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TRUMPAI
Rašo J. Pilipauskas

T. Sąjunga ragina sovietus taikon
Dažnai tas mūsa paprasta

sis gyvenimėlis nėra jau toks 
.j: , ; s, knip nuims :i:todo. 
Štai senesniesiems heaimaiiuo 
jaut dėl mūsų jaunųjų perne
lyg greito nutautimo, šiomis 
dienomis jaunųjų tarpe pasi
reiškia gražūs tautiniai ele
mentai. Tiesa, kai kurie jų ki
toje formoje, negn mes bu
vom iki šiol įpratę.

Gal labiausiai pas mus bu
vo ir tebėra apleista lietuviš
kųjų knygų skaitymas. Čia 
gal dažnai ir reikia ieškoti nu
tautimo pradų. Ir kaip nuo
širdžiai reikia pasveikint New 
Yorke susidariusį. Litbnanian- 
fiook-of-tlie-Monfh-Klubą, ku
ris paremia Amerikos lietu
viams skaitytinas knygas.

Tr štai ši idėja kilo iš pa
čių jaunųjų tarpo. Senesnieji 
to kaž kodėl nenumatė. Da
bar, gal jau kiek ir pavėluo
tai,, šis užsimuojimas dar ga
li įpratinti jaunųjų kartų pa
mėgti lietuviškųjų knygų.

Šiam mėnesiui parinkta Ru- 
secko. ‘Išniekintos Vėliavos’. 
Patartina visiems jų perskai
tyti. Pasiuskit 50c. Litb-Book- 
of-the-Montb-Club. 129 W. 
88th St. New York, N. Y. ir 
gausit ‘Išniekintas Vėliavas’.

Vainius palietė ne tik se
nesniuosius, liet ir jaunuo
sius. Čia pat pas mus jauni
mas ruošia milžiniškų sporto 
ir meno šventę, kurios pusė 
pelno skiriama Vilnijos šelpi
mui. Labai sveikintinas ir 
remtinas jaunųjų žygis.

Mūsų broliai komunistai, 
gal kartais ir nuoširdžiai, ti
ki didžiuoju Rusijos (geriau 
.Stalino) mesijamzmu išlais-

LONDONAS, gr. 11. — Iš
patikimų šaltinių patirta, kad
Anglijos vyriausybė, kuri pir-

. . „ .miau buvo pasiryžusi niekamvinti pasaulio vargo žmogų s , ..... I neparduoti sau reikalingos
taip atkakliai, jog nori ir v’*-jęaro 
siems įkalbėti, kas mes plo-^ 
tumėm katutes Rusijai dėl, 
jos nehumaniškai humaniško'
žygio (sunaikint Suomijos ne-1 
iriklausomylię) ir kaltumėm 
prie gėdos stulpo deSimtis i'1 neprilli.lan8omybę. 
šimtus tūkstančių suomių, ku
rie gina savąjį kraštų, savuo
sius namus. Kažkaip nuosta
biai nelogiška.

Rusijai pasirašius sutartį 
su 'Vokietija, mūsieji komu
nistai nudžiugo ir įrodinėjo 
mums tuo pasitarnauta demo
kratijai, nes suardyta fašisti
nė Romos — Berlyno ašis. 
Deja, jų pranašavimai neišsi
pildė, nes faktinai toji ašis 
pasiliko.

Tiesa, šiuo laiku, dėl Rusi
jos— Suomijos konflikto, pa
sigirdo senokai dingusi Tau
tų Sųjunga, kuri kartais gali 
sutvirtėti ir net nulemti kai 
kuriuos Europos įvykius. Ta
da, žinoma, “Vilnis*’ ir 
“r>aisvė” vėl galės džiaugtis, 
kad Rusija Tautų Sąjungų 
jierorganizavns ir tuo būdu 
taikai pasidarbavus.

SIŪLOSI MASKVAI 
IR SUOMIAMS 
TARPININKAUTI

ŽENEVA, gr. 11. — Tautų, priemonėmis padėti Suomijai
Sųjunga šiandien pa'siūlė sov. 
Rusijai pripažinti Sųjungos 
tarpininkavimų jos (kovoje su 
Suomija. Ir pakvietė 24 va
landų laikotarpiu atsakyti į 
šį pasiūlymų. T. Sąjungos 
nuosprendis Maskvon telegra 
fu pasiųstas.

Tas įvyko po Suomijos de
legato Rudolfo Holsti karštos 
kalbos. Holsti reikalavo Są
jungos visomis galimomis

Užpultoji Suomija šaukiasi 
pasaulio valstybių pagalbos

HELSINKIS, gr. U. —
Suomijos seimas vienabalsiai 
pripažino atsišaukimų į visas 
pasaulio valstybes ir tautas, 
kad jos susimestų padėti suo
mių tautai kovoti prieš rau
donųjų Rusijų, kurios tikslas 
yra sunaikinti Vakarinės Eu
ropos civilizacjų. Suomija gi 
kaip tiik yra šios civilizacijos 
saugotoja.
Atsišaukime pažymima, kad 

suomiai šiandien katriaujti nė 
vien už savo tėvynės likimų, 
bet kad išvaduoti demokrati
nes įstaigas, religijų, namų 
židinį ir viskų, kas civilizuo
tiems žmonėms yra brangin-

SUOMIAI Iš ANGLIJOS 
GAUS KARO MEDŽIAGOS

sau
medžiagos, nusprendė 

leisti Suomijai įsigyti tos me
džiagos. Pažymėta, kad išim
tis daroma tik Suomijai, atsi-

j žvelgus jos nepaprastai sun- 
kaus stovio ginant laisvę ir

Angliją, sakoma, paveikė T. 
Sųjungos nusistatymas prieš 
sov. Rusijos nepaprastų ag
resyvumų.

Suomijai šiandien ypač rei
kalingi kariniai lėktuvai. An
glija žada jų parūpinti. Pas
kiau bus parūpinta ir karo me 
džiaga.

DANAI IMASI GELBĖTI 
SUOMIUS

KOPENHAGENAS, gr. 11. 
— Nepaisant Danijos neutra*- 
lio nusistatymo, danai susi
meta gelbėti suomiams. Su- 
brusta rinkti šiltus drabužius 
ir parūpinti maisto nukentė
jusioms civiliniams suomiams. 
Karalius raginamas darbuo
tis dėl taikos grąžinimo.

SKELBKITE

apginti nepriklausomybę 
tautos laisvę.

Jauni baigus kalbėti suda
rytas komitetas ir šis neužil
go pripažino siūlyti sov. Ru
sijai Sųjungos tarpininkavi
mų.

Ženevoje yra sovietų amba
sadorius Prancūzijai J acob 
Suritz. Bet jis nedalyvauja T. 
Sųjungos suvažiavime, tik jos 
žygius stebi.

tina ir šventa.
Seimas karštai tiki, kad pa 

saulis neapleis užpultusios ir 
priverstos grumtis su galin- 
gesniuoju priešu suomių tau
tos.

Seimas pripažino šiems 19- 
39 metams priediniu karo iš
laidų pustrečio bilijono mar
kių sumoje ir yyriausybę au
torizavo sukelti ilgojo termi
no paskolų.

Pagaliau seimas - atsišaukia 
į kariuomenę ir visus Suomi
jos . gyventojus visomis prie
monėmis vieningai ginti ša
lies laisvę ir nepriklausomy
bę.

SUOMIAI PAJUOKIA SO
VIETŲ PROPAGANDĄ

HELSINKIS, gr. 11. — 
Suomiai pajuokia sovietus dėl 
jų nevykusios propagandos.

Kaip žinoma, Maskvos pas
tangomis Terijoki miestelyje, 
Suomijos teritorijoje (Lenin
grado šone) sudaryta komu
nistų “vyriausybė” Suomijai.

Dabar iš Leningrado radijo 
stoties bolševikai pranešė, kad 
“raudonosios armijos išlais
vinti Teri jokio Hioh.iai gy
ventojai entuzijastiškai išrin
ko naujų vietos valdžių”. ,

Čia pažymima, kad Terijo
ki miestelyje nėra suomių, ners 
raudonieji jų visus namus su
degino ir tie žmonės pabėgo 
Suomijos gilumon.

MASKVA PROTESTUOJA
ANGLIJAI

MASKVA; gr. 11. — Sov. 
vyriausybė Anglijai pasiuntė 
protestų dėl vykdomos bloka
dos Vokietijos eksportui. 
Proteste sovietai nutyli, kadi 

pati Maskva Suomiją blokuo 
ja-

T. SĄJUNGA — 
ANGLIJOS JRANKIS

BERLYNAS, gr. 11. — Na
ciai tvirtina, kad ‘su T. Sąjun
ga nėra reikalo skaitytis. Nes 
Sąjunga yra niekas daugiau, 

“DRAUGE” ' kaip tik Britanijos įrankis.
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Sovietų lakūnų subombuotų namų griuvėsiuose Helsinky 
darbininkai ieško žuvusiųjų ir sužeistųjų asmenų. (Acine).

AMERIKAI PASKIRTI 
DU VYSKUPAI
VATIKANAS, gr. 11. — 

Popiežiaus slaptam konsisto- 
riuje šiandieų dalyvavo 24 
kaTdinolai.

Šventasis Tėvas Pijus XII 
paskyrė du kamerliagus (šam 
belionus) — vienų Bažnyčiai, 
kitų kardinolų kolegijai.

Bažnyčiai kamerlingu pas
kirtas kardinolas Lauri, kar
dinolų kolegijai — kardinolas 
Rossi.

MEKSIKOJ BRUZDAMA
PRIEŠ KOMUNISTUS
MEXICO CITY, gr. 11. - 

Sovietų Rusijai užpuolus Sue 
mijų, Meksikoje kilo sąjūdis 
prieš komunistus. Senatui pa
skutinėmis dienomis įteiktas 
prašymas autorizuoti prezi
dentų Cardenas, kad jis iš 
visų valdiškų vietų pašalintų 
kenksminguosius respublikai 
komunistus.

Remiantis tuo prašymu se
nate parūpinta rezoliucija, ku 
ri, rasi, rytoj bus svarstoma. 
Kiek žinoma, senato daugu
ma nusistačiusi reikalauti pre 
zidento imtis priemonių prieš 
komunistų veiklų Meksikoje.

Meksikos prezidentas nusi
statęs smerkti sov. Rusijų ir 
remti Suomiją. Dėl to raudo
nųjų valdomos darbininkų or 
ganizacijos susimeta prieš 
prezidentų ir priešinasi sena
to žygiams prieš komunistus.

SOVIETAI IŠSIGINA 

SAVO ŽYGIŲ

MASKVA, gr. 9. — Sovie
tų vyriausybė išsigina savo 
pasiryžimų veikti prieš Ru
muniją. Sako, kad užsienyje 
ąpie tai paskleistos žinios y- 
ra neteisingos.

Paskirta 13 vyskupų. Iš jų 
du J. A. Valstybėms. Notre 
Dame universiteto preziden
tas kun. J. F. fFHara paskir
tas Milasa tituliniu vyskupu 
ir prel. A. Fletclier Littie 
Rodk, Ark., auxiliniu vysku
pu.

Be to, pripažinta ikanonizuo 
ti dvi palaimintąsias: Maria 
di Santa Eufrasia Pelletin ir 
Gemma Galgani.

ITALUOS VAIDMUO
SUOMIJOJE
ŽENEVA, gr. 11. — Iške

liama aikštėn, kad Italija pa 
siuntė Suomijai jau apie 60 
ikaro lėktuvų ir žada daugiau 
jų suomiams parūpinti. Sako
ma, lėktuvus Suomijai prista- 

; tę regulinės kariuomenės la
kūnai. Pasiųsta ir italų ins
truktorių.

Kalliama, Italija Suomijoje 
j imasi tokio pat vaidmens, ko- 
j kį turėjo Ispanijoje ispa- 
1 nams grumiantis su raudonų
jų gaujomis.

NORVEGAI CIVILINIAI 

APLEIDŽIA ŽIAURIUS

OSLO, gr. 10. — Ijaikraš- 
čiai praneša, kad daug norve
gų civilinių, daugiausia mote
rų su vaikais, apleidžia šiau
rines Norvegijos dalis, kur ne
toli suomiai kaujasi su raudo
naisiais. Bijoma raudonųjų 
užplūdimo.

NUSKANDINTA 5
BRITŲ LAIVAI

LONDONAS, gr. 11. -

Paskutinę parą penki britų 
laivai daugian nuskandinta. 
Visi sudaro apie 19,000 tonų.

RAUDONIEJI SUSIMETA 
Į KITĄ SUOMIŲ FRONTĄ

HELSINKIS, gr. 11. — 
Raudonoji armija per dešimtį 
parų nįeveikusi suomių Kare
lijos tarpjūry (Leningrado šo 
ne), dabar prieš juos susime
ta rytiniam fronte — už La- 
dogo ežero šiaurių kryptimi. 
Tenai raudonieji bandys Šuo 
mijų perkirsti pusiau — pa-ĮI
dalinti į dvi dalis.

Reikia abejoti, kad jiems 
tas pasisektų, nes ir tenai šuo 
miai turi stiprias pajėgas ir

SUOMIAI BOMBARDAVO
SOVIETŲ GELEŽINKELI

KOPENHAGENAS, gr. 11. 
— Vietos laikraščiai praneša, 
kad Suomių lakūnai antrą
kart bombardavo sovietų Le
ningrado — Murmansko gele
žinkelį ir keliose vietose jį 
išardė.

Šis geležinkelis yra vadina
mas Kirovo vardu. Sovietams 
jis didžiai svarbus, nes juo 
siunčiama maistas ir karinė 
medžiaga veikiančiai Suomi
jos šiauriuose raudonajai ar
mijai.

Jei suomiams pasisektų šį 
geletžinikelį visiškai perkirsti, 
žiaurinė raudonoji armija bū
tų žlugusi.

RAUDONIEJI BIJO PA- 
KLIŪTI NELAISVĖN

HELSINKIS, gr. 11. — 
Suomių ikaro vadovybė pra
neša, kad raudonieji kareiviai 
bijo pakliūti suomių nelais
vėn ir kovoja iki paskutinų- 
jų. Tai dėl to, kad tarp rau
donųjų skleidžiama propagan
da apie suomių tariamus 
“žiaurumus”. Girdi, suomiai 
nelaisvėn paimtuosius nužu
do. Tad daugiur raudonieji 
kau jasi iki žūsiant.

POLICIJA IŠBLAŠKĖ
RAUDONUOSIUS

ZAGREBAS, Kroatija, gr. 
11. — Kelis šimtus darbinin
kų komunistai sukurstė kelti 
demonstrarijas Maskvos žy
gių įvertinimui. Policija triu
kšmadarius išblaškė. Du dar
bininkai .pašauta.

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do
vana dienraštis DRAUGAS! 

Metanu 16.00; Pusmečiui 63.50

“DRAUGA8”
8334 So. Oakley Are. 
Cbicago, HL

pozicijas ir jų lakūnai sekmin 
gai veikia prieš sovietų ' Le
ningrado — Murmansko gele
žinkelį. Suomiams sniegus ir 
šaltis gelbės raudonuosius nu
galėti.

Karelijos tarpjūry (kakle) 
raudonieji prarado daugiau 
kaip 30,(XX) karių vien nukau
taisiais ir nepavyko pasiekti 
Mannerheimo tvirtovių lini
jos. Kovos laukai pilni sudau 
žytų raudonųjų taukų ir sun
kvežimių.

SUOMIJAI PRIPAŽINTA
10 MIL. KREDITO
AVASHINGTON, gr. 11. — 

Prez. Rooseveltu patariama 
Reconstruction Finance kor
poracija Suomijai pripažino 
10 milijonų dolerių kreditą.

Šis kreditas bus perduotas 
Suomių — Amerikiečių Preky- 

įbos korporacijai, kuri suda- 
i ryta Suomijos pasiuntinio 
’Procope pastangomis.
1 Paskirtą kreditų garantuo
ja Suomijos valstybinis ban
kas.

Reconstruction Finance korr
poracija gal tokį pat kreditų 
pripažins ir Norvegijai.

Sausio pradžių susirinkęs 
kongresas, rasi, Suomijai pri
pažins skolų mokėjimo mora- 
torijų ir skirs daugiau mili
jonų kredito, nes Amerikoje 
pasireiškusi gili užuojauta 
barbarų užpultajai Suomijai.

TIRIA NLRB
NUSISTATYMĄ

AVASHINGTON, gr. 11. — 
Kongreso , žemesniųjų rūmų 
komitetas po ilgo pasirengi
mo pagaliau ėmėsi tirti Na
tional Labor Relations boar
do darbus. Kaip žinoma, šis 
boardas darbininkų organiza
cijų žvilgsniu yra šališkas. 
Taip neturėtų būti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota ir šilčiau.
Saulė teka 7:09, leidžiasi 

4:19.
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Sužeidė Kardinolu 1
Pranešama, kad Prahos arkivyskupas kar

dinolas “serga”.

Jo Eminencija serga dėl to, kad nacių po

licija jį skaudžiai sužeidė.

Policija, atvykusi į kardinolo rezidencijų, Į 
pareikalavo, kad jis atiduotų bažnyčios tur
tų. Kardinolas su tuo nesutiko. Kuomet po
licija kardinolą parbloškė ant grindų, kan
kino, išlaužė jo tris šonkaulius.

Amerikos čekų spauda prieš šį žiaurų na
cių elgesį griežtai protestuoja.

Kardinolas Kaspar yra aukštai gerbiamas Lietuvos konsulų Chicagoje. 

ir mylimas ne vien čekų katalikų, bet ir ne- Prie siunčiamų pinigų pridė- 

katalikų.

Už Vflniu Aukštaičiai, Uz Vi Inio Žemaičiai!
Federacija pasiuntė Vilniaus krašto šelpimui 

01,850.00. Gausi šenadoriečių auka.
Paskirų asmenų aukos

A. L. R. K. Federacijos ce- dolerį ir po mažiau. Gražu.- 
ntro valdyba pasiuntė atgau- senadoriečių pasirodymas, lie
tojo Vilniaus krašto šelpimui abejojama, paskatins ir kitų 
ir atstatymui $1,850.00. Pa- Pennsylvanijos kolonijų lietu-
siųsta per p. Petrų Daužvardį, vius padirbėti ir paaukoti vii- Klausimai ir Atsakymai 

nieeių reikalams.
Pradeda ateiti aukų ir iš

Dabar Aiškėja

Suomija buvo vienintelė valstybė, kuri re ' 
guJLiariai mokėjo karo skolas Jungtinėms A- 
merikos Valstybėms.

Viscs kitos valstybės, inimant Didžiųjų 
Britanijų ir Prancūzijų, lyg susitariusios, ka
ro metu užtrauktų skolų nemokėjo.

Prie šių valstybių ir Lietuva buvo prisi
dėjusi.

Dabar tik aiškėja, kaip toli matų buvo 
Suomijos valstybės vairininkai. Jie lyg ir 
nujautė, kad ateis laikas, kuomet tas jų žy
gis — skolos mokėjimas sugrįš jų kraštui 
su dideliais nuošimčiais.

Taip ir buvo.
Siandien, kuomet Suomija yra užpulta So

vietų Rusijos, kuomet ji iš visų pusių yra 
bombarduojama ir gyvena skaudų, pavojin
gų momentų, iš Dėdės Šamo susilaukia ne 
tik užuojautos, bet ir medžiaginės paramos.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus atstovai jau 
lankosi Suomijoj ir tyrinėja, kiek pagalbos 
bus reikalingi nuo karo nukentėjusieji suo
miai.

Jau nutarta suteikti Suomijai $100,000,- 
000.00 paskolų, kuri šiuo momentu jai labai 
yra reikalinga.

Šio mėnesio 15 d. reiks mokėti skolos da
lis ir už jų nuošimčiai. Administracija tų 
mokesčių iš suomių šiemet neims, nes tie pi
nigai jiems reikalingi apsigynimo tikslams.

Kas apkainuos, ko verta Suomijai Ameri
kos, ir vyriausybės ir visuomenės, moralinė 
pagalba! Jos ūžpuolikė Sovietų Rusija susi
laukė ir Prezidento Roosevelto, ir visuome
nės, ir spaudos griežčiausio pasmerkimo.

Suomių korektiškumas, sąžiningas mokė
jimas savo obligacijų buvo tikrai geras in- 
vestmentas.

Dabar aiškėja ir tai, kad ir kitoms Balti
jos krašto valstybėms — Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai būtų apsimokėję reguliariai mokėti 
savo skolas.

Tos skolos, kaip mums gerai žinoma, ne
buvo didelės. Jas mokėti būtų galėjusios pa
jėgti. Ypač Lietuvai reikėjo sekti suomių pa
vyzdį.

Galima įsivaizduoti šitokį dalykų: jei Lie
tuvos vyriausybė būtų mokėjusi Jungtinėms 
Valstybėms savo skolas taip reguliariai, kaip 
jas mokėjo Suomija, ji būt susilaukusi bent 
moralinės paramos, kai 1938 m. lenkai grū
mojo Lietuvų užpulti ir kai Vokietijos na
ciai atplėšė nuo jos Klaipėdos kraštų.

Gal ir dabar, kuomet kitokių pavojų su
sidaro lietuvių, latvių ir estų tautoms, ki
taip žiūrėtų į jas ir šio krašto vyriausybė, 
ir visuomenė, ir spauda Viešoji opinija yra 
susidariusi tokia, kad tų tautų likimas yra 
beviltiškas, kad jos, visai yra pasida vusios 
Sovietų Rusijos globai ir iš tos globos dau
giau neištrūks. Tai nuolat yra akcentuojama 
spaudoj ir, žinoma, moraliniu atžvilgiu nė 
▼ienai iš tų tautų tai neina į sveikatų.

Ar nereiktų kų nors sugalvoti, kad tų A- 
merikos spaudos ir visuomenės opinijų ati
taisyti?

Gal būtų ne pro šalį bent dabar sutelkti 
visas mūsų tautos jėgas ir surasti galimumų 
pradėti mokėti Lietuvos skolų Amerikai. Tai 
į visuomenę ir vyriausybę padarytų didelio 
įspūdžio.

Gyvename tokiais laikais, kurie kasdien 
naujų dalykų iškelia. Kas gali žinoti, Ame
rikos ir moralinė ir medžiaginė pagalba Lie
tuvai gal dar ir labai būti pravarti. Keliai 
tai pagalbai neturėtų būti uždaryti.

Buomų pavyzdis šiuo atžvilgiu yra sekti
nas.

Gyvybinis Reikalas
“Amerikos”, Brooklyno lietuvių katalikų 

leidžiamo savaitrašuio redakcija, kviesdama 
į talkų stiprinti lietuviij katalikų spaudų, tei
singai rašo:

“Lietuviai katalikai turi pagrindo gėrėtis 
savo puošniomis bažnyčiomis, kuriose miela 
ir jauku santykiauti su savo Kūrėju. Tikrai 
verta didžiuotis gerai sutvarkytomis para
pijomis, tomis katalikybės ir lietuvybės tvir
tovėmis. Visi galime vailkščioti pakelta gal
va, rodydami į Marianopolio kolegijų, į sese- 
lių kazimieriečiu ir pranciškofiių akademijas, 
į kelias dešimtis pradžios mokyklų.

“Visiems teikia džiaugsmo galingas Kat. 
Susivienijimas, katalikų organizuotos veik
los vieningumų reiškianti ir vykdanti Kat. 
Federacija, visos katalikų veiklos priešaky
je budinti Kunigų Vienybė. Bet ar viskas 
taip būtų, jei neturėtumėm savo spaudos! 
Tik drįskime nors vienai minutei pagalvoti, 
kaip atrodytų mūsų viešasis ir privatus gy
venimas, jei vienų dienų netektumėm savo 
spaudos?

“Katalikų visuomenei svetimas didybės ir 
išpūstos garbės siekimas, bet neleistina nie
kada užmiršti, 'kad yra toks dalykas, kaip 
asmens ir visuomenės garbė, kurių reikia 
išlaikyti ir ginti. Mes garbę suprantame kaip 
žmogaus jautimų atlieti tam tikrų pareigų ir 
elgtis taip, kaip jo sųžinė diktuoja. Ar nėra 
katalikų pareiga rūpintis, kad jų idėjos, jų 
skelbiamos tiesos galėtų pasiekti plačiausius 
sluoksnius? Ar gali būti rami kataliko 'sų
žinė, kai melui ir šmeižtui leidžiama pavar
toti patogiausia priemonė — spauda, o tam 
atremti katalikai nerangūs pasinaudoti ta 
pačia priemone — spauda?

“Geras laikraštis šiandie atlieka nepapras
tai svarbų vaidmenį. Per jį beriamos gyvy
bės, džiaugsmo ir nemarumo sėklos. Per jį 
palaikomas tautinis 'susipratimas. Jame spin
duliuoja visa veikla. Jis liudija atitinkamos 
visuomenės susipratimų ir savo pareigų su
pratimų; Jis ir judina ir gaivina atskirus 
asmenis ir jų sambūrius”. ,

Spaudos Klausimas

K /imsimas. Čikagos balša
vikų poperoj nesenai buvo į- 
dėtn.s pakausimas “broliams 
katalikams”, ar jie žino, kas 

Kunigai, 
Lietuvos tautininkų valdžia, 

Armija? Ka-

tas toks paaiškinimus: Į atskirų asmenų. Paulina Rim-
“ Tamstos, p. Konsule, ži- kus iš Chicago Heights, III., 

niai pranešu, kad į siun- prisiuntė $10.00, pasisakyda- ,
čiamų sumų įeina: 1. prieš ma, kad ji savo dalelę dedasi * '^lnijo 
paskutinįjį Federacijos ko-; prie didžiojo Lietuvos sosti 
ngresų (1939 m. rugsėjo m.) nės šelpimo ir atstatymo dar- ar 
surinktos aukos
reikalams, įnimant įeigas už
Vilniaus pa'sus, ženklelius ir
Aušros Vartų paveikslus. 

$799.17; 2. $200.83 prideda
ma iš Federacijos centro iž
do; 3. $850.00 jau surinktų 
p;? paskutiniojo Federacijos
(kongreso per vedamųjį Vil- 
niauš vajų atgautojo kraš
to šelpimui.

Taip pat pranešu, kad Fe
deracijos centro valdybos ir 
daugumos aukotojų yra no
ras, kad siunčiamoji pinigų 
suma aukščiau nurodytam 
tikslui būtų perduota per 
Lietuvos Katalikų Veikimo 
Centrų, kuris, 'kiek mums ži
noma, įeina į bendrąjį Vil
niaus Šelpimo Komitetų ir 
visame kame kooperuoja su 
dabartine Vieningo Darbo 
Vyriausybe”.

Reikia manyti, (kad tai tik 
pradžia. Duosnieji lietuviai, 
aukštaičiai ir žemaičiai, dar

i. u * i • . , • i i 1 dangi niekur nemačiau atsa-VilniauH bo. Bet, kaip matot, jos dale- *
k; tuo į šitokį klausimų, ma- 
žum, prof. Kampininkas jį 
patlumočytum ant savo d; 1- 
no ? Mace

jaučio, velkančio plūgų, pa- 
k austos, atsakė “i my Įuicha- 
li” (ir mes arėm). Paklausk, 
tavorščiau, tos balšavikų po
peros, kodėl raudonoji armi
ja ankščiau (per devyniolikų 
metų?) Vilniaus neišvainijo? 
Ar ttik nebijojo, kad antrų syk 
negautų per padai kas taip, 
kaip 1920 r lotais prie Varša- 
vos ?lė visai nemažu. Daugiau to

kių!
Senas lietuvių veikėjus ve

teranas iš Msntello, Mass., M.
Abračmskas, įdėjęs į laiškutį t sakymas. Mano delnas fi- 
penitis dolerius, rašo: “ Kokis1 geri no ja taip. .Jei atsakyti į
tai gražus, šventas, (krikščio
niškas darbas sušelpti suvar-

klausimų, kaip jį balšavikai 
stato, tai pasakysiu, kad Vo

gusius savo brolius vilniečius: nių išvalnijo ne kunigą.’, «e
Jei kiekvienas Amerikos lie
tuvis, sulyg savo išgalės auko
tų vilniečiainis, kiek ašarų ne
laimingųjų nušl uostytume...
Jie džiaugiasi išsilaisvinę iš 
po lenkų vergijos, bet medžia
giniai slkursta, nes jie buvo 
nuskriausti, apiplėšti...”

Stasys Leinartas iš Detroit,
Mich., tam pačiam tikslui pri
siuntė $3.00.

Ignacas Stordumskis iš Chi

cagos tikrai susijaudinęs dėl 
Vilniaus atvadavimo ir pri
mindamas, kiek daug skaud
žių valandų mūsų broleliai ie- |Dekleracija 
nkų vorgovėj iškentėjo, rašo1

tautininkų valdžia, ne raudo
noji armija, ale Hitleris. Len
kijos sutriuškinime ir . proše- 
panų išvaikyme nė tik do ba
su, ale ir po visų svietų rau 
donoji armija atlošė rolę anų ■

Du bernužėliai važiavo pa
miškės keliu. Tas, kuris važ
nyčiojo, visų laikų labai taik
liai nukirtinėjo nuo arklių 
nugarų kiekvienų, vos nutū
pusių, musę.

Kitas ir sako:
— Žinai, Jonai, tu taip ge

rai taikai botagu, tai drožk į 
šitų, štai vapsvų lizdų!

— O, ne, broly t! Šitie sut
vėrimai tai ne musės! Jų ne
liesk, nes jie gerai organizuo-

j musių, kurios, tupėdamos ant ti!

IŠ TĖVŲ KRAŠTO

Naujosios Vyriausybės į pinimu ir žemės ūkio klėstė 
‘jimu, žemės reforma Vilniaus 
krašte ir kitais reikalais, kieik

labiau sukrus padirbėti ir pa-,^1 penkinę, kad u^Pra’į Ministras Pirmininkas Merkys
syti šv. Mišias, kurios turi būt„tl.iVvM. „ri. Seime perskaitė naujosios Vy-

KAUNAS gruodžio 6 d., s«lyS08 ,leis; Seima5 deklera
cijai pritarė.

krapštys savo kišenius, kad 
atiduoti savo dalį brolių vil
niečių šelpimui ir Vilniaus 
krašto atstatymui. Kad ir po 
vienų dolerį šiam šventam tau 
tos reikalui dėsi'me, didelę pi
nigų sumų sudarysime, taip 
kad kitas mūsų siuntinys į 
Vilnių bus žymiai stambesnis, 
negu pirmasis.

Džiugu konstatuoti faktų, 
kad kuo toliau, juo labiau 
Vilniaus vajus išsijudina. Au
kos, kai kurios ir gana stam
bios, vis dažniau plaukia į Fe
deracijos centrų.

Štai iš “lietuvių miesto” 
Shenandoab, Pa., gerb. kun. J. 
A. Karalius, Šv. Jurgio para
pijos klebonas, prisiuntė $151. 
00 vertės čekį, pažymėdamas,

Panelės .
Aušros Vartuose, kad padė-
♦Įtaikyto, prie fivo. Panelės^^. dįBef&w> kurioje Prasidėjo Baltijos

pabrėžė, ikad audringais karo Valstybių Santarvės 
laikais pagrindinis Vyriansy-

Kard. llinsley, Vestminsterio arkiv. (An
glijoje) spaudos sekmadienio proga paskel
bė tokias mintis: “Kat. spauda yra visur ir 
visada gyvybinė jėga katalikų veikimui. Šiuo- i kad ši gausi auka surinkta 
se sąmyšių laikuose, kada tiek daug visokių I sekmadienį bažnyčioje. Į šių
sunkenybių, turėtume mes dar labiau kaip 
kada nors kitados paremti kat. žurnalistus, 
kurie stengiasi tiesų ginti ir atstovauti; jie 
kovoja dėl tų principų, kurie, mūsų nusista
tymu, per teisingumų veda į taikų. Mes esa
me įsitikinę, kad įvairių propagandų maiša
tyje katalikiškoji spauda tikintiesiems bus 
pagalbos inkaras ir pastogė.”

Socialinis Sąjūdis Ispanijoj
Kad padėt atsigaut karo suvargintiems gy

ventojams, Ispanijoje veikia vadinamoji “So
cialinė pagalba”. Ji rūpinasi neturtėlių mais
tu, drabužiais, mediciniška pagalba. Vien 
Barcelonoje šios organizacijos buvo įsteigta 
25 liaudies virtuvės, 15 valgyklų vaikams nuo 
7 iki 12 metų, 4 lopšeliai — dieninės prieg
laudos darbininkų vaikams. Ypač stengiama
si padėti neturtingoms motinoms ir karo naš
laičiams. “Socialinė pagalba” yra katalikų 
labdarybės organizacija gaunanti pašalpų iš 
vyriausybės.

“Amerilkos Lietuvis” nuo Naujų Metų di
dina 'prenumeratūros kainų ligi $2.00. Šis sa-

j vaitraštis save vadina “nepartiniu”.

sumų įeina ir paties kun. J. 
Karaliaus $25.00 auka. N. N. 
aukojęs $10.00, Marcelė Ban- 

kietienė $3.00. Kiti po vienų

(koti Aukščiausiam ir prašy
ti, kad Švč. Panelė Aušros 
Vartuose saugotų ir globotų 
mūsų tautų ir kad Vilnius ne
bepatektų į neprietelių ran
kas. Šelpimo reikalams įdėjo 
$6.00.

Matot, mūsų tarpe yra tik
rai gražių, patriotiškų širdžių, 
nesigailinčių nuo savęs centų 
kitų nutraukti ir skirti did
žiajam tautos reikalui. Dau
giau tokių širdžių 1

Tad, nž Vilnių aukštaičiai, 
už Vilnių žemaičiai, už Vilnių 
visi lietuviai!

Leonardas šimutis,
ALRKF sekretorius,

bes uždavinys išsaugoti tau
tos ii- valstybės laisvę ir gy
vybę. Tam Vyriausybė pasiri
nko tautos vienybės konsoli-

Konferencija
TALINAS, gruodžio 7 d. 

čia prasidėjo Baltijos Valsty
bių Santarvės konferencija, į

daz-ijos kelius ir 'seks valsty- k»rių atvyko Lietuvos delega- 
bės santvarkos pagrindiniais! cDa vadovaujama Užsienių
dėsniais išdėstytais Valstybės 
Prezidento paskutinėje kalbo
je, tęsdama tautos ir valsty
bės stiprinimų ir skatindama

Reikalų Ministro Urbšio, Po
litikos Departamento Direk
toriaus Turausko,- Ekonominio 
Departamento Direktoriaus

Niekuomet neleisk viešpa-

draugingirs tarpvalstybinius j Norkaicio ir delegacijos nario 
santykius juos rems atkakliu Daukšos.
savo teisių gynimų ir stropių .............. • • , i •

sutartų prievolių vykdymu. ZlOTlistas Dvasiltillkas 
Vyriausybė rūpinsis gausin- įNegaUna U. S. 
gaiš Vilniaus reikalais, palai-Į L-
kvs lito"'pastovumų, kels ga-Į '
myb,. rūpinsis biudžeto pu- Bav' Folhert De Vn“> zi°- 
siausvynj, mokesčių sistemos nlst? dvasininkas, šiomis die-
patobulinimu, darbo našumo nomis tapo žmogum be tėvy-

tauti savo mintyse arba savo padidiniimt> (larbininkų ger- nės’ nes «>ani atsisakyta duoti 
žodžiuose puikybei. Ibuvio ir krašto kultfiros kMi. U. S. pilietybe. Ziomstų reli

gija draudžia vartoti ginklus. 
Todėl jam ir pilietybė atsa
kyta.

De Vries gimęs Vokietijoj 
ir Amerikoj gyvena nuo 1911 
metų. Į Vokietijų grįžti jis 
nenorįs.

“Už šį kraštų aš paauko
čiau savo gyvybę", pareiškė 
jis. “Mafiiatt, jog to Užtektų. 
Nors aš nenoriu žudyti, bet 
galėčiau būti neštuvų aptar
nautojas”.

būvio ir krašto kultūros kėli 
niu geresniu socialiniu aprū-Tob. IV, 14.

Spaudos pietuose, Wasbington, D. C. dalyva' < U. £ 
Valdybės Sekretorius Cordell Hull. (Acme te’.ephoto)

Prezidentas Franklin Roosevelt ir

Yra žmonių, kurie vos pra
dėjo pirmūs tobulybes kėliu 
žingsnius, ir jau mano esųs 
šventi. Šv. Grigalius.

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yra nuolankumas.

šv. Jeronimas
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

m

V'
IR TYLINT LIEŽUVIS 
DAUG PASAKO

i?5*7
W • *

’ kfr i

toje, kuomet sergančio influ- 
enzn ar pneumonia ligonio 
liežuvį dengia gelsvas ar gel- 

f svai-šėmas “užvalkalas
O.pos ant liežuvio teikia 

Daugely

Iš studentavimo laikij pri
simena man vienas jaunas, la
bai rūpestingas burnos Švara1,, . . ..v , .v daug nemalonumo,studentas. Kas ryta įssokęs is. . . . . .
, , i -1 • • i atsitikimų jos atsiveria paslovos jis skubėdavo prie veid-l ; . .. .v,.v v . . tuos, kurie negauna ganėtinairodžio ir, įskisęs liežuvį ste- > ’ . " .... . ,, įtinkamo maisto, arba jei sis-

temoje yra stoka liydroclilori- 
nės rūgšties, arba kokios nors

V
4»4,l

beidavo ar ant jo nėra ko nors 
nepaprasto, kas galėtų kenkti 
jo sveikatai. Tokia rytinė eg
zaminacija liežuvio virto jam 
papročiu.

Gydytojai yra daug pasi
mokinę apie žmogaus sveika
tų iš šio organo. Liežuvio ar 
iis būtų smailus, ar plonas, 
platus ar plokščias nei kiek 
daugiau nereiškia kaip asmuo 
kuris gali būt aukštas, liesas, 
arba mažo ūgio, storas. Jeigu 
žmogus negali iškišti liežuvio 
tiesiai, arba tai darant, lie
žuvis virpa, arba šliejasi bet 
kurion pusėn, mes žinome, kad 
ši liežuvio padėtis paeina iš 
nesveikuojančio kurioj nors 
vietoj nervo.

Mums lygiai svarbu yra 
liežuvio dažas — ar jis yra 
šviesiai raudonas, kas galėtų 
reikšti per didelį rūgšties kie

kybę sistemoje; arba jei jis 
yra platus, plokščias, išblan
kęs, kas reikštų anetmių (ma
žakraujystę), arba jei jis yra 
švelnūs, žvilgantis, nurodųs 
rimtų nevirškinimo padėtį 
žmoguje. Tamsiai 
dažas šiam atsitikime ir jei 
prie to liežuvis yra kiek pati
nęs, rišasi su įdegimu vidu
riuose bet kurioje nors vie-

rūšies augus ant liežuvio gry
bas sunaikino vietomis liežuvį 
dengiančių pievutę.

Jei atsiradusi ant liežuvio 
žaizda tuoj neužgyja, negali
ma į tai ranka numoti. Ne
kartų gali paeiti iš labai men
kos priežasties, o kartais gali 
turėti bendrų su prakeiksmų 
nešančiu syfiliu arba net to
kių ligų kaip vėžys irgi ten
ka turėti omeny. Kaip ten ne
būtų, abelna egzaminacija pas 
teisingų daktarų yra nepapra
stai didelės reikšmės.

Yra nemaža tokių, kur lie
žuvis nukenčia dėlei blogi} da
ntų. Šiam atsitikime dantis
tas ateina į pagalbų, tik, ži
noma, reikia prie jo kreiptis.

Blogas, neprii'mnus iš bur
nos kvapas gali paeiti iš pu
vimo ten esančios medžiagos. 
Blogi, infektuoti tonsilai, an
gose (sinuses) įdegimai, pū
liuoju dantų dėsnos yra tani! 
priežastys, ir sykiu teikia lie-

raudonas!žuviui tiesio"ini ar netiesio
ginį erzinimų.

Kieti viduriai, tulžies pūs
lės, kepenų, inkstų ligos taip
gi tenka turėti omeny.

MM

O

Minnesotos gubernatorius H. Stassen (kairėj) supažindina Thomas Dewey. Minneapolyj, 
kur Dewey pasakė pirmų kalbų respublikonų nominacijdms į prezidentus. (Acme telephoto)

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 1
J

Baltic American 
Society Bankietas

WASHINGTON, D. C. — 
Gyvuojanti čia draugija Bal
tic American Society, kurios

liks daug. Klebonas pastebė
jo, kad visas .pelnas bus ski
riamas svetainės statybai.

Malonu buvo vakarų pra
leisti su daytoniečiais ir pa
sikalbėti su veikėjais, būtent

Lisdienė, A. Vasiliauskienė, i 
O. Kaupienė, A. Zizminskaitė, 
A. Mikulskaitė ir kitos. Va
karienė buvo puiki. Tikraiį 
galima sakyti, kad Racino lie
tuvės yra geriausios šeiminin
kės.

tikslas yra palaikyti glaudų biznieriais Noreikučiais, Kaz-
bendradarbiavimų tarpe Bal
tijos valstybių, būtent Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir Suo
mijos, išeivių, lapkričio 26 d. 

; buvo suruošus banikietų pami
nėjimui Latvijos ir Suomijos 
nepriklausomybės atgavimo.

lausku, kuris yra Lietuvių 
Piliečių Klūbo pirm.; Gude
liu, kuris yra L. Vyčių centro 
pirm.; Sakalu, savininku Dry 
Goods krautuvės, Grinevičium 
ir kitais, kurie padeda klebo
nui vairuoti kolonijos veiki-

Bankietas įvyko Tlie Wesleyimų. Iš viso ko matytis, kad 
Hali ir jame dalyvavo daug visi tarpu savęs labai,gražiai 
rinktinės publikos. Kalbas pa- sugyvena, dėl to ir sekinės vi- 
sakė draugijos pirm. dr. Ellis suomet esti gražios, nes ir po 
Haworth, Latvijos ministeris sakis sako, kad kur vienybė
dr. A. Bilmanis, Suomijos mi
nimteris dr. Jalmar J. Procope. -------------------—
o, kadangi tai buvo Padėkos į Visi Džiaugiamės 
diena tai kun Fd. Fitzgerald Pasisekimais 
is Katalikų Universiteto su-
kalbėjo padėkos Dievui mal
dų ir maldų už taikų Euro
poje. Muzikalę programų at 
lilko Mine. Olly Kukepuu. Dai
nuota Latvijos ir Suomijos 
himnai ir lietuvių liaudies 
dainos. Bankietas baigtas A- 
merikos himnu.

ten ir galybė. Jurginas

G. IJnd, Kansas City artisto persiskyrusi žmona ir jos 
buv. kalinys sužieduotinis F. M. grandstaff, Port Wayne, 
Ind. Grandstaff kaltinamas npiplėšimu. (Acme telephoto)
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SKOLINAM PINIGUS!

1

■
Kiekvienos ypaioe pa-lotl pinigai y-ra apdrausti tkl 16000 00 pe. 
Federal Savings and Uoa-n Tnenranee Oorp. po United States
®ovuruw«»’ o-duAlnru

ANT 1-MĮI MORGIČIŲ
INSURED

r c0‘ -

-Vame Gi
Pinurn* 3š%
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Parapijos stovis

Mūsų parapijos finansinis 
stovis geras. Visos sųsknitos 
(bilos) atmokėtos ir dar, be 
bazaro pelno, būs padengtos 
visos gruodžio mėnesio sųs-
kaitos ir liks gražus balansas, ,.pe, Įaį Qna Kručaitė, baigus 
nežiūrint, to, kad šiemet r{--''J mokytojos 'mokslus ir dabar 
kėjo iš kasos išimti $900 per- j mokytojauja vienoje viešų mo
kant naujus vargonus. jkyklų. Yra pavyzdinga lietu-

Parapijos gyvenime viskas 
taip seikasi dėl to, kad klebo
nas ‘su komitetu ir parapijų 
nais vieningai darbuojasi. Blc 
gos valios žmonių, kurie ken
ktų gražiam veikimui, nėra.

Po vakarienės klebonas ro
dė judamuosius paveikslus iš 
savo kelionės Lietuvoj ir ki
tose šalyse. Paveikslai žmo
nėms patiko.

Nauji profesijonalai

Dar vienų malonių žinių no-

RACINE, WIS. — Gruo
džio 3 d. įvyko metinė para
pijos vakarienė ir baigimas 
bazaro. Į vakarienę žmonių j riu pranešti, kad susilaukėm 
priėjo pilna salė. Per vaka- Į naujų .profėsijonalų. Vytautas 
rienę kleb. ikun. J. Martis nuo- Mikulskis baigė valstybės rei- 
širdžiai dėkojo visiems: ren- kalanjamų laidojimo mokslų 

jgėjams už pasidarbavimų, bi įr gavo leidimų teikti patar
t, i-* »- w i - znieriams už gausias aukas, oBankietų apraše Washing- .. ®

parapijonams uz nuoširdžiųtono anglų spauda ir įdėjo 
nuotraukų. sv.

[š Dayton, Ohio, 
Padanges

Daytoniečiai uoliai ir rū
pestingai vykdo savo gražų

navimų žmonėms. Jaunu'Us 
yra pavyzdingų tėvų, visiems 

paramų. Bazaras, iš tikrųjų,1 gerai pažįstamas, dėl to tiki- 
pasiseke, nes gryno pelno liks mės jo patarnavimu bus visi 
$500, o, gal, ir daugiau, kaip patenkinti.
bus suvestos atskaitos. Sulig Kita inteligentė lietuvių la-
mažos mūsų ko’onijos, tai pel
nas tikrai didelis. Garbė vi
siems veikėjams, ypatingai ba
zaro rengėjams, būtent D. sumanymų, būtent pastatymų .... . , ‘ • . Miškinienei, O. Lrsdienei. G.svetainės ir 'mokvklos pr e-\r ... . . •« . , „ , |Norvilaitienei ir S. Šepikui,sais bažnyčių (skersai gatves). , . . . , , ,m i • • - i4 • kuriems daugiausiai teko bft-Tain tikslui jau nupirktas ir!

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, iisinarinimų ir Šiaip rau-

zare darbuotis. Jiems P’tgol- : menų gkaiidėjimų vien iigitriitdami «u
Doin^Pvnallani, 6«ss aaeie^r'ina’aažemes sklypas. Tai vis zings-,,.. . ... , ,' , . . . jbejo: A. Vasiliauskas, K. Jur-ms pirmyn, tai žygis prie di-1, T i- • * ,,, . J _ kevicius, L. kaupta, A. Gailesnio palaikymo lietuvybės

augančioje kartoje. Tai vis 
klebono ikun. Praspaliaus nuo

gį pelnai. Jis lahai artimai su 
i parapijonais darbuojasi ir gru 
žiai veda parapijos reikalus. 
Tai vienas Valparaiso univ. 
auklėtinių.

Gruodžio 3 d. įvyko tradi
cinis vakaras. Daytoniečiai jį 
vadina “Roast Pig Vakaras’ 
Toks vakaras rengiamas kas 
met paminėjimai kun. Pras- 
I»liaus ‘ atvykimo j Dayton 
eiti klebone pareigas ir vado-! 
vauti visam veikime. Žmonių! 
vakare dalyvavo labai dimg. 
Komitetas ‘sakė, ikad ir pelno

džifinas o per vakarienę: P. 
Šimkienė, M. MiKulskienė T.

Pain-Bxpelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Viri 17 milijonų borr- 
kučiu jau iiparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

THE 1WFUL PRICE YOU MY FOR BEIRO
NERVOUS

Cheek Below And See If Yon Have 
Any Of The Signs

OnlTMlri nerraa an mak. yoa old and 
liaccard lookinr, eranky and hard to lir. 
wttn—«n kmp yon atrak, nlghta and rob 
you o< good (Malta, good tima and lobą.

Don’t l.t youraall "go” Uk. that. Start 
taking a good. roliable tonle—on. mada 
rlallt įvt voimo. And eould yon ak (or any- 
ihing vhoa. ho.iaflta katro boan bottar provad 
Į han arorid-famoua Lydia S. Plnkham’a 
V.gatahi. Compound?

Lot tha vholoaome karka and roota o( 
Pinkham’i Compound hi-lp Natūra ealm 
your ahri.king narvą, tona up your aystom, 
and h«lp loarn distraa Irom (amalo fune- 
tional diaordars.

Make a noto NOW to gat a 
tlmo-prov.n 1'lakkaai‘a Compo

ttlo of thb 
d TODAY

orithout fail from your drtiggi.t Ow a mll
llon oroman har. orrittan in laturs roportlng
W°For*th. pjrr»o*yam Lydia I. Ptnkham’a 
Vegetabk Compound liaa b.lp*d grataful

vaite. Jos sesutė taip pat mo
kyta — dirba už raštininkę 
didelėj kompanijoj. Krūčių 
šeima yra seni parapijonai ir, 
kiek aplinkybės leidžia, dar
buojas parapijos reikaluose. 
Be dviejų dukterų, yra išau
ginę ir du sūnus.

Mikulskių šeimoje yra vie
nas sūnus ir trys dukterys. 
Tėvas yra pasižymėjęs scenos 
mene, ypatingai komedijose 
savo rolę labai gerai vaidi
na. B. V.

Gražus Studenčių 
Vakaras

NEWT0WN, PA. — Nekal

je, Juozapo Marijos V 
kštesnės mokyklos st 
buvo surengusios graži 
šventei atatinkamų,
mų. Seniorė C. Žagari 
pasakė pasveikinimo » 
denčių choras pagiedojo,' 
Valavičiūtė padeklamavę 
vaidinta veikalėlis “M 
ver fails”, A. Alimkiaitė 
tariant pianu, pagiedojo 
“Ave Maria”, prie Šv. P 
lės gražiai papuoštos sta 
atkalbėta vakarinė mald 
programa baigta giest’ e “ 
rija, Dievo Motina”.

Jei yra žemėje ramybė 
ji randasi nuolankios . šii 
žmoguje.

Šv. Tomas Kemp

Nesunku tiems nugali 
to Prasidėjimo P. Šv. šventė- tus. kurie yra nugalėję d

—

abi nu
UBUSEfl

TO SUH

Į3A75
ŠTAI KĄ GAUNATE

• Top nr OvrrlttMillt. S2#.!W
• Koot. Kokybe. Siuto. 29.95
• Nauja F.lt »kryb*l* . . 1.9*
• Juodi or Rudi Botai . 5.99
• Sh«r»-« rott Mortkininl 1.95
• R. llorho KnklnryMt. .1.00
• Birtų, or PelnrAo. . . 1.00 
» lautllngo t-nr Kojinė. . .50 
« Atletinio! Mnrtkinlol .50
• Atlet. Apot. MorUkinlnl .50 
Popr. Pnrdnodontn ut $14.55

Jūs Sutaupo! $34.60
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ate taigi’ Radio Programų
Antradšen'ris 

WGES (1360 kil.) 

7:30 valandą vak.

įdomus pranešimai
Žinios. Muzika, D<u- i 

nos. Dalyvauja ge

riausios meno jėgos.

Įčiatrtf visus mūsų gerbiamus skaityto- 

dausyti šiy radio programa, nes bus
t

pastangos padaryti jas k uopuikiau- 

is jūsų pasiklausymo, 

iiekvienę Antradieni - 7:30 v. vak.

DRAUGSS

Šeštadieni — WPA žaislų 
skolinimų projektas. Susirin
kti: 2:30 vai. p. p., 2214 VV. 
Pershing liti.

Antradienis, gruodžio 12, 1089 

LIETUVIAI DAKTARAI

Katalikių Dukterų 
Kalėdine Arbatėlė

i
Chicagos A'ssetnbiy of Cut- 

holic Daughters of America 
užvakar buvo surengusios ka
lėdinę arbatėlę Paimer House 
viešbutyj.

LIETUVIAI DAKTARAI

NAUJIENOS
visų lietuvių skaitomas, tai 
nėra abejonės, kad lietuvių 
tarpe bus vienybė ir galybė.

Rap.

Telefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westem Avenue
VALANDOS

Šiurpi šeimos tragedija Chippewa Pails, Vis. kur Don Cameron nužudęs savo žmona, sū- v 1Nuo19 rytw .ik‘. 8 tvu,karu . 
nų ir žmonos tėvus uzdege namus. Vėliau, nužudęs draugą, pats nusižudė. Paveiksle — Ca- pagal įtarimą
meron namų vaizdas ir Chippewa Fall's po.įcijos viršininkas. (Acme telephoto) ____ _________ ___________

. . ---------------------------- _ • ^ek Cicero 1484.
sau ir kitiems vergijos gyve- Gruodžio 17 d. Apžvalginis Chicagos i|u v u PhlHlKlK
nimą lemia. Tokį asmenį kiti . . a -- n i • , n' iflLUlOlU'
už nosies vadžioja. Toks žmo- Nepamirškite atsilankyti ,ApZUirejimas Ltykai Į g r lytoj AS ik ohirukgas

gus pats save išsinaudoja sa- va*’ i parapijos sve-j
vo nelaimei. tainę lūtli St. ir 49th Ct., (. i-

Katuiikai, būkime drąsūs eel °' ' umatysite kų gali pa
savo gyvenime ir savo veiki- ųnū'^ Jaunametės 9 sk.
me. Tuščia .pasaulio žmonių ;&v’ rėmėjos Maty-

...... v. .. Kamp. lotos Gat. ir 4tnh Ct.IVVPA šią suva lę ruošia pe ofiso valandos:

garbė žmogui laimės neatneš. site, kad jos jau daug gali.

n.ds Chicagos tūlus dykai. 
Antradienį — Plunksnų ii

paišė.ių dirbtuvės (lteservaci- 
joms — telef. Monroe 9674 
kasdien nuo 9 vai. iki 3:30 v.

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

hes. 1025 bo. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484.

vajus jau kaip 
Ciceriečiai yra 

Nori, kad Cicero 
bj vietoj katalik iš

los platinime, kaip 
Kam, kad, bet kle- 
. J. H. Vaičūnui 
tai rūpi, kad cice- 

rbė kiltų, o nepultų 
tau pradėjo organi- 

tugo” būsterius bei 
darbuotojus ir kvies- 
j., kad stotų į kontes- 
įeiles. Nepamirškite, 
rirsite klebono pakvie 

iširi nkti į parap. s ve
rsi tarimui “Draugo”

reikalu ir abelnai ka- nią savo reikalams. Nekartų 
peikia. Prašome susi- kai kurie, neva katalikai, net 
gausingai. Gal ne visi1 iš kailio neriasi besidarbuo- 

ne stoti į kontestų. Tai darni neaiškiems tikslams, bet 
^tokio. Bet visi galėsi- neužtektinai drąsos rodo. sa- 
igvai prigelbėti kontes- vo katalikiško darbo reika- 
ams, kad Cicero laimė- luose. Kai katalikiški, draugi
nių vietą. Tai yra toksi jų, spaudos bei parapijų rei- 
klebono troškimas. A- kalai juos kviečia tai jie išsi-

Katalikiškoji spauda, katali- Suloš įdomų veikalą Šv. Ger-^ pj Susirinkt? 2:30 vai. p.
1 k» T» t1 . 4- z"v z I ZA n . 1 V...... z-k I A

kiški laikraščiai žmogų auk- 
,lėja tikroje tiesoje ir švieso
je.

Katalike, jeigu esi ir nori 
būti katalikas, negriauk pats 
savo tikėjimo. Būk drąsus sa
vo darbuose. Veik visur Kris
taus vardu ir savo bažnyčios 
mokslo stipriai laikykis. Ž. Ž.

Kaip jau nekartų esate gir
dėję pareiškimų, ikad į Cice
ro katalikiškos spaudos gana 
daug ateina. Man rodos, kad 
kur kas daugiau galėtų atei
ti, jeigu visi katalikai savo 
katalikišką spaudų skaitytų.
Jeigu katalikiškoji spauda, 
laikraščiai, dar nėra visų ka
talikų namuofce, tai čia ne be- Per Visų Metų su 
dievių kaltė, bet pačių kata- “Draugu” 
likų tamsumas ir nesusiprati-
mas, neapsišvietimas. Prie to Jaunas biznierius, čia be
reikia pridurti dar pačių ka- in?‘s *r auSVs» Antana, Stanton 
talikų nerangumą, nedarbštu- (Stankevičia), 2245 So. 49th 
__ ___ -i_ i-.... vt-1____ , avė. užsirašė ‘Glranira” me-

pasiklausyti, o iš 
įsas informacijas kaip 
kis pagelbėti kontes

kalba būk laiko neturį, o tuo 
pačiu sykiu, eina ir dirba ir 
laiką suranda padėti dirbti 

ls be jokių sau išlai- tiems, kurie katalikiškiems 
progos galima pažy-' tikslams yra priešingai nusi- 

id ateinantį pavasarį statę. ’
Lleb. kun. J. H. Vai- Gyvenimo istorija aiškiau-
leis 25 m. kunigystės 
irinis jubiliejus. Ma- 

lebonas ir nori ypa- 
žymėti tuos taip reik- 
metus jam. Nori, kad 

[augiausia būtų skaito- 
tatalikiškas dienraštis 
;as” ciceriečių tarpe.

šiai parodo, kad kaip greit 
bile tautoje pasireiškia kata
likų apsnūdimas, savo reika
lų nepaisymas, taip greit* ka
talikams ateina priespauda ir 
toje šalyje net patys tautos 
reikalai ir pati tauta 'susilp
nėja, suįra. Kuris dviveidiš-

jei “Draugas” bus kai gyvena ir veikia, tas ii

1 940 IftETŲ

IRAUGO" KALENDORIAI
JA U PLATI»AWIi

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven- 
iis Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą, 

sji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant

Į5c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30c.
as Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais.

Agentai atsišaukite:

’AUGAS”, 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois

mana’, be to, dar dvi juo
kingas komedijas. Bus ko pa
matyti ir pasijuokti. Tik atei
kite. Įžanga 25 centai. Pelnas
mūsų brangioms vietinėms se-,

■> v „ ■ ... i p. p.) Susirinkti: 2:30 vai. p.selems. Prašom nepamiršti. 117 a

gruodžio 17 d. 7 vai. vak. bū
ti parapijos salėj. Rap.

Šiandie Daughters of the 
American Revolution susirin-
kime Chicagos universiteto 
studentų forumas veda neu
traliteto diskusijas.

avė. užsirašė “Draugą7' me 
tams. A. Stanton išvežioja po 
namu’s pirmos rūšies pienų, 
sviestą, sūrius ir šviežius 
kiaušinius. Reikėtų pirk
ti iš savo lietuvio biznie
riaus, kuris rei/iia mūsų dien
raštį “Draugą” ir visą ka
talikišką lietuvišką veikimą. 
Visos šeimininkės turėtų lan
kyti tik tas krautuves, kurios 
garsinas, remia ir skaito 
“Draugą”. Jei biznierius ga
li nekatalikų laikraštį pirkti, 
o iš katalikų tik biznį daryti, 
tai gero kataliko yra prie
dermė priminti tokiam biznie
riui, kad jis užsirašytų ir 
katalikišką dienraštį “Drau
gą”. Mums Ciceroj netrūks
ta tokių gerų biznierių, ku- Į 
rie remia “Draugą”, duoda 
skelbimus bei kalėdinius svei- > 
kinimus, dalyvauja taipgi ir 
“Draugo” parengimuose. To-į
kius tai biznierius lietuvius!•
mos ir turime remti ir su jais 
biznį daryti. Rap.

GARSINKITĖS “DRAUGE'

FOfl 
TC H > N G
SKIN

Ar kenčiate nieiiejimą, 
nudegimų, arba odoe ligą? 
Nekentėkit I Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
taline ecaema. iibėrimna, 
spuogas ir kitokias odos 
negelsTimas. Pirk Žemo 
iiandienl Visuose eptieko- 
■e. 36c, 60c, Į1.06.žemo

FOP SKINI IRRl I ti'ntlNS

Trečiadienį — Union Sta
tion (lteservacijoms — Mon
roe 9674 — 9 vai. — 3:30 vai.

Ketvirtadienį — Chicago 
League for tlie llard of Hear-
nu

Penktadienį — Russian ma- 
kers of Chicago. Susirinkti: 
8 vai. p. p. 1121 N. Leavitt 
st. ,.:

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Wester»n Avenue
REPUBLIC 6051

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-Mįl MORGIČIŲ
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed. ral Kavhigs and lx>an Insurance .Corp., Waslilnglon, D. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo # v. ryto Iki S V. ▼. 
' PirmadienJ, Ketvirtadieni Ir SeStadlenJ nuo 8 v. ryto iki 8 v. v,

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

INSURED

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRA MO

ANTRADIENIO VAĘ., 8:00 VALANDĄ, iš Btotie» 
WSBC ~ 1210 kilocycles.

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

teMeeMMM**toeee**eeeeeeetoėeeMW

DR. A. JENKIHS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IK UHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sucaz.į.
Ofiso telefonas PROspovt 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

TEL. 7 ARD 8 5667

DR. FRANK G. KWINN
lK V Įt-AJIA t»KAf» ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

~DR. PJJEINAR
IBBUNARAUbKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

Tel. Yard. 8146
VALANDOS: Nuėji iki 12 

2 iki 4 ir 7 iki t
Pi i-'iadieniai. • 2 iki t ir 7 A * 

Aventadieniaia: 11 iki IV

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ, 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

I i4b So. 49th Court. Clccn
Antradieniais. Ketvirtadieniais «

Penktadieniais
Valandoa; 10-12 ryte. 2-fl. 7-9 F. M
3147, S. Halsted St, Chicagv

Pirmadieniais, Trečiadieniais i»
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Tel OANal 5969

OR. WALTER J. PHILUR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Rom

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:36 valu.

ir pagal sutartį.

dTf. G. WINSKUNAk
rHYSICIAN AND SURGSGA 
2158 W. CERMAK BQAJ> 

Ofiso tek Canal 2346
Ofiso Vai. 2-4 ir 7—P

Res. 2305 S. Leavitt SL 
Rea tek Canal 0402

~DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 ▼. I

Sekmad. nuo 10 iki 12 vak ryk.

telefonai HElfiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 VV. MARųuette Rd 

Ofiso valandoa:
10—12 vak ryte 

2—4 ir 6 —8 vak vakare, 
Trečiadienais ir Sekmadieniaie

Susitarius.

TELEFON.AI:
Ofiso — Wentwortb 1612.

Res. — Yarde 3966. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniaie 

pagal sutartp

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

Tek YARda 0994 
Rea. Tek PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree. 6968 Sa 
Res. Tek GROvekiU 0817 
Jffice TeL HEMlock 4M8

DR. J. i SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vėl. 2-4 ir 7—8 vato 
Ketv. iz Nedėtieeua neri tema 

2423 VV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PNY8I0IAN aad SUBGHON 

4645 So. Ashland Avenue
OTISO VALANDOS!

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak vato
Nedėliomis pagal eataztk 

Offioe Tek YABds 4787 
Namą Tek PROepeet 1888

Tai OANal 612S.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. «•

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas BEPublio 7868

Offiee Phone Res aad Offiee
PROapect 1028 8868 8. Leavltt 84
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vato CANai 8788

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
Treėiadieaiaia ir Sekmadieniam

TaL YARda 6881 
BS.: HRNvood 6107

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nno 1—3; nuo 6:30—8:36

756 VVest 35th Street
Ofiso Tek VI&ciBia 0088 

Reaideacijoe tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8888 S*1fOUremo»t Ava.

Valandos 9—10 A. 14. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Tai OANal 0267
Rea. Tek PROapect 0866

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

Reridencija 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: U ▼. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 0 ryto iki 8 vakare
_____ Seredoj pagal inturtį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefanai Lafayette MM

Antradieniais, Ketvirtadieniais b 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tei YARda 0904

Pirmadieniais, Trečiadieniais iv
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Minint šv. Petro ir Povilo parapijos, West Pullman, 25 metų sukaktį, lapkričio 26 d., 1939 m., bankiete buvusių nuotrauka, parapijos salėje.

r>

V-

-*>•r ,
. 1

KAS GIRDEI CHICAGOJE
J

Amerikos Lietuvių 
Sportininkų Dienos
Komitetas/
Rengiamasi Lietuvos 22 m.
Nepriklausomybės
paminėjimui

Vasario 4 dieną, 1940 m., 
didžiuliam Cicero stadijone, 
Chicagos ir apylinkės jauni
mo vadai susidedu net iš 100 
ypatų rengia nepaprastą va
karą, kurio pusė pelno ski
riama Vilniaus šelpimo fon
dui ir antra pusė vietinio jau
nimo ir sportininkų veikimo 
reikalams.

Dienos programa gausi ir 
turtinga. Žymiausių sporto 
žvaigždžių basketball žaidi
mai, gausus teatro vodevilius 
ir po prograimo's šokiai prie 
žymios orkestros.

Gauta žinių, jog Cicero mie
sto valdyba šiam parengimui 
stadijumą davė dykai. Jame 
telpa virš 4000 žmonių ir ti
kime, kad vasario 4 d. lietu
viai ją pripildys.

Žydai eina pagalbon
Chicagos žydų organizacijos, 

kurios pasiryžusios padėti sa
vo tautiečiams Lietuvoj, taip
gi sudarė komitetą, kuris pa-

gelbėtų lietuviams surengti šj 
vakarų, kad padarytų kuo dau 
ginusia pelno.

Chicagos žydų laikraščiai ir 
organizacijos taip pat rengia 
basketbalininkų stiprią koma
ndą, kuri tą vakarą žais vie
ną žaidimą prieš Lietuvos Oli- 
mpijados žvaigždes.
Visuomenė ir biznieriai rėtilia

Komisijos pranešimu vienas 
Cicero lietuvis biznierius (a- 
laus pardavėjas) jau paauko
jo dešimt statinių alaus šiam 
vakarui, kurį pardavus bus 
gražaus pelno. Laukiame ir 
daugiau panašių dovanų.

Visuomenė iš anksto kvie
čiama rezervuoti vasario 4 d. 
šiam įvykiui. Paremkit Vilni
jos lietuvius, Chicagos lietu
vius sportininkus ir jaunuo
sius veikėjus.

Šį kartą komitetai! įeis vier

tik jaunesnieji darbininkai, 
kurie nuoširdžiai kviečia se
nesniuosius veikėjus juos pa
remti. Lietuvis

Iš Chicagos Istorijos
Gruodžio 8 d.

1888 m. Padaryta nutarimas 
pravesti į Rogers Parkų 5 my
lių vandentiekį, kad tos apy
linkės žmonės galėtų naudo
tis filtruotu vandeniu.

1890 m. Formaliai atidary
ta Chicago and Northern Pa
cific geležinkelio Centralinė 
Keleivių stotis.

1893 m. Atidaryta lankyto
jams dabartinio Meno Insti
tuto pastatas.

1920 m. Chicagos Švietimo 
Departamentas Newton Bate- 
man vardu pavadino mokyiklą 
prie Sacramento ir Berteau 
ave.

ih

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

21
Religions Christmas Cards

for $1 .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 each card is exquisitely and
• beautifully made, a veritable artistic trittmph. 
Third, these cards are distinctly Catholic, with pic-
• turės and scriptural texts chosen in full harmony
• with the tzue meaning of the birthday of the
• Christ>Child.
Fourth, by buying our assortment you are giving a
• Christmas gift to the Christ-Child 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 induding a pro- 
fusely illustrated booklet of the life of Bl. Geruma 
Galgani, the Passion Flovver of Lucca.

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

MISSION PROCURE 
DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir
“Draugd” ofise, 2334 South Oakley Avenue.

LUSTIK-TOAM Otvis' 
TEITH THE MOST

| MARVELOUS LUSTER 
ARD SPARKLE.

Reaches decay-rldden “Blind Spots" 
that ordinary pastos, p«wders . . . 

even water .. . may not enter
It’s hrre! The mosi deli«htfally different 
tooth pašte you ever hi-ard of. Wiien saliva 
and brush touch t he NE W formula Llsterino 
Tooth Pašte, supercliarged wfth Lustef- 
Foam detergent, it instanlly springs into 
an amaztng '‘bubhle bath" that makes your 
mouth tingio with lifo. 80 fino it surges into 
and cieans danger spots that ordinary deri- 
tifrices may never even have resched. Cieans 
and imlishes areas w)iere some ezperts say 
up to 98% of decay starts.

Oet the big 25f tulie, or better štili, the 
double-size tOt tube containing more than 
>4 pound of tooth pašte. At any drug emtn- 
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged 

with

GIESMYNAS
įsigykite Naują GI eem yną. Jam. 

raatte Vlalema Metanas Bažnyčios 
Gitam ea

Giesme* Ir nrjatką patvarkė 
Ant. S. Pocius.

Uleldo fl. Im R. K. Vargoninin
kų Provlnolja.

Knygos kaina — IMT centai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MIŠOLtLIS 

šlovinkim Viešpatį.
MIMos lr Mišparai. Uetuttfkai 

lr Lotyniškai, visiems Sekmadls- 
nlamr lr Aventėma, k* kitos Mal
dos lr Oleemės. Antras pataisytas 
leldlmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršala 
kaina — «-71. Reikalaukit* tt:
DRAUGAS PUB. O O. 

2334 So. Oakley Ava, 
Chicago, Ulinoia

KRAFT 
CHEESE SFRĖADS
• Just bring nut sevcral vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers... and company 
refreehments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in. •

JONAS 01VI.NSKAS

Mirė gruodžio 10 d., 1939 m., 
1-2:00 vai. popiet, sulaukęs 

I pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Mariampo- 

lės apskričio ir parapijos,
(Tarpučių kaimo.

Amerikoje išgyveno 26 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą- moterį Veroniką, po 
tėvais Kasparaitė, 3 sūnus: Jo
ną. Vincentą, marčią Antani
ną, ir Adolfą, 2 dukteris: 
Adelę, žentą Aleksą ir šeimy
ną Mendelių ir Oną, pusbrolį 
Stanislovą, jo žmoną Marijo
ną Blaford ir jų šeimyną, 
sesers vaikus: Kazimierą,
Adelę, Vincentą ir Joną ir jų 
šeimynas, švogerką Brigytą 
Kasparai tę ir daug kitų gi
ntų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tusių Dr-jos ir Keistučio Fa- 
šelpinlo Kliūbo.

Gaisras Padarė 
$25,000 Nuostolio

Anksti šeštadienį gaisras 
sunaiki-no visą viršutinį aukš
tą trijų aukštų mūrinio na-l 
mo, kuriame yra Columbia 
Metai Co., 4554 W. Lexington 
St.

Vedamas tyrinėjimas, nes 
gaisras išsiplėtė nuostabiai 
greit ir pastate nebuvę sargo. Į

Nuostoli!! apskaičiuota į 
$25,000.

Šiomis dienomis pranešta, 
jog Chicagos bendruomenės 
fondan surinkta $3,161,300. 
įFondo tikslas — surinkti $3,- 
į 611,000 įvairioms 178 Chica
gos šalpos draugijoms.

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 

- i —ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

Kūnas pašarvotas 2727
Evergreen Avėnue.'

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį gruodžio 14 d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Mykolo parap. bažny^ą, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas J Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį
stamus dalyvauti šiose laido- 
tu v6sc.

Nuliūdę. Moteris, Sūnai, 
Marti, Dukterys, Žentai, Pus
brolis, Sesers Vaikai, ftvoger- 
ka ir Gimines.

Laidotuvių direktorius J. 
Llulevlčius. Tel. Laf. 3572.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
fltirtAūUA n DĖMIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Viri Telefonai YARDS 1741-1742
4603-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
TeL LAFAYETTE 0727

V YAT koplyčios visose 
L/ X Iv n X Chicagos dalyse

nflav mdlo programo Antradienio Ir 
■ršf—rytais 10. Oš valanda, tt WHIP stoties (14M.)

8b Povilu ša] Ūmiem.

Phoae

•ART. IHD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Mariausias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
9000 820 W. I6tk Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A KI P C patarnavimasHmDULHIIbL DIENA IR NAKTĮ

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Anthūuy B. Petkos
6834 So. We8tern Ave. 
GROvehUI 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Lataicz ir Sūnai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. liulančius
S. P. Mažeika
Antanas M. Philliiis
1.1. Zolp
Albert V. Petkus
P. J. Ridikas

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. We8tera Ave. 
Tel. LATayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419
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“DRAUGO” KONTESTININKU SUSIRINKIMAS
Svarbus susirinkimas šaukiamas visų kontestininkų — 

kurie jau įstojo ir taipgi kurie norėtų įstoti, ketvirtadienio 

vakarų, Gruodžio 14 dienų, 8 valandų vakare, ‘ Draugo” ofi

se, 2334 South Oakley Avenue.

Išvažiuoja Ilgon 
Kelionėn

Susirinkimai
AVEST SIDE. — Marijonų 

Rėmėjų Draugijos 19-to sky
riaus susirinkimas jvyks tre
čiadienį, gruodžio 13 d., 7:30 
vai. vak. “Draugo” name, 
2334 So. Oakley Ave. Nuošir
džiai kviečiami visi rėmėjai, 
“Laivo” skaitytojai ir paren
gimo - vakaro, (kuris įvyks 
sausio l d. 1940 metais, para
pijos salėj, knygučių tikietų 
platintojai kuo skaitlingiau
siai susirinkti ir pasitarti į- 
vairiais reikalais. Susirinki
mas begalo svarbus ir bus tru
mpas, už tai malonėkite laiku 
ateiti. Valdyba

Šv. Kaz. Akademijos Rėmė

jų 10-to skyriaus susirinkimas 
įvyks 13 d. gruodžio 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėje. 
Visi nariai kviečiami būtinai 
atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui ir 1940 me- 
ftams valdybes rinkimas. Pra
šoma grąžinti pinigus už “bu
nco” tikietus nuo įvykusio 
vakaro spalių 1939. Valdyba

RADIO
GRAŽIOS DAINOS, ŠAUNI 

MUZIKA, PRANEŠIMAI, 

PATARIMAI ĮDOMINS 

KLAUSYTOJUS

Šiandie, 7-tų valandų va
kare iš stoties WGES įvyks
ta reguliaria antradienio ra
dio programas, leidžiamas pa
stangom ir lėšom Peoples Bal
dų Bendrovės. Artinantis Ka
lėdų šventėn), programas bus 
pritaikintas šiam sezonui. Žy
mūs dainininkai padainuos 
gražių dainelių, prie to žavė- 
janti (muzika ir svarbūs pata
rimai bus malonu kiekvienam 
girdėti ir pasidžiaugti, nes 
radio klausytojam bus labai 
įdomu girdėti patarimai apie 
naudingiausius ir tinkamiau
sius kalėdinirj daiktų pirki
nius. Ypač iš Peoples krautu
vės, kuri visa yra užpildyta 
pasirinkimu geriausių kalėdi- 
nių dovanų. Nepamirškite pa
siklausyti. Rap. XXX

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

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naujų, 

moderniausių INTERTYPE mašinų, kuri kainuos $8,000.00.

“Draugo” Bendrovės direktoriai nutarė steigti “DRAU

GO” SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ.

Aukotojai, kurie “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui į- 

neš $100.00 bus įrašomi į “DRAUGO" BENDROVĖS GAR

BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį “Draugų” iki mir

ties dovanai.

Visus kviečiame prie šio “Draugo” Spaustuvės Mašinų 

Fondo prisidėti pagal išgalės.

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C.,

‘ • Draugo ’ ’ Administratorius

Suomiams į Pagalbą Laukia Motinos
Pereitų penktadienį Ameri

koj sudaryta Suomių Šalpos 
Fondas. Prie fondo sudarymo 
daugiausia prisidėjęs buvęs 
prez. Hoover, kuru ‘kreipėsi į 
laikraščius kviesdama^ tal
kon.

Suomių šalpos Fondo sky
rius sudarytas ir Chicagoj.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Guy Schiola gavo darbo ir 
linksmas grįžo namo pasidžiau 
gti žmonai, deja, ji 'kažtkur 
dingo, šiandie jos laukia vy
rus ir penki vaikai.

Dr-stės Palaimintos Lietu
vos priešmetinis susirinkimas 
gruodžio 13 d. 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je. Malonėkite atvykti laiku, 
nes bus renkama 1940 m. val
dyba ir atsiveskit naujų na
rių — įstojimas dykai.

Valdyba

W-EST SIDE. — Moterų 
Sųjungos 55-ta kuopa laikys 
metinį susirink Pinų gruodžio 
12-tų dienų (antradienį) 8 vai. 
vak. parapijos mažoje salėje. 
Visos narės prašomos būtinai 
atsilankyti, nes yra daug sva
rbių dalykų aptarti; naujų na
rių vajui planus sudaryti, ir 
naujos valdybos rinkimai.

NEW CITY FURNITURE 

MART IŠ STOTIES WSBC 

1210 KIL.

Nepamirškite pasiklabsyti 
New City Furniture Mart’s 
įromių radio programų kas 
antradienį 8 vai. vak. Išgir
site lietuviškų muzikų, dainų, 
komedijų ir dramų.

Taipgi pranešam, kad New 
City Furniture Mart turės sa
vo pirmų parengimų. Galėsi
te pamatyti visus radios ar
tistus kuriuos girdite kas ant
radienį, ir daug ikitų rinkti
nių talentų. Šis įspūdingas pa- f
rengimas įvyks sausio 14 (L 
1940 m. naujoj Dariaus Gi
rėno salėj. Daugiaus apie tai 
išgirsite per radio antradie
niais 8 vai. vak. iš stoties WS 
BC 1210 kilocykles. Žinantis

DOMINIKAS KURAITIS

Gerai žinomas Chicagos lie
tuviams biznierius Dom. Ku
raitis gruodžio 10 d. iš Chica
gos išvyko automobilium į 
Mexico City, Mexico. Iš ten 
važiuoja į uostų “Acopolio” 
ir toliau laivu į centralinės 
Amerikos Valstybes ir Pana
mos kanalų.

Su savim jis vežasi judamų
jų paveikslų aparatų, kuriuo 
padarys daug įdomių nuotrau
kų iš Pietinių valstybių.

Jo vietų biznyje užima Ka
stas Sabonis, Jonas Rodinas, 
Kazys Steponavičius, Frank 
Bulaw ir “shorty”.

D. Kuraitis vienintėlis lie
tuvis taip plačiai keliaująs 
ir vis savu Buicku, kurių jis 
yra vienintėlis lietuvis agen
tas. R.

J. STANAITĖ “PASIUNTI

NIO” RADIO PROGRAMOJ

Šį vakarų, 8:45 vai. iš WS 
BC stoties hus gražus “Pa
siuntinio” radio programas. 
Dainuos dain. Josephine Sta- 
naitė. Bus paieškojimų ir įvai
rių pranešimų. Prašoma pasi
klausyti. SSS

Indėnu Išvaizdos
Ketvirtadienio naktį į vyri

škų rūbų krautuvę, 3207 Law- 
rence ave. įėjo ginkluotais plė
šikas, kuris atrodęs į indėnų 
ir iš krautuvės vedėjo atėmęs 
$129.

Pirm. SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Pirmadienyj - Antradienyj - Trečiadienyj - Ketvirtadienyj 

ir Penktadienyj.

PILNAS
MAIŠAS

Leaders’
Geriausios

Rūšies
Damp Wash

Specialiai!
Mažas Ryšulys — 

10 svarų už 59c!

4 centai po svarų

viršaus.

]

LEADER LAUNDRY
Pirmadienyj — Antradienyj 

Iki 25 svarų 81.00 
3 rentai po svarą viršaus.

Trečiai!.. Ketvirtad.. Penktad. 
Iki 30 svarų f 1.00 

3 centai po svarą viršaus.

PHONE YARDS 4800 Cicero and Berwyn 

ENTERPRISE 3200

Lietuvės Labdarybės 
Darbe

Kalėdų fondui daug dirba 
lietuvės Dariaus ir Girėno 
legijono posto narės, kurios 
kasmet ruošia lėlių parodėlę. 
Po parodėlės lėlės įteikiamos 
Kalėdij Fondo bendrajam ko
mitetui. Daugiausia aktyvumo 
l>arodė teisėjo Zūrio žmona.

01,100,000 Neišmokėtą

Apie Svarbiausias 
Europos Problemas

“The <rt of Tliinking” au
torius Abbe Dimmet, rytoj, 
3:30 vai. p. p., Charles Car- 
roll Forume, Palmer House, 
kalbės apie “Svarbiausias šių- 
dienea Europos problemas”. 
Dimhnet vienas žymiųjų pran-’ 
cūzų politikų ir Europos įvy
kių studentas, neseniai 
iš Europos.

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

Cl

grjzo

Ar Tamstos Vaikas
Susišlapin Lovoj?

Jei taip, tai pamėginkite 
VENETIAN IIEKB TEA. 
Tos žolelės išgydė šimtus 
vaikelių; išgydys ir Tams
tos vaikelį.

Kaina tiktai — $1.25 
Galite gauti pas gydytojų:

PETRĄ SIMAITĮ 
2421 W. 45th Place,

Chicago

County reiškia reikalavimus 
apie $1,100,000 neišmokėti} 
taksų ir baudos trims šiauri
nės Chicagos dalies viešbu
čiams: Webster Hotel, 2150 
Lincoln Park West, Belden -? 
Stratford, 2300 Lincoln Park 
AVest ir Parkway, 2100 Lin
coln Park West. Visi trys re- 
syverio rankose.

^Scratehinf
Forųuickrelieif-om itehing of eezema, pimples. 
athlete’s foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous. 
coobng. antiseptic, liųuid D. D. D. Prescription. 
Greaseless. stainless. Soothes irritation and 
ųuiekly slops intense itehing. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRLSCRJPTtON.

Relieve
ItchFast
orMonprB«ck

■ PFICIENT
Usa only ono lavai taa- 
spaonful to a eup of siftaaf 

flour for most racipas.

BAKING
HVPOWDERj
Šame price today 
as 48 years aįo
25°unces lor 254
Manufacturtd by bakiny pow<J«r 
ipecUJiits wbo make nethmy būt 

, bakinj pew4er— under «up«rvi»ion . 
i eayert chemiits of netienel J

rv>Mtotieo.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEtN 
USED BY OUR GOVERNMENT

2 Metų Sukaktuvių Išpar
davimas tęsis iki gruodžio 

13 dienų.
Thermic Machineless • Per- 
manent Wave — reg. $4.75; 

dabar $3.95.
Garantuojame sugarbenuoti 
visus plaukus. Steam oil 

treatment.
Shampoo ir Wave, regulia

riai $2.10; dabar $1.45.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP
1725 WEST 47TH STREET 

Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 
16 metų patyrimo.

5 PAMOKSLŲ
{ Kunigai turėtų įsigyti į
į Vyskupo Petro PrancIS- j 

kaus Bučio, M.I.C. para-J 

šytą
400 puslapių knygą.

Kaina £1.75
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, III.

Litten to and Advertite over
NJUDEOrS YII60SUV*RMNI
Folk Songe and M anie 
Tambaritna Orchestra

WWAK, Brery Saaday 1 to I 
BM S. Clark SL, Chicago — Har. 3004

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiam B—kutam Šateikiam Pa 

tarna rime.

Llnksmaa Patarnavimas Visiems

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

Tek Victory 9670

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midvest 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 8784

fe 33!

KLAUSYKIME 
Saltimiero RYTMETINIlį
LIETUVIŠKŲ RADIO 
RnAAn.i.ii H STOTIESPROGRAMŲ 1480 ko.

10:00 VAL. RYTO W.HJ.P.

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

Dabar mokam 31/2% už Pa" 

dėtus pinigus. Duodam pa- £&

skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL

A y 1 Chartered by U. S. Government
V XXV M M SAVINOS FEDERALLT

and INSURED
LOAN ASSOCIATION •

of chicago 4192 ARCHER AVENUE

JUSTIN MACKIEVVICH,

Standanl U

VAL.: 9 iki 5 p. ®>. Trečiad.: 9 lkl 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;0O v4 v.

48; 98

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokia Kainą i

TIK $1.00 PT fl PO J 
4-B Kvortos...« b DU f

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

CLASSIFIED

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšlca naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau vlsokj taisymo dar
bą be Jokio cash Įmok ėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. 
(Išgarinu geriausi atlyginimą Iš 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdeginsiu namų). Daraa 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 lkl 20 metų. Reikale kr* Ip- 
kltės prie:

Parsiduoda arba išmainoma biz- 
bizniavą namą Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininką telefonu — Nevada 
8089.

KONTRAKTRAKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saldingus 
Apskaičiavimas dykai. — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construction Co., 
7516 South Dumtu Ave. Phone — 
SEEIey 8563.

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų namą su garadžlum 
ant privataus namo. Kreipkitės adre> 
su: 3943 VVest Jackson Blvd., tele
fonas Nevada 8OS9.

RENDON PLUTAS 
Rendon 6 kamgarių fletas. naujai 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prineeton Avenue.

JOHNPAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IRM O K ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
*YOT HOME OF FINE FURNITURE” HTNCta IMK

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

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

PARDAVTMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Įrengta groser
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prineeton Avenue. 

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO ir ONOS DEVEIKVTftS- 
PTTMPUTIENRS (?). kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti J dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2S24 So, Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio Iš 
ATgentlnos_^ar^Pžt^JĮ_sluntln£______

PARDAVTMUI NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4221 Soutll 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės Į Tėvus Marijonus. 2324 
So. Oakley Ave.. Chicago. Tlltnola

• PARDAVTMUI NAMAS
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Ave. Atsišaukite; Bever
ly 4S8S. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run iš geiausių mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane B tonus ar dav
iau už toną ..................................................... g7 Al
ETROLEUM CARBON COKE, perkant’ 5 to

nus ar daugiau, tonas... .17.75. Sales taz ekstra.


