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trumpai Suomiai nukovė 3,000 raudonųjų
Rašo L. šimutis

“Švie-Bolševikij leidžiamoji 
sa” vis dėlto prastai šviečia. 
Ji išeina keturis kartus j me
tus. Nors rašoma lietuviu kal
boje, tačiau jo dvasia nelietu
viška, liet rusiška, bolševikiš
ka.

Šviesos redaktorius Bimba 
4-tame numery apie Lietuvos 
tvarkę, rašo: Daug sveikiau 
būt ii, jeigu dabartinė pusiau 
fašistinė santvarka .būtu pa
keista demokratine santvar
ka”.

Tokiam pasikeitimui, žino
ma, ir mes mielai pritartume.

VISUR KALVOS LAVONŲ; 
SUOMIAMS KLIUVO 
DIDELI KARO GROBIAI

HELSINKIS, gr. .12. — raudonųjų batalijomis — apie
Suomių kariniai autoritetai 3,000 kareivių, 
šiandien vakarą paskelbė, kad
suomių narsioji kariuomenė 
sukoneveikė raudonųjų armi
jos sukeltų plataus

Kruviniausios kautynės vy- 
Į ko Karelijos tarpjūry (Lenin-
I grado šone). Ir 

apemio ... . . _. . nieji sulaukė sau
puolimą (ofensyvą) pietryti
niam fronte.

Kone visą dieną vyko ikru-

visur raudo- 
milžiniškų

nuostolių.

Suomių karo grobus: 27 kui
viniausios kautynės ir vakare Į kosvaidžiai, 25 ekspresiniai 
užsibaigė raudonųjų nugalėji- šautuvai, 13 mašininių šautu-

Tačiau tuoj po išreikšto pa
geidavimo demokratinės san
tvarkos Lietuvoje, p. Bimba 
ima ir pasako: “O dar ge
riau, dar sveikiau būtu lietu
viu tautai, jeigu Lietuvos 
žmonės susikurtų sovietinę 
santvarka”...

mu. Mūšių lauke riogso vien 
raudonųjų lavonų, kalvos. Vie 
nam bare suomiai išguldė tris

vi) ir daugybė įvairios .karo 
medžiagos. Be to, keletas tan
kų * sunaikinta.

Prieš tokį pasiūlymą griež
čiausia užprotestuos kiekvie
nas sąmoningas lietuvis, kurs 
nėra parsidavęs Maskvos bol
ševikams.

Aišku dėlko protestuos.
Kiekvienas sveikai galvo

jantis žmogus gerai supran
ta, kati Lietuvą -susevietinti, 
reiškia ją pražudyti: pasmau
gti jos nepriklausomybę ir 
prijungti prie Rusijos.

Su tuo lietuviai niekuomet 
nesutiks. Rusų pastangoms 
Lietuvą sovietinti mūsų tau
ta griežčiausia pasipriešintų.

Tas pats Bimba savo žur
nale ir tokią nesąmonę pasa
ko:

“Joks kitas judėjimas vi
soje žmonijos istorijoje nėra 
taip nuosakiai ir nuoširdžiai 
kovojęs už tautų lygybę ir lai
svę, prieš tautų smaugimus, 
kaip marksistai”.

Už nepasisekimus kovoti su 
suomiais raudonieji žudomi

HELSINKIS, gr. 12. — Pa-jgaryje šie agentai su kulkos- 
imti nelaisvėn raudonieji ka
reiviai iškelia aikštėn, kad 
mūšių laukuose raudoniesiems 
dvejojimas apie priešo pozici
jų paėmimą neįmanomas, nes 
kovojančių užnugaryje vi'sur 
veikia slaptosios policijos a- 

įgentai su kulkosvaidžiais. Į- 
tariami abejotinu veikimu 
kareiviai atšaukiami iš prie
šakio ir sušaudomi.

Gausingas sukaičius karei
vių tuo būdu paguldė savo 
galvas paskutiniu kartu rau
doniesiems nepavykus pralau
žti suomių Mannerheimo tvir
tovių linijos Karelijos tarp- 
jūryje.

Anot nelai'svių, visuose 
frontuose vra sutraukta iki 
100,000 policinių agentų. Kiek 
vieno raudonųjų dalinio užnu

vaidžiais tyko. Politiniai ko
misarai jiems pristato įtarti
nus kareivius.

Raudonoji armija yra virtu 
si stačiai politinė organizaci
ja. Kareiviai nesupažindinami 
su kariavimu, bet tarp jų vyk
doma politinė propaganda. 
Suomių vadai nuožmiausiais 
vadinami. Girdi, sovietai sten 
giasi Suomijos gyventojus 
“išvaduoti” iš skurdo, bado 
ir nelaisvės.

Rusijai stinga įvairių rūšių 
drabužių. Pakuti nelaisvėn 
raudonieji apdriskę, daug jų 
neturi tinkamesnių apavų. 
Leningradas .pilnas sužeistų
jų kareivių. Didesnė dalis vie 
šųjų įstaigų pakeista ligoninė
mis.

Liūdnas Helsinky, Suomijos sostinėj, vaizdas po raudo
nųjų lakūnų puolimo. (Acme, telephoto).

SOV, RUSIJA ATMETĖ 
T. SĄJUNGOS SIŪLYMĄ

ŽENEVA, gr. 12. — Šian i monių ją nubausti. Tuo reika-
dien vėlai vakare sov. Rusija 
prisiuntė T. Sąjungai pasisa 
kvmą, kad ji kariaus prieš 
Suomiją,. Komisaras Moloto
vas atsakė telegrama.

ŽENEVA, gr. 12. — Praėjo 
vienos paros skirtas laikas ir 
sov. Rusija neprisiuntė atsa
kymo T. Sąjungai į taikos pa
si ūlytną, kad ji nutrauktų puo 
lusi Suomiją.

Nesulaukus atsakymo
jau imtasi daryti planai vie
šai pasmerkti sov. Rusijos ag 
resyvumą ir imtis kitij prie-'Rusiją.

Iu komitetas darbuojasi, gal
voja kas darius su sovietais.

Suomijos delegatas pareiš
kia, 'kad sovietai nepaiso 
smerkimo, arba peikimo. T. 
Sąjunga turėtą imtis priemo
nių praktiškai padėti Suomi
jai.

Savo rėžtu naciu žurnalis

tai, kurie stebi suvažiavimą, 

skleidžia 'sumanymą, kad An-

tuo- glija ir Prancūzija susitaikin

tų su Vokietija ir bendromis 
jėgomis nusisuktu prieš sov.

VISU RYTINIU FRONTU 
SUOMIJA PUOLAMA
HELSINKIS, gr. 12 

Kad pasakė, tai ir drėbto- ’ Suomiai pripažįsta, kad rau-
lėjo. donoji armija visu apie 8(X) 

mylių ilgu rytiniu frontu puo-

nieji tuojau užėmė miestelį. 
Leningrado šone raudonieji

po milžiniškų nuostolių nieko 
nelaimėję sumažino puolimus 
ir savo vyriausias pajėgas pa 
stūmė į Ladogo ežero vakari
nes pakrantes ir ta kryptimi 
išvysto puolimus. Suomiai pa-

Bet tai dar ne viskas. Bim- ^a Suomiją. Vietomis raudo- į reiškia, kad raudonieji ir ten 
ba drąsiai drožia tokią paša- stumiasi pirmyn, bet su neturės pavykimo, nes ten jie
ką:

Sovietų Sųjunga šiandien 
yra skaisčiausias marksisti
nės tautų lygybės principo j- 
sikūni jimas”.

Tą perskaičius, ne vienam 
laisvę mylinčiam žmogui pa
sidarys ir pikta ir juokinga.

Įsivaizduokit sau, jei norit 
ir galit, Rusijos bolševikus 
tautų laisvės ir lygybės prin
cipų gynėjais po to, kai So
vietuose nė viena tauta netu
ri laisvės; po to, kai jie pa
smaugė gudų, ukrainiečių, len 
Ikių tautų laisvės ir nepriklau
somybės troškimus; po to, 
kaip visomis savo jėgomis 
veržiasi į Suomiją, kad jos 
laisvei galą padaryti.

Rimta, savo žurnale kalba 
Rusijos diktatorinns Stalino 
lūpomis. Nors kalbos žodžiai

didžiausiais sau nuostoliais. 
Daugiur jie sikaudžiai nugali
mi ir išlikusieji gyvi pakliū
va nelaisvėn.

Strateginiais sumetimais 
suomių kariuomenė apleido 
Kuolojarvi miestelį, Arkti'ko 
zonoje. Suomiai pasitraukė į 
miškingą apylinkę. Raudonie
ji tuojau užėmė Kuolojarvi ir 
sudegino.

Ladogo ežero šiauriuose 
suomiai apleido Pitkaranta 
miestelį, kur yra suomių ge
ležinkelio terminalas. Raudo-

lietuviški, bet dvasia svetima, 
rusiška. Ir jo visa “Šviesa” 
šviečia ne mūsų tautai, bet 
Maskvai. Dėl to taip drąsiai 
kalbama apie Lietuvos su- 
sovietinimą. To, aišku, nori 
Maskva ir ji to siekia:

Bet mūsų tautos valia yra 
kitokia.

susiduria su ežeringais, pel- 
kingais ir 'miškingais plotais. 
Tenai jie negalės naudoti tan 
kų ir sunkvežimių ir, be abe
jonės, jų daugumas atras ka
pus.

BREMEN” GRJŽO
VOKIETIJON

BERLYNAS, gr. 12. — Di
dysis vokiečių keleivinis gar 
laivis “Bremen”, kurs karo 
pradžioje plaukęs iš Ameri
kos pa'sislėpė Murmanske, iš

TEISMAS SUGRIOVĖ 
PADIDINTĄ GAZUI 
RATĄ CHICAGOJ

Prieš trejus metus gazo 
kompanija — Peoples Gas 
Light and Co'ke Co., teismo 
keliu už gazo vartoji'nią pa
didino 15 nuošimčių ratas ir 
visas laikas tai vykdė.

Illinois prekybos komisija 
ir Chicago miestas pereitą va 
sario mėnesį apeliaciniam tei
sme laimėjo bylą prieš kom
paniją. Nuspręsta, kad kom
panija neturi pagrindo gazui 
rata's didinti.

Kompanija, tad kreipės vy- 
riausiąjin Illinoiso- teisman ir 
šis patvirtino apeliacijų teis
mo nuosprendį. 800,(XX) gazo 
vartotojų kompanija turi grą
žinti apie penkis 'milijonus 
dol.

BIRŽELIO MENESI BUS
BEATIFIKAVIMO
IŠKILMĖS

VATIKANAS, gr. 12. 
Beatifikavimo iškilmės 
nuolei motinai Philip,pine
Rose Ducliesne įvyks birže
lio mėnesį.

vie-

VOKIETIJA NEPADEDA 
SUOMIAMS

MASKVA, gr. 12. — Vo- 
tenai laimingai grįžo namo. i kietija formaliai užtikrina
Britų karo laivai tykojo jį sov. Rusiją, kad nacių Vokie- 
nutverti.

ITALIJA NIEKO GERA 
NEMATO T. SĄJUNGOJE
ROMA, gr. 12. — Italija 

visiškai išėjusi iš T. Sąjun
gos. šiandien suėjo lygiai du 
metai, kaip premjeras Musso- 
lini pareiškė Italijon išėjimą 
iš Sąjungos pažymėdamas, 
kad šis tarptautinis politinis 
organas netekęs jokios reikš
mės politinėje arenoje. Taip 
bent ir atrodo.

Nepaisant to, Italija stebi 
Sąjungos žygius prieš sovie
tų Rusiją. Pats Mussolini pa
geidautų, kad sov. Rusija bfl
tų suklupdyta ir Suomija iš
vaduota. Bet čia pareiškiama, 
kmi Sąjunga to negalės pada
ryti. Pasitenkins tik nupeikt
um.

PAKEISTAS MASKVOS
GATVES VARDAS

PARYŽIUS, gr. 12. — Šio 
miesto taryboje iškeltas su
manymas ir reikalavimas mie 

' ste esamą Maskvos gatvę pa- 
| keisti Gelsingforso (Helsin
ki) vardu. Sumanymas pripa
žintas.

Tuo būdu norima pagerbti 
narsiąją Suomija, kuri sekmin

Vokietija imasi priemonių 
blokuoti Britanijos salas

BERLYNAS, gr. 12. —
Vokietija darbuojasi palaips
niui visą Britaniją apjuosti 
jūrinėmis minomis kai geleži
niu grandiniu, pareiškiama 
nacių viršūnėse. Ir netoli tas 
laikas, kai Vokietija galės 
drąsiai paskelbti pasauliui, 
kad britų salos yra karo zo
noje ir su jomis susisiekimas 
yra pavojingas. Šią karo zo
ną nužymės ne tik minos, bet 
ir povandeniniai laivai. Ir jū
riniai lėktuvai prisijungs prie 
Britanijos izoliavimo.

SUOMIJA AMERIKOJE
ĮSI6YS DUJOKAUKIŲ
AVASHINGTON, gr. 12. — 

Suomių amerikiečių Prekybos 
korporacija tariasi 'su Ameri
kos prekybininkais suomiams 
įsigyti traktorių, motorų, am 
bulansų, guminių lankų ir tam 
panašių daiktų, taip pat du- 
jakaukių.

J. A. Valstybių vyriausybė 
nesipriešina Suomijai įsigyti 
to visa, kadangi tas reikalin
ga žemės ūkiui, o dujakaukės

Tokios nuomonės laikosi na 
ciai. Ir jie dėl to rimtai pla
nuoja ir dirba. Sako, Britani-Į- civiliniams gyventojams 
ja gali sau sveika tęsti karą.
Girdi, tas išeis jos pačios ne
naudai, nes Vokietijai karia
vimo priemonių nepristigs.

Suomiai be kitko jau užsa 
kę 1,000 dujakauikių ark
liams, esamiems karo tarny
boje. Gyvuliai gi nėra karei-

tija nieku būdu nepadeda auo: gai ginasi nuo užpuolusiųjų 
mijai kariauti prieš sovietus. I bolševikų.

MIRE AKTORIUS 
FAIRBANKS, SR.
SANTA MONICA, Cal., gr. 

12. — Staiga mirė žymusis

AVASHINGTON, gr. 9. - 
Buvęs 1936 metais respubli
konų partijos kandidatas į 

M. London

ORAS
tyliųjų ikrutomųjų vaizdų ak prezidentus Alf 
torius Douglas Fairbanks,
Sr., 56 m. amž.

CHTCAGO SRTTTS. — Šian
dien debesuota ir šalčiau, 

atlankė prez. Rooseveltą Bal-1 Saulė teka 7:10, leidžiasi 
tuose Rūmuose. 4:19.

0BERAMMERGAU 
VAIDINIMAS ATIDĖTAS

OBERAMMERGAU, Ba
varija, gr. 12. — Pranešta kad 
ateinančiais metais čia Vieš
paties Kančios vaidinimas dėl 
ikaro neribotam laikui atidė
tas.

18 ŽUVO ANT
GELEŽINKELIO

BERLYNAS, gr. 12. —
Netoli Linz keleivinis trauki
nys sudaužė autobusą. 18 as
menų žuvo ir 23 kiti sužeista.

viai.
Išaiškinta, kad suomių ka

riuomenė jau aprūpinta du- 
jakaukėmi's, tik civiliniams to 
stinga.

Pranešta, kad to visa Suo
mijai bus skubotai parūpinta.

DANŲ SLAUGES 
SUOMIJAI

KOPENHAGENAS, gr. 12. 
— Daugiau kaip 600 danų 
slaugių pareiškė noro vykti į 
Suomiją su Raudonojo Kry
žiaus ambulansu. Iš jų tik IG 
parinkta.

Tamstos Giminėms ir Drau
gams Geriausia Kalėdų Do
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Katalikų Pažanga Amerikoje

“Rinkimai” Sovietų Rusijoj

Vakarų Ukrainoj ir Vakarų Gudijoj, at
imtoj iš lenkų, bolševikai pravedė ‘ rinki
mus”. Rinkiniai ėjo darniai. Laimėjo bolše
vikai, nes visi balsuotojai balsavo tik už bol
ševikų kandidatus.

Laimėjimas didelis, ar ne?
Bet, palaukit!

Pikti liežuviai kalbėjo ir jie neklydo taip 
kalbėdami, kad. x kitokio kandidatų sąrašo, 
kaip bolševikų, ir nebuvo. Ne ikomunistams 
kandidatuoti griežčiausiai buvo uždrausta. 
Balsuotojai, kad ir labai nenorėjo, turėjo bal
suoti, nes buvo verčiami tai daryti.

Kur tėra tik viena politiška partija, kaip 
Sovietų Rusijoj, Vokietijoj ir Italijoj, rinki
mai nieko nereiškia. Žmonės neturi pasirin
kimo. Jie, lyg gyvulių bandos, varomi į rin
kimų vietas ir verčiami balsuoti už valdžios 
paduotus kandidatus.

Taip buvo ir su, Gudijos ir Ukrainos rin
kimais. Už tat tie rinkimai neturi jokios 
prasmės. Jie ne rinkimai, bet muilinimas 
žmonėms akių. Diktatorių valdomi žmonės 
negali balsuoti. Jie yra vergai. Vergai netu
ri balso, neturi žodžio.

Šie metai Amerikos katalikams yra pažy
mėtini. Minėta dvi labai reikšmingos sukak
tys: 150 metų Amerikos katalikų hierarchi
jos įsteigimo ir Katalikų Universiteto auk
sinis jubiliejus.

Ta proga jo Sventeny’oė Popiežius Pijus 
XII savo laiškuose nuoširdžiai sveikino A- 
merikos vyskupus ir visus tikinčiuosius.

Po 150 metų veikos Jungtinėse Valsty
bėse dabar yra: 20 arkidiecezijų, 91 diece
zija, armijos ir* laivyno diecezija, Rytų Apei
gų Katalikų diecezijos; du kardinolai, 18 ar
kivyskupų, 113 vyskupų; 22,589 dieceziniai 
kunigai, 10,97 vienuoliai kunigai, iž vmo 33,- 
540 kunigų; {13,114 bažnyčių, 5,643 misijos; 
209 seminarijos, kuriose mokosi 16,748 klie
rikai; 181 kolegija vyrams ir 67i kolegijos ir 
akademijos moterims; 1,382 vidurinės mokyk 
los (high schools? ir jose 441,273 mokiniai, 
7,581 parapijų pradžios mokykla su 2,106,- 
970 mokinių; 311 našlaičių prieglaudų su 
32,200 našlaičiais,- 176 senelių namai, 679 
ligoninės. Viso katalikų Jungtinėse Valsty
bėse dabar yra 21,406,507.

Tai. gražus Katalikų Bažnyčios pažangos 
vaizdas Jungtinėse Valstybėse! Jis rodo nuo
latinį Bažnyčios augimą ir skaitlinėmis ir 
darbais. Tai nuopelnas drąsių katalikų tikė
jimo pionierių, kurių daug ir savo gyvybę 
paguldė bedirbdami ir bekovodami už Kata
likų Bažnyčios gerovę.

Pranešama skaudi žinia, kad lapkričio 30 
d. plaučių uždegimu ir širdies liga mirė jau
nas kunigas Antanas Bubąs, kuris vikaravo 
Harrison - Kearney, N. J., lietuvių parapi
joj. Velionis kunigu įšventintas tik 1937 m. 
Tikrai gaila jauno, mūsų visuomenės veiki
mui daug žadėjusio kunigo.

I. Bidrio žodžio, pasakyto gimtai) 3 d.
Bostone, Mass., Koasriato atidarymo 

proga, santrauka
Lietuva, kaip ir kitos ■ dvi monių tobulėjimą, artėja. Lie- 

Baltijos valstybės, yra maža. tuva pagamina vis daugiau ir 
Nedidelė šiandien ir lietuvių daugiau visokių prekių, savo 
tauta. Bet yra ir mažesnių, išdirbinių, pradžioje jie ėjo į 
Yra vėl daug didesnių, bet j artimesnes šalis, o metai į nie- 
savo kultūra neprilygstančių tus, savo gera kokybe pras- 
Lietuvai. Jei mes minime, kad kiną kelią ir į tolimus kraš- 
praeityje Lietuva buvo dide- Į tus. Prieš dešimt metų gal 
lė valstybė, tad tik minėdami j negalvojote, ‘kad čia Anteri- 
faktus, o ne todėl, kad dabar i koje, savo namuose susilauk- 
turėtume pretenzijų tokia vai- Į site lietuviSkų išdirbinių. Da- 
stybe tapti. Šiandien pašau- bar jų ateina už šimtus tūks

“Pravdos” Nusiskundimai

lis tvarkosi kitais pamatais 
ir patyrimai parodo, kad svei
kiau jeigu valstybė vienaly- 
pė, kuo mažiau turi svetimo 
gaivalo, tuo jos piliečiai ir 
valstybės vairuotojai turi ge
resnį vaizdą apie savo šalies 
pajėgumą; patys neapsirinka 
ir kitus neklaidina, šalys gy
vena tikrove, realiu gyveni
mu — o ne kenksminga sva
jone. Pradėję naujai gyventi 
iš nieko, visos trys Baltijos 
valstybės turėjo vienintelį ka
pitalą — tai savo žmonių ra
nkos ir jėga. Ta jėga išmin
tingai pasinaudodami sukūrė 
vertybes ir turtus, betgi ne Ir kultūrintai ryšiai vra svar- 
pavienių asmenų rankose, o ’būs. Štai kodėl Lietuva svar
visuomenės ir valstybės kon-

tančių dolerių į metus. Šiais 
metais Pasaulinėje Parodoje 
New Yorke Lietuva miniatū-

Trečiadienis, <rvuod. 13. 1°"°

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI

•Klausimas. • ‘ Tautiečių ’ ’, 
cicilistų ir kaJševikų pope ro
se dabar eina ergeliai, kas 
turės rūnyti SLA. Balšavikiš- 
kam sleite šitaip rašoma; 
“Ant Prezidento J. K. Mi
liauskas”, “Ant Vice Prezi
dento J. K. Mtužukna” ir 11, 
iki daktaro. Cicilistų sleite

lėtų skambėti šitaip: “ Kandi, 
datas į SLA. prezidentus J. 
K. Miliauskas” ir t. t.

roję parodė jums ir Amerikai ‘ yra ir viena mergina Miku- 
savo šalį, ‘savo šalies išdirbi- žiūtė “Ant Iždo Globėjo”, 
nius. Susidomėjimas buvo di- Ką tas reiškia! Kaip lietu- 
delis. Jei ne dabartinės apy- višlkos šnekos žinovas, prof. 
stovos Europoje, susilauktu- 'Kampininke, prašau man iš- 
mėnte daug didesnės prekių tlumočyti.
apyvartos, abiejų šalių nau- SLA balsuotojas
dai. Nežiūrint tų apystovij Atsakymas. Ne taip, kaip 

misi i ji, tavo rečiau. “Ant”, 
balšavikiškai mislijant, reiš
kia tą; jei J. K. Miliauskas

irprekės ateina, užperkama 
čia vis daugiau. Be to, mes 
turime pasiruošti ir tam lai
kui, kuomet galima bus ne-1 išrūnytų, tai jis būtų prezi- 
kliudomai .prekiauti. Iš ariks- dentas ant SLA, o ant jo pre- 
to išstudijuoti tas gartmybes. ridentu būtų vienas Brūkly.

no, ar Čikagos balšavikų po
nų-redaktorių. Aišku!

Dėl šnekos galiu tik tiek 
pasakyti: kągi padarysi, kad 
lietuviški balšavikai, iš išgąs
čio, jog Suomija užpuolė Sov.

biai vietai, ikaip Bostonas, pa-

Kl&usimas. Girdėjau vieną 
cicilistą šnekant, kad niekas 
jo jau negalėtų padaryti ka
taliku. Jei jau priseitų virsti 
kataliku, tai pirmiausiai, sa
ko, reiktų padaryti operaciją. 
Ar tikrai taip!

Pukisr-Bulris
Atsakymas. Tikrai. Visi ci- 

c i Iri t ai ant tiek pažengę “pa
žangoj” prie bezdžionystės, 
kaiti, norint iš jų padaryti ka
talikus, reiktų pirmiau per
dirbti į žmones — apkapojant 
uodegas ir gaurus.

IRGI MANDAGUS
Vyras pareina vėlai ir sma

giai įkaušęs. Rytą žmona ža
dina jį, kad keltų ir eitų į 
tarnybą.

— Kelkis tu .pirmiau. Aš 
visuomet moterims duodu pir
menybę. (š).

Domisi Enciklikomis
“United States News” leidėjas David Law- 

rence, Vašingtone, stipriu straipsniu ragina 
savo skaitytojus nuodugniai studijuoti popie
žių socialines enciklikas — “Rerum Nova- 
rum” ir ” Quadragesimo Anno”. Jis pataria 
skaitytojams būtinai įsigyti tų enciklikų kny
geles, kurios gaunamos National Catholic 
Welfare Conference centre Vašingtone.

Tikrai geras patarimas. Ir reikia paste
bėti, kad šios dvi popiežių enciklikos socia
liniais klausimais Amerikoje vis darosi po
puliaresnės. Jomis ima domėtis ir nekatali- 
kai, kaip darbininkai, taip ir darbdaviai.

Dubuųue, la., darbininkų laikraščio redak
torius White, labai sužavėtas katalikų su
šaukta konferencija industrinėms problemoms 
rišti, pataria, kad tokios konferencijos būtų 
šaukiamos dažnai ir visuose miestuose. Tose 
konferencijose esą reikalinga supažindinti 
dalyvius su enciklikomis “Rerum Novarum”’ 
ir ” Quadragesimo Anno”. Jo manymu, prie 
to kilnaus ir labai reikalingo sąjūdžio turi 
dėtis ir kitų tikėjimų žmonės.

Ne vieną kartą lietuviškieji komunistų lai
kraščiai drįsta tvirtinti, kad Sovietų Rusi 
joj nėra religijos persekiojimo, kad tikin
tieji ten turi laisvę. Bet tepasi'skaito jie Ru
sijoje valdančios komunistų partijos organą 
“Pravda”, kuriame štai kas rašoma .*

“Dar ir dabar daugelis nesupranta, kad 
antireliginė propaganda yra integralinė 
dalis viso sovietų politinio ir kultūrinio 
auklėjimo. Kai kurie partijos komitetai į 
savo konferencijas neįsiveda jokių anti
religinių dalykų. Komsomolai ir profesinės 
'sąjungos nekreipia dėmesio į tą antireli- 
gįni darbą. Daugelis sovietų laikraščių ne
supranta, kad mūsų krašte antireliginė pro
paganda turi oficialų pagrindą. Švietimo 
komisariato organai neskatina vaikuose an
tireliginio auklėjimo ir dėl to tarp išeinan
čių iš mokyklų daugelis tebeturi religinius 
nusiteikimus. Apylinkių vykdomieji komi
tetai. silpnai teprižiūri vykdymą nuostatų 
liečiančių kultą. Jie toleruoja kai popai

trolėje, kurie ir tarnauja vi-į skyrė savo konsulą, šiandien 
•sos šalies gerovei. Lietuviai, įteikiau pirmam konsului, sa- 
brangindalni savo vieną iš vo kolegai ir draugui, ponui 
seniausių pasaulyje kalbų ir Anthony Shallnni valstybės
(ižiaugdani'esi savo laisve, ne- vėliavų ir viskų, kas surišta net gavo gimtly4 ;nekų.

Lietuviškai tasai ergelisoašykštėjo jos ir mažumoms, su jo nauju titulu ir pasky- 
Tokios vidujinės politikos re- rimu. Lietuvos vėliava, abie- 
fultatus jūs gąlite patirti ir jų valstybių himnams ‘skant- 
Eiandien čia pa|t, Bostone, ta- bant, buvo pakelta prie Kon- 
me pat bankiete. | sula to, tuo pači u Lietuvos Ko-

išorinėje politikoje Lietuva ,n8”,ata8 f* 3au «««»'“! a«- 
stengėsi kooperuoti su visais. da^tas' Nuo 5io tu-
Gerai sugyvena su kaimynais. |rite sav° k®nsul»- Jei' kada 
Ypač tamprius nuoširdžiai P“”®^*®, Pamatysite Borto- 
draugiškus ryšius turi au bro- ne lr ,aane’ a5 sav0 drau»’
liška Latvija it labai draugi- bost®nie®i« neišsižadu. Kėn
ių. Estija. Virš tūkstantis sulatas at8tovau> "e koki, 

grupę, bet visą valstybę, to-metų visos trys tautos gyve
na dabartinėse savo vietose, 
vienodose apystovose atgavo 
savo nepriklausomybes, vie
nodai darbščios ir žengia vie
nu keliu, niekam nekliudo,

dėl jis privalo būti, yra ir bus 
visiems vienodai lygus ir .pri
einamas. Bostono ir apylin
kių lietuviai parodė savo 
džiaugsmą ir Konsulato ati
darymu ir pono Shallnos, kaip

tu-

— Tėte, vaikai mane už
gaulioja...

— Kokiu būdu, sūneli T 
— Vakar jie mane pavadi

no paršu, o šiandie sako kad. 
aš visiškai panašus į tave.

KONTORA PO VANDENIU
• * “D. Telegraph ’ ’ Okeanijos 
korespondentas praneša, kad
Bahamos salų vyriausybė lei
do pastatyti netoli salų van
deny pirmąją pašto įstaigą po 
vandeniu. Šita keista pašto į- 
staiga buvo atidaryta rugpifl- 
čio 16 dieną. Pašto kontora 
tilpo vadinamoje fotosferoje 
— dideliame metaliniame skri
tuly su storais nedūžtančiais 
langais. Šitokia fotosfera ligi 
šiol naudojosi žymus jūros ge
lmių tyrinėtojas Johnas Er
nestas Wiliainsonas, kuris *su 
ja nusileisdavo į jūrų gelmes 
ir įpro stiprius stiklus stebė
davo jūrų gyvenimą, fotogra- 

ir fuodnvo gyvūniją ir stebėda-

pačios išlaiko save, gyvena . .
pagal savo įplaukas, niekur PIn“° k®”’“'®, parinknnu. Jie
raranms nenrašvdamns o ton I,anore.)° svarbų jvykį tin- 

ueeiancų auuų. .Jie „nemoja aa, pupa, J. krt kamai P®min«>- Komitetas su-
tuos nuostatus panaudoja savo naudai. So- Pauu ir užsitarnavusios, kad 8itvgrg -į- „rUDįu
vietų ir partijos spauda nekreipia pakan- JU sugebėjimas savystoviai gy ..... . . . s;oin ivniri«n«iiT iiim« «■<>kaino dėmesio į kovų prieš religijų” liku- venti būtų reaguojamas. ™ ’ "ak «““'»« f P“' 
čius ir biuletenių tuo visai nesidomi... {Jei mūsų valstybė Europoje al. Pas,avo’ a 0 ,8. " . . .. J

“Mes privalome panaudoti visas organi-! yra maža, tai kitaip atrodo v^ls’. ka,P 81andwn- P»»hk- dens paviršiumi fotosfera pa- 
racijas ir jas aprūpinti priešreliginės ko-;Amerikoje. Tenka susitikti su tlf viaiema atminčiai. Tuo jūs al “ P1® »n, i rų a ai ie-

sieni»!WW kontoros antspau
de parašyta: “Jūrų dugnas, 
prie Būnamo salų”. Šitai paš
to agentūrai užsakytos ir spe
cialus markutės, kuriose at
spausdintas Anglijos kara
liaus Jurgio VI profilis. Pir
masis laiškas buvo pasiųstas 
iš jūros gelmių Anglijos ka
raliui Jurgiui VI su praneši
mu, kaip įvyko atidarymo iš
kilmės. Taip pat raportą pa
rašė Bahamų salų gubernato
rius Gearettas J. A. Valsty
bių prezidentui Rooseveltui 
Wiliamsona*s netoli Bahamot 
salų vandeny dirba jau 25 me
tai, bet .pašaliniams žmonėms 
į jūros gelmes su savo fotos
fera leistis jis dabar leido tik 
neseniai pirmą kartą. Jo fc 
tosfera vienoje vietoje nešt 
vi, bet visą laiką kilnojama

A. A. Kun. S. Remeika
Pirmadienį mirė kun. Silvestras Remeika, 

palyginti, dar nesenas žmogus.
Chicagiečiams velionis nedaug tėra žino

mas, nes jis gyveno ir darbavosi Brooklyn. 
N. 7., lietuvių tarpe. Jis daug metų išbuvo 
(nuo 1914 iki 1935) Karalienės Angelų pa
rapijos klebonu, kurioj trumpai administra- 
toriavo f1898 m.) prieš porą mėnesių miręs 
kardinolas Mundelein.

Pernai Karalienės Angelų parapija iškil
mingai minėjo savo auksinį jubiliejų. Vadi
nas, ji yra viena iš seniausiųjų Amerikos 
lietuvių parapijų. Dabar joj sėkmingai kle
bonauja kun. Juozapas Aleksiūnas.

A. a. kuu. S. Remeika vadovavo istoriškai 
Karalienės Angelų parapijai per dvidešimtį 
su viršum metų. Pasitraukė iš klebono pa
reigų dėl nesveikatos. Žmonių jis buvo my
limas, nes buvo linksmo būdo žmogus. Jis 
buvo ir geras lietuvis. Nekartą stambesne 
auka prisidėjo prie mūsų tautos reikalų.

Amžiną atilsį jo sielai suteik, Viešpatie!

vos priemonėmis, kad pagreitintume už- bavo kolegomis, kitų valsty- 
gniaužinią religinių likučių tarp milijonų1 bįy konsulais. Kuomet, jie
darbininkų. Tik tuo būdu 'socialistiškoji vi
suomenė išlaisvins save nuo vieno reakcio
nieriško paveldėjimo, tik tuo būdu pagrei
tės visiškas perėjimas į komunizmą”.
Iš to, kas čia parašyta, aiškiausia galima 

suprasti, kad priešreliginė kova komunistų 
veikimo programoje yra pats svarbiausias 
uždavinys ir dėl to netenka stebėtis, kad So
vietų Rusijoj religija yra žiauriai persekio
jama.

Apie Mūsų Dienraštį
V. Sirvydas, trumpai atpasakojęs “Drau

go” istoriją “Vienybėje”, padarė tokią pas
tabą:

“Trisdešimts metų lietuvių laikraščiui 
sulaukti Amerikoje, reiškia padėti daug 
vargo ir rūpesčio. Todėl visi žurnaliamą 
mylį lietuviai pasveikins mūsų spaudos 
narį, laimingai sulaukusį tokio amžiaus”. 
Be to, rašoma apie mūsų dienraščio redak

cijos personalo padidėjimą ir apie pastangas
dienraštį didinti ir gyvinti.

sužino, kiek, koks skaitlius iš
eivijos iš Lietuvos yra Jung
tinėse Anier. Valstybėse, kaip 
gausūs yra lietuvių susivient T* i n in Qjimai, kiek gausi spauda, tai 
daug didesnių valstybių at
stovai sako — Europoje kas 
kita — bet čia, Amerikoje, 
jūs, kolega, atstovaujate dide
lę tautą.

Tai nieko, kad tik maža da-

visi .parodėte savo meilę Lie- lo metalo vamzdį. Williamso- iš vienos jūros dugno vietos į 
tuvai. Tad jūsų senos tėvynės ,1HS dabar nut.irė į savo “po-kitą. Turėdamas pašto konto- 
vardu prašau priinti* manei vandeninę tvirtovę” leisti pa- rą su telefonu ir telegrafu, 
nuoširdžią padėką kouiite- įžiūrėti ir pašalinius asmenis. Wiliamsonas galės pats pra 
to pirmininkui Ponui Stasiui Tik, žinoma, už tai jis ima a-
Mockui, visiems komiteto na- titinkamą mokestį, kuris ski- 

ir organizacijų atsto- riamas mokslo reikalams.
vams, taip pat ir visiems šio Vanduo prie Bahamo salų 

yra labai vaiskus, todėl čiavakaro dalyviams. Savo drau
gui ir kolegai, naujam kon-j yPat’ ff^' a stebėjimui jūros 
šului, linkiu pasekmingos dar-' vieta: žmonės, nusilei-
buotės.

J. A. Valstybėse gyvena rai
telė tos gausios išeivijos pa- H^nas “,ano Jie «>«
laikė Lietuvos pilietybę, bet 
ryšiai nenutraukti; būdami 
lojalūs šios šalies piliečiais, 
jūs visi pamatuotai ir visai 
natūraliai domitės savo tėvų 
žeme. savo brolių gyvenimu,

rado savo antrą tėvynę ir nau
dojasi globa ir pi. na laisve, 
tad keliu savo taurę už J. A. 
Valstybių klestėjimą ir šios 
šalies vyriausią galvą ir šei
mininką Valstybės Prezidentą

savo tautos kamienu. Ir tų i
ryšių atsiranda vis daugiau Į' - 1 *" ■ ■ ■ -*1
ir daugiau. Jūsų tėvų žemė Kantrybė kenčia, bet tiktai 
stiprėja, per susisiekimo prie- kad ji pergalėtą.

e.,t ‘ .į

) i o

I i

nešti, kaip jūros dugne jau
čiasi jo svečiai. Be to, jis ne
trukus mano iš fotosferos tra
nsliuoti per radiją paskaitas ir 
daryti pranešimus.

dę j jūros gelmes su minėta 
fotosfera, labai gerai mato į- 
vairia's žuvis, jūrų augmeniją, 
didžiules koralines girias, mo
liuskus ir pan. Tačiau, kad 
galėtų dar daugiau patraukti 
smalsuolių į savo fotosferą, 
Wiliantsonas paiprašė vyriau
sybę jam leisti ten įrengti pa
što kontorą, kurioje

Yra žmonių, kurie vos pra
dėjo pirmus tobulybes keliu 
žingsnius, ir jau mano esą 

šventi. Sv. Grigalius.

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yra nuolankumas.

Sv. Jeronimas

Kas norėtų dorybių rinkti 
neturėdamas nuolankumo, bū- 

kiek-ltų panašus į tą, kurs dulkes
vienas turistas jūrų gelmėj 
gali gauti nusipirkti atitin
kamą atvirutę ir ją parašęs 
pasiusi iš jūrų gelmes savie-

i

per vėją neša.

Tegus kitas tave giria, o ne 

tavo paties burna
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$1,500.00 Dovanu Kontestininkams
Lapkričio 19 d. prasidėjo ‘ Draugo” skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj ‘ Draugas” duodu $1,500 DOVANŲ vajaus 

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai

tytojų skaičių.

Pirmoji dovana .............................................................................................. $500.00

Antroji dovana .............................................................................................. $400.00

Trečioji dovana ................................................  $300.00

Ketvirtoji dovana ........ ........................ $200.00
Penktoji dovana...................................................................................................$100.00

Bus ir kitų įvairių dovanų.

Konteste gali dalyvauti visi lietuviai.
šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla 

tinimo vajaus kontestininkus.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.
‘ ‘ Draugo ’ ’ administratorius

LABDARIŲ DIRVA
J

[arapija ir Labdarybė kad s*™ meile nematomam j 
* Dievui turime įrodyti mato-1

Dr. K. Alsenas “Ž. l’r. <mQ Įjrojį0 meile. Tuo būdu iš

t

Mr. and Mrs. James Stillman St. Louis, Mo. teisme su savo trynukais, kuriuos norima iš 
jų paimti, nes Stillmanai “negalį jų išlaikyti”. (Acme telephoto).

■ A .i I'b X.. . .
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Nepamirškite!

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

plačiai rašo apie parapijos at
gimimo kelius ir labdarybės 
veiklos parapijose klausimų 
šiaip paliečia:

—ĮVYKS—
parapijų buvo pašalintas spi 
itualizmo, vienašališko dva 
škumo pavojus. Kas nuolat — 

rūpinasi savo brolio nelaime

Ė

Stiprų vidujinį kilimų ,pa- jr jam įg savo turto pagelb-.
sti, tam nėra pavojaus pra
dėti savo veikimų ant debesį] 
ar užmerkti akis prieš kietų 
gyvenimo realybę. Kas mato 
ir pažįsta Kristų savo bro
liuose, tas gali visiškai atsi
duoti ir eucharistiniam Kris
tui.

rapijinė savijauta gauta per 
praktiška artimo meilės dar
bų, per labdarybę. Nes juk 
labdarybė yra įgyvendintas 
parapijiečių bendravimas. Ba
žnytinė labdarybė iš anksto 
stato sųlygų, kad krikščioniš
kas parapijos bendravimas 
būtų giliai įsišaknijęs sielose.
Pokarinis vargas privertė la
bdarybę milžiniškiems užsi
mojimams, sutelkti visa'? savo 
pajėgas. Tas vargas pabudi
no žmonėse tarpusavio ben
dravimo reikalų, o tuo pačiu 
ir aukos, veiklios artimo mei
lės dvasių. O ši meilė vėl iš 
savo pusės stiprino parapijos 
lendruomenę.

Bendruomenė kiekviename 
lavargėly pažino savo brolį, 

brolyje Kristų, kuriame mes 
risi esame viena. Čionai pri-
inka anie šv. Jono žodžiai,' Veikimas

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS 1
....... -----............—......................... .

Mirė Kun. S. Remeika darbelius: juostas, kaimo dro
žėjų stovylėles ir kitokius į-

Kalėdų Diedukas 
Važiuoja į Oak Forest

Roselando ir apylinkės Drau 
gijų Komitetas važiuoja į 
Oak Forest prieglaudų aplan
kyti lietuvius senelius, sek
madienį, gruodžio .17 d., 1 va
landų po pietų, kur suteiks 
visiems tos prieglaudos įna
miams lietuviams Kalėdų do- ,

a . ~ p-iutes), kuri .vanų. Adomas D.

BROOKLYN, N. Y. — Pra
ėjusį pirmadienį mirė kun. 
Silvestras Remeika, onvęs 
Karalienės Angelų parap. kle
bonas. Laidojamas trečiadie
nį 130 vai. iš Karalienės An
gelų parap. bažnyčios.

Sesuo Marija Kristina - 
Intensyvi Lietuvybės 
Skleidėja

Labdarių 6 Kuopos

vairius daiktus. Be to, moki
na vaikus lietuviškų liaudies 
dainų ir plastinio meno. Vai
kučiai, sako, labai įdomaująs 
visu tuo. K. V.

Gražūs Paveikslai
OMAHA, NEBR. — Broliai 

Motuzai rodė Omahoje labai 
gražius paveikslus gruodžio 3 
d. Labai daug žmonių buvo

PHTLADELPHTA, PA. - brinkę pamatyti jų ir visi 
Pranciškietės vienuolės sesers »)UV0 lnT>ai patenkinti. Įžanga 
Marijos Kristinos (Ginkevi

•v •įsei-

ada Vaikai Bijo 
’riimt Liuosotoją

Kai kurie tėvai nežinodami suerzina 
savo vaikus, dažniausiai nucrasdina 
Juos priverčiant nuryti stipru, neska
nų liuosuotojų jų jaunulėms gerk
lėms. Tai yra klaida — ir tai visai 
[nereikalinga!
Kai jūsų vaikams reikalinga liuosuo
tojas. laimėk jų pasitikėjim:). duo
damas jiems Ex-Iax! Jie tikrai pa
mėgs, nes Ex-I.ax yra gardus, kaip 
Šokoladas. Ir ne vien tik tai, Ex-T.ax 
yra Švelnus liuosuotojas — malonus 
mažyčiams vidurkiams. Jis paliuo- 
suoja vidurius užtikrintai, bet pato
giai. be jokių pilvo skaudėjimų arba 
nusilpimų.
Nepamiršk, kad Ex-Tax yra veiklus 
suaugusiems taip pat ir vaikams. Vi
sose vaistinėse po JOc. ir 25e. dėžu
tės.

Artinantis Kalėdų šventė
ms, kad tos šventės būtų vi
siems linksmos, turtingiems ir 
neturtingiems, kad turtinges
ni galėtų pagelbėti neturtin
giems našlaičiams ir seneliams |Mahanoy City, Pa., Hartford, 
tai Labdariai rengia “bun- Conn., New Britain, Conn., o,

neseniai grizo 
iš Lietuvos, tėvai ir giminės 
gyvena Philadelphia, dėl to 
apie jos darbuotę man nesun
ku sužinoti.

Teko sužinoti, (kad sesuo 
Marija Kristina pastaruoju 
laiku jau atlankė Elizabeth, 
N. J., Kearney, N. J., Brook
lyn, N. Y., Maspeth, N. Y.,

rai’gokitks PAMeontioji.it vi 
TSISAKYKIT JI PAKBIČIANCIVt 
laminama tik vienas tikras 
'x-bax! Įsidėmėkite raides 
E-X—L-A-X” ant dėžutės ir
kiekvienos plytelės. Kad gau« 
tumėt geras pasekmes reika* 
laukite originallo Ex-bax.

co” party 17 d. gruodžio, Šv. 
Mykolo parapijos svetainėj. 
Pelnas bus sušelpimui netur
tingų šeimynų Kalėdų šven
tėse. Labdariai prašo visus 
atsilankyti į parengimų. Kas 
gali, atnešti dovanėlę ir pri
sidėti p<rie kilnaus Labdarių 
darbo. Labdarys

rašant šių žinių, lankosi Ams- 
terda/m, N. Y., gi iš ten vyks 
į Rocbester, N. Y. V i’? u r lietu
viškose parapijinėse mokyk
lose propaguoja lietuvybės i- 
dėjų: skaito paskaitas upie 
Lietuvų, ragina vaikus gerb
ti lietuvių kalbų ri jų tėvų

buvo 35c. Viena moter« 7

dama iš salės, pasakė, kad 
tokie paveikslai verti pusės 
dolerio įžangos.
Kalėdų programa

Mūši] seselės rengia vaiku
čius Kalėdų programai, kuri 
įvyks gruodžio 17 d., 7:30 v. 
popiet. Tai gražus paprotys. 
Jis primena žmonėms tų di
delę paslaptį — Viešpaties 
Jėzaus gimimo sukaktį.
Dv policmonai

Policijas viršininkas, R. Je- 
psen, paskyrė du lietuvius po- 
licmonais: Stanislovų Šimkų 
ir Stanislovų Petručionį. Ir 
vienas ir kitas yra vedę, labai 
geri jaunikaičiai ir veiklūs 
mūsų parapijoje.

IŠ LATVIJOS 
PADANGES

PHILADELPHIA, PA. — 
Lapkričio 14 d. vienas vietos 
veikėjų gavo laiškų iš Latvi
jos nuo žinomos Amerikoje 
poetė? Joanos Tamašauskai
tės — “Lakštutės”, kuri da
bar Latvijoje (Laukėzų aps
krity) savo vyro ūkyje, kaip 
našlė Joana Ragauskienė gy
vena. Tarp kitko rašo:

“Gerbiamas Viengenti, svei 
kas! Vilnius mūsų! Gerbiama
sis, ačiū už laiškutį ir visas 
Tamstos naujienas, bet tas bu
vo labai seniai, tada, kada dar 
lenkas lietuviui “skūrą” lu
po, kada dar Vilnius merdė
jo lenkų globoj.

“Nežinau, nuo kurio galo 
pradėti rašyti. Juk taip se
niai berašiau. Naujienų nie
ko, arba daug, bet juk Jūs 
geriau viskų žinote. Pas Tam
stas ir laikraščiai ir radio 
randa'?, o mes nieko neturi
me. Man brolis Amerikoip iš
rašė vienų laikraštį, bet kol 
ateina, tai jau senos žinios.
“Labai norėčiau žinoti, kaip 

Amerikos lietuviai atsinešė, 
kai Lietuva atgavo Vilnių! 
Dar suprantama ne galas, bet 
lenkus Dievas nubaudė už jų 
prakeiktų puikybę. Sakytum, 
kad iš didžiųjų luotmo būtų 
prisiėdę puikybės, bet kur 
tau; ne! Ir darbininkai, ir 
biednuomenė ir toji buvo to
kia. Kaip tik pakalbinsi kokį 
nors lenkų, tai tau ir vambri-1 
na, kad jų ir praeitis ir da

SAUSIO-JANUARY 21 D., 1940 METAIS

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

šiais kunigais ir prašė užvė- čianis. Bet žinot, su tuo padu
jos, globos. Gi kada Lietuvos 
sargyba 'sutiko juos įsileisti 
Lietuvon, tai tie kunigai perė
jo sienų, o valdininkas, su’i- 
mųstęs, ne; ir pasakęs, kad 
jam garbė neleidžia ieškoti 
prieglaudos pas tuos, kuriuos 
lenkai engė, paėjėjęs kelis ži
ngsnius atgal... nusišovė.

“Na, šiaip ar taip, bet da
bar amerikiečiai siųs aukų nu
kentėjusiems nuo karo viluie-

linimu tai išeina blogai. Čia 
nekalta valdžia, bet komite
tai, kurie yra sudaryti aukas 
išdalinti. Jeigu aš būčiau prie 
valdžios vairo, tai pasisteng
čiau pravesti tų, kad aukų da
lintojai būtų visi tikrai sąži
ningi ir bešališki asmenį. Pa
vyzdžiui, aš Amerikoje būda
ma irgi aukojau nukentėju
sioms nuo didžiojo karo. o 

(Tęsinys 4 pusi.)

NO EXTRA COST 
VITAM I

(CAftOTfNf)

SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OK MCNTMOL —5<>

DABAR—

gimtinę, taip pat rodo pavei
kslus iš Lietuvos ir įvairius Atsiprašė

BRIDGEPORT. — Gruod- daiktelius, kaip lietuvaitės -,l* " 11
.... - j i 11 r Vienas chicagietis, Nelson, i barti'?, ir ateitis; viskas kuotautinj apredalų, klumpes, lie- .. . ... . , ’ . . x. .x -v, A , ėjo Omabos gatve. Jis buvo —1-------- -tuviskų ratelį Įvairius rankų

žio 10 d., įvyko Labdaringos 
Sųjungos 5-tos kuopos prieš- 
metinis susirinkimas. Iš ra
portų paaiškėjo, kad per pe
reitus duetus mūs kuopa įne
šė $400.00 pinigų. Dabnr ižde 
randasi $24.64.

Pirmadienyj - Antradienyj - Trečiadienyj - Ketvirtadienyj 

ir Penktadienyj.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimiiimmiimimimmmmg

♦fanu.*̂SKOLINAM PINIGUS, 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

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

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Sekantiems metams išrinkta 
valdyba iš sekančių asmenų: 
pirm. Jonas Dimša, vice pirm. 
Ona Kazlauskaitė, nut. rašt. 
V. Balanda, fin. rašt. Trumpu- 
lis, iždininkė Uršulė Gudienė,

S j iždo globėjos Petronėlė Jan- 
Ęičiauskaitė ir Juozas Yuknis.

Šv. Onos draugija padarė 
gražų pavyzdį, išrinkdama dvi 
atstoves lankyt Labdarių kuo
pos susirinkimus: Petronėlę 
Jančiauskaitę ir Auksutienę.

Kuopos susirinkimai bus

labai purvinas ir nešė ranko
je naujų “overkotų”. Polic- 
monas paėmė jį į kalėjimų. 
Kitų dienų teisėjas Dan O’- 
Brien, nieko neklausę*?, paso
dino į kalėjimų 7 dienoms. 
Išėjęs iš kalėjimo, Nelson grį
žo į Cbicago ir gavo infor
macijų, fknd jis yra namo Ra- 
vininkas, turi banke pinigų ir 
yra geras žmogus.

Mūsų majoras Dan Butler 
parašė jam laiškų, kuriame

puikiausia, o kiti, tai, tiesiog, 
ne žmonės. Ypač buvo nieki
nami lietuviai. Bet dabar atė
jo laikas atsiskaityti su jais 
ir, tikiu, kad lietuviai tinka
mai su jais sąskaitas ir su
ves. Nora tai dar ne galas. 
Mes gyvename netikri, kų ry
tojus atneš, bet reikėtų lietu
viams pasinaudoti nors tuo 
trumpu laiku, suvesti su jais 
sąskaitas, Hitleris nulaužė 
jiems ragu? ir, kol kiti tokie 
ataugs, truks nemažai laiko. 
Gi dabar visi žino, kų lenkai

PILNAS
MAIŠAS

Leaders’
Geriausios 
’ Rūšies 

Damp Wash

Oriso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vaL vak. Pirmadieniais, Ket
virtadieniais ir Sefitadieniais iki 8:00 vai. vakare.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 s . . ,. - ,
S susirinkimus Sv. Jurgio pa-

pasiuntė Chicagos majorui,
laikomi kas antras sekmadie-'kur'ame ir >. *•<>
nta po imi Sparų. ’ Onegos b™ per kla.

Lankyti Katalikų Akcijos

atsiprašė už klaidų. Taip pat,darg JJe nesidžiang? kftd yrfl

Specialiai!
Mažas Ryšulys — 

10 svarų už 59c!

4 centai po svarų 

viršaus.

JOHN PAKEL, Pres.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillliillllllillllilllllIilIlllIlIilillllilllllllllllllN1

dų nuteistas į kalėjimų.
Vietinis

rapijoj išrinkta: J. Dimša, J. 
Yuknis ir V. Balanda. 1

Labdarys
Visokios nuodėmės pradžia 

yra puikybė. Eccl. X

laisvi, bet tik grobė ir spau
dė prisimynę silpnesnius už sa 
ve. '

“Laike karo, parubežiais, 
sako, buvo visokių atsitikimų, 
pavyzdžiui: pasakoja, kad 
vienas lenkų valdininkas prie 
Lietuvos sienos atėjo su Še-

Pirmadienyj — Antradieny] 
Iki svaru Sl.00 

S centai po svarą vlrteun.

Trečiad., Ketvirtad.. Penklnd. 
iki 30 svanj S 1.00 

centai po svarą viršaus.

LEADER LAUNDRY
PHONE YARDS 4800 Cicero and Berwyn 

ENTERPRISE 3200

4*

PAMeontioji.it


Iš Latvijos Padangės
(•ĮStldi 2 si s^uisdj,)

parvažiavus, išgirdau baisių 
dalykų. 'Pas mūsų aukas: rū
bais, avalyne, ir kitkuom ga
vo ne biednieji, bet turtingie
ji. Komiteto šulas (žinau ir 
kur ir kas) vienoj vietoj yra 
pasakęs: “Argi tai biednieins 
tokie rūbai; čia tik ponattns”.
Tiesiog graudžių atsitikimų 
buvo. O Paugpilėj (Latvijoj) 
komitete buvo lenkai, tai sta
čiai pasakė: “Lietuviams ne
duosime”... lr nedavė nieko.
Tai kad nepasikartotų tokie 
dalykai, reikia gerai pridabo
ti ir komitetų narius.

“Dabar aš iš Tamstos busi
mųjų “marčių” vieną (Regi
ną) išleidau Į Rygos lietuvių 
gimnaziją. Ji šiandien man at
siuntė laišką, kurio vieną pus
lapį čia Tamstai tyčia atsi an
čių, kad matytumėte, ką ir 
mokiniai mano apie Vilnių.
Ro atgavimo Vilniaus, ji jau 
rašė vieną laišką, tai ’.-akė, 
kad jų mokytojai verkė iš
rie irgi verkę. Tai aš rašiau mos šiltos ovacijos, 
jai, kad perankstyvas džiaug
smas.

DRAUGAS

mos lietuvių naujienos 1
RAUDONOSIOS ROŽES SIDABRINIO 

JUBILIEJAUS BANKIETAS
Dalyvavo daug garbingų svečių; iš pirmųjų 

narių belikę tik 14
CICERO. — Gruodžio 3 die- šios svetainės, nė to 

ną prie Lietuvių Liuosybės Cicero, bet buvo būrys atei- 
svetainės renkasi žmonės. Prie | vių ir jų pastangomis suda- 
durų besišypsančios mergaitės!rytas R. R. Klūbas”.

gaisams

•ette Klubas, draugystė Lie- ateikite į parapijos salę. Čia 
uvos Kareivių per savo pinu. Į bus žymių kalbėtojų, kurie 
Antaną Matulį įteikė brangią aiškins svarbius mūsų katali- 
dovaną — sidabrinį plaktuką kų gyvenime reikalus. įžanga 
Tai bus amžina atmintis. Peb dykai.
ka, klūbo narys ir Naujienos1 -----------
dienraštis per redaktorių Gri-! Ketvirtadienio vakare, 7:30 
gaitį sveikina klubą telegra- vai., parapijos salėje, Ameri- 
niomis, o ligonis Leo Shvegz- kcs Lietuvių Katalikių Dūk 
da per savo dukterį pridavė terų Klūbas turės metinį prieš 
raštu sveikinimą. Vienintėlė kalėdinį sočiai. Visos narės

Tračiadiviiis, griūni 1.x. MKli)

segioja svečiams sidabro žen
klus. Salėje ilgiausi stalai, 
papuošti sidabro lapais ir rau
donomis rožėmis, linksta nuo 
valgių. Rengimo komiteto na
riai bėgioja nurodinėdami sve
čiams stalus.

Banketo pradžia
“Our banąuet gcing on”, 

praneša klūbo pirmininkas F. 
Jasutis. Po jo trumpai kalba i 
klūbo sekretorius K. P. De-! 
veikis. Į salę įeina kun. II. J. į

Klūbo gyvavimo pradžia, 
žinoma, buvusi sunki, bet šia
ndie jis “visoj apylinkėj vir-

moteris kalbėjo tai Šametie- 
nė buvusi Lukštienė, o velio
nis Lukštą buvo mylimas vi
sų rožiečių. Prie užbaigos pri
ėjęs prie garsiakalbio pareiš-

dalyvaukite.

T Ar kenčiate nietiejimi 
nudegimą, arba odos ligą 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eesema, išbėrimui, 
spuogus ir kitokias odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c. 31.00.

FF

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Yartb 3146.
VALANDOS: Noo U iU llt 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pipviadieniaia: 2 iki 4 lr 7 ifefl 3 

Šventadieniam: 11 iki 18

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ir akiniu pritaiko
3343 S. Halsted Street.

Kitame sekmadienyje, Šv.
Kazimiero Akad. Rėmėjų sky
rius duos puikią programą

žemo
FOR SIUN IRRITO^IO^S

kia apgailestavimą, jog Mr. Į parapijos salėje, parapijos 
Veterna, miesto kolektorius naudai. Veikalas bus labaiSija narių skaičium ir turtu”. _’ ... ... būti laiku negalėjo, tteike pi

. . ... , ... .... ... . ... mgisi.vą dovaną. Šie klubo na- 1 klubo ateiti tvirtai tiki, jog i . . , . _ .
. . ... . , r, ritu gavo dovanas uz neenn-klubas sulauks auksinio jubi

liejaus”, nors “žinoma aš ir 
mano amžiaus draugai tos lai-1

mą pašalpos .per 20 metų: J. 
Klimas, J. Matukas, A. Rim-

LIETUVIAI DAKTARAI

gražus. Jį išpildys mūsų ar-^ Telefonaa HEMlock 2061

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Ciceru
Antradieniai!, Ketvirtadieniai* dl 

Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte, 2-fl. 7.9 p. Mt.
3147 S. Halsted St, Chicagfi

Pirmadieniais, Trečiadieniai* *- 
Šeėtadieniaia 

Valandos: 3—8 P. 1L
tistės, jaunafmetės rėmėjos,J Rap.

“Dabar, gerbiamas vienge 
liti, rengkitės ateinančią vasi- 
rą aplankyti senelį Vilnių ir 
didvyrių kapus ten”.

Žemiau seka ištrauaos iš 
laiškučio mokinės Rygos gi
mnazijoj, Reginos Ragausky- 
tės:

mės neturėsim, bet mes palik 
sime savo darbus ir jpėdi 
nius”.

Baigdama^ Deveikis

P-nai Gailiai nusipirko na-j 
mą 1434 So. 49th Avė. Malo
nu girdėti, kad vis daugiau 
lietuviai išperka namus nuo

kus, P. Navickas, J. Marazas,
R. Kričiauskas; 11) metų: J.
Draugelis, C. Sirevich, A. Ru- 

j dak, J. Žirgaitis, F. Norbu-į kitataučių. Taip pat Taparau- 
1 ink i, i tas, A. Thomas. J. Balčaitis, skai nusipirko namuką nuo

Vaičūnas, Šv. Antano pavapi-1 kad jaunoji karta pasektų tė-į j. Zaluba, A. Vainoras. P.! kitataučių, 
jos klebonas, kuriam sukelia-Į VU pėdomis ir visados liktų Johnson, J. Lipsky, V. Arbar, 

tautos A. Lang, F. Lang, F. Gudas, 
ir K. P. Deveikis. Iš pirmų-

“ garbingos lietuvių
F. Jasutis sveikina svečius I gentis”, 

ir dėkoja už atsilankymą ir Įvairi programa 
vakaro vedėju pristato K. P.
Deveilkį.

Juo esi didesnis, juo labiau 
žemink save visame ir rasi

Daug vargo pirmieji lietuviai
“Šiandie jūs visi esate mū

sų šventės liudininkai, nes tu
rite sidabro ženklus” — kal
ba Deveikis. Paliesdamas R. 
R. Klūbo įsikūrimą Deveikis

jų klubo tvėrėjų yra likę tik 
Po sekretoriaus kalbos seka 14 draugų, štai jie: Ben Tu- 

sveikininiai, muzikalę progra-! mavįčia, Jonas Kavaliauskas, 
111a ir dainos. Kisielius, J. Baltrušaitis,

Gražiai skambėjo V. Ascila j A. Andrijauskas, J. Krauču- 
ir V. Deveikaitė — duetas, ktus p. Zalatorius, A. Zalato-

malonės pas Dievą. Eccl. III.

j
kuriam akompanavo p. Ski- 
rius. Solo “Onuk’s” Skeveriū- 
tė, prie piano Zi'uierniun. 

Daug gražių linkėjimų savo
‘O, su Vilnium, ta: neper- P®leiftkc, jog lietuviai, Depu- kalboje pareiškia kun. klebo-

rius, A. Mikalojūnas, A. Lau- 
ruška, Leo, Švėgžda, J. Ra
čiūnas, K. Jokubka, V. Vara- 
nauskas. Senas Klūbietis

DON’T
NEGLECT 

A COLD

k
F

anksti apsidžiaugiame. Vil
nius buvo mūsų ir bus! Pas
kutinį kartą jau nedainavo
me: ‘Mes be Vilniaus nenu-

kęsdami rusų priespaudos iš
klydo į laisvąją Ameriką.

Naujam krašte jie turėjo 
daug nukęsti ir kurti visa iš

nas II. J. Vaičūnas.
Vaikinas ir mergaitė groja, Trečiadienio vakare, 7:30 v.

Krūtinės siofjos, kurios gali Išsi
vystyti > nelaimę, pap rastai pa- 
Iciigvv-Ja puvartojus raminančią, 
šUdaitčii} Mustcrole. Musterole nė
ra tiktai moste. Jinai yra “Outin- 
ter-irriUuit.” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima aautl apUekose.

DR, JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

TaL OANal 6969

DR, IVALTER J, PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 West Cermak RoaM
OHSO VALANDOS:

1 — t ir 6:30 — 8:39 TakflM
ir pagal sutartį,

k F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGHOH 
2158 W. CERMAK ROJUI 

Ofiso teL Canal 2346
Ofiao VaL 2—4 ir 7—»

Res. 2305 S. Leavitt St 
Ros teL Canal 0402

rimšini’, kaip paėmė lenkui ĮnauJO 
Vilnių, lai Vilniaus lietuviai 
šaukė: ‘Leiskit mu‘s į Kaunu!’
Bet dabar jie atėjo į Kauną.
Bet jau ne tokie. Dabar atė
jo išbliškę, išbalę ir išbadė
ję. Dabar viską, ką galima iš 
Kauno į Vilnių gabena. Lie
tuva Vilniaus gyventojams 
sudėjo 2 milijonus litų”.

Su virš 25 metai nebuvo

dainuoja ir šoka. Senas poli-1 gruodžio 13 d., Šv. Antano pa
ristas parodė kaip moka vik 1 rapijos salėje įvyks svarbus

visų katalikų susirinkimas 
svarbios prakalbos. Visi, visi

riai mušti “punch bag". Kal-
! l>a Lietuvos Konsulas p. Dauž- 
< vardis. Paliečia išeiviją ir už- 

“Mūsų mokykloje slapta ii-giria R. R. Klūbo darbuotę, 
nko pinigus Vilniaus pasai-, Kalba senatorius A. Macijew-
pos reikalams. Aš irgi daviau 
latą. Mūsų klasėje surinko už 
visus daugiau — 40 lutų. 2 
mokiniai davė po 10 latų”.

K. V.

AV. C. Welch (dešinėj) kaltinamas kaimyno sūnaus išvo
gimu. (Acme telephoto)

1940 METŲ

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi I’o Gražų Paveikslą. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gauna Kalendorius Ikovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30c.

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais.

' Agentai atsišaukite:

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois

ski, miesto prezidentas G. Ste- 
dronsky, asesorius H. Schwar- 
tzel, miesto advokatas J. Skry- 
delevvski, teisėjas Žičkus, dr. 
Yorke, dr. Palutis, dr. Gus- 
sen, J. Keser, Respublikonų 
Totvnsliip Committeenian Jer- 
ry Dolezol, J. Pocius, J. Kim- 
bark, L. Kizas, klūbo advo
katas. Principaliai gražią kal
bą pasakė advokatas Norbert 
Tumavick klūbo narys ir mo
kyklų tarybos sekretorius. 
Skaitlinga grupė buvo atsto
vaujama W. Babičos, A. Pet
kaus, J. S. Krol, J. Stoffel, 
Frank Cbristenson, ir daugy
bė kitų. Iš biznierių Frank 
Danauskas Wastak, Putrimas, 
M. Rodk, V. Conwey, polici
jos seržantas G. Radomski. 
Seka grupės L. L. N. Bendro
vė, C. Y. O., Vyčių 14 kuopa, 
Golden Arrows Klūbas, Lietu-j 
vių Namų Savininkų Klubas, I 
Sun Sėt (lun Club of Cicero, 

^ii dr. Yorke and town offiriais, 
draugystė Šv. Antano, Mef- 
rose Park Mergaičių Klubas, 
Optimistų Klubas,. Masąue-

PAIN IN BACK
MADE HER 
MKEftABLE
X.

Btassed Reliflf
MukIm were to tore 
ahc rould hardly touch i 
tham. Utod Hamlina Wixard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try lt today if your 
mutclea are atiff. tore. achy. Rub lt on t horouah- 
ly. Poal ita paompi. narname action easr ptjn: 
hring aoothinc relief. Pleasant odor. Will not 

Money-back guaranLee at all dn< atneaa.

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMENTr ,r yiuscui-.n «cnk« j-d pain i
RHFUMAtlC PAiei — LUMBAGO

DR. A. JENKSSS
(Lietuvis J

GYDYTOJAS Itt CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutaz.į.
Ofiso telefonas PROspett 6737 
Namų telefonas VIRginla 2421

l'KL. TAKUS 6567

DR. f BANK e. m
(kvlmjinshaa) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

DR. P. J. BEINAR
IBELNAKACgKAHJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
btMMJ So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. - Yards 3956. 
OFISO VALANDOS:

Z iki 4 popioC 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarų.

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

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki fl 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 y. ® 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

telefonas HJBMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YARda 0994 
Rsz. TeL PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

Res. 6968 80. Talman Ava 
ties. TaL GROvahiU 0617
Offics TsL HEMtack 484S

DR J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 iz 7—• vak. 
Katv. iz Nedėliomis sositszH

2423 W. Marąuette Road

TsL YAKds 6921 
Ras.: KBNvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL nuo, 1—3; nuo 6:30—8 ;3fi
756 West 35th Street

JJOjtf PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

i-My MORGičiy

DR. STRIKOLIS
PKY8I0IAN and 8URG10I

4645 So. Ashland Avenue

Oflao TaL VIRgima 0036 
Reaidendjoa tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUI

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

co?
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fctlr rai Savings and Ix>*n InHiinutee Corp., WaMUngtoa, O. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo • v. ryto Iki S v. v. 
Pirmadieni, Ketvirtadieni lr SefitadienĮ nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building QC Loan Association

Joseph F. Gribauskas, Sec'y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

OflSO VALANDOS 1 
Noo 2 iki 4 iz ano 6 iki 8 vaL vak.

Nedėliomis pagal ntaztį. 
Offioa TaL TAM 4787

TaL fBOfliMtUtt

Sa Claremont Ava.
Valandoa 0—10 A. M.

N ėdė Lomia pagal mtartį.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
< >KLAUSYKITE

New City Furiiitiire Mirt
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš utotiea 
WSBC — 1210 kilocyeles.

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

Tai OAKal IUI.

DR. BIEŽIS.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoa: 1—3 popiet br 1—8 v. s.

REZdDENCUA
6631 S. Califomia Avė. 

Telefonai REPublic 7861

Offiee Phone Rea aad Offioa
PBOapaet 1028 8869 S. Leavitt Sk
Vai: Sfl pp. ta 7-8 vak. CANal 07flS

DR. J. 1KOWAR
(K0WAR8KA8) 

•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. Mrd St, Chicago 
ta

Tai OAHal 0267
Rea. TaL PROapact MM

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

Rendenoija 6600 Sa Artesian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiafl 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS, (
DANTISTAS J

4645 So. Ashland Avc.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryko iki 8 vakare
Šaradoj pagal sutartį ___

DR. V. E. SIEDLINSKI
4143 South Archer Av< 

Telefonaa Lafapakta MM
Antzadieaiaia, Katvirtadianiaii t 

Penktadieniai!
4631 Sa Ashland Avė. 

Tai YARda 09M

I



Trečiadienis gruod. 13, 19.39 DRSUGIS

KAS GIRDĖT CHICAGOJE
tf

ROSELANDO ŽINIOS
KRIKŠTYNOS

Sykiu., gruodžio 10 d., įvy
ko krikštynos dantisto Anta
no ir Eleanoros Jokabau&kų 
(Jacobs), dukrelės. Duotas 
vaidas Celleste Carol.

Krikšto tėvais buvo Petras 
•lokubauskas ir Aldona Tu- 
inonis.

.Vakare įvyko šauni puota.
Dalyvavo kleb. kun. J. l’aš-1 
Kauskas, kun. V. Černauskas 
ir kiti, kurie sudarė gražų 
būrelį.

Platina “Draugą”
Pereitų šeštadienį ir sek

madienį JK) Roselandų darba
vosi Bro. Vladas su savo tal
kininkais. Vienur atnaujino
prenumeratų, kitur užrašė j linksmino prie gražios Jack 
naujų. Taipgi pardavė dau-ĮBarry orkestros. 
gelį “Draugo” kalendorių

Dr. Poškos Puota 
Gražiai Pavyko

Dr. Poškos Gedimino ordi
no įteikimo puota, gruodžio 
2-rų dienų, Sherry viešbutyje, 
gražiai pavyko. Svečių buvo 
apie du ši'mtai, tarp kurių ra
dosi tokie pasižymėję žmonės 
kaip konsulas Daužvardis su 
žmona, teisėjas Zūris su žmo
na, Al. G. Kumskis su žilio- 
na, dr. Wiltrakis su žmona, 
red. L. Šimutis, kun. Albavi
čius, kun. Linkus, kun. Va
lančius, A. Nausėdienė, adv. 
K. Savickas ir kiti. Vakarie
nė buvo kuo gardžiausia ir 
visi buvo patenkinti.

Vakarienei užsibaigus, kon
sulas Daužvardis įteikė ordi
nų. Ordinų įteikus, visi pasi-

Sunkiai Serga Vadovaus Marijonų
Šiomis dienomis sunkiai su. Rėmėjų 8-tam Skyriui 

sirgo nuoširdi katalikiškai 
lietuviškojo darbo rėmėja An 
tanina Beinoraitė, pirmosiot 
.Moterų Sų-gos kuopos narė i;
ARI) amžinoji narė.

Beinoraitė serga Šv. Kry 
žiaus ligoninėj, (kambaryj 311.
Bendradarbiai, draugai ir pu 
žystami prašomi atlankyti. R

AAV

Bro. Vladas pareiškė, “kad 
kiekviena katalikiška šeima 
turėtų skaityti (katalikišką 
laikraštį “Draugų.”

įvyko didelis gaisras Stabl 
krautuvėje. Buvo paduotas 
4-11 alarm, nes liepsnos 
gręsė pasiekti ir kitus biznio 
namus. Sudegė daug kalėdi- 

priefnių prekių. Nuostolių pada- 
M.

Didelis Gaisras

Pirmadienio vakare,
113-tos ir Michigan gatvės | ryta suvirš $50,0(X).

tf

Pastovumas —
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta unt 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MOŠŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS’N. NO. 1
3236 South Halsted Street

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

Iš Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimo

T0WN OF LAKE. — Pra
eitų sekmadienį įvyko Mari
jonų Rėmėjų Draugijos 8-to 
skyriaus susirinkimas , kuris 

nebuvo skaitlingas, bet jame 
dalyvavo vienos darbščiausių 
šios parapijos veikėjos. Sus- 
mų atidarė Petronėlė Turs- 
kienė, kviesdama savo sūnų 
Klarensų perskaityti protoko
lų, kuris buvo priimtas. Ma
lonu matyti, Ikad P. Turskie- 
nės sūnus, kuris, rodos, dar 
tik pirmi metai kaip lanko 
aukštesnę mokyklų, bet jau 
pratinamas prie visuomeninių 
darbų. Tai tikrai gražus p- 
nios Turskienės ir jos sūnau's 
Klarenso pavyzdys.

Kadangi šiame susirinkime 
pirmininkas nedalyvavo ir 
jisai pareiškė, kad. dėlei sto
kos laiko negalįs lankyti re- son 
gulini susirinkimų, prašė jį 
paliuosuoti nuo tų pareigi}, 
tai susirinkimas išrinko kitų 
pirmininkę, būtent asmenyje, 
Marijonos Sudeikienės, kuri 
gražia ir nuoširdžia kalba per

“Draugo” Spąstams Masino Fondas
Kadangi su Naujais 1940 Metais “Draugas” išeis kasdien 

padidintas 8 puslapiu 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

PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 

MINTYS

lė angliško vertė 
Kun. Ant. M. Karužiškia

Parengimai
Akad. Rėm. 9 tas skyrius n-

teinantį sekmadienį, gruodžio 
17 d., rengia gražų perstaty
mų, “Šventa Germanu”, Šv.

čių įžangų pavaišysim kava it 
keksais. Be to, bus ir daug 
“dcor-prizes”. Pelnas skiria
mas parapijos naudai. Prašo
me visų atsilankyti. A. P-nė

Saike My lėtinis Mylimųjam: 
“Aš niekad nuo Tavęs nebė
gau, nė nenustojau Tavęs my
lėti, nuo kuda aš Tave paži
nau, nes aš visados buvau Ta
vyje, ties Tavimi ir su Tavi
mi kur tik aš ėjau”. Mylima
sis atsakė: “Nė aš nuo kada 
tu Mane pažinai ir pamylė
jai neužmiršau Tavęs nė sy
kio; niekad aš tavęs nė sykio 
neapgavau arba tau nepristi
gau”.

Tel. Calumet 4118

Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti 
iki $5,000.00 Fedcrallnėje Įstaigoje.

tf

Marijona Sudeikienė, plačiai Antano parapijos salėje, lotli 
žinoma veikėja veik visose vi- *r ^h Ct., 7 vai. vakare, 
suonienės katalikiškose orga
nizacijose, daug dirbusi Baž
nyčios ir Tautos reikalams ir 
abelnai neišsemiamos energi
jos veikėja, kuri savo malo
niu būdu susigyveno begalo 
daug draugių ne vien Town 
of Lake kolonijoje, bet ir Chi
cagoje. P-nia Sudeikienė iš
augino ir išauklėjo nemažų šei 
mynėlę, kurios viena dukrelė 
randasi Šv. Pranciškaus Sese
rų vienuolyne. Taip pat p-nia 
Sudeikienė praeitų vasarų tu
rėjo garbės lankytis Tbonip- 

Conn., kur pamatė Ma
rianapolio Kolegijų, ir, štai, 
matydama didelio reikalo tam 
gražiam tikslui — Tėvų Ma
rijonų kultūrinėm įstaigom, 
reikalų pasidarbuoti, ir stojo 

j šiai kilniai organizacijai į 8-

Šis įspūdingas veikalas bus 
suloštas gabių 9-to skyriaus 
jaunamečių, kurios per ilgų 
laikų rengiasi, kad pavyktų 
šis vakaras kuo puikiausiai. 
Visuomenė yra krečiama at
silankyti ir paremti Akad. 
Rėmėjų kilnų darbų ir tuo 
pačiu smagiai praleisti 'sek
madienio vakarų.

A. Valančienė

MARQUETTE 

Moterų Sąjungos 67-ta kuopa 111.

Šakiečių Darbuote
Laikytame susirinkime lap

kričio 8 d. buvo išduotas ra
portas nuo Šakių vakaro. Pa
sidarbavimu S. Balsiūtės, liko 
$55.90. Tokiu uždarbiu Šakių 
bažnyčios fondas padidėjo 
virš trim šimtais dolerių.

Klūbietės Jokūbaitienė, Ba
lsienė, Diržienė ir Balsiutė 
daug prisidėjo aukomis. Nu
tarta surengti metinį paren
gimų, kuris bus sausio 13 d., 
1D-40 m., Demokratų svetainė-

PARlv. — je, 41808 W. 16th St., Cicero,

Užmušk baimę 
meilę baime.

meile, ne

DON'T BE GREY
grey hair. Ore/ bahr 

atfbae jos look oU and (oal oML 
Tfcy the 'Modern* Method for C«l> 
•stag Hab . .. CLAIROL. Yool

Mo bleaching reqolr*d t* 
•often tbe bair vbon yoa nae 
CLAIKOL. YooTl V*e tho 
en yoor hair-—beautiful, 

color that daba
ae yoa 'voald Bka tn

rengia šį vakarų, tai yra gruo
džio 13 d. “bunco party” Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
svetainėje, 7:30 vai. įžanga |W. Roosevelt Rd. 
35 centai. Bus dovanų kiek
vienam staliukui ir už tų pa

Sekantis susirinkimas bus 
trečiadienio vakarų, gruodžio 
13 d., Antanaičių name, 5033

MOW.
RF A flk

Valdyba

soty Ošini

didelį susirinkusiųjų reikalavimo skyriaus Marijonų Rėmėjų 
mų apsiėmė tas pareigas eiti, 
bet kartu ir prašė visų ma
lonios kooperacijos, kų susi
rinkusios pilnai pažadėjo.
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Religious 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 triumph. 
Third, these cards are distinetly Catliolic, with pic-
• turės and scriptural texts cliosen in full harmony
• witli the true 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 tlie fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to the
• snpport of our missions.

As a Special Premium, wc are including a pro- 
fusely illustrated booklet of tlie life of Bl. Gemma 
Galgani, tlie Passion Flower of Lucca.

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

MISSION PROCURE 

DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

Toliau sekė apskrities raš
tininko pranešimas, iš kurio 
paaiškėjo, kad Marijonų Rė
mėjų seimas įvyks vasario 4 

d., Šv. Antano parapijoj ir ki
ti bėgamieji reikalai. Tuojau 
susirinkimas nusitarė sureng
ti seimo reikalams vakarų, il- 
rinko (komisijų, į kurių įėjo: 
pirm. M. Sudeikienė, P. Turs- 
kienė, E. Gedvilienė, V. Ka- 

tauskienė (kun. Katausko mo
tinėlė), O. Sriubienė ir kitos. 
Iš to jau aišku, kad skyrius 
gražiai gyvuos ir darbuosis.

Taigi, tik reikia palinkėti, 
naujai pirmininkei M. Sudei
kienei gražių Sėkmių vado
vauti skyriui ir kitiems įvai
riems darbams, kurių M. 
Sudeikienei nemažai teko at
likti ir savo ne jaunam am
žiui pergyventi.

Laimingos kloties ir geriau
sių linkėjimų. Apskritys

vadovybę, kaipo pirmininkė, 
ir su pagalba savo malonių 
draugių daug žadanti ateities 
darbuose. Už tai sveikiname 
ir linkime geriausios sveika
tėlės, ištvermės ir Dievo pa
laimos!

MACARONI- 
-AND-CHEESE. 
READY IN 9 MINUTES

a— -S5

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmynų. Jama 

rasite Vlalema Metams Ratnyčios 
Giesmes.

Giesmes tr mualkų patvarkė
Ant. 8. Pociuik

Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — M centai, pri
dedant 1# oentų persiuntimui.

Šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir 

“Draugo,“ ofise, 2334 South Oakley Avenue.

-a

LIETUVI1KAS
MIAOLtUB 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai. I/atuvUkal

Ir lotyniškai, visiems Sekmadla- 
nlami' Ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Giesmė*. Antras pataisytas 
leidimą*. Parašė Kan. A*. Baba- 
llauskaa Stipriais odos virtais,
D RAU O A S^PUlTo O. 

2334 So. Oakley ln, 
Chicago, lllinoia

JONAS ČIVINSKAS

Mirė gruodžio 10 d., 1939 m., 
12:00 vai. popiet, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Mariatnpo- 
lės apskričio ir parapijos, 
Tarpučių kaimo.

Amerikoje išgyveno 26 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Veronikų, po 
tėvais Kasparaitė, 3 sūnus: Jo
nų, Vincentų, marčių Antani
nų, ir Adolfų, 2 dukteris: 
Adelę, žentų Aleksų ir šeimy
nų Mendelių ir Onų, pusbrolį 
Stanislovų, jo žmonų Marijo
nų Blaford tr jų šeimynų, 
sesers vaikus: Kazimierų,
Adelę, Vincentų ir Jonų ir jų 
šeimynas, švogerkų Brigytų 
Kasparaitę ir daug kitų gi
ntų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Dr-jos tr Keistučio Pa- 
šelpinio Kllubo.

Kūnas pašarvotas 2727 
Evergreen Avenue.

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

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

Nuliūdę. Moteris, Sūnai, 
Marti, Dukterys, Žentai, Pus
brolis, Sesers Valkai, švoger- 
ka ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. 
Liuievičiua. Tol. Laf. 3572.

LAIDOTUVIŲ DIREKTOHUS

John F. Eudeikis
UVIAUKLA B DIDflAUlIA LAIDOJIMO JBTAItfA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE D727

TV V lf A T visose
•“ * Chicagos dalyse

Klausykite mAsn radio programo Antradienio tr 
Hettadlenlo rytais 1O.M valandų, tf WHIP stoties (KM.)

Ba rovfln

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestavėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 
ir Paoiimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAPayette 5800

& fesa»e»fcaftnr<MkM»t 
«PUM OsOW«e (ta š*tt

Phone 0000

•ABY. OTD. LAIDOTUVIŲ DIKBKTOBIAI 
KELNER —PRUZIN

Patanavimaa — Moteris petarnaoja
00 W. 16tb Are.

UUDOIUYiy
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMAS AmDULAIlbt DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSEDYKAI

Mm B. Petkus
6834 So. Western Avė. 

GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 

CICero 2109

Ladatricz ir Smai
2314 West 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULlman 1270

S. P. Mažeika
Antaias M. Phillips
1.1. Zūlp
Albert V. Petkus
P. I. Ridikas

4348 So. California a ve.

72Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 8. W«Btern Avė. 

Tel. LAF&yette 8024

8354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419



~~8 CHXTTOXS
Chicagos Lietuvių 
Moterų Klūbo Padėka

Džiugu mums pranešti, kad 
mūsų klūbo rengiama buneo 
party gruod. G d. Dariaus ir 
Girėno svetainėj puikiausiai 
pavyko.

Šiąja proga tariu nuoširdų 
ačiū visoms ir visiems, kurie 
pramogų parėmė savo atsilan
kymu, visiems aukojusiems 
dovanų; lietuvių • raibo sto
tims už garsinimų; dienraš
čiui “Draugui” už talpini'mų 
mūsų korespondentės praneši
mų ir darbšėiajai rengimo ko
misijai, susidedančiai iš seka 
neių klūbo narių: A. Kurai- 
tienės, B. Pivoriūnienės, B. 
Baldwin, P. Strikol, A. Kazi- 
nauskienės, A. Naus j lienės, 
V. Kačinskienės, B. Ambrose, 
Lapinskienės, L. Vanagaitie- 
nės, K. Kliaugienės, F. Brad- 
chulienės, A. Stevens, O. Yo- 
naitienės ir Voidat, kui i visas 
stalų dekoracijas (košeles) pa
dirbdino.

Dėkojame Šv. Kazimiero A- 
^kademijos mokinėms, kurios

“DRAUGO” KONTESTININKŲ 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.

pasipuošusios tautiniais rū- J p Mokytojai Turės 
Imis vaišino sveiius, lai po- Taksus

Kitai’s metais, pirmų kartų, 
14,500 Chieagos mokytojų tu
rės mokėti vadinamuosius įei
gų taksus. Taip pranešė Chi
cagos Mokytojų Unijos pirmi
ninkas J. M. Fewkes.

—--------
Pietinėj Chieagoj 
Gaisras Padarė
$65,000 Nuostolių

Pirmadienio naktį liepsnos 
apėmė Lee Stabl and Co., 
11301 S. Michigan avė., krau
tuvę. Gaisras padaręs $65,000 
nuostolių.

pa
nelės: Florencija Griūnant, 
Glorija Kliauga, Irena Balutis 
ir lf. Baubimas.

Lietuvos konsului P. Dauž- 
vardžiui su ponia ačiū už at
silankymų su suteikta dova
na.

Sutikra pagarba,
Sofija Kelia,

Rengimo K-to pirmininkė

Vyskupas Sheil 
Kalbėjo Denver 
Sanatorijos Šalpos 
Susirinkime

Vakar vakare vysk. B. J. 
Sheil kalbėjo metiniuos Den
ver Sanatorijos žydų džiovi
ninkams šelpti draugijos pie
tuose.

./

Chas. R. Walgreen 
Mirė
Krautuvių magnatas 

mirė po ilgos ligos

Pirmadienio naktį 11 vai. 
mirė Cliarles R. AVallgreen,

Notre Danio universiteto 
prezidentas Very Rev. John 
F. O’ITara paskirtas tituliariu 
Milasos vyskupu. (Aeme tęle- 
plioto)

Chieagoj
F. H. LaGuardia

Ney Yorko majoras La Gu- 
ardia lankosi Chieagoj ir šia-

66 metų išsiplėtusių visoj A-!ndie dalyvauja Chicago Asso-

merikoj vaistinių magnatas. 
Jo vardu vaistinių skaičius 
siekia 500 trisdešimt vienoje 
valstybėje, kurios kasmet da
ro apie $50,000,000 apyvartos.

Pernai rudenį jis visų AVal- 
green Co. tvarkymų pavedė 
savo sūnui Chas 11. AValgreen.

Iš Chicagos Istorijos
Gruodžio 13 d.

1880 — Stephen Forbes iš
rinktas pirmuoju Cook Coun
ty šerifu.

1885 — Pastatyta naujoji 
Central Baptist bažnyčia.

1909 — Majoras Fred A. 
Busse rekomenduoja, kad Mie 
sto Taryba įgaliotų jį pasira
šyti miesto sutikimų dėl Field 
Museuni of Natūrai History 
vietos. Muziejus — M arsimi I 
Field dovana.

Automatiškas... greitas... 
švarus... ekonomiškas !

• Linksmiausiom Kalėdom, duokite Moti
nai patogumus Elektrinio Virimo. Greitu
mo, švarumo ir berūpesnio ypatybės, 'su
taupys jai daug valandų darbo... duos 
jai daugiau laiko kitiems dalykams. Tr 
pečius geriaus pagamins valgius. Valgiai 
bus skanesni — geriau patiks vi'sai šei
mynai, — nes valgiai išvirti natnrališkose 
sultyse.

Elektrinius pečius parduoda elektros prie

taisų dealeriai, reikmenų, rakandų ir de- 

partmentinės krautuvės ir Oommonwealth 

Edison Kompanija.

Virkite su Elektriką

kuris dainavo dešimts metų 
atgal, išpihlė vokalinę prog
ramos dalį labai gražiai. Tos 
jo dainelės taip užinteresavo 
svetimtaučius, kad buvo net 
dvidešimts paklausimų duota 
Radio Stočiai. Valio, Birutės 
.choras; ačiū už tokį gražų 
dainavimų.

Budriko studio orkestrą ge
rai išpildė dainų vainikų, kas 
užėmė dvyliką minučių. Tai 
retenybė girdėti liaudies dai
nas grojant didžiulei simfo
nijos orkestrai.

Makalų istorija kas kartas i 
daros Įdomesnė. Linkėjimai, 
telegramos ir kiti dalykai pa
margino programų. Kitų ne
dėldienį Budriko programa 
bus jau kalėdinė.

Taipgi nepamirškite pasi
klausyti Budriko programos 
ketvirtadienio vakare nuo 7 
iki S vai. iš nulio stoties WII 
FC. Dainuos Moterų choras, 
gros geri akordijonistai ir 
bus kitoki įvairumai. Bus ‘sva
rbūs asmenų ir draugijų pra
nešimai. juokai ir svarbesnės 
žinios. Radio Mylėtojau

ciation of Conimerce susirin-1 
kime. Palmer House. i

RADIO
BUDRIKO RADIO 

VALANDA IR ORO 

TEATRAS

Budriko krautuvės dešimta 
metinė radio programa iš sto
ties AYCFL pavyko labai ge
rai. Tas pats Birutės choras,

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom' lr Kito 
klem Bankietam Sutelktam Pa 

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Tįsiems

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

Tel. Victory 9670

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

£h !■

I

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIŲ
LIETUVIŠKŲ RADIO 
■uin.niull 18 STOTIESPROGRAMŲ kor 10:00 VAL. RYTO W.H.I.P.

Kidneys Muši 
Clean Ouf Acids

Excess Aelds nnd poisonous wastes ln your 
blood are removed chlefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubis or Uiters. And non- 
organic and non-systemic disorders ot the 
Kidneys or Bladder miy cause Oetting Up 
Nights, Nervousness, Leg Pains, Clrcles On- 
,lcr Eyes, Dizzintss, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many suęh 
i ases the dluretlc action of the Doctor’s pr'e- 
ecriptlon t’ystex helps the Kidneys clean out 
Exccss Acids. This plūs the palllatlve work ot 
€j»tex may easily make you feei likę a new 
person in Just a few days. Try Cystex under 
the guarantee oi money back unless com
pletely satistled. Cyatex costs only 3c a dose 
Lt drugglsts aud the guarantee proteets you.

:r

Trt čiaujcnl-, -rrr.nd * o I «>, i<rn

AVEST SIDE. — Marijonų 
Rėmėjų Draugijos 19-to sky
riaus 'susirinkimas įvyks šian
dien, gruodžio 13 d., 7:30 
vai. vak. “Draugo” name, 
2334 So. Oakley Avė. Nuošir
džiai kviečiami visi rėmėjai, 
“Laivo” skaitytojai ir paren
gimo - vakaro, kuris įvyks 
sausio 1 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 tui malonėkite luiku 
ateiti. Valdyba

Švediškas Kūno 

Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

2 Metų Sukaktuvių Išpar
davimas tęsis iki gruodžio 

13 dieną.
Tliermic 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. Tardė 2771 

16 metų patyrimo.

TURTAS VIRS------------ 04,000,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - 275,000.00

Dabar mokam 3yį% už P6" 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD!
FEDERAL f
SAVINGS

And
IX»AN ASSOCIATION 

OP CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

Chartercd by C. S. Government 
SAVINGS FEDERAI.LT 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. Šeštad.: 9 iki 8;0O v( v.

K.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.'s naujus na- 
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio casli {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu gerlaiis| atlyginimą ii 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darai 
paskolas ant naujų lr senų namų, 
anl lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kl*. Ip- 
kllės prie:

JOH N PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Ar Tamstos Vaikas
Susišlapin Lovoj?

Jei taip, tai pamėginkite 
VENETIAN HERB 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

į PAMOKSLŲ I
| Kunigai turėtų įsigyti}
į Vyskupo Petro Pranciš-1 

kaus Būčlo, M.l.C. para-} 

šytą

400 puslapių knygą. 5

Kaina $ 1.75
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

| Chicago, III. |

Listen to and Advertise over
NUHEiarS YlKOSUf RAM

Folk Songe and Motie 
Tambmritza Orchestra

■tottoB WWXX, Rrery 1 to I
(96 S. Clark St., Chieago — Har. SOO8

Standard Cluh
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokia Kainą
TIK $1.00 PT.e« rn 

4-5 Kvortos... 'i®

Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

CLASSIFIED
Parsiduoda arba išmainoma blz- 

biznlavą namą Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininką telefonu — Nevada 
8039.

KONTRAKTO AKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, .skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidlngus 
Apskaičiavimas dykai. — lengvi iš
mokėjimai. Torio Construction Co., 
7518 Sonth Damen Avė. Pbone — 
SEEIey 8583.

PARDAVIMUI NAMAS 
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fletų namą su garadžlum 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 AVest Jaekson Blvd., tele
fonas Nevada 8039.

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas. naujai 
lšdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenue.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

I.KMGVAI8 HMOKJU1MAM

Barskis Furniture House, Ine.
“TH1 Hom or PINK FURNITURE" 8INCB 1804

1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069

_ __ __ __ s r-i

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

PARDAVIMUT NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Jrengta groser
nė: medinis namas. Atsišaukite:
4225 Princeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artvmų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO Ir ONOS DEVEIKVTfiS- 
PUMPITTIENftS (?). kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti 1 dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodviem kunigo Jakaičio iš 
^rjgntlnos^garvežUįjJ^Rluntlnį^.

PARDAVIMUI NAMAI 
▼lenas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chleaco. Dlinols.

PARDAVIMUI NAMAS 
8 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžlus, 11121 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Bergenas.

a POCAHONTAS Mine Run 18 gelauslų mainų? 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau-

lau už toną .............................................. 37 88
ETROI.EUM CARBON COKE. perkant 6 to

nus ar daurlau, tonaa... .17.75. Sales tax ekstra.

FEDERAI.LT

