti Lat
vijos amatų rūmams. Pramo
nes ir -prekybos įmonių savi
ninkai visus gautus leidimus 
taip pat turi grąžinti Latvi- 

, jos finansų ministerijos pra- j paniųstęs tarė mergaitei;

IŠ TĖVŲ KRAŠTO
-f

vo šaunūs vyrukai, tai ji mie
lai būtų tekėjus už bet kurio 
iš jų. Tačiau šie visi buvo taip 
vienodai šaunūs, jog jai sun-j Jaunoji keleivė paklausė 
ku buvo tinkamiausį išsirink- i<apįtolio patarimo ir ištekėjo 
ti. Tada ji šių paslaptį pasakė penktojo, 
savo dėdei, laivo kapitonui, iri . -
prašė patarti, kadangi tie^ pikta kbstiumerka, nepa- 
penki jaunuoliai nedavė jai,- tenkinta krautuvės pardavėju, 
ramybės. Kapitonas, truputį .

— Pašaukite man šeiminin- 
— Duosiu tau pųtųrimų. į manau, kad jis protin-
Šiandien yla puikus oras ir gesnis užtal,lstlJ.

vandenynus rainus. Tamsta _ Tikla jb
neva netyčia įkrisi į ksip tik pamatė tamst, i atei-
Uelbėjnno valtis iš anksto Į naut> UoJau iJb6g0 kr#utu_

Kiek Iš Viso Vilniaus 
Krašte Yra Lietuvių 
Inteligentų

Dėl buvusių nepaprastai su
nkių darbo sąlygų jų — su

kąru Europoj reikią greitos taikos, teisingos 111^nS1I, skaičius ne
taikos. Jai reikia pakeisti frontų. Civilizuo- toks JUU didelis. Geriausios 

tiems žmonėms reikią susijungti kovai prieš
aziatišką barbariškumų.

Aišku, kad taip.

Pradedama Miesto 
Kanalizacija

VILKAVIŠKIS. — Miesto 
savivaldybė, gavus šiex ue;<( 
lėšų iš viešųjų darbų tondo, ^7^

bus paruošta ir tau nieko blo
go negalės atsitikti.

— Bet kam visa tai reika
linga? — paklausė mergaitė.

— Tai reikalinga tam, kad 
iš tų penkių savo dievintojų 
galėsi išsirinkti tų, kuris pir- 

! mas šoks į vandenį tave gel-

vės, — atsakė pardavėjas.

APŽVALGA
Paminėjo Mūsą Dienraštį

Dauguma .Amerikos lietuvių laikraščių gra
žiai paminėjo “Draugų”, atšventusį 30-ties 
metų sukaktį. “Dirva”, tarp Iko kito paste
bėjo:

“Draugas yra vienatinis katalikų dien
raštis mūsų išeivijoj. Jis yra vienas iš ke
liolikos lietuvių katalikų laikraščių. Ka-

intelektualinės pajėgos dirba 
mokyklose. Iš kitų profesijij 
— daugiau yra agronomijoj, 
medicinoj, šiaip — po vienų 
kitų. Lietuvių studentų Vil
niaus krašte bus per 200. Per 
Vilniaus Vytauto 1). gimna
zijų moksleivių perėjo apie 
2,000. Nemaža liaudies kultu 
rintojų davė ir Švenčionių gi
mnazija. Dalis jų nebaigus 
mokslo vėl grįžo į sodžių, (ki
ta dalis išsikėlė į Neprikl. 
Lietuvų. Tačiau tie, kurie li
ko tarp vietos žmonių baigę 
ar nebaigę mokslus, tie yra 
tikrai užgnidinti, atsparūs,

šiomis dienomis pradėjo vyk
dyti miesto tvarkymo p:.ane 
užbrėžtus m. kanalizacijos da
rbus. Pirmiausia kanaliza-rija 
pradedama nuo 'septiko. To
liau, dar šį rudenį, kanaliza
cija numatyta pravesti Pir
ties ir Maironio gatvėse, o 
kitų met Kęstučio ir Dariaus- 
Girėno gatvėse iki pat karei
vinių. Tuo taupu prie šių dar
bų dirba 15 darbininkų.

Tenka pastebėti, kad šiuo

— Kazy, kodėl tu toks nu
liūdęs *

— Matai, prieš valandų čia 
susiginčijo du geri draugai ir 
vienas iš jų gavo antausį.

— Ot, juokai! O kas tau 
rūpi, kad kiti mušasi?

— Man skauda žandas, ku-
Ta mintis mergaitei patiko, 

ir ji netrukus įvykdė kapito
no patarimų. Tačiau, vos tik rin draugas sudrožė.

Retas Gamtos Reiškinys ištirti jau pakviesti ir kiti
i-.iTvii. -• • i- 'V. D. U. technikos fakultetoKAUNAS. — Kronus dieno ..... ,specialistai. Specialistų virinis netoli Kauno, Lapių val

sčiuje, Maironiškių kaime, bc- 
kasant V. Steponaičio ūkyje 
gilų šulinį, pradėjo iš po že
mės veržtis dujos. Šulinys, be

tinimu, esąs labai retas y. ui
tos reiškinys, kuris bū u nai 
reikių ištirti.

ieškant vandens, buvo specia- 
metu bedarbių Vilkaviškio liai gręžiamas iki 38 m. gylio.

mieste dar nėra. Tik amati
ninkai nusiskundžia, kad jų 
darbai yra žymiai sumažėję.

talikų srovė, su keletu savo smulkių žiur 
naliukų, yra turtingiausia spauda negu išėję kietų gyvenimo mokyk, 
kuri kita paskira mūsų srovė”. j ]ų. Įr jįe, įigaį kentę svetimų
Minėjo “Draugų” ir kiti laikraščiai. Ypač priespaudų, dabar, laisvės ry

tui išaušus, drauge su Lais
vosios Lietuvos švietėjais sv 
dar didesniu atsidėjimu vert 
pradėtąsias švietimo vagas.

plačiai jo sukaktį aprašė “Garsas 
S. A. organas

”, L. R. K.

Taikos Sąlygos
Europos tarptautinė padėtis kompliAuo- 

jasi. Visas pasaulis neramus, žmonijos, atei
tis tamsi...

Nerasi, turbūt, sveiko kūnu ri dvasia žmo
gaus, kuris taikos nenorėtų. Dauguma pa
saulio tautų trokšta pastovios taikos... Ar 
kada pasaulis susilauks taikos?

Į šį klausimą patys žmonės turi atsakyti.
Jei tautos pasiduos Pasaulio Valdovo, Tai

kos Kunigaikščio Kristaus valdžiai, pasau
lis susilauks taikos ir tvarkos. Juo pasaulis 
labiau tolinsis nuo Kristaus, juo pasaulyje 
kils didesnės suirutės, baisesnės skerdynės.

Šiuo Adventų metu labai ir labai verta 
tuos klausimus pasvarstyti ri į juos įsigi
linti.

Darbininką Švietimas
Lietuvos laikraščiai praneša, kad Darbo 

Rūmai daugelyje vietų yra suorganizavę taip 
vadinamus liaudies universitetus. Jie yra ski
riami pirmoj vietoj darbininkams. Liaudies 
universitetų kursai yra dviejų rūšių: ben
drojo lavinimo ir specialūs. Kursuose moks
las einamas vakarais. Bendrojo lavinimosi 
kursuose išeinama pradžios mokyklos prog
rama. Baigę šiuos kursus ir išlaikę egzami
nus, gauna mokyklos baigimo pažymėjimus. 
Darbininkų tarpe šie liaudies universitetų 
kursai turi didelį pasisekimų.

Užsienis Apie Lietuvą
Ryšium su naujais įvykiais Baltijos vals

tybėse Šveicarijos žinių agentūra “Kipa”, 
kurios, žiniomis naudojasi daugelis užsienio 
laikraščių, rašo apie katalikų padėtį Balti
jos valstybėse. “Kipos” duodamomis žinio
mis .Suomijoje yra katalikų 1,000, Estijoj — 
2,000, Latvijoj — 455,OtO, Lietuvoje — 2,- 
008.880. Toliau palankiai atsiliepiama apie 
katalikų veiklą ir jaunimo organizacijas Lie
tuvoje.

23 Antraeiliai Miestai
KAUNAS. — Ministrų Ta 

ryba, pasirėmusi vietos savi
valdybės įstatymo (V. Ž. Nr. 
431, eil. 2986) 163 str., pas
kelbė naujų antraeilių miestų 
sąrašą. Viso šiuo metu antį a 
eiliais miestais pri,pažinti 23 
miestai: Jonava, Joniškis Ju
rbarkas, Kalvarija (Marijam
polės apskr.), Kybartai, Kre
tinga, Mažeikiai, Naujoji Vil
nija, Naujamiestis (Šakių ap.), 
Palanga. Plungė, Prienai, Ra
dviliškis, Raseiniai, Rokiškis, 
Šakiai, Šeduva, Švenčionėliai. 
Trakai, Utena, Virbalis, Za
rasai ir Žagarė.

SKELBKI T Ė£ “DRAUGE”

Lietuvos Kariuomenės 
Įžengimas į Vilnią
Paveiksluose

KAUNAS. — Kai kurie me
nininkai turėjo progą stebė
ti istorinį Lietuvos kariuome
nės žygį į senųjų Gedimino 
sostinę. Jie dabar ruošiasi nu
piešti didesnius paveikslus. 
Norima atvaizduoti visų mūsų 
kariuomenės dalinių žygio vi
nių į Vilniaus miestų ir sritį. 
Tokius paveikslus netrukus 
ruošiasi piešti dailininkas Pe
travičius ir vienas Vilnims 
miesto menininkas.

Šulinio grįžimo vietoje lankė 
si Vytauto D. Universiteto 
prof. Dr. Dalinkevičius su a- 
sistente ir šį retą gamtos reiš
kinį vietoje apžiūrėjo. Besi-

VILNIUS. — Nuo lapkričiu 
1 d. Eita Vilniuje įsteigė sky
rių, kurio vedėju paskirtas 
Eltos redaktorius Petras Ra
dzevičius. Skyrius jau pradė
jo darbų. Tuo tarpu Eltos sky
rius Vilniuje įsikūrė buvusio
se “Pato” skyriaus patalpa-

veržiančių iš po žemės dujų se — Mickevičiaus gatvė 15.

Tabako Derlius
Pietinėje Lietuvoje — Dzū

kų krašte ūkininkai augina 
daug tabake. Ypač daug ta
bako augina Aukštadvario,'
Stakliškių, Pivašiūnų ir Bu
trimonių apylinkių ūkininkai.
Tabako augintojai dalį der
liaus pardavė vietos fabri
kams. Kai kurie augi n o jai Rj„to Ryti, Suomijos banko valdytojas, kuriam pavesta
šį rudenį už tabaką gavo po sudaryti naujasis Suomijos ministerių kabinetas. Naujajam 
kelis šimtus litų. 1 kabinetui guli tekti padaryti su Rusija taika. (Acme teieph.).
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. O. Rakauskas

SAUGUMO KAINA vems, aišku susilauks apendi-
NUO APPENDICITO ko trūkimo. Diagnozuoti to-

Ž,uogaus darbingumas ir to ki» ««♦ ""'-"K'"
darbingumo vaisiai padidėja1 ™“m 0 *» » fla
. . . . • , T šiaip žmogus gali nusimanytiturint patogias sųlygas. Iro- . ‘ „.„i.-us
dinėti nereikia, 'kad vasaros
metu žmogus yra labiau lin
kęs prie tinginio, gi orui at
vėsus, jis lieka darbštesnių. 
Prisirišimas prie pareigų iš
reikalauja iš žmogaus daugiau 
laiko, pajėgų, kažkaip žmogui 
trukdo reguliarį poilsj, valgį, 
pastūmėja arčiau persivalgy
mo, vidurių netvarkos ir t.t. 
To pasėka, tenka susilaukti 
idesnio skaičiaus susirgi'mų
Linu appendicitu.

Daugumai iš mūsų teko nu
kentėti nuo vienokio ar kito
kio viduriuose negalavimo kai 
kam net ir daug kartų. . Būda
vo atsitikimų, kur patys galė
davome suprasti kad negala
vimo priežastis paeina nuo 
nesaikaus ir netvarkingo val
gio. Patys diagnozavę savo 
negalavimų, suprantama, daug 
tam svarbos nėpriduodame, 
nes po teisybei eiliniam žmo
gui ne visuomet įmanoma 'su
prasti ligos rimtį ir gręsian
čius pavojus. Tokiuose atsiti
kimuose atšilk reipimas prie 
gydytojo palieka antraeiliu da 
lyku.

Pirmutinis labai svarbus pa- 
žymis rimtos ligos surištos su 
apendi'ko įdegimu yra skaus
mas viduriuose. Jis gali pasi
reikšti labai ūmai. Skausmas 
ne visuomet yra vienodas. 
Protarpiais jis padidėja, tai 
vėl lengvėja, o net visiškai 
sustoja, kad vėl pasireikšti 
smarkesnėje formoje. Pilvo 
raumenys įsitempia, kad teik
ti apsaugų ,po jais įdegtiems 
vidurių audmenims.

Ligos eigai tęsiantis ir ligai 
labiau ir labiau įsigalint, atsi
randa širdies pyktis ir nekar
tų ligoniui priseina vemti. Į-

ąpie savo rimta padėtį.

Neprilmvus pagalbai laiku 
įdegtas apendikas trūksta ir 
iš jo išsilieja nuodinga me
džiaga į vidurius. Kyla vidu
rių plėvės įdegimas vadina
mas peritonitis. Žadėti kų nors 
ligoniui tuomet yra 'sunku da
ktarui, nes jis irgi tik yraj 
žmogus ir nuo Dievo garan
tijos neturi, kad tokiame at
sitikime jis išgelbės žmogų 
nuo mirties. Tiesa yra tokių 
kų išgyja, bet nemaža miršta 
kuomet pasireiškia vidurių 
plėvės įdegimas.

Pagalba laiku operacijos fo
rmoje yra vienatinis būdas iš
gelbėti žmogaus gyvybę kiek
vienam kas tik suserga appen
dicitu.

Kę Rašo Vokiečiai
Vokietijos žemės ūkio mi

nisterio Darė organas atspaus
dino straipsnį, kuriame tarp 
(kitko sakoma, jog dabar An
glija iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos negalėsianti gauti svie 
sto, kiaušinių ir bekonų. Ligi 
šiol Anglija iš visų trijų Bal
tijos valstybių per metus im
portuodavo 40,000 tonų svies-

PgJtTGA.

dedantis iŠ IJIKSA., SLA., 
LSD. ir LDLD. kuopų atsto
vų. Komiteto tikslas buvo vi
sus lietuvius suvesti j vieny
bę, draugiškumų visuose pa
rengimuose, kad tų pačių die
nų neįvykti/ du skirtingi pa
rengimai. Komiteto nusistaty
mas buvo — vengti partiviš- 
kumo, tačiau komunistų pir
mininkas visuomet bruko sa
vo kromelį. Sykį buvo pasiū
lytas katalikas kalbėtojas, kad 
daugiau paaiškintų komiteto 
uždavinius, bet komiteto pir 
min. to nenorėjo ir stengėsi, 
kad jo pusės b,tų kalbėtojas 
Tad, pastarame susirinkime 
katalikiškojo susivienijimo at- 

_____ _ stovas pranešė, kad kuopa iš
Pranešama, jog įvykusioje kovoje tarp rusų karo* laivų eįna į§ komiteto.

ir Suomijos forto Russaroe, Haugoje, kurta saugo įėjimų į 
Suomijos įlankų, nuskendo rusų kreiseris Kirov. (Acme te
lephoto).

Iš “Mano Sielos Atgarsiai”
Rašo Meškuitis

LRKSA kuopos prisidėjimas 
prie to komiteto katalikų vei
kėjų buvo smerkiamas ir pa
čios kuopos susirinkime buvo 
dažnai kaltinama 'kuopos val
dyba tame dalyke.

Saulės Broli3

Migla
Tiršta (migla; ji dengia ir 

slepia viskų aplinkui; už ke
lių žingsnių nematyti nieko, 
tik nepermatoma, neišmatuo

deliai, girdėtis tai vienoj, tai 
kitoj vietoj gieda, duoda gy
vybės ženklų. Jie tame migio-' 
tam, nematomam pasaulyje 
lyg kokie pranašai balsai skel- 
prisidengnsios vėsia migla.

Seselių
Atsišaukimas

1918 m., Didžiojo Karo pa
baigoje, įsikūrė Nekaltai Pra
dėtosios Švč. P. Marijos Se
serų Vienuolija. Kadangi prieš

jama slėpinių kupina migla, bia apie gyvųjį, tikrąjį pa- tai nebuvo Lietuvoje grynai
S V* 1 • V* V V • 1 ______a ...Arčiau stovinčių medžių te
matyti jų bendri, neaiškūs 
bruožai; jie stovi lyg kokie 
milžinai, už jų tuštuma — pil
numa.

Čia vaizdas žinomo dėsnio: 
du kraštutinumai savo galais

šaulį.

Nepamirškite!

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

-ĮVYKS—

SAUSIO-JANUARY 21 D., 1940 METAIS

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

to, 75 tonų kiaušinių ir 4,200 susiduria. Akis nemato — tuš- 
tonų bekonų. Laikraštta toliau 1 tuma, tačiau toj miglotoj tuš- 
sako, kad dabar didžioji šito tumoj slepiasi realu's pasau- 
eksporto dalis atitenkanti Vo-! ]js: kiti medžiai) namai, kal-

Neužginčijamos tiesos vaiz
das. Už šio regiamojo pasau
lio slepiasi kitas, platus ir 
amžinai gyvas pasaulis; už 
mūsų migloto protavimo, ne
aiškių minčių formų randasi 
amžinoji tiesa.

lietuviškos vienuolijos tat me- i 
rgaitėms, turinčioms pašauki-'JI 
mų prie vienuoliško gyveni
mo, buvo didelis keblumas ir 
ne viena turėjo atsižadėti sa
vo kilnių troškimų. Tai su
pratęs a. a. ark. J. Matulevi- 
Uis, M.LC. įsteigė minėtų 
vienuolijų. Su laiku vienuoli-

seserys novicijos atsitraukia 
nuo visokių tiesioginių ir at
salk o>mingų pareigi/ ir atsidė
jusius ruošiasi vienuoliškam 
gyvenimui dvasinėmis studi
jomis ir pamokomis. Padariu-

k i et i jai. .(“U.”)

Moksliškas Liurdo 
Išgijimų Tyrinėjimas

Alžyro medicinos fakultetas 
aukštai įvertino prancūzų gyd. 

’C.uarnerio įteiktų disertacijos 
darbų, kuris tyrinėja nuosta
biuosius Liurdo išgijimus. Gu-

sidėmėtina, kad širdies pyktis arneris ištyrė daugelį Liurdo 
ir vėmimas ne pas visus su-1 išgijimų, konstatuodamas, kad

nai, pakalnės, patys žmonės, 
žodžiu — konkretus pasaulis.

Tykus, ramus rytas ūkanoj 
pasislėpęs. 'Gyvybės ženklų 
nematyt. Vėjas, kažin kur din
gęs, medžius paliko ramybėj; 
jie nei ūžia, nei šlama. Liku
sios gyvos gėlelės ir žolelės, 
prisidengusios vėsia migla, 
go ryto surūgusios nuotaikos.

Žmogaus sąžinė ir sirdta lyg j ja paplito po vteų Lietuvų ir S1OS *. US . ie Vlena sesuo 
budėjantis gaidys primena! dirba įvairiose srityse. Nemi- darbn°.)asi Jai pavestoj srity; 
mums širdies galutinąjį siekį, nint dvasinio gyvenimo, kuris moks}$ nebaigusios siunčia- 
Gieda širdis, sąžinė pritaria, yra vienuolijos svarbiausias J1?0*5 Paslsuo®b nau’
jog už laikinio, migloto mū-( tikslas, užsiima auklėjimb, (inSani ar Ul*
sų gyvenimo randasi Tas, Ku- švietimo, spaudos, artimo mel- Geriausiai visais reikalai1? 
rio širdis trokšta, sąžinė ieš- lės bei socialiniais darbais., kreiptis į vienuolijų laišku

Pranykit tirštosios miglos, 
kad pamatyti tikrąjį pasaulį.

Širdie nenuri mk, iki neat-

Seselės (savo dvasines ir fi- 
Dievo

arba, jeigu galima, asmenis

sirgusius apendiko įdegimu 
pasireiškia. Jei kas, todėl, iš 
šios grupės žmonių sirgdamas

daugelis jų vien medicinišku 
būdu neišaiškinami. Ypač įdo
mus esųs Liurdo įvykių pažy-

appendicitu lauktų iki jis mys — išgijimo staigumas.

Tik gaidžiai, tie ištikimi gai-J'sieksi savo Trokštamojo.

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 1
------------------- --------------------------------- -------------------- ------------------ -----—p

! zines jėgas pašvenčia Dievo kai ir pasitarti tuo klausimu 
ir artimo tarnybai. vienuolijos vyresniųjų.

Prieš tris metus mažas šios Laiškus galima siųsti šiuo 
vienuolijos seserų būrelis at- antrašu:

Sister Superior
West Street, 

Thompson, Conn.

vyko į Amerikų ir pradėjo 
darbuotis Marianapolyje ir 
Marian Hills. Nemaža mer
gaičių, (kurios susipažino su 

j seselėmis, pareiškė noro sto
ti į šių vienuolija. Kadangi 
novicijatų reikėjo atlikti Lie-

ateitis parodys. Gana to, kad tuvįe tai kil° aM<>nių ir 
savo duoto žodžio neišpildė, ^b’ėių.

Biznierius 
Remkite Savuosius

Pagelbėkim Argentinos 

Lietuviams

Prof. K. Pakšto 
Prakalbos

RACINE. — Lapkričio 14 d. 
mus atlankė garbingas svečias 

Pietų Amerikos respublikoje Argentinoje gyvenų apie ke- į — prof. K. Pakštas.

pasilikdamas gryniausių lietu
viškų apskritį sau.

Prancūzų Kvepalų 
Pramones Krize

Karas Europoje, pa di odo, 
labai neigiamai atsiliepė i pra
ncūzų kvepalų pramonę. Ita
lų spaudoje paskeltais statis
tikos duomeniriiis, šiais me
tais prancūzų 'kvepalų ekspor
tas sumažėjo beveik dviem 
trečdaliais. Pernai iš Prancū
zijos buvo viso išvežta kve
palų už 486,308.000 frankų. 
Tačiau ir toliau Prancūzija 
tebeturi kvepalų importo į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes mono,polį.

Kas kryžių sutikęs malo
niai apkabina, tas nesuklups 
nė po sunkia gyvenimo naš
ta.

Kantrybė kenčia, bet tiktai 

kad ji pergalėtų.

turiasdešimts tūkstančių lietuvių, kurie ligi šiol tenai neturi 

nei vienos savos bažnyčios, dėl to kad darbininkų uždarbiai 

toje šalyje yra menki, ir lietuviai Argentinoje taip skurdžiai 

gyvena, kad jie patys nepajėria įsigyti parapijinės nuosa

vybes. . • • • ••••••

Marijonų misijonieriai, dvasios vadų įprašyti, praeitų va

sario mėnesį išvyko į Pietų Amerikų darbuotis tarp argen
tiniečių, tačiau jiems nuvykus pasireiškė, kad Argentinos! 

lietuviai neturi nei namo kunigams apgyvendinti, nei galimy

bės įsigyti sklypų žemės ir pasistatyti ors menkutę bažnytėlę.

Dėl to, marijonų misijonierius. kun. Jonas J. Jakaitis, ku

ris buvo nuvykęs į Argentinų, dabar lanko lietuvių parapi

jas Amerikoje, prašydamas amerikiečius pagelbėti pastatyti 

Buenos Aires mieste nors nedidelę misijų bažnytėlę, kuri bus 

pirmoji lietuvių bažnyčia Argentinoje.

Chicago ie įis darbuosis sekančiomis dienomis.*
ŠV. JURGIO. Bridgeport — gruodžio 10 d.

VISU ŠV NTUJU. Roseland — gruodžio 17 d.

AUŠROS VARTŲ. West Side — gruodžio 24 d. 

NEKALTO PRASIDĖJIMO. Brighton Park — gruod. 31 d. 

DIEVO APVAIZDOS, Aštuonioliktos Gatvės 

ŠV. MYKOLO. North Side — sausio 14 d.

QUESTION

Which are the 
only cough drops 

contalning 
Vitamin A?

(CAKOTINI)

Praėjusį pavasarį Hartfor
do vyskupas J. E. M. F. Mc- 
Auliffe suteikė šiom seserim 
leidimų įsteigti Amerikoje no
vicijatų. Tam tikslui nupirk
tas namas Thompson, Conn. 
ir dabar priimamos norinčios 
stoti į vienuolijų. Amerikoje,

Žmonės kalbos klausės su 
atyda; visi įdomavos ypač Vi
lniaus klausimu, nes visiems 
jis arti širdies.

Žmonių galėjo būt daugiau.
paaiškino profesoriaus atsila-Pe* £er*au/^ars’n kaip įr Lietuvoje, vienuolija

kelbe tik sekmadieni. Tai ir. . ... tt-, • . yra užsibrėžusi visokeriopų„ ..viska's. Aukojo Vilniaus rei- . • . , , m
sve,!laa .^0 kalboj ka|nma wkanfiai: g. ikas vr..uo,nen,n,Q darbų. Todėl .3 

perbėgo ayarb.uosina įvyktus 5 k|ph km j g Mar.
tėvynės Lietuvos, nopiesė t.- tis 2 do| M BaiSCTi{ius 2 
krai stebėtinų pažangų ir fak-l jį 
tais įrodė lietuvių sumanumų' 
ir ištvermę visame. Savo kai-

Prakalbos buvo ftv. Kazi
miero parapijos svetainėj. 
Klebonas, 'kun. J. S. Martis, 
perstatė kalbėtojų ir trumpai! 
paaiškino pro
nkyimo tik'slų.

Gerb.

boj svečias nieko neperdėjo, 
dar daug paliko nepaminėjęs, 
kas nuveikta Lietuvoj trumpu 
laiku. Aš tai mačiau lanky
damas Lietuvų 1937 m. To- 

sausio 5 d. bau kalbėjo apie Vilniaus at
gavimų ir jo svarbų mūsų tau-

Po $1.00: J. Siminavičius, 
M. Sokelis, A. Vasiliauskas, 
A. Pudžiūnas, D. Dokša, A. 
ta. Klebonas bažnyčioj pas- 
Jurgaitis, B. Vatakus. Kiti 
smulkiais. Viso 21 dol. ir 90c., 
kurie bus pasiųsti Tautos Fo
ndan. B. V.

Lietuvių misijų bažnytėlės tolymoje Argentinoje steigimas ,tai. Apgailestavo, kad ne vi- 
ir savo vargstančių tautiečių tame mūsiškiems nepalankiame aas Vilniaus kraštas atgau-
krašte parėmimas yra taip didelės svarbos ir kilnus darbas, 

kad kiekvienas sąmoningas lietuvis turėtų tam tikslui su

teikti kiek gali stambesnę aukų, kad mūsų misijonierius, 

kun. Jakaitis, galėtų greitu laiku grįžti į Argentinų pradėti 

taip reikalingos bažnyčios statybos darbų.

tas, ypač Švenčionių apskri
tis, kur liko po rusu grynos 
lietuviškos parapijos. Kokiais 
sumetimais Stalinas tai darė,

norėtojų nėra būtinai reika
laujama, kad jos turėtų auHcš- 
tesnį išsilavinimų. Taipgi pri
imamos ir vyresnio amžiaus, 
nes yra nemaža darbų, ku
riuos jos galėtų atlikti. Ben
drai pasakius, priimamos 'me
rgaitės nuo 15 metų amžiaus: 
mokslų baigusios arba tebeei
nančios ir šiaip kokį amatų 
mokančios ir galinčios dirb
ti.

Priimtos kandidatės papra
stai atlieka šešių mėnesių pos
tulatų — bandymo laikų ir

Don’t look

OLDER

LRKSA Kuopa Išėjo
Iš Komiteto

YOUNGSTOWN, O. — Per vienų metų novicijatų (prieš 
kai kurį laikų čia gyvavo darydamos pirmuosius įžadus. 
“Vienybės Komitetas”, susi- Šiuo laikotarpiu kandidatės ir

y our years!
Why be your age? Look younger them your yeara with Clairoled hair ... with hair that ie soft. colorful, youth- like! Thoee gray streaks can be eo thoroughly eraeed with Clairol, the famous Shampoo Oil Tint... a 3-in-l treatment that cleanses ae it reconditions as it TINTS. See your hairdreeeec today and say:

. uuf/i

WtU» no«r for Ir— booklat and Ir— adrlco on your hair problom te 
foaa Clair. Prortfenf. Clairol. Ine, 130 W 4€lh Sl.. N»w York. N Y.
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DRXUGI

ls Pietu Amerikos Lietuvio Gyvenime
Ir Moterys Turi 
Išsiimti Pasus

Brazilijoj įvesta priverstina 
svetimšalių registracija. Re
gistruotis turi ne tik vyrui, 
bet ir moterys. Kiekvienam 
indentifikuuti, turi būti nu
trauktos pirštų nuospaudos ir 
fotografijos. Lietuvių laikraš
čiai ragina ypatingai moteris 
(vyrai stropesni) registruotis, 
nes kurios iki paskirto laiko 
to neatliks, nežiūrint į tai, ar 
jos dirba ar būna namuose, 
bus skaitomos lygiai nusikal- 
tusios prieš įstatymų. Be to, 
moterys, kurios nesilegatizuos 
ir neturės “earteira de iden-

t’sis, tai turės labai daug nuo
stolių.

.Jau dabar kalbama, kad 
greitu laiku dėl nukentėjusio 
derliaus pabrangs kai kurie 
žemės ūkio gaminiai.

Nuo sausros daugiausia nu
kentėjo ryžiai, fasoliai ir kiti 
javai. ' Į

Išnaudojami
Atvykę į Sao Paulo dauge

lis provincijos lietuvių nusi
skundžia nesųžiningu svetim
šaliams patarnavimu kai ku
riose įstaigose. Pavyzdžiui, 
kai kuriose vietose už gyve
namosios vietos liūdymų ne-

tidade”, neturės teisių į pa-1 ^žininferi valdininkai ima po 
likimus, pensijų fondus ir pa- 30 ir 40 milreisų, tuo tarpu, 
šalpas, išmokamas vyrui ar kai visame S. Paulo estade 
šeimos nariui mirus. Isitain nustatyta kar

ina 1 l$200. tai yra už tiek in- 
Taigi, ne tik vyrai, bet interesantas privalo atsinešti 

moterys privalo neatidėliojant žyniinių ženklų Paulo inie.
legalizuotis, o miestuose 
veriančios privalo išsiimti sve-
limšalio knygutę. Kas to ne-j‘taa.ul pl.ovincijoje k‘ai kuri„; 
atliks, vėlinu gali turėti Jau se viętose Bveti,llSttijai rWi,

ste, kur valdininlkai 
prižiūrimi šito nepasitaiko,

geriau

nemalonumų ir rūpesčių.

Iš Šv. Juozapo 
Bendruomenes 
Veikimo

žiningai išnaudojami.

Iš Angatuva Padangės
Šiais metais ir mūsų apy

linkės kolonistai labai kmčia 
nuo sausros. Jau beveik trys 
mėnesiai kaip pa's mus nėra
nė lašo lietaus. Visi pasėliai 

kas kun. Kngužinskas prane->.|)aigia n,Mij o nei ,enk.

io, kad greitai būtų lietaus. 
Daugumas ūkininkų nepradė
jo arti žemės, laulkdami kada 

(palis. Vanduo baigia išdžiūti.
I Saulė išdegino visas ganvk- 

laiko juu galėsime girdėti jų |ag ir gvvuliai ke„(,ia d5, 
balsus. Šiais metais atkreip- k(K Jllaisto dailgiao

šia nuostolių padarė medvil
nės augintojams, nes pats ge-

SAO PAULO. — Bend uo
gienės susirinkime pirminin-

šė apie nuveiktus ir tolimes
nės ateities darbus. Vienas iš 
didžiausių darbų šiais metais, 
tai užpirkimas vargonų, ku-1 
rie jau parvežti ir po kiek

ta ypatingo dėmesio į jauni- 
.‘:no organizavimų. Tuo tiks
lu yra suorganizuota prie Be
ndruomenės Jaunimo sekcija, 
Marijos dukterų ir Kongrega-Į 
dų skyrius, įvairios sportinin
kų komandos. Chorai irgi pro
gresuoja. Bendruomenė šiuo 
lietu ypatingo dėmesio atkrei

pė į narių ypač jaunimo 'sų- 
moninimų kultūrinimų.

Visuotinis Bendruomenės 
susirinkimas numatyta sušau- 

• iti prieš Naujus Metus.

Klausykite tap' Radio Programų
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 vaiandę vak.

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

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

WGES - Kiekvienų Antradienį — 7:30 v. vak.

t KAS GIRDĖT CHICAGOJE

, buvo Čepaičiui, nešė vazų si
dabrinių gėlių.

25 metų vedybų ceremonijas 
atliko klebonas kun. J. šau- 
linskus. Parapijos choras, va
dovaujant muz. Kuliui, giedo
jo “Veni Creator”, o Vincas 
Čirvinskas ‘sugiedojo “Avė 

I Maria”. Kun. klebonas pasa- 

1 kė iškilmėms pritaikintų pa
mokslų.

Vėliau, namuose 5225 So. 
Long Avė., įvyko iškilmingi 
pietūs, kurių metu pasakyta 
daug gražių kalbų ir linkėji
mų. Iškilmių parengimui dau
giausia dirbo Petras ir Ona 
Mureikai ir Kazimieras ir Ju
zė Razgaičiai. Skanius valgius 
parnošė: O. Kizelevičienė, M. 
Sutkienė, O. Macienė ir O. 
Mačiukonienė. Prie stalų pa
tarnavo: A. Kizelevičiūtė, E. 
Sutkiūtė, B. Kizelevičius ir 
P. Masis.

Pietums ir kalbų programai 
baigiantis J. Razgaičiūtė pa

Chicagos Vyčių Žinios
Chicagos apskričio susirin

kimas įvyko gruodžio 3 d. Ci
cero, III. Svarstyta daug rei
kalų, priimtos apyskaitos pra
nešimai. Nutarta Vyčių stei
gėjų Morkūnų, švenčiantį 70 
m. sukaktį pasveikinti ir pa
siųsti piniginę dovanų. Kuo
pos jau yra sudėjusius virš 
šimtų dolerių, kuriuos šį mė
nesį pasiųs M. Morkūnui į 
Lawrence, Mass., kaipo1 finan
sinę paramų, Vyčių steigėjui 
ir visų savo uždarbį ir svei
katų paaukavusiam Vyčių vei
kimui.

liausiąs jos sodinimo laikas 
praėjo ir iki šiol dar nieks 
negalėjo pradėti sodinti.

Ūkininkai susirūpinę, kad 
dėl sausros gali būti žemės u 
kyje didelis krizis.

SpecialiAtA, iv/urma/ce.■not/u/uy

Ūkininkai Susirūpinę
Sao Paulo ir kaimyniniuose 

estaduose viešpatauja nepa
prasta sausra. Ūkininkai su 
nekantrumu laukia lietau-', o 
jo vis nėra. Ūkininkai labai 
susirūpinę dėl ‘sausros pada
rytu nuostoliu. Vietomis pa
sėliai nuo sausros ilgai dar

___ 'RaJcievcf
^owtltA,...GyribUrLLe£ibu

fortCONCMH and 

SATISFACTION ust
Tfouble lėsted/Doub/eAdion/

BAKING ■VV POWDER
, Sime Price Today as 45 Years Aqo 

25 ounces for 254
Full Pack ••• No Slack Fillin^

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED OUR GOVERNMENT

’ J %

Pirkit Naują Buick
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavėjas 
užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696
Atstovai:

KASTAS SABONIS. JOHN ROBIN ir FRANK BULAW

sakė gražių poemų ir įteikė 
pabrolių dovanų.

Pagaliau kalbėjo jubiliatai, 
Jonas ir Ona Čepaičiai, dėko
dami už dalyvavimų šventėje, 
už lin'kėjimus ir brungias do
vanas.

J. ir O. Čepaičiai yra geri 
katalikai, dirba parapijoj ir 
draugijose. Todėl ir turi daug 
draugų. Jie dalyvauja visuo
se parengimuose ir jų sidab
rinės sukakties iškilmėse bu
vo daug svečių. Svečias

Antradienis, gruodžio 5, 1939

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yarda 3146.
VALANDOS: Nao U iki 11 į 

2 iki 4 ir 7 iki *
Pūr-utdieiuaiat 2 iki 4 ir 7 iM b 

Šventadieniai*: 11 iki 11

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB OHIRUROAk 

ir akinio* pritaiko
3343 S. Halsted Street

Clifton Utley, Tarptautinių 
Santykių Chicago skyriaus di
rektorius, savo kalboje apie 
šių dienų įvykius, pasakė, jog 
‘‘fašistų režimas ne tik netu
ri pagrindo, bet 'stengiasi pa
gaminti plokščių sielų žmo
nes”.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicrn*
Aatradieiuau, Ketvirtadieniai* 4 

Penktadieaiaia
Valandų.: 10-12 ryte, 2-4 7-® p. * 
3147 S. Halsted St, Chicagt

Pirmadieniai*, Treėiadieniaia ai 
fieėtadieniau 

Valandoe: 3—8 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Cicero 1484.

Tel OANal 0908

DR. WALTEB J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

OR. S. R. PALUTSIS į OR. F. C. VVINSKUNAS

Iškilmingos Sidabrinės 
Vestuvės

NORIT t SIDE. — Neseniai 
Šv. Mykolo bažnyčioj įvyko 
pirmų sykį tokios iškilmės. 
Tai Jono ir Onos Čepaičių 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktis. Altorius buvo papuoš
tas seselių Kazimieriečių. Nuo 
durų iki altoriaus balta dro
be ištiestas takas, kuriuo ėjo 
prie altoriaus padėkoti Die
vui už teiktas per 25 metus 
malones. Palydovų buvo 25 
poros. 2 'berniukai ir 2 mer
gaitės, kurių krikšto tėvais

Iš pranelimų paaiškėjo, kad 
vyčiai pradėjo smarkiai spor
tuoti, steigiafina kuopose kėg- 
liavimo ir krepvinio rateliai. 
Nutarta išjudinti merdinčias 
kuopas.

Kitas apskričio atstovų su
sirinkimas daromas pas Bri
ghton parko vyčius. Šį kartų 
Cicero kuopa po susirinkimo 
paruošė užkandžius. Vyčiai 
dėkingi kun. Vaičūnui.

Vyčių choras smarkiai ruo
šiasi savo metiniam koncer
tui — 1940 m. sausio 17 d. 
Sokol salėj. Choro praktikas 
daro į savaitę du kartu. Praė
jusiame choro tarybos posu- 
dyje nustatyta koncerto pro
grama ir pasiskirstyta veiki-
mo pareigomis, A. Skilius

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyje.

MACARONI- 
-AND-CHEESE-
«CAOy IN <* MINUTES

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
G Just bring out several vari- 
cties of Kraft Cbeese Spreads 
and crackers... and company 
refreahments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwicbes, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
net* circle-dot design on tbe 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in. •

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
KEPUBLI0 6051

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIĮĮ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų iSmoknmi Vas. ir Rugp. mėnesi nose
HlEKVItNO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI >5,000. 
per Fed' rai Savings and Ixmn InMuranee Corp., Wnehtn*ton, D. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečlad. nuo 9 v. ryto Iki t v. v. 
Pirmadieni, Ketvirtadieni lr &e£tadlenj nuo 9 v. ryto Iki S v. V.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building 8C Loan Association

Jneeph F. Grlbaiutkaa, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

•e^e.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutarty.
Res. 1625 So. 50th Avenue 

TeL Cicero 1484.

DR. A. JENKlitS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sute/.į.
Ofiso telefonas PROspmd, 6737 
Namų telefonas VIRguua 2421

TEL. YARDS 5667

OR. FRANK 0. MINN
(HVUAJLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.________

DR. P. J. BElNAR
IBEINARALSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Ree. — Yarda 8966, 
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

PHYSICIAN AND SURGSG* 
2158 w. CERMAK ROAtt 

Ofiso teL Canal 2340
Ofiso VaL 2—4 ir 7—0

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

IR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4729 So. Ashland Avė* 

2-tros luboa 
CUICAGO, ILL.
Tel. MIDway 2880 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryla

telefoną* HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARųuette Rd.

Ožiao valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Treėiadienais ir Sekmadieuiaia

Susitarius.

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

TeL YARds 0904 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rez. 6968 So. Talman Ava.
Ree. TaL GROvehffl 0617 
Office TaL HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—9 vak. 
Katv. u N arteliami*

TaL YARde 6921
Rea.: KENvvood 0107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marųuette Road

OR. STRIKOL’IS
PMY8I0IAN aad BURGSOS

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nagai 

Office TeL YARd* 4787 
Namų TeL PROepent IBM

Ofiso TaL VIRguiia 0036 
Reaidencijo* tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiao vai.: 1—3 ir 8-8:30 P. lt

Reaideneii*
1989 Bo. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomie pagal *utartį.

Tai GAJUI I1M

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 V. B<

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonai REPnblio 786®

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROapect 6660

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rerideneija 6600 So. Arteeian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Offiea Phone Ree and Offioe
PROepaot 10M 2869 8. Leavitt U
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vaL CAN ai 8706

DR.J.J.KOWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago 

Treėiadiaaiai* ir Hekmndimūnū

TeL YARd* 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pegnl »irtiartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DA1T1BTAS

4143 South Archer Avenue
Telefanas Lafayette 8666

Antradieniam, Ketvirtadiemaie k

4631 Sa Ashland Avė. 
Tel YARd* 0994

Pinnadtaniaia, Treėiadieaieėa 1*

A r



Antradienis, gruodžio ’C, 1939 draugas
Chicagos Lietuvių Moterų Klūbas. - Duosnios ir 

Kuklios Patriotes
Chicagos Lietuvių Moterų | mas dolerių. Pavyzdžiu cituo- 

Klūbas užima savotiškų pozi-'siu trumpų sutraukų Lietuvai 
cijų Chicagos lietuvių organi-’ skirtų besurinktų aukų per 
zatyviam gyvenime. Klūbas! pastaruosius 18 mėnesių: 
nėra Skaitlingas narėmis, ta-Į Lietuvai Gelbėti Fondui, 
čiau jo nuveiktieji darbai bū-1 Klūbo auka — $100.1)0.
tų pasididžiavimo kreditu ir 
poros šimtų narių organizaci
jai. Nuo pat pirmųjų Klūbo 
susiorganizaviiuo dienų, šis 
mažas Chicagos moterų būre
lis kukliai, nepaliaujamai da
rbavosi nesiafišuodaimos 'spau
doj ar kitur. Per nepilnai sep- 
tyniolikų savo gyvavimo me
tų, jis suruošė daugybę įvai- 
rių-įvairiausiij pramogų. Visų 
ipelnų skyrė ar tai vietinės la
bdarybės tikslams, ar tai Lie
tuvos naudai.

Klūbo labdarybės darbai
Chicagoje Klūbas yra ištie

sęs mielaširdystės rankų ne
turtingoms šeimoms, vaikams, 
prieglaudose užmirštiems li
goniams ir seneliams. Dar ir 
dabar, niekam nesigiriant, nu-' 
perka maisto, aprėdalų, batų, 
ir kuro vargo prispaustiems, 
kurie atsikreipia į Klūbų pa
galbos prašydami. Klūbo iž
dininkės yra išmokėjusios 
daug tūkstančių dolerių lab
daringiems tikslams. Kaip ba
nkai gali girtis savo milijo
niniais kapitalais, taip Chica
gos Lietuvių Moterų Klūbas 
gali girtis savo nuolat gau
siai išdalinamu kapitalu, ku
ris tiek gero yra davęs Chica
gos lietuviams.
Lietuvos reikalų įvertinimas

Veikdamos Chicagoje ir šel- 
pdamos cliicagiečius, Klūbo 
narės neužmiršta ir Lietuvos. 
Turbūt, didesnė pusė narių 
yra čia gimusios ir augusios 
lietuvaitės, tačiau jų patrio
tizmas ir atjautimas Lietuvos 
reikalų yra tiesiog pavyzdin
gas. Neišskaitliuosiu visų an- np*ksčiau pasiųstų Lietuvon au- v 
kų, kurios sudaro nemažas su-

Brighton Park
Reikšminga sukaktis

Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
parapijų, Brighton Parke sek
madienį, lapkr. 26 d. apvaikš
čiojo reikšmingų 25 m. sidab
rinį jubiliejų. Iš anksto ryto 
buvo galima patėmyti nepa
prastų parapijonų judėjimų ir 
gerų nuotaikų. Iš vidaus ir iš 
lauko bažnyčių buvo atsakan
čiai tai iškilmei papuošta. Iš 
lauko kaipo bažnyčios taip ir 
klebonijos pryšakiai buvo pa
puošti sidabro spalvos vaini
kais su raide 25 viduryje kas 
reiškia 25 m. parapijos gyva
vimo. Apie bažnyčių ir klebo
nijų plevėsavo gražūs papuo
šalai pagaminti iš plačių kas
pinų Šv. Tėvo vėliavos spar
vų. Taip gražiai tie visi pa
puošalai buvo suderinti, kaa 
kiekvieno patraukė atydų pa
sigerėjimui. Kadangi per 2 
savaites misijų laiko parapi-

Lietuvai Gelbėti Fondui, 
narių auka — $751,0.

Lietuvai Gelbėti Fondui
per Juozaitienę — $50.00.

Lietuvai Gelbėti Fondui
per Kakštienę — $41.00.

Vilniaus Geležiniam Fondui 
Klūbo aufea — $25.00.

Klaipėdiečių šelpimui, Klū
bo auka — $20.00.

Klaipėdiečių šelpimui, per 
Pivariūnienę — $30.00.

Vilniečiahns šelpti, Klūbo 
auka — $50.00.

Vilniečiams šelpti, Brenzai- 
tės auka — $15.00.

Viso — $41)6.00.
Susirinkime, 'kuris įvyko la

pkričio 15, Konsulate pas Klū
bo garbės narę, J. Daužvar-į 3onys buvo tinkamai dvasi.š 
dienę, skaitlingai susirinku-

19 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS šalinių altorių kun. A. Mėš
lu, SJ. ir kun. P. Aukštil.al-\ 
nis. Pamokslų pasuke kun. J. 
šaulinskas, pritaikindamas te
kstų ir sakinius tos dienos iš
kilmei. Pradėdamas šv. Ra
što žodžiais imtais iš Evange
lijos šv. Mato skyriais XIII: 
“Dangaus karalystė panaši į 
garstyčių grūdų, kurį žmogus 
ėmė ir pasėjo savo dirvoje”. 
Pamokslininkas pabrėžą aiš
kiai ir suprantamai prilygini
mais aguonos grūdo prie au
gimo ir tvirtėjimo šios parapi
jos. Aguonos grūdas nors ma
žesnė sėkla už daugelį kitų 
sėklų, bet iš jo išauga stambi 
žolė panaši į medį. Taip ir Ne
kalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
jmrapija prie vargingų aplin
kybių su mažu skaitliu žmo
nių uždėta šiandien po 25 m. 
išaugo į vienų gražiųjų para

pijų su skaitlingais parapijie
čiais ir gražiais ruimingais 
parapijos trobesiais. Tai dėl
to, kad klebonas su tikru pasi
šventimu tų visų laiką nenuil
stančiai dirbo, o jo geri para
pijonys atėjo jam į talkų ir 
gelbėjo. Ir tų jų 'sutartiną da
rbų Dievas laimino. Bėgoje 
šv. Mišių parapijos choras va
dovaujant art. j. Kudirkai 
puikiai atliko muzikalę dalį 
giedant ir vargonams prita
riant.

(Daugiau bus)

URBA Q ė lt s Mylintiems. 
Vestąsias, Baukie 
tams, Lsidotuvems 
ir Paolimama.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

sios narės, patriotišku entu
ziazmu, vienbalsiai nutarė su
kelt kuo daugiausia aukų, re
ngti vakarus ir jų pelnų skirt 
Vilnijos gyipentojam's. Gražu 
ir girtina kad Amerikos lie
tuvės, kai kurios net visai ne
mačiusios Lietuvos, taip kar
štai ir artimai atjaučia kiek
vienų tėvynės reikalų. 
Kalėdinė Vilniečiams pramoga 

Padidinimui vėliausios (Vi

1 kai prirengti, tai bėgyje visų 
šv. Mišių dideli būriai ėjo prie 
Dievo stalo.
Vyskupo atsilankymas

Laikas greitai bėgo, valan
da iškilmingųjų šv. Mišių ar
tinosi. Minios suaugusiųjų ir 
vaikai nekantriai laukė savo 
Ganytojo Jo Ekscelencijos vy
skupo W. J. O’Brien, D.D., 
kuris būtinai žadėjo šiose iš
kilmėse dalyvauti, pasakyti

lniečiams) aukos, Noterų Klū-i sunkti palaimi
nimų Šv. Sakramentu. Suka
kus laikui štai Jo Ekicelen-

bas ruošia gražų kortavimo 
vakarų trečiadienį, 6 gruod- 
žio, naujoj Dariaus - Girėno “ sav0 pretorium pri- 
svetainėj, Vffilen Avė. Klū- buv<>- Dvnsl5lil^. «■’>"“>= ^uo-
bo narės yra įgijusios presty- 
žų, kaipo nepamainomos pa
rengimų šeimininkės. Jau ne 
vienų į Chicagų atvykusį sve- 
čir bei viešnių iš Lietuvos ir 
kitur, Moterų Klūbas yra pri
ėmęs ir nuoširdžiai pavaiši-

Auksė

21
Religious Christmas Cards

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

Four Reasons Why You Should Order Now:
First, you receive a full dollar’s worth, not only 12
• or 15 or 18 cards for $1.00 — būt 21 card's 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 Catholic, vith pic-
• turės and scriptural texts chosen in full hannony
• with the true ineaning of the birthday of the
• Christ-Child.
Fourth, by buying our assortment you are giving a
• Christmas gift to tbe Christ-Child and to our
• struggling missionaries in tlie fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to the
• support of our missions.

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

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

MISSION FROCURE 
DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

nių, procesijos vaikai, draugi
jų atstovai, parapijos komite
tas. vietinis klebonas Garbin- 
gųjį Ganytojų pasitiko, kuris 
išrodė linksmas ir patenkin
tas pirmojo žvilgsnio įspū
džiais.
Procesija ‘

Iš klebonijos Jo Ekscelen
cija buvo lydimas į bažnyčių. 
Iš abiejų pusių šalygatvio, 
nuo klebonijos durų iki baž
nyčios, ir bažnyčioje ligi kro- 
tų išsirikiavo Nekalto Prasi
dėjimo P. Šv. mokyklos Soda
licijos narės. Mažų morgaičių 
ir bernaičių skaitlingi būriai 
su gyvomis gėlėmis, jų tarpe 
ministrantai su puošniu pa
auksuotu kryžiumi, lempomis 
ir žvakėmis rankose, būrys 
dvasiškijos sudarė šios iškil
mingos precesijos dalyvius. 
Varpo gaudimas visiems pri
minė svarbų ir reikšmę šių 
brangių iškilmių. Įžengiant 
Ganytojui į bažnyčių skaitlin
gas ir gerai išlavintas para
pijos choras, pritariant var-

GIESMYNAS
įsigykite Nauja Giesmyną. Jama 

rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Oleamea

Giesmes tr maaUta patvarkė
▲nt S. Poclua

Iileldo C. L. R. K. Vargoninin
ku Provincija.

Knygos kaina — RO centai, prt- 
dedant 10 sentų parsiuntimui.

Šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir 
• Draugė” ofise, 2334 South Oakley Avenue.

LIETUVIŠKAS
MI80LELI8 

šlovinkim Viešpatį.
MMioa Ir M I*parai. Lietu vilkai 

lr Lotynitkal. Tįsiems Bekmadie- 
nlanu- ir Aveatdma, lr kitos Mal
dos lr Olesmis. Antras pataisytas 
leidimas. Parai* Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlritals, 
kaina —- t. 7 B. Reikalaukite U:
DRAUGAS PUB. OO. 

2834 So. Oakley Ava., 
Chioago, Ulinoii

A. A. KUN. PRANCIŠKUS SERAFINAS, M. I. C.
(Mirė gruodžio 3 d., 1920 metais)

19-kos metų mirties sukaktuviij proga Aušros Vartų Pan. 
Švč. par. bažnyčioje įvyks šv. M šios su egzekvijomis — 
gruod. 7 d., 9 vai. ryto, o giedotos sudėtinės šv. Mišios 
įvyks sekmadieniais: gruod; 10, 17, 24, ir 31 dd. — visos 12 
vai. dienų.

Roselande Visų Šventų par. bažnyčioje sudėtinės caluna- 
vos šv. Mišios už velionio sielų bus atlaikytos jo laidojimo 
dienoje, gruod. 9 d., 7:45 vai. ryte, o gruod. 8 d., Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, 9 vai. ryto įvyks šv. Mišios už visus 
mirusius Marijonus kunigus ir broliukus palaidotus Švento 
Kazimiero kapuose Aušros Vartų par. bažnyčioje. Taipgi už 
jų sielas per ^Advento sekmadienius, 7:30 vai. ryto, Aušros 
Vartuose bus giedomos Valandos.

Į minėtas pamaldas nuoširdžiai kviečiame skaitlingai at
silankyti visų kolonijų veikėjus, profesionalus ir visus a. a. 
Kun., Pranciškaus Serafino gaubėjus, jo buvusius drau
gus, pažįstamus ir gimines.

Atmininio Bengi jai.

OONT BE GREY Litten to and Advertite over

nunEors Yueosuv'RiM
Folk Soeevs <wmJ

WWA*. Svory Saoday 1 Se 1
ne S. Clark St., Chicago — Har. SOM

genams, garsiai ir jausmin
gai užgiedojo: “Eoce Sacer- 
dos Magnus”. Jo Ekscelenci
ja užėmė prirengtų jam vie
tų, o iš kitos pusės Jo Malo
nybė Pralotas M. Krušas, kio 
bonas Šv. Jurgio parap5jos, 
taipgi svečiai 'kunigai užkro- 
tėje užėmė jiems iš kalno pa
rūpintas vietas.

Šv. Mišios

Puošnūs altoriai skenda gy
vųjų gėlių žieduose, skaitlin

gų žvakių ir elektros šviesų 
spinduliuose. Jubiliejinės šv. 
Mišios prasidėjo 11:30 A. M. 
Klebonas kun. A. Briška, ku
lis organizavo šių parapijų, 
joje ^vadovavo visų tų laikų 
ir tebėra dabartiniu klebonu, 
laikė šias šv. Mišias. Kun. J. 
Šaulinskas, klebonas Šv. My
kolo parapijos, buvo diakonu, 
o kun. S. Jonelis 'subdiakonu, 
kun. P. Katauskas apeigų di
rektorium. Tuo pačiu laiku 
skaitytas šv. Mišias laikė prie

Doa* Mirti grey lak. Orr/ beta 
safas yaa look oU and tat <rtA 
try tho 'Mitam* Method tar CoL 
aha Hata ... CTAIKOL. Tetai

M o bleąching reqtr«4 te 
ochra tho hair vfcaa yra me 
CLAIROL. Yotaū leve tho i

C
C“

-•l Ly-

Reaches decay-riddeH “BHnd Spots" 
that ordlnary pastos, powders . . , 

evon water ... may aot enter
lt's here! The most deUgbtfully different 
voo t h |>asle you e ver heard of. Wheo saliva 
and brush touch the NE W formula llsterine 
Tooth Pašte, superoharged with Luster- 
Foam detergent, it Instantly springs into 
au amazing "bubblo batli” that makes your 
mouth tiagle wlth life. So fine it sarges iato 
and cleans danger spots that ordlnary den- 
tifricesmay neverevenhavereached. Cleans 
and polishes areas « here some esports say 
up to 98% of decay starts.

Get tbe big 25^ tube. or better štili, tbe 
double-size 4Ot tube containing more than 
H pound of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Co.. St. Louis, Mo.

IMS NCW fOlMUlt

LISTERINE TOOTH PAŠTE
SupercS..,.^^^

•ART. DID. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Phoae 0000

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-M|Į MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra epdiansti iki 96000.00 pm 
Federal Savings and Loan Insurance Oorpn po United Btatee

Mokame Ui
Padėtas Pinigas

Ofiso vaLi iHM) ral. ryte iki B:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Beėtadieniais iki 8:0* vak.

CNIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKTE, Prea.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS. CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIDIII A II f C patarnavimas HITIDULHIlbL DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
OlIAUBLA Ht DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
Tek LAFAYETTE 0727

TA Y Y A T koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Sa Povilą laltfmleem.

Lachawicz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

!. Liultn
S. P. Mažeika
intasas M. Philliiis
1.1. ZolĮ

AM V. Petkus
N. Rita

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

J646 Wcst 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 8. We8tern Avė. 
Tel. LAFayette 8024

8354 So. Halsted SL 

Telefonas YARds 1419



Bftstress Aht Padienis, grr.oclJio 5, 193b

Cordell Hull ir Henry 
Wallace Chicagoj
Ūkininkų suvažiavime 
tikimasi į 6,000 dalyvių iš 
40 valstybių

Vakar Chicagoje, Sherman 
viešbuty,) prasidėjo American 
Farm Bureau Federation me
tinis suvažiavimas, kuriame 
svarbias kalbas pasakys J. 
Valstybių sekretorius Cordell 
Hull ir Agrikultūros sekreto
rius Henry Wallace.

Šiame 20 metiniam suvažia
vime laukiama 6,000 ūkininkų 
iš 40 valstybių.

Svarbūs Įvykiai j
Chicagos Istorijoj
Gruodžio ketvirtą:

1674 m. Kunigas Jacques

Suorganizuota Nauja
Motery Draugija

T0WN OF LAKE. — Ši 
draugija ypač dirbs Šv. Kry-

RADIO
DRAUGO RADIO 
PROGRAMOJ

Marųuette grįžo iš (ireen Bav, žiaus mokyklos pagerinimui.
kur jis buvo išvykęs su Louis 
Joliet po Mississippi tyrinėji
mų.

1843 m. Atidaryta Kušli Me
dijai College.

1849ni. Iširusios Chorai U- 
nion nariai sudarė Mozart So-

Šis daVba's bus sunkus ir pa
reikalaus daug lėšų, bet narės 
yra kupinos energijos ir nenu
ilstamai dirbs, kol tikslas bus 
pasiektas.

Ši nauja draugija turės sa
vo pirmų parengimą “Card

eiety, kurios pirmininku iš- ir Bunco Party” antradienio 
vakare, gruodžio 5 d., parapi
jos svetainėj, šio parengimo 
pelnas skiriamas įrengimui 
vaikų darželio — kimlergar- 
ten.

gios muzikos, patarimų, pra
nešimų ir kitų įdomybių. Pa
tartina nepamiršti užsistatyti 
savo radio šiandie, 7 valandų, 
ir pasiklausyti. Rap. XXX

Spaustuvininkų Unijos 
Nesutikimo Auka

Spalių 31 d. prie savo na
mų 3505 N. Oak Park ave. 
nušautas Paul Peters, unijos 
spaustuvininkas.

Šiomis dienomis tyrinėjimų 
daviniai rodo, jog Peters ga
li būti nesantaikos Internatio
nal Pressman and Assistants’ 
Union auka. Peters, Franklin 
Local No. 4 narys, buvo vie
nas tų mažumos, kurie reika
lavo unijos iždo apyskaitos.

rinktas C. N. Uolden.
1875 m. Suorganizuota Cen

tral Clmrcb ot* Chicago.
1879 m. Atidaryta Central 

Music Hali.
1890 im. Prie miesto pris

kirta mažas žemės plotas, tarp 
E. 130-os gatvės, S. Indiana 
ave., the little Calumet upės 
ir Illinois Central Ra ii road.

1909 m. AVilliam J. Colhoun

Kitataučiai jau senai šį 
reikalą yra 'supratę ir įtaisę 
savo mokykloms vaikų darže
lius ir kitsu patogumus. Stei
giami vaikų darželiai ir pas 
mus, pavyzdžiui, Marųuette

KLAUSYKITE “PASIUNTI
NIO” RADIO PROGRAMOS

Šį vakarą, 8:45 vai. vaka
re, iš stoties AVSBC bus graži 
“Pasiuntinio” radio progra
ma. Dainuos dain. Harriet Lu 
kas. Bus paieškojimų, žinių ir 
įdomių įpranešiinų. Prašoma 
pasiklausyti. SSS

Rusija Bijo Taikos
Sekmadienį Dr. AValter H. 

C. Laves, Chicagos Universi
teto politinių mokslų žinovas, 
pareiškė, jog šių dienų Rusi
jos veiksmai motyvuojami bai 
mie — “baimė, kad pasikei
tus Vokietijoj vyriausybei ga-' 
Įima susilaukti susitarimo su ! 
Anglija ir Prancūzija, kuriuo 
jos padėtų Vokietijai pulti 
Rusiją ’ ’.

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

Standard Club

GARSINKITE “DRAUGE”

iš Chicagos, prezidento AVil- Bark, Bridgeport ir kitur.
liam H. Taft, paskirtas misi- 
jon į Kiniją.

Mirė 3 Dienų 
Jaunamartė 
Celebruodama 
Savo Vestuves

Adolfas Ir Klara Sperlingai 
vedė trečiadienį. šeštadienį 
jie su draugais užėjo į 4350 
N. Pulaski šokių salę atšvęsti 
vestuves. Bešokant, jaunoji 
sugniužo vyro rankose, šian
die ji jau mirus nuo širdies 
atakos.

Chicago Medical 
Society Šaukia 
Susirinkimų

Trečiadienį, gruodžio 6 d., 
8:30 vai. vakare, Orchestra 
Hali, kalbės senatorius Ed- 
ward R. Burke, Nebraskos se
natorius ir buvęs kongresmo- 
nas Saniuel B. Pettengill iš 
South Bend, Ind. Jų kalbos 
bus apie “Tautinę Sveikatos 
Programą”.

Kalbas rengia Chicago Me- i 
di.cal Society. Įėjimas dykai.

Tad kviečiame visus — jau
nesnius ir augesnius mūsų pa
rapijiečius — atsilankyti į 
“Card ir Bunco Party” ant
radienio vakare, gruodžio 5 d.

Narė

NEAV CITY FURNITURE 
MART Iš STOTIES AVSBC, 
1210 KIL.

Kas antradienio vakarą, 8
i ‘i \ i ■ ia i vai. vak. New City' FumitureES (1360 kilo.) dainuos Drau-1 . J

• tj į Mart lietuviško programo tra-go radio programoj. Progra-) . 1 ®
n,a dedikuojama Svč. Panelės .š WSBC stoties
Gludino parapijai. :.(,2I° kllo')' Pr0«rama ‘fsi«s

■ištisą valandą — dainos, mu
zika, komedijos ir praneši- 
jmai. Šį vakarą Sank Lui-T.ui 
su Ignacėliu palinksmins jus 
savo vėliausiais šposais.

Taigi prašome pasiklausyti 
ir linksmai praleisti vi'są va
landą su mumis. Žinąs

Dain. Ona Juozaitienė, kuri 
šį vakarą 7:30 iš stoties W0-

^Scratcliini. Reline 
l lt ch Fast_______________ -otNinųBadi

Forquickreliei from itching of eczema, pimpleu, 
athlete’s foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubies, ūse vvorld-fjrnous, 
cooling, antiseptic, liųuid D.D.D.Prescription. 
Greaseleett, stainless. Soothes irritation and 
ųuiekly stops intense itching. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Abk your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
OŽ Tokią Kainą I 

TIK fl.OO PT.ri PA 1 4-5 Kvorto«...*"0v^ 

Reikalaukit 

8AV0 APYLINKĖS 
TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED
Kam Kankintis?

Illinois Mažiau Kūdikių 
Miršta, Bet ir mažiau 
Gimsta f f

Per pirmuosius devynis šių 
metų mėnesius Illinois valsty
bėj kūdikių mirtingumas pa
siekė žemiausio skaičiaus, bet 
ir gimimų skaičius 3,134 ma
žesnis už pernai metų.

Illinois daugiausia žmonių 
miršta nuo širdies atakos ir 
influenzos.

Automobilių Nelaimės
Hit-run vairuotojas sunkiai 
sužeidė du

Vakar dėl atsargumo hit- 
and-run auto prie Ashland ir 
21 st sunkiai sužeidė du jau
nuolius: Richard Rakovic, 16, 
1844 W. Cermak ir Edward 
Kuhistal, 28, 1833 AV. 21 st.

DAINUOS AIDO CHORAS, 
DALYVAUS “BIRBILŲ 
ŠEIMYNA IR T.T.

Radio klausytojai galės pra
leisti tikrai smagią ir įdomią 
valandėlę beklausydami nuo
latinės antradienio radio pro- 
graimos, kurios pastangom Pe
oples baldų bendrovės žavi 
klausytojus jau 11 metai, nes 
programos yra pildomos žy
mių dainininkų, muzikų bei 
menininką. Šios dienos prog
ramoj dalyvaus Aido choras, 
“Birbilų” šeimyna, bus M-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bukletam Suteikiam Pa

te.r na rimą-
Linksmas Patarnavimaa Tlalema

750 W. 3 lst Street
A. A. NORKUS, s&v.

Tel. Victory 9670

Vineent AVhelen, 16, 1560 
N. AValler; AVilliam Jawoiski. 
26, 2906 S. 48th, Cicero ir 35 
•m. nežinoma moteris, kurią 
suvažinėjo gruodžio 1 d. prie 
1243 S. AVahash.

Lois Jeanne Van NorsdeĮ, 
Colorado State kolegijos stu
dentė, kuri peršovė tos pa
čios kolegijos studentą AValter 
Lpons.

I PAMOKSLŲ
} Kunigai turėtų įsigyti {!
į Vyskupo Petro Pranciš- J. 

J kaus Būčio, MJ.C. para-į 

"šytą

400 puslapių knygą.

Kaina #1.75
“DRAUGAS”
2334 So. Oakięy, Ave. 

Chicago, IH.

DABAR—
%

Pirmadienyj - Antradienyj - Trečiadienyj - Ketvirtadienyj 
ir Penktadienyj.

PILNAS
MAIŠAS

Leaders’
Geriausios

Rūšies
Damp Wash

NEBEREIK

SKALBTI

NAMIE!

Plrmailh-iivJ — Antrmllcnyj 
iki 25 svarų šf.00 

4 centai po svarų viršaus

Trečlad., Ketvirtad.. Penktad. 
iki SO svarų 11.00 

3 centai po svarų viršaus.

LEADER LAUNDRY
PHONE YARDS 4800 Cicero and Berwyn 

ENTERPRISE 3200
P

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764 

i'B~. -0 B B ■ —b

KLAUSYKIME
Šaltimiero
LIETUVIŠKŲ RADIO

K STOTIES
PROGRAMŲ ko.

RYTMETINIŲ
10:00 VAL. RYTO W.HJ.P.

GAUKITE) 

m Csų 
THFRMIC 

PERMANENT 

WAVE

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machlneless Waves,” nes su- 
gergenluoja ir švelniausius plau
kus, ir tas gerbenliuojimas laiko
si tol kol plaukai išauga^

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

14.75 Ir aukščiau 
kili $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAlROL Plaukų Dažymas

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

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

Dabar mokam 3Vį% nž pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS Cliartercd by C. S. Government 

SAVINOS FEDERALLT
INSURED

•
4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

VAL.: 9 iki 5 p. pi. Trečlad.: 9 Iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;00 Vt v.

M.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.'a naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. 
(Išgaunn geriausi atlyginimų 1.4 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Daraa 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr1 ip- 
kltės prie:

PRANEŠIMAS
Kurie turite pinigų išmokėję Lithu
anian Building and Homestead 
'Association Ir negaunat atgal, kreip
kitės dėl informacijų pas M. Pe
trauskis, OOOO So. State Street, Chi
cago, Illinois.

RENDON FLETAS 
Rendon keturių kambarių fletas. Va- 
na. Renda nebrangi. Atsišaukite j: 
2119 South IVestem Avenue.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
•VBB HOME OV FINE FURNITURE” KINGE 1904

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

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai, -— lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construction Co., 
7516 South Damen Ave. Phone — 
SEEIey 3563.

RENDON
Rendon krautubė ir fletas — kam
pas, tinkamas bučemei ir grosernei. 
Vieta įsteigta per 30 metų. 1222 St. 
Charles Road, Maywood. Illinois. 

Dėl informacijų šaukite: Paul Blatz, 
Avenue 4414.

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

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui 6 fletų naujas mūri

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

Taipgi naujas, apšildomas, 6 kam
barių bungalow. Mūrinis garadžius 
ir užpakalyje pagyvenimui 4 kamb. 
Prie Marųuette Parko. Randasi po 
num. 6635 Ro. Sacramento Ave.

Taipgi dviejų fletų, mūrinis na
mas. 6—6 kambariai: apšildomas; 
mūrinis garadžius; arti Marųuette 
Parko. Pigiai

Mūrinis dvieju fletų po 6 kamb. 
namas; 6:500, arba mainysim. No
rintieji inspektuoti, matvkite: C. 
Urnlch (Urnlkas), 2500 VVest OSrd 
St., tel. Prospect 6025. Teisingas 
patarnavimas.

IREIKALTNGAS DARBININKAS 
Reikalingas pieno išvežiotojas. Ge
ras komisas. Kreipkitės j Mr Jezlor- 
skl, tel. Belmont 5000, tarp 1 Ir 5 
valandos vakare.

REIKALINGI
DARBININKAI

LIETUVIAI PARDAVĖJAI. TŠTTR- 
KIT ŠT PAGARSINIMA. NES JTS 
TIKRAI UŽDIRBS PINIGU DARB
ŠČIAM ZMOGTTI PAREMTAS FHA 
FTNANSAVTMU.
Vyrai ar moterys, mes Išmokinsim 
jus parduoti; aliejaus degintojus, sto- 
kerius, šildymo prietaisus, radias. 
refrigeratorius, dulkiu valytojus, 
skalbiamas mašinas Ir Insulacijų. 
Komisai mokami kas savaitę.

918-20 W. 63rd Street, Mr. 
Miner.

REIKALINGA RECEPTIONIST
Reikalinga recenlionlst Konrado stu_ 
dijai. Nuo 25 iki 40 metų amžiaus. 
Turi būti oatyrusi. dirbusi krautu
vėje. 420 West 03rd St , telefonas 
Enelevvood 5883.

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
Išdekoruotas: antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenue.

PARDAVIMUT NAMAS TR BTZNTS
Pardavimui pilnai (rengta groser
nė: medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Princeton Avenue.

PAIEŠKOJIMAS Tš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gvvenantls Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičiu PRANO 
BEVEIKTO lr ONOS DEVETKTTftS- 
PUMPUTIENftS (?). kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti j ,dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue. 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio IŠ 
Aj^entlnos^tarvPžt^Jj^

PARDAVIMUT NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4S21 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dvlejų-aukštų, 4167 Marmora Ave. 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oaklev Ave.. Chicago. Illinois.

LIETUVYS SIUVĖJAS 
Siuvu naujus Ir taisau senus kau

tus, furkautus. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbų. Visi 
mano kostumeriai užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. ŽILINSKAS 
2019 Canalnort Avenne
PARDAVTMUT NAMAS 

6 kambarių medinis namas, kar
štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius. 11121 
So. Albanv Ave. Atsišaukite: Bever
ly 4833. Bargenas.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 SB
____________________________________________________________________ r ' ** nui ar dauaiai

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų} 
Išimta. Perkane 6 tonua ar dau-

........................................................ 97.09
CARBON COKE, perkant 5 to

nua ar daugiau, tonas.., .97.75. Sales tas ekstra.


