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TRUMPAI
Rašo dr. K. M

Ketvirtas Jnternacijonalas 
— tai L. Trockio svajonė. .Jis 
ateisiąs, t. y. visuotinė pasau
lio revoliucija, kai tik Jung
tinės Am. Valstybės įsivel- 
siančios j karą.

Trečiasis Internacijonalas 
tai kruvinojo J. Stalino 

vergai. .Ją pilna laisvoj Ame
rikos šalyje. Esamą čia lais
vę išnaudoja, kad ruošiamojo 
.perversmo būdu atimtu Ame
rikos piliečiams laisvę. Tai jų
tikslas.

Nors biautriausiai Stalinas 
elgtųsi su žmonėmis, nors jis 
pulti) nieku nekaltas demo
kratines valstybes, kaip tai
— Suomiją ir kitas, — nie
kad nesulauksite komunistų 
laikrašty tam kruvinam ir 
nežmogiškam darbui papeiki
mo. Visų šalių komunistai 
prisiekia Stalinui. Jų tėvynė
— 'komunistinė Rusija. Jų 
svajonė — pasaulio sumiši
mas. Jų tikslas, — tautų ver
gija.

Kongresmonas Martynas
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Suomiai kovoja Sov. Rusijos žemėje
SĖKMINGAI VERŽIASI 
PETROZAVODSKO LINK

HELSINKIS, gr. 26. — 
Suomių kariuomenė pagaliau 
įsiveržė Rusijos teritorijom

Suomių tikslas yra paimti 
Petrozavodską, svarbią Le
ningrado — Murmansko ge
ležinkelio stotį.

Petrozavodskas yra <)nega 
ežero vakariniam pakrašty*— 
apie 50 mylių tolio nuo Suo
mijos pasienio.
Kadangi sovietai tame fron 

te neturi jokių sustiprintų 
pozicijų, suomiai be didelių 
sunkumų veržiasi pirmyn, nu 
galėdami raudonuosius.

Paėmus Petrozavodską, bū 
tų perkirstas minėtas geležin 
kelis, kuriuo sovietai į šiau
rius savo armijai siunčia gin

klus, amunicijų, kairo medžią 
gą ii' proviziją. Su šio gele
žinkelio pagalba normaliais 
laikais visakuom gali aprū
pinti tik (i divizijas, veikian
čias Arktiko plotuose.

Helsinkis turi žinių, kad 
sovietai į rytinio Suomijos 
fronto kai kurias dalis nu
traukia 15 divizijų daugiau. 
Bet jei sovietai neteks Pet- 
rozavodsko, toms divizijoms 
bus tikrai riestai.

Pranešta, kad be kitko šuo 
mių lakūnai keliose vietose 
toliau šiaurių link nuo Pet- 
irozavodsko suardę Leningra
do — Murmansko geležinke
li*

SOVIETAI APŠAUDO 
VIBORGO MIESTĄ

HELSINKIS, gr. 26. — So 
vietai vakar ir šiandien stam 
bicimis patrankomis apšaudo 
Viborgą (Viipuri). Daug na-

P0PIEŽ1US SUOMIAMS 
KATALIKAMS 

VATIKANAS, gr. 26. —
Dies iškelia švieson tikrai šly-jmų sugriauta, sukelti gaisrai. §ventasįs Tėvas Pijus XTI pa
kščius komunistų pasikėsini
mus prieš esamas Amerikoje 
laisvės. Amerikos komunistai, 
nors oficialiai kai kurie yra 
Amerikos piliečiai, bet fakti- 
nai jie yra Stalino piliečiai. 
Ką Stalinas nurodo, jie turi 
čia daryti. Ką jis daro, — 
privalo girti. Prieš ką Stali
nas kovoja, prieš tą turi ko
voti visi Amerikos -komunis
tai. Jei ne, — susilauks “va
lymo”. Maža komunistų da
lis neatlaikė Stalino bučkio 
su Hitleriu, bet tikrieji ko
munistai tame mato savo vir 
šų. Kas kitiems daro gėdą, 
komunistai tai skaito sau į 
garbę. Mat, ją kita galvose-

Suomių autoritetai baigia 
iš miesto evakuoti visus ci
vilinius.

Normaliais laikais Viborge 
gyveno apie 180,000 žmonių. 
Prieš porą dienų buvo vos 
7,000. Dabar ir šie evakuo
jami.

Bolševikai ir vėl Sumažina 
savo lėktuvų veikimą Suomi
joje ir griebiasi didžiulių pa
trankų.

Lėktuvais kariauti sovie
tams nesiseka. Neturi pakan
kamo skaičiaus išmokslintų 
skridikų. Suomiai daug lėk
tuvų numuša. Tai priežastis, 
kad jie griebiasi patrankų. 
Suomiai sako, jie su tomis 
patrankomis apsidirbsiu.

skyrė žymią (bet nepasakytą) 
sumą Suomijos katalikų šel
pimui.

KOMISARAI MULKINA
RAUDONUOSIUS
VIIPURI, Suomija, gr. 26. 

— Paimti nelaisvėn raudouie 
ji kareiviai pasakoja, kad 
jie kariauja ne prieš 
mius, bet prieš britus.
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Bendruomenės kalėdinė eglaitė Washingtone. Vaizduojamas prezidentas Rooseveltas su savo šeimyna. Prezi
dentui paspaudus mygtuką, eglaitėje sublizgo įvairiaspalviai elektros žiburėliai. - (Acme telephoto).

ITALIJA TAIKOS 
REIKALU JUNGIASI 
SU VATIKANU

VATIKANAS, gr. 26. — čiau susirūpino taikos klausi-

SOVIETU KARIUOMENĖ 
ŠĄLA ARKTIKE
ROVANIEMI, Suomija, ar. 

26. — Suomijos Arktike vie
tomis šaltis yra iki 30 laips
nių žemiau O. Suomiai pap
ratę pakęsti didelius šalčius 
šiltai įsirengę. Bet sovietų ka 
riuomenei yra tikroji nelai
mė.

Arktiko plotuose daugiur 
suomiams" nefėikia kariauti 
su įsiveržusiu priešu. Didelis 
šaltis ir gilus sniegas ištisus 
raudonųjų batai i jonus išklo
ja. Kai kur suomiai randa ba 
talijomis iki vieno kareivio 
sustingusius kaip ragas. Ki
tur raudonieji dėl šalčio krin 
ta ir sustinga susirėmimų lai
ku.

Šaltis nedaro išimties ir so

NACIAI SUVARŽO
ŽYDUS IR LENKUS
LODZ, buvusi Lenkija, gr. 

26. — Naciai pašalino žydus 
ir lenkus iš kokio nors virši
ninkavimo pramonėje ir že
mės ūkyje. Jų vietoje paskir
ti vokiečiai.

Čia gatvėkariuose žydai ir 
lenkai, nepaisant amžiaus ir 
lyties, privalomi savo užim
tas sėdynes užleisti vokie
čiams 'karininkams, jei 
važiuoja gatvėkariais.

Kariuomenės vadovybė ne-

v •šie

Italijos vyriausybė nuspren
dė jungtis su Vatikanu ir 
šiam nuoširdžiai talkininkau
ti siekti taikos pasauly. Be 
taikos klausimo Italijos au
toritetai nusprendė dar ir at
kakliai kovoti prieš komuniz
mą ir jo plitimą.

Sužinota, kad popiežiaus
pritaria šiam civilinių žmo-!valstybinis sekretorius kar- 

karininkai ^inolas Maglione tais reika

8no' vietų karininkams. Bet retai romi. 
kur tenka rasti sušalusį poli-i

Sako, politiniai komisarai 
juos įtikina, kad suomiai Šuo 
mijoje jau seniai sutriuškin
ti ir dabar rusai kariauja m 
britais, kurie užėmę suomių 
vietąi.

tinį komisarą. Ištikus nelai
mei, šie komisarai dumia at
gal į stovyklas ir tenai atkai- 
tina savo nosis.

mų varžymui ir 
vengia gatvėkariais naudotis.

Lenkų su lenkais lenkiška I 
kalba susirašinėjimai uždrau 
sti. Laiškai turi būti vokiš-1 
kai rašomi ir vokai neužda-!

lai's tarėsi su Italijos amba
sadorium Vatikanui Dino Al- 
fieri.

Italijos vyriausybė rini-

mu gavus žinių, kad J. A. 
Valstybių prez. Rooseveltas 
paskyrė savo personalų ats
tovą Vatikanui tikslu bendro 
mis priemonėmis darbuotis 
už taikos grąžinimą pasau
liui.

Popiežiaus Pijaus XII pas
kelbta taikai programa taip 
pat paveikė Italiją dėtis su 
Vatikanu taikos klausimu.

Kai kas spėja, kad premje
ras Mussolinis gal taikos rei
kalu pirmiau susisieks su Hi
tleriu.

MOSCICKIS IŠVYKO 
ŠVEICARIJON

Amerikos laisvių tikrieji 
priešai yra komunistai. M. 
Dies parodė, kad sąmišio kė
limui komunistų partija Ame 
rikoje išleidžia daugiau dvie
jų milijonų dolerių. Jie įsi
kūrė Abraomo Linkolno Bri
gadą. Kur tik sumedžiojo į- 
vairiais gražiais šūkiais pini
gų, k. a, pabėgėliams šelpti 
ir pan. — visa nuvažiavo į 
komunistų partijos kasą, o iš 
ten tie patys pinigai panau
dota revoliucijai rengti Ame
rikoje. Ji neįvyko, bet jos ko 
numintai laukia, ruošiasi.

NELAIMĖS ANT VOKIE
ČIŲ GELEŽINKELIŲ

BERLYNAS, gr. 26. —
Paskutinėmis dienomis ant 
Vokietijos geležinkelių įvyko 
kelios baisios nelaimės susi
daužąs traukiniams. Nacių au 
toritetai sako, kad tai ekono
minės kovos vaisiai.

SUOMIAI SUBOMBAR
DAVO KRONŠTADĄ

HELSINKIS, gr. 26. — Iš
kelta aikštėn*, kad karo pra
džioje suomiai lakūnai 'smar
kiai subombardavo sovietų 
karo laivyno bazę Kronšta- 
dą, netoli Leningrado — Šuo 
mijos įlankoje.

Kalėdų dieną suomiai numušė 
23 raudonųjų lėktuvus

BRITŲ SPAUDA BARASI
DĖL ŽINIŲ TIKRUMO

LONDONAS, gr. 26. — 
Britų spauda gauna daug nu 
sisknndimų, kad vyriausybė 
paduoda daug neteisingų 
nių apie karo eigą.

Kai kurie laikraščiai pra
dėjo tarpusaviai bartis dėl 
žinių, tikrumo. Vieni 'stovi 
vyriausybės pusėje, kiti — 
vyriausybės žinias vadina 
vien propaganda.

BUKAREŠTAS, gr. 26. — 
Rumunijoje internuotam bu
vusios Lenkijos buvu'siam 
prezidentui I. Moscickini ru 
manų autoritetai leido išvyk
ti į Šveicariją^

Moscickis sirguliuoja dėl 
nepakenčiamo jam Rumuni- 

zl" jos klimato. Gydytojai pata
rė vykti kitur.

COOKO APSKRITIS
TURĖS DIDESNES 
IŠLAIDAS

Cook apskrities komisionie- 
rių boardas pripažino 1940 
metams apskrities išlaidas, 
kurios yra didesnės už šių 
metų išlaidas — apie 344,000 
dol. daugiau. Iš viso išlaidų 
numatyta 22,202,961 dol.

Kai 'kurios piliečių organi
zacijos priešinosi išlaidų di
dinimui. Bet tas nepadėjo.

LIETUVOS VALDŽIOS 
RŪPESTINGUMAS 
VILNIAUS KRAŠTUI

VILNIUS, gr. 19. — Sta
tant svarbiausiu savo uždavi
niu rūpintis naujai prijungto 
krašto gerove, ministras pir
mininkas A. Merkys ir minis
trai: Musteikis, Skučas, Gal
vanauskas, Masiliūnas ir Ta
mošaitis atvyko į Vilnių, 
kad vietoje nuodugniai susi
pažinti ir patirti, kaip atsi-

Aiškinta, kad mažesnės išlai- liepė visos valdžios pa'stan-

Komitetas neatversite, nes 
jis fanatikas; jam nereik gal
voti. Už jį galvoja Stalinas. 
Kas gi pats ima galvot ir 
teisti, — greit galvos neten 
ka. Todėl jie taip glaudžiai 
laikosi.

Remkite Savuosius 
Biznierius

HELSINKIS, gr. 26. —
Kalėdų dieną raudonųjų la
kūnai buvo apnykę visą Suo
mijos pietinę dalį. Bombar
duota daugiausia mažesnieji 
miesteliai ir sodybos.

Raudonieji dažnai vengia 
didesniųjų miestų, nes jie 
vaišinami priešlėktuvinėmis 
patrankomis.

Nežiūrint jų to negudraus 
išsisukinėjimo, suomiai Kalė-

domis nutrenkė net 23 'sovie
tų lėktuvus. Tai didelis rau
doniesiems minusas.

Karelijos tarjflry šiandien 
suomiai daugiau kaip 700 rau
donųjų išklojo jiems bandant 
persikelti per Suvanto upę ir 
prisiartinti arčiau Mannerhei- 
mo tvirtovių linijos.

Lieksa bare suomiai sunai
kino 20 raudonųjų sunkveži
mių su amunicija ir proviziją.

AREŠTUOTA 14 
KOMUNISTŲ
PARYŽIUS, gr. 26. -

Prancūzijoje kampanija prieš 
komunistus ir toliau vykdo
ma. Šiandien čia areštuota 14 
raudonųjų.

NELAIMES AMERIKOJE
WASHTNOTON, gr. 26. - 

Kalėdų šventėmis visoj šaly 
žuvo 633 asmenys įvairiose 
nelaimėse. Iš to skaičiaus a-

PANAIKINTOS LENKŲ 
ORGANIZACIJOS

VARŠUVA, gr. 26. — Vo
kiečių okupuotoj Lenkijoj už 
darytos ir panaikintos visos 
lenkų organizacijos. Taip pat 
uždarytas Varšuvos univer
sitetas. Lenkų ir žydų turtin
gos veikalais bibliotekos iš
vežtos į Vokietiją. Susisieki
mų priemonės okupuotoj Len 
kijo,j visiškai suirusios.

dos gali apskritį įvesti “ban 
krfltan”.

ČEKŲ ATSTOVAS APLEI
DO MASKVĄ
MASKVA, gr. 26. — Če

koslovakijos atstovas sov. 
Rusijai Zdanek Fierlinger 
pagaliau apleido Maskvą, 
kai jam pasakyta, kad sov. 
Rusija toliau neturi reikalo 
rūpintis čekų valstybės at
gaivinimu. Iki šioliai čekai 
buvo kitokios nuomonės.

gos atgaivinti kraštą ir ką 
dar reikia ir galima padaryti 
tąja kryptimi.

KALĖDŲ DIENA VAKA
RINIAM FRONTE

BERLYNAS, gr. 26 — Ka
lėdų diena vakariniam fronte 
ramiai praleista. Nė viena 
kuri pusė nesukėlė kokių 
nors atakų. Vietomis karei
viai giedojo kalėdines gies
mes.

ŽŪVA DAUGIAU BRITŲ 
NEI PRANCŪZŲ

LONDONAS, gr. 26. — Iš
keliama aikštėn, kad iki šio- kelerius metus Ispanija
liai šiame kare britų dauginu 
žūsta nei prancūzų. Britų dau

pie 418 žuvo nuo automobilių, gumas žūsta jūrose.

ISPANIJA LAISVAI 
ŠVENTE KALĖDAS
MADRIDAS, gr. 26. — T 

šias
Kalėdas tikrai, dievotai ir lai 
svai atšventė dėka raudonųjų 
gaivalų išnykimui.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — De

besuota; maža temperatūros 
atmaina.

Saulė 
4:25.

tekn 7:17, leidžiasi
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Nuk Lietniai Katinai Pasatoja

Popiežius ir taika

Katalikų Bažnyčia visada rūpinosi pasau
lio taika. Kad tai įrodyti užtektų suminėti 
tris paskutiniuosius popiežius — Benediktų 
XV, Pijų XI ir dabartinį Pijų XII. Jie visi 
darė rimtų žygių, kad sulaikyti tautas nuo 
pražūtingų karų, o kilus karams, stengėsi 
vesti kariaujančias valstybes prie taiKcs.

Labai gerai atsimename, kiek daug rūpi
nosi Jo šventenybė Popiežius Pijus XII, kad 
sulaikyti valstybes nuo dabartinio Europos 
karo. Tiesa, Popiežiaus pastangoms nepavy
ko, karas užsiliepsnojo, bet tai ne Jo kaltė. 
Tautų vadams pritrūko geros valios, jų iš
didumas neleido suvažiuoti į vienų vietų, 
susėsti pne bendro stalo ir ramiu, kultūrin-

Tuo tarpiu savo rimtu žygiu Prezidentas 
nori pasaulio taikai patarnauti. Jis mato, 
kiek daug gražių pastangų deda Šventasis 
Tėvas, k^d pastovių taikų įgyvendinti. Pa- Lenkų karininkas ii lietuvio tvunkų, žiemų — nepakenčiu- 
skirdamas savo asmeninį atstovų, p. Roose- karininko atima obuolius. Iš- mui šalta. Tačiau jeigu ktuis 
veltas neri, kaip ir savo laiške Popiežiui pa- laisvinimas. Lenkų partizanai kalinys naktį užsiklodavo gai-
sisako, kad tas Katalikų Bažnyčios pastan
gas grųžinti pasauliui taikų dar labiau pa
didinti.

Visiems, be abejonės, yra žinoma, kad nei 
Prezidentas Rooseveltas nei jo paskirtas 
personalinis atstovas p. Taylor nėra kata-

atakuoja... kalinius, Litras 
žibalo į nosį

(Tęsinys)

vų antklode, kalėjimo sargy
biniai, kurie vaikščioja tik 
grotomis atskirtuose nuo ka
merų koridoriuose, pradėdavo 
į grotas taip smarkiai daužy-Lenkų Kalėjimo Pragaras 

Papasakoję, kad suimtieji ti raktais, kad sukildavo vi- KLAUSIMAI IR
likai, tačiau matome, kaip giliai jie vertina jur ^prieš teismų būdavo ne- kalėjimas. Ir tai kartoda- ATSAKYMAI
Bažnyčios darbus, vedančius į taikų ir gfi žmoniškai mušami, įvairiai — 

fiziškai ir dvasiškai kankina
mi, — Vilniaus kankiniai grį
žta į laikus nuo suėmimo die
nos.

— Pinnųsias penkias die
nas mušdavo paprastai lazdo
mis, kumštimis, diržais ir ki
tokiais įrankiais, o pankui jau 
prasidėdavo prašmatnesnis 
kankinimas: lazdomis niušda-

rovę.

APŽVALGA
Apie Lenkijos tragediją

“XIX Ceutury and after” žurnale anglų
korespondentas, dalyvavęs Lenkijos ‘kare,
aprašo kai kuriuos įdomius įvykius. Lenkų.
kaiio pajėgumų ir pasiaukojiinų autorius.vo P617 Pa us’ a avo * Pana"
piešia gražiomis spalvomis. • «es vinut<“s lr adatas’ • nos|

įpildavo žibalu, actų ir tt.
Visa atsakomybė už Lenkijos žlugimų yra 

verčiama vadovybei. Daug .ko neaiškaus tu
pėsianti dar iškelti, gal būt, net artimiau
sioji ateitis. Lenkų tauta norinti žinoti, ko
dėl tokia milžiniška ir gerai apmokyta ka
riuomenė turėjusi visų laikų tik trauktis, 
nors ji faktiškai visai nebuvusi sumušta. 
Kodėl nebuvusi suteigta lenkų laukiamoji 
sųjungininkų pagalbai

Taip pat esu neišaiškinta, kodėl lenkų 
lideriai bėgę tuo 'metu, kai lenkų armija vis

gu, žmonišku būdu išrišti tarptautinius gin- į dar didvyriškai tebefcyjį>riešinusi.į Varši 
čus, išlyginti tai, dėl ko kyla nesutikimai ir j vis dar tebesigynusi, kai vyriausybė jau sė

dėjusi Rumunijoje. Nė vienas lenkų darbi
ninkas, nė vienas ūkininkas ir kareivis ne

kas priveda prie kraujo praliejimo.
Jo šventenybė tokių pastangų darė daug. 
Jis ir dabar dirba už taikų.
Tai paaiškėjo iš kalbos, pasakytos kardi

nolams per Kūčias.

palikę savo šalies. Tuo tarpu visa vyriau
sybė suspėjusi laiku palikti Lenkijų. Daugu
mas lerfkų kabineto narių buvę generolai. 
Argi nereikėję jiems būti armijos eilėse! 

Popiežius nurodė penkis taikai reikalin- j ^rgį ne jų pareiga buvusi gintis iki pasku-
gus dalykus. s tiniųjų, kaip jie patys prieš tai įtikinėdavę

Pirmuoju ir svarbiuoju klausimu Jo Sven- i taut%, Lenkų karininkai labai nusiminę ir 
tenybė pastate tai, kad kiekvienai tautai, kai sužinoję, kad vyriausiasis ka-
didelei ar mažai, galingai ar silpnai, būtų t tt,į.uomengs vadas esųs jau užsienyje... Mi-
pripažinta laisvo gyvenimo ir nepriklauso- J -r nnkSAijmjiiAa Unrn

mybės teisė.
Visos pasaulyje tautos turi turėti savo 

vietų, savo teises gyventi savytu, laisvu gy
venimu ir tvarkytis taip, kaip joms geriau
sia tinka. Tų teisių kitoms, mažesnėms tau
toms nenori pripažinti nei Hitleris, nei Sta
linas. Jiedu siekia jas sutriuškinti, paverg
ti. Tai ir iššaukė dabartinį karų ir, visvien, 
nežiūrint kas karų laimės, pastovios taikos 
nebus, jei, kaip Popiežius sako, visoms tau
toms nebus garantuota laisvė ir nepriklau
somybė.

Popiežius nurodo valstybių ginklavimosi 
blogumus, akstinančius į karus; ragina ati
taisyti tarptautinių organizacijų, sudarytų 
taikai palaikyti, klaidas; teisingai rišti tau
tinių mažumų klausimus. Paskutinė, bet la
bai svarbi Popiežiaus Pijaus XII nurodyta 
taikos sųlyga yra, kad valstybių vyrai vi
suose savo darbuose ir žygiuose remtus 
krikščioniškais dėsniais.

Kaip būt gera, jei tautų vadai klausytų 
Kristaus Įpėdininko šventojo Tėvo balso! 
Išnyktų karai, nebūtų tiek daug neteisybės, 
žmonija džiaugtųs lygybe ir dvasine ir me
džiagine gerove.

Svarbus Roosevelto žygis
Kaip žinoma, Jungtinės Amerikos Valsty

bės diplomatinių santykių su Vatikanu ne
palaiko. Jie buvo nutraukti 1870 metais. Tie
sa, Amerikoj gyvena Apaštališkasis Dele
gatas, bet jis nėra skiriamas prie šio krašto 
vyriausybės, bet šiaip tik tarpininkauti tarp 
Vatikano ir Amerikos hierarchijos. Ameri
ka jokio savo atstovo prie Vatikano nelai
kydavo.

Bet, išrodo, kad dalykai šiuo atžvilgiu 
krypsta į geresnę pusę.

Štai, prieš porų dienų Prezidentas Roose 
veltas paskyrė M. C. Taylor 3avo akmeniniu 
atstovu prie Vatikano. Ners tai nereiškia, 
kad tuo jau atnaujinamu santykiai tarp Va
tikano ir Amerikce, tačiau Prezidento pa
darytasis žygis yra labai reikšmingas. Il
gainiui jis gali privesti ir prie atnaujinimo 
diplomatinių santykių.

vosi per naktį tiek kartų,1 
kiek atsirasdavo kalinių, ku-1 Klausimas. , Vienoj mūsų 
rie 'sušalę intinktyviai ant gal P°Per°j skaičiau, kad jau ir 
vos užsitraukdavo anklodę. , balšavikai pradeda tikėti ste-

būklams. Esu: “Šiom dienom 
‘vienbalsiai’ išrenkami vals
tybių prezidentai bei kitokie 
diktatoriai”. Ir sumini Sme
tonų, Hitlerį, Mussolinį. Bet, 
sako. tokie “rinkimai”

“ Atviras Kelias į Anų

Pasaulį ’ ’
Rytais ir vakarais vienais 

baltiniais tekdavo po porų ir 
daugiau valandų laukti išsiri
kiavus, kol ateidavo ipatikrin- , ’ • , . . . 7-a
ti kalėjimo valdininkai. Po1 
tokio laukimo, aišku, gulti vi-, 
si nueidavome taip sušalę, kųd I Atsakymas.

rie

Pvz., Edvardui Meiliūnui į 
nosį supylė laike tardymo vi
sų litrų žibalo. Būdavo ir to
kių, kuriuos nukankindavo 
mirtinai. Tokius paskui kalė
jimo sargai vienutėse pakar
davo ir paskelbdavo, kad pa
tys pasikorė. Žinoma, buvo 
galima patikėti, nes taip kan
kinamas kiek silpnesnis žmo
gus tikrai gali pasikarti.

dantys su dantimis nesusisie
kdavo. Kai kuriuos neklus
nius kalinius šalčiu ir į kapus 
nuvarydavo: tokį neklusnų 
prirakindavo prie stulpo tarp 
dviejų atdari) langų,, atsegio
davo viršutinius ir apatinius 
drabužius ir taip skersvėjy 
palikdavo visų naktį. Žinoma, 
po praleistos tokioje padėtyje 
nakties kaliniui kelias į anų 
pasaulį jau būdavo visiškai

Balšavikas.
Kad balšavi- 

kai tiki tokiems stebuklams, 
senai jau darodyta ant ma
no delno. Tiktai čia jie už
tylėjo didžiausį tos rūšies 
(stebuklų, būtent, kad niekur 
ant svieto nėra tokių “vien
balsių” rinkimų diktatorio, 
kaip Sov. Rusijoj. Paklausk, 
tavorščius, savo, poperos, 
kad paaiškinti šių rokundų: 
jei

įgiančius darbininkus jis 
na! Proletaras
Atsakymas. Ant tavorščiaus 

užmesta balšavikiška meške- 
ris. Tas fondas nėra apgynęs 
jokio darbininko. Jis gina 
tik stambius balšavikų feike- 
rius. Priklodui, Dėdė Šamas 
sugriebė už pakarpos Ameri
kos balšavi'kų pilipotenta 
Browderį, klastavusį paspor- 
tus. Už tai jis gali atsisėsti į 
džėlų. 0 balšavikai šaukia, 
kad kapitalistai nori jį pas
maugti dėl politinių įsitikini- 
mį. Tegul pabando kas Sov. 
Rusijoj suklastuot Stalino 
paspottų — tų pačių minutę 
bus sušaudytas.

g»-

nistrų ir aukščiausios karo vadovybės tarpe 
'kilę nuomonių (skirtumų. Buvę jaučiama, 
kad būtinai reikėtų sudaryti naujų vyriau
sybę su Vitosu ir Nedzialkovskiu priešaky. 
Gen. Sikorskis turėjęs perimti aukščiausių 
armijos vadovybę, nes jie visada buvę lai
komi gabiausiais karo vadais. Tačiau Len
kijos režimas nenorėjęs su jais dalytis val
džios vairu. Išskyrus Varšuvos burmistrų, 
režimas neatlikęs savo pareigų. Karo vado
vybėje kas kartas labiau didėjusi opozicija 
prieš maršalų. Senieji generolai kas kartas 
daugiau nesutikdavę su maršalo planais ir 
greit palenkdavę savo pusėn jaunus gene
rolus, jų tarpe ir karo ministrų gen. Kasp- 
šiekį. Rugsėjo mėn. 10 d. kai kurie genero
lai pradėję veikti savarankiškai. Vieni jų 
todėl, kad negaudavę reikiamų metu įsaky
mų, kiti todėl, kad nesutikdavę Su gauna
mais įsakymais, lygiai kaip nesutikdavę jie 
ir su maršalo politika. Taip, pvz., Varšuva, 
Lvovas ir Modlinas gynęsi savarankiškai, 
nors aukščiausia vadovybė jiems tai uždrau
dusi.

Kartais tardydami atvesda- atviras, nes medicinos prie- 
vavo kunigu aprengtų vienų i žiūros, kaip jau minėta, ne
iš savo budelių, čia pat pra- j buvo iš viso, o tokiems ji bu 

vo visiškai neprieinama.
Už menkiausius nusikalti 

mus grūsdavo į tamsius pože
mius. Čia įmetamam būdavo 
rankos surakinamos už pečių, 
todėl sausos duonos gabalėlį, 
kurį jam, kaip šuniui, numes
davo ant žemės, tekdavo nuo 
purvinų grindų imti tiesiog 
dantimis. Be to, reikia pri
durti, kad ant tų pačių grin
dų tekdavo atlikti ir visus 
gamtinius reikalus...

Jei kartais atvykdavo į ka
lėjimų vizituoti kalinių kokių 
nors labdaringų draugijų ai 
vyriausybės nariai, tai kalėji-

“ Fobija” yra gra'kų žodis 
ir jis reiškia baimę. Psicholo
gai sako, kad beveik kiekvie
nas žmogus turi kokių nors

tokie “rinkimai” kitur' fobi» hain,ę- Valu- ' n,u no 
delno sekantieji turi tokius 
baimes:

nieko neįrodo, tai kų jie įro
do Sov. Rusijoj!

Seniai Taip Reikėjo Kalbėti ,
Latvijos ministras Lietuvai p. Sėja, kal

bėdamas Kaune Latvijos nepriklausomybės 
21 metų paminėjime, tarp 'ko kito, pasakė:

“Šiuo (sunkiu laiku latvių ir lietuvių tau
tos gali viena kitai būti didelė parama. Pa
tys paskutiniojo laiko įvykiai aiškiai rodo, 
kaip glaudžiai mūsų likimas yra susietas ir 
koks bergždžias ir nevaisingas darbas yra 
skirtifmų ieškojimas. Laiko ženklų nestinga. 
Sapienti sat.

“Jau dabar mes turime pagalvoti ir apie 
būsimus laikius. Didieji įvykiai, kurių liudi
ninkais mes esame, be mažiausios abejonės 
iššauks, nors kol kas dar sunkiai apčiuo
piamų, bet gilių permainų tarptautiniame, 
ekonominiame ir socialiniame gyvenime. Ka
rų paseks dar sunkiai nusakomas vertyhių 
•pervertinimas visose gyvenimo srityse. Y- 
pač tarptautiniuose santykiuose permainos 
gali būti tokios plačios, kad prieškarinio 
laiko santvarka ateityje, gal būt, bus vadi-

dėdavo rengti kartuves ir Le
ipdavo atlikti paskutinę išpa
žintį. Atsirasdavo vienas ki
tas silpnesnis, kuris, pa
tikėdavo, kad tai kunigas, 
ir eidavo paskutinės išpažin
ties atlikti. Toks, žinoma, su 
savo išpažintimi ir pats įkliū- 
davo, ir kitus įklampindavo.

Visos kankinimo priemonės 
lenkams buvo geros. Kalėjime 
jie neatsisakydavo ir nuo ti
krų kunigų paslaugos savo 
gyvuliškiems reikalams. Kar
tų prieš Velykas mes, lietu
viai, paprašėme pašaukti lie
tuvį kunigų, nes visi norėjo
me atlikti Velykinę išpažintį.
Tiesa, kunigų atvedė, tik ne 
lietuvį, bet lenkų, kuris pirmo 
jo prie jo priėjusio lietuvio 
klausinėjo ne nuodėmių, bet 
už kų jis sėdi kalėjime. Kai 
pasisakė, kad už veikimų Lie
tuvai, tai kunigas piktai at
kirto:
“Tai ir sėdėk sau sveikas!”
Žinoma, po to išpažintis 

buvo nutraukta, ir mes liku
sieji taip pat be išpažinties 
grįžome į kalėjimo kamoras.

Medicinos aprūpinimo
“Švento Kryžiaus” kalėjime, 
galima sakyti, nebuvo jokio.
Jei kas nueidavo pasiskųsti 
negaluojųs, tam ipareikšdavo:

“Grabo atėjai!...”
Žinoma,-kitų kartų toks ka

linys daugiau medicinos pa
galbos jau ne besikreipdavo, 
nes, be viso kito, už pirmųjį 
kreipimųsi jam gerokai “įpil
davo”.

Žiemų ir vasarų ant vieno 
čiužinio miegodavome po tris 
žmones, nes nebuvo vietų. (3)
gulint ant vieno čiužinio, va- Ir tas laimingas, kurs už 
sarų būdavo nepakenčiamai viltas kovoje kris, jei savo

mo administracija jų akivaiz
doje mums prikergdavo to
kius nusikaltimus, apie ku
riuos mes nebuvome nė sap
navę. Politinį nusikaltėlį at
vaizduodavo žmogžudžiu, ku-

Klausimas. Vakar ‘ $avau 
gromatų, kurioj prašoma au
kot kokiam tai “darbininkų 
gynimo” fondui. Sako, juos 
kapitalistai smaugia. Ar yra 
toks fondas ir kokius smau-

Lenkija Paliko Labai 
Daug Skolų

(XX) Nors patikinamuoju 
laiku Lenkija pati kiek žy
miau rūpinosi investicijomis, 
vis dėlto 42.9 nuoš. įdėtų j 
pramonę kapitalų buvo už
sieninės kilmės. Taip pat gan 
šiai užsienio kapitalų buvo 
investuota ir į kitas ūkio sri
tis. Todėl netenka stebėtis, 
kad Lenkija paliko apie 6,8 
milijardus Z1 skolų, neskai
tant tų, kurios buvo padary
tos karo metu.

Daugiausia užsienio kapita-
. , lų buvo investuota į naftos,ris “savo žmonai perkando , , . .. . .~ ui • x;u , elektros energijos ir kasyklų

(geležies rūdos, kitų metalų.gerklę ir čiulpė jos šiltų krau
jų arba kuris savo motinų su
kapojo į gabalus”...

Tie vyrai galėjo dar daug 
kų pasakoti, tačiau jų piešia
mi vaizdai, juo toliau, juo la
biau tolo ne tik nuo visa to 
kas žmoniška, bet ir nuo pa
čios žmogaus vaizduotės ri
bos... Todėl užtenka: P. K-nas

Aukso Grūdeliai
Yra žmonių, kurie vos pra

dėjo pirmus tobulybes keliu 
žingsnius, ir jau mano esu 
šventi. Sv. Grigalius.

(Sv. Augustinas).
Kas norėtų dorybių rinkti 

neturėdamas nuolankumo, bū
tų panašus į tų, kurs dulkėti 
per vėjų neša.

Sv. Tomas Kempietis

rūdų, druskos) pramonę. Už
sienio 'kapitalų buvo mažiau
sia investuota į maisto pro
duktų ir statybos medžiagų 
pramonę. Į visas pramonės 
šakas buvo investavusi (mil 
Zl): Prancūzija 391, J. A. V. 
27.7, Vokietija 251, Belgija 
181, Šveicarija 104, Angliju 
79, Olandija 50, Švedija 39, 
Čekoslovakija 23, kitos val
stybės 47.

Lenkijos padalinimas kapi
talų atgavimų ypatingai pa
sunkina. Vis dėlto šis klau
simas nebus paliktas šiaip 
sau. Bet sprendimo laukiama 
ne anksčiau, kol įsiviešpataus 
Europoje vėl taika.

narna kaip “ancien regime”. Lengva su
prasti, kad šių persivertimų akivaizdoje Bal
tijos valstybės savo teisėtus reikalus galės 
daug geriau apginti, jeigu jos laikysis drau
ge, tarptautiniame gyvenime stodrtmos kaip 
vienetas. Būtų teisinga, jeigu tuo reikalu

kūnu tapo tiltas kitiems at 
siekti garbės pilis.

A Mickevičiui
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Sandara bankrutfo'dja. 
Balšavikai Trockiofoiiijų. 
Sklokininkai Stalinfobiją. 
Naciai Hitlerfobijų.
Vyrai moterfobijų. 
Moterys peliųfobijų. 
Merginos senmergfohijų.

Jei Lietuva Dievui 
Ištikima bus...

Jei Lietuva Dievui 
Ištikima bu's,

Ji augs ir plėtosis,
Per amžius nežus,

Jeigu Dievų rūstins.
Jo išsižadės,

Tuomet amžinai jau 
Laimės neregės.

Nuo mūs tad priklauso 
Mūsų ateitis,

Mūs tėvynės laimė,
Arba pražūtis.

Dievui tad tarnaukini 
Gryna širdimi,

Su mumis bus Dievas,
Ir mes su Juonį i.

Nieks be Dievo, laimės 
Tikros neatras,

Ir turtus net žemės 
Mirdamas praras.

Seirijų Juozas

Myron C. Taylor, preziden- 
i to Rounevelt asmenis atsto

mes jau laiku ir laisvai paimtunu iniciaty
vų į savo rankas.

“Nors gyvenamasis laikas yra rimtas ir 
pilnas visokių netikėtinumų, tačiau nėra pa- su 8v. Tėvu vgiktų visuotinos 
grindo baimintis ir pasiduoti nevaisingam pasaulio taikos klausimu, 
nusivylimui”. (Aciųe telephoto) >

vas Vatikanui, kad bendrai
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Dėde Kastukas Sako:
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Rašo Nieko 
! Neišmanydamas

T. J. Kučinskas, rašo “Nau
jienose”: “Tokių valkatų 

Jei nori sužinoti, kiek tave Į (bedarbių) Amerikoje yra 
tavo draugas įvertina, reika- virš dešimts milijonų sveikų 
lui esant, paskolink jam pi- ir tvirtų žmonių, norinčių di-
nigų. Geras draugas tų skolą 
greit atmokės. Kitas, turėda-

rbti, bet jie darbo negauna. 
Tai vis vaisiai krikščioniško

mas galimybės nors dalį sko- sios “civilizacijos”, kuri nu
los atmokėti, to nepadarys. 
Jei tu tokio, draugo paprašy
tu grąžinti paskolą, jis už
pyks ir tave apkalbės, pasa
kydamas kitiems, jog tu jį 
spaudi, kaip koksai žydas, ir 
nori atimti nuo jo paskutinį 
duonos kąsnį. Teisingas drau
gas, kuris patarnavimą įver
tina, skolą atmokės žadėtu 

i'ku. Su tokiu tau reikėti] 
'treti artimesnius draugavi

mo ryšius, nes gali į jį įtikė
ti. Teisingas žmogus nepapra
stas dalvkas.

stūmė žmoniją į skurdo bedu
gnę”. Tokias išvada'.? padaro 
T. J. K. po savo fanatiškų 
nuomonės pareiškimų apie kri 
kščionvbę, Šv. Raštą. Evan
gelijos morališkumą, kunigus, 
vienuolius ir visa, kas yra su
siję su religija.

Per depresijos laikus daug 
kas išmoko, kaip išvengti sko
los atmokėjimo. Skolininkai 
gali subankrutuoti, arba už
traukti neteisingas paskolas 
ant savo turto, arba perrašy
ti tą turtą kitiems. Tokius 
žmones mes neskaitom drau
gais, jie yra apgavikai. Už 
tokį pasielgimą jie neturės 
jokio pasitenkinimo, nes są
žinė neduos jiems ramybės. 
Tikras draugas tau skolą at
mokės nors legaliai jis iš to 
gali išsisukti.

Atgauti pinigus nuo skoli
ninko. tau kainuos pinigų. A- 
dvokatas dykai nedirbs. Pa
prastai, jis paims trečdalį pa
skolintų pinigų už patarnavi
mą. Tokios mūsų teisės. Pra-

Aš neliesi u visi] nesąmoni
ngi] tvirtinimų ir neginsiu 
šmeižtų, nes tai kiekvienas 
skaitytojas ‘supras ir netikės, 
nes žino “Naujienų” tenden
ciją juodinti viską', kas liečia 
katalikybę. Negaliu pakęsti 
T. J. K. norą esamo žmoni
jos skurdo primetimą krikš
čioniškajai civilizacijai. Tai 
yra didžiausia nesąmonė, ko
kia bet kada esu skaitės.

Katalikų nuomonę sociali
niu klausimu gali sužinoti iš 
popiežių enciklikų “Rerum 
Novarum” ir “Quadragesimo 
Anno”. Geriau T. J. K. pasi
skaitytų jas ir jų aiškinimus 
remtų mokslininkų, negu nau
dojęsis propagandiniais ko
munistų pamfletais, gatvinė
mis brošiūrėlėmis.

jos skurdo. Priešingai, studi
juodamas sociologijos moks-

radai savo dolerius, bet iš to !1{b radau dau£ faktlb kiek 
gavai pamoką — kitą kartą | krikščionybė yra prisidėjusi 
būsi atsargesnis prie skurdo sumažinimo per

labdarybės ir pašalpinės drau-

Už neatmokėjimą pinigų 
skolininką į kalėjimą nepa
sodinsi. Tai padaro vien tik, 
jei žmonai arba vaikams per
siskyrus vyras neduoda užlai
kymo, arba jei žiauriam au
tomobilio katastrofoj teisėjas 
taip kaltininką nuteisia. Pas
kutiniam atsitikime nukentė- 
jusis turi užmokėti užlaikyk 
mui to kaltininko kalėjime. 
Vedęs žmogus turi teisę pa
silikti dvidešimts dolerių iš 
avaitinės algos ir keturis, ši

ls dolerių savo nejudamo- 
jnrto; likusius gali pasisa- 
ti per teismą už skolą. Su

žinojęs tai, paklausi savęs: ar

Amerikos Jungt. Valstybių prezidentas Santa Clause rolė
je vienoj labdaros draugijoj, AVasliingtone. (Acme teleplioto)

Nepamirškite!

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

— ĮVYKS-

Laimingų 
Naujų Metų!

Šį lietuvių tarpe įprastą 
linkėjimą, kuris dabar skam
ba Kauno ir Vilniaus gatvė
se ir skaitlinguose Lietuvos 
kaimuose, siunčiu per spau
dą broliams ir sesėm*.? Ame
rikoje.

Lietuva, atgavusi Vilnių ir

IŠ TĖVŲ KRAŠTO
SAUSIO-JANUARY 21 D,, 1940 METAIS

Muzikos Naujienos
Baugiau muzikos kūrinių 

ėmė lei'sti ir Šviet. Ministe
rija, tik kiek vengiama pla
tinti ir knygynuose randi tik

vių muzikinį gyvenimą, rei
kalus ir apskritai, nušvies 
vieną kitą lietuvį komooz$to- 
rių. Išėjo ir J. Navalinsko 
“Abituriento bei gimnaziįrt?

SOKOL HALL

jo apylinkes, jaučiasi didžiai dinių paminėtini: komp. Juo-

r,.....
daina” ir Aug. Viliūno dvi- 

pavvzdzius .Iš pastarųjų lei- , , _ , .... . . * balses daineles
2345 South Kedzie Avenue

moraliniai sustiprinta ir jos 
pasiryžimas savo nepriklau
somybę ginti yra atitinkamai 
užsigrūdinęs. Lietuvos kaimy
niški santykiai yra išsiryš
kinę; niekas Lietuvai nebe
turi jokių sąskaitų bepatiek- 
ti, todėl, nepaisydama karo

Sociologijos veikaluose nė
ra tvirtinama, kad religija 
butų prisidėjusi prie ! audinj, kurios kame tai neto

limais gaudžia, Lietuva, pra
kaitą braukydama ir išsijuo-

zo Tallat-Kelpšos vienam bal
sui su fortepijonu •'Septy
nios liaudies dainos” ir kctni- 
poz. Juozo Karoso vienam 
balsui su fortepijonu “Septy
nios liaudies dainos”.

Gražų darbą pradėjo Lie
tuvių Muzikų Draugija, leis
dama “Muzikos Barų” prie
du mūsų kompozitorių muzi
kos kūrinių. Prie kiekvieno 
numerio išeina ,po vieną lei
dinį. Jų išėjo apie dvidešimt,

gydama sau draugingumo ir Į Ia jų pa,sta,rŲ1’ų leidinių pa.
kaimynų tarpe ii plačiame mingtnri: muziko Konrado 
pasaulyje.

susi darbuojasi savo ūkio ir 
kultūros dirvonuose, tuom į-

gijas, (Vincento Be Paul dir- 
ja), steigiant našlaičiams, se
neliams prieglaudas, betur
čiams bendrabučius ir ligo
nines. Gi nė vieno, fakto ne
radau, kad kokia nors socia
listų ar komunistų organiza
cija būtų žymiai prisidėjusi 
prie žmonijos skurdo sušvel
ninimo ar pašalinimo.

Jei T. J. Kučinskas nori, 
gali sužinoti ir ekonomijos 
mokslo nuomonę, dėl bedar
bių skaičiaus didėjimo. Štai 
svarbiausieji bedarbių ir sku
rdo buvimo faktoriai:

1) Stoka darbo jėgos, ekvi-
šios valstybės teisės yra tei-(libriumo ~ nebuvimas tinka- 
singos? ' 'mos lygsvaros tarp darbo pa

klausos. ir pasiūlos.
2) Staigus technikos vysty

masis — mašinos išstumia di
delius skaičius darbininkų iš 
darbo.

3) Kapitalo centralizacija į 
mažesnį savininkų skaičių.

4. žemės turtų ribotumas ir

Po pirmos pamokos skolin
damas pinigus reikalausi sa
vo draugo ir jo žmonos pa
rašo ant judgment notos. Gal 
net reikalausi ir atsakomingo 
biznierio parašo, kad užtik
rintų tą atmok ėjimą. Taip populizacijos augimas pasau-
skolindamas pinigą gali jaus- lyje.
tis, kad tavo draugas gali 

'užsigauti su visais tais for- 
malumnis. Kam jam taip jau-

5) Perdidelis veržimasis į 
miestus, kai milijonai akrų 
žemės dar stovi neišnaudoja-

Lietuvai tenka atstatyti nu-
Kavecko giesmė mišriam cho
rui “Dievo Motina Marija”.

alintą Vilniaus sritį. Lietu-|T Brazif> gieRPlg mišriam
vai tenka maitinti ap<ie 100, 
000 bėglių iš Iienkijos. Tai 
dideli ir nelengvūs darbai. 
Todėl, nuoširdžiai geisdami 
Lietuvai tikrai laimingus 
1940 metus, paremkime jos 
pastangas įvairiais būdais 
kaip kam paraukiau, o prie 
šios progos linkiu Jums vi
siems tikros gerovės saugio
je Dėdės Šamo padangėje.

P. žadeikis,
Lietuvos Atstovas

R) Natūralinės (vietos ir 
gamtos) ir politinės priežaf?- 
tvs.

9) Įvairūs kiti faktoriai.

Juokinga, kai T. J. K. iš
minčiais, autoritetais ir moks- 
lininknis laiko, kaip Mockus 
ir kitu's, kurie be keletos fa
natiškų šūkių ir agitacinių 
frazių daugiau nieko nenusi
manė. A. S.

chorui “Sveika, marių žvaig
ždė”; J. Bielionio liaudies 
dainos, lygių balsų chorui 
“Rugiapiūtės daina” ir “Ve
rpėjos daina” ir J. Naujelio 
pomirtinis kūrinys. “Du pre
liudai”. Numatą šį tą išleis
ti ir vilniečio lietuvio Juliaus 
Siniaus kūrinį. Be to, ir II 
nr. “Muzikos Barų” plačiai 
palies Vilniaus krašto lietu-

Kam V ers ti V aikus 
Imti Neskanų
Liuosuotoją

Kai kurie tėvai daro klaidą, versda
mi savo vaikus Imli neskanų, sargi
nanti vaistą reikiant jiems liuosuo- 
tojo. Vaikas pyksta dėl tokios pa
baudos. Ir tas viskas yra visai ne
reikalinga.
Kada Jilsų valkams reikalingas lluo- 
suotojas, daryk, kaip milijonai mo
dernių molinų daro — duok Jiems 
Ex-L*xl Jums nereikės raginti Jau
nuolius Imti Ex-Iax, dėlto, kad jis 
gardus, kaip skanus Šokoladas. Kas 
dar svarbiau, Ex-I.ax yra Švelnus 
lluosuotojos, tinkąs jautriems, ma
žiems vidurėllama. Jis veikla vidu
rius Švelniai, lengvai, be prievartos 
ir lSsttempimo.
Ex-Ijox yra geras suaugusiems Ir 
vaikams taip pat. Visose vaistinėse 
po 10c Ir 26c.

sės daineles yaikams 
“Brangiajai mamvtef”;

♦
Pedagogų muzikų Jono Šve

do ir Juozo Banaičio muzikos 
vadovėlis vidurinei mokyk
lai “Muzika” dvi pirmosios 
dalys susilaukė po du leidi
nius. Išleido jau ir trečią lei
dimą', liet jau 'vienoje kny
goje, kur sujungtas visų tri
jų klasių kursas. Autoriai 
ruošia spaudai ketvirtosios ir 
penktosios klasės muzikos 
kursą, kur bus išleistas atski
ra knyga. Išėjo iš spaudos 
K. Kavecko biografinis dar
bas apie kompozitorių Nau- 
jelį “Juozo Naujelio- gyveni
mas ir kūryba”. Darbas ilius
truotas ir plačiai nušviečia’.? 
mūsų įžymaus muziko gyve
nimą ir darbus.

WOMEN!
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT Maticil Testo Renei WHY Fiimhs Lytis L Pinkham’s Vepteble Com- 
poond Hes Been Helping Weak. Runtinrn, Nemos Women For Onr Hali A Century!
If you feel tired out, limp, listless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you’re 
losing your boy friends to more at- 
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OF ITI No man likęs a dūli, tired, 
eranky woman.

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If so try famous Lydia E. 

• Pinkham’s Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to help 
digest and assimilate more whole-

some food which your body uses 
directly for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe- 
male functional distress and give you 
joyful bubbling energy that is re- 
fleeted thruout your whole being.

Over 1,000,000 wo«ien have re- 
ported marvelous benefits from 
Pinkham’s Compound. Results 
should deliįht you I Telephone your 
druggist right now for a bottle.

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIFD Skvriuje 
Yra Pigūs Tr Pelningi. Pabandykite.

TOWN OF LAKE

stis, jei jis tikrai atmokėsimi.
skolą? Su pinigais turėsi var-| 6) Stoka socialinių reformų 
go, turėsi pamokos, ir turėsi I (žmonių darbo, darbo valan- 
dangiau draugų. Tokių drau-ldų skaičiaus, ligonių kasų į- 
gų visados gali surasti. Jie' statymo neprnvedimas ir daug 
tave įvertina sulig tavo tur- 'kitų).
to. Suradęs asmenį, kuris tau 7) Gėrybių gamybos, pas- 
skolą kaip žadėta atmoka, pa- kirstymo ir suvartojimo tin- 
daryk iš jo draugą. kamo plano stoka.

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

- įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Salėje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

RAt'fiOKITFM PAMftnntlOJlMVI 
ATKIHAKYKIT JI PAKKICIANėlVt 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! Įsidėmėkite raides 
tumėt geras pasekmes relka- 
“E-X—L-A-X” ant dėžutės Ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau- 
laukite ort"'nallo Ex-Lax.

Vokiečiai SSSR 
Grūdais Nupenės 
2,000,000 Kiaulių

BERLYNAS. E. Vokiečių 
spauda daug rašo apie vokie
čių Sovietų susitarimą, ku
riuo Vokietijai bus pristaty
tas vienas milijonas tonų grū-i 
dų. Laikraščiai pažymi, kad 
nuo 1933 metų ligi 1936 me
tų kasmet į Vokietiją buvo 
importuojama pašarinių grū
dų 1,145 milijonų tonų. Ta
čiau 1937 ir 1938 metais, da
rant atsargas, tas įvežimą-.’ 
žymiai padidėjo ir siekė pus
trečio milijono tonų- Laikraš
čiai pažymi, kad- su vienu 
milijonu tonų grūdų bus ga
lima nupenėti du milijonus 
kiaulių, o Anglija iš viso tu
ri tik 4,5 milijonų kiaulių. 
Kai kurie laikraščiai dabar
tiniame susitarime įžiūri tie
sioginį atsakymą į anglų blo
kadą. Tas atsakymas taip pat 
eina ir per vokiečių ginklų, 
povandeninių laivų ir lėktu
vų veikimą. “Voelkischer Be- 
obachter” pastebi, kad mai
nai tarp vokiečių ir Sovietų 
pasieks tokį dydį, kokio dar 
niekados nėra buvę.

LINKSMŲ SV. KALP.DŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Overlingio
VALYMO, P.ROSINIMO IR TAISYMO SAPA 

4002 So. \Voo<t Street Tel. Virgiui* 1093 Cliieago. III.

THINGS TttAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES
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LABDARIŲ DIRVA
Z'

ŪR2lUOXB
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Trvindienis, gruod. 27, 1939

LIETUVIAI DAKTARAI

•Labdarybė ir jos 

talkininkai

(J tės kalbos santrauka iš 
gruodžio 3 d., Cicero Labda 
rių Sų gos parengime)

Rainiu, normaliu laiku lab
darybės veikia nereikalauja
didelio įtempimo. Organizaci-į kaina 1910
jai žinomi nustatyti ir užsi
brėžti tikslai, pagal kurių

Labdarių centro 

susirinkimas

Labdarių Sujungus centro1 
jniešmetini's susirinkimas į- 
vyks šiandien, 7:30 vai. va
kare, Dievo Apvaizdos par. j 
salėj. Prašomi atvykti visų 
kuopų atstovai, nes bus ren-Į 

m. valdyba ir di- į 
V-bairektoriai.

8 PFICIENT
Uis only ona lavai iaa- 
spoonful to a cup of siftsd

flour Kr .nešt racipe*.

BAKING 
POWDER,

Samepricetočay 
as 48 years ago
25°unces f°r 254
ManufactureJ Vy Vaisinu p«wWev specialiais wke malte naikina būt 
Vairini powder — undsr luparvisian I 

, of espert dienusis of netionalj
r.putatioR.

MILLIONS Of POUNDS HAVE BEtN 
USEO BYOUR GOVERNMENT

veikiama su lyg išgalių. Šiais
laikais lietuviškai visuomenei, 
ypatingai organizuotai visuo
menei tenka daug kuo susi
rūpinti ir darbuotėje pavar
toti tikslias, apgalvotas ir 
net naujas priemones. Dabar 
gyvename laikus, kada Euro
poje didieji Lietuvos kaimy
nai žvangina ginklais su sau 
lygiais ir prieš mažas valsty- 

mūsų

įtakas, nešančias materialį ir 
dvasinį skurdų. Labdarybės 
idėjų vedami sėkmingiau pa- 
šalinsini žmonijos ydas ir va
rgų, panaudodami jų tikra to 
žodžio prasme. Tikros labda
rybės uždaviniai yra ištirti, 
neprileisti ir pašalinti artimo 
dvasinio ir medžiaginio skur
do priežastis. Kovoje su li
gomis medicina pataria nepri-

l 1ETUVIA1 DAKTARAI

Žiema Washingtone

šių, gražiausių kalbų ir kul-' riuomenių eilėse bei vadovy- 
tūrų. Lietuva, šimtmečiais tu- bėse. (Pilsudskis, Kapsukas 
rėdakna donis ir protingus n' k-) Apsižiūrėję, rasime ir 
valdovus, nieko nėra nuskriau-

bes, kada mūsų tėvynėje at-j leisti, vengti susirgimo prie- 
sisėdo neprašyti “g'lobėjai” žasčių. Kovoje su visuomenės 
su tikslu ten pasėti komuniz- blogybėms tenka panašiai va
rno idėjas ir paversti mūsų 
kraštų 'karo lauku, siekdami 
tolimesnių užkariavimo žygiui 
Komunistų programoj seniai 
numatyta savo tvarkų įvesti 
visame pasauly atėjus progai. 
Ta programa šiandien aiškiai 
pildosi. Kotu. “rojaus” išba
ndymui neužteko didelės Ru
sijos, neužtenka užgrųbtos 
Lenkijos dalies, neužteks ir 
kultūringo's šiaurės valstybės 
Suomijos, kame dabar eina 
naujas kraujo liejimas ir vi
sa ko naikinimas. Jų e'kspan-

O.
dovautis
būvį.

ir kelti apleistųjų

Atskirų žmonių 
tautos vyriausios 
nuostolių priežastys yra gir
tybė, ištvirkimas, tikėjimo 
nustojimas ir ištautėjimas. 
Tai visiems aiškios blogybės, 
apie kai kurias iš jų netenka 
plačiai ir įkalbėti. Girtuoklia
vimas suardo žmogaus svei
katų, turtų ir įstumia į var-

ir
vargo

dus. Garbinga jos buvo pra
eitis, garbinga ir dabartis. 
Kad Lietuva nuo svetimų 
daug kentėjo ir yra maža, tas 
jai garbės neatima. Maža tau
ta turi rinkti savo tautiečių, 
o> neprarasti. Istorijos amžiai 
mums davė milžiniSkų nuka
riavimo ir nutautinimo nuos
tolių. Lietuvių kilmės seno
vės prūsai žuvo su viskuo, 
kada vokiečių kryžuočių or- 
idenas XIII šimt. juos nuka
riavo. Nustota prūsų žemių 
ir per ilgų laikų kalbos ir vi
sų tos lietuvių šakos savybių. 
Tas pats atsitiko ir su Klai
pėdos krašto lietuviais. Seno
vėje jie buvo kryžiuočių or-

sija permatoma vis toliau ir 
toliau. Tai ekspansijai dirva 
ruošiama ir čionai. Komunis- 
tų veikla turi didžiausių ir

Apart gelbėjimo girtuoklių ir 
jų šeimų nuo bado, labdary
bės uždavinys yra kovoti il
su alkoholizmo plitimu. Pa- 

paseknungiausia organizacijų , •, ,1 n . o -"i laidumas doroje veda prie
kūno ir sielos suirimo, ardoAmerikoje. Valdžios viršūnė

se ir visų tautų vietos ir iš
eivių organizacijose randasi 
apmokami Sovietų Rusijos 
darbuotojai. Kam tas reika- 

-d ingai Ateičiai!
Išaušus perversmui,

Telefoną* HEMlock 0880

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

Ofiso valandos:

10—12 vai. ryte 
2—4 ir 6 —8 vai- vakare. 
Treėiadieuais ir Sekmadieniais

Susitari ua.

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 13, 

2 iki 4 ir 7 iki 8
Pirmadieniais • 2 iki 4 Ir 7 ikt 

Šventadieniais: 11 iki 13

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DABTI8TAB

1446 So. 49th Court. Cfccn.
Antradieniais, Ketvirtadieniai* a 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 p.
3147 S. Halsted St, Chlcagc

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Telefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą

iganizacijos ir spauda.
Šeimoje motina yra pirmu

tinė ir svarbiausia savo vai
kučių auklėtoja. Ji turi būti 
pasiruošus nuo pat lopšio 
protingai kūdikio kūno ir 
sielos galias ūgdvti ir įkvėp
ti teigiamos įtakos visam gy
venimui. Išmintinga motina 
iš pat pradžios prabila Į kūdi- 

(Tęsinys 5 pusi.)

Anierikoje liet. kilmės “kap
sukų”, dirbančių Maskvos 
naudai!

Gera Amerikoj valstybių 
santvarka nesiima priemonių 
tautos nutautinti. Bet jų švie
timo ir kitos įstaigos taip 
pat nejaučia pareigų sulaiky
ti įvairių tautybių žmones 
nuo ištautėjimo. Tų pareigų 
privalo nešti pati susipratusi 
tauta. Mes lietuviai esame ga
na pamokyti ir nukentėję nuo 
ištautėjimo praeityje. Kad tų 
klaidų nebūtų ateityje, globo
kime savo jaunimų visomis 
mūsų tautos kultūringomis 
priemonėmis: kalba, daina, 
muzika, papročiais ir 1.1.

Šių dienų visuomenės ne
gerovėms ir jų priežastims 
pašalinti į talkų turi ateiti 
šeima, mokykla, bažnyčia, or-

Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos Gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

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

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

DON’T FORGET 
TO SEND THE

MIRACL 
^WHI

DR. A. JENKhiS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo l — 4 ir uuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suca/.į.
Ofiso telefonas PROspctl 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Tel. OANal 6960

0R. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OJ1SO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vukas* 
ir pagal sutartį.

DR. F. C. WINSKUNAS
fHYSICIAN AND SURGBO1 
2158 W. CERMAK BOAD

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P

Res. 2305 S. Leavltt St 
Res tel. Canal 0402

TEL. YARDS 5657

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEOINNKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

_________ ir Pagal Sutarti.________

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

2-troa lubos 
CHICAOO, ILL.
TeL MIDway 2880 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryt.

gų esamų ar būsimų šeinių,
Girtavimo išdavoje seka daug Meno užkariauti, vėliau Prū- 
kitų nusikaltimų ir pasekmių. !sįjos imperijos valdžion pa

tekę išbuvo iki didžiojo karo. 
Kaip Klaipėdos krašto lietu
viai troško savo valdžios ir 
laisvės, kaip šimtmečiais ka
riavo su atėjūnais Kryžiuo
čiais, liet per 700 metų su per
traukomis vokiška dvasia su
gebėjo persisunkti jiems iki 
kaulo! Užtat paskutiniais lai
kais dauguma Klaipėdiškių 
neprisitaikė prie bendros tė- I 
vynės Lietuvos interesų. Tas i 
dalinai prisidėjo prie Klaipė 
dos krašto netekimo. Skaudu, 
kad net kai kurie lietuvių1 
kilmės broliai, į vokiškų kai- J 
lį įlindę, padėjo Hitleriui mū
sų tautos ir pajūrio žemių 
dalis prijungti prie Vokieti
jos. Ištautėjimo žalo® pavyz- į 
džių buvo ir yra Lenkijos vai- ’ 
stybės, rusų carų ir bolševi-: 
kų laikais, kada mūsų ž/mo-

'sugyvenimų šeimoje ir kitos 
žalos padaro asmeniškai ir 
aplinkoje. Tikėjimo netekęs 
žmogus atsipalaidoja nuo kri
kščioniškos dorovės varžtų,

iškyla nepaiso sužinos balso, leng

*

į

A FIAVOR AIL 
ITS 0WN THAT1 

MILLIONS PREFER

vintos, visų padėtį žilių, va
dovai terorui vykdyti. Nieko 
nėra baisesnio ir žiauresnio 
itž tuos vietinius slaptus vil
kus. (Naujas vietas komunis
tams užėmus, jie visur pra
lenkdavo, savo žiaurumais ir 
išdavimais, atėjūnus). Dabar 
jie yra geri, apsimetę, lanko 
jūsų naifius, bruka spaudų, 
traukia į tos rūšies organi
zacijas iškalbingai žadėdami...

Turint visa tai galioje, 
mums reikia atsilaikyti pa
tiems ir veikti savo artimų 
būti atspariu prieš minėtas

DR. P. J. BEINAR
(BEINAJtADSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentwortb 1612.

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

’viau pasiduoda įvairioms pa
gundoms ir nueina slidžiais 
keliais.

lštautėjitnas, t. y. nutoli
mas nuo savo tautos papro
čių, kalbos ir tėvynės meilės 
užgesimas. Ištautėjimo reiški
niai yra nenaudingi ir negar
bingi pačiam ir nuostolis tai 
tautai, iš kurios jis yra ki
lęs. Užmiršti savo tėvynę, 
kaip apleisti savo gimtųjį na
mų ir tėvelius. Ypatingai lie
tuviams nėra išrokavimo atsi
žadėti savo tautybės, turint 
tokių didingų praeitį, seniau-

nės, svetimos įtakos ir išro-! 
kavinių suvilioti, liuoba va-, 
lia atsistodavo savo tėvynės 
priešų pusėje ir net jų ka-

*

m.

ALEX ALESAIISKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

So. Western Avenue
KJEPUBLIO 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ttes. 0958 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvahiU 0017 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliomis snaitana 

2423 W. Marųuette Road

TeL YARda 6821 
Rea: KENirood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DAROME

PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

l)ėt Pirkimo — Pataisymo 
Mo.1, riiizavlmo

Ar Seno Mortglrlo Atmokėjimo

4AV4TV*OUR \

,y»l
INSURED

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

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696
Atstovai:

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW

4/

MACARONK 
-AND-CHEESE. 
<E4Dr !N 9 MINUTES

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIA7 APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed* ral Savinas and Loan Ihmmimi* Corp., U'a.shlngton, D. O.

ST. ANTHONY’S
LITHUANIAN PARISI!

BUILDING & LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49th COURT

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, 8ecretary

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and BURGBOH 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal (atarti. 

Offloa TaL YARda 4787 
Namų TaL PROapaat IBM

Ofiao TeL VIRginia 0036 
Raaidendjofl tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Beudenflija
NS9 So. Olaremoot Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

KLAUSYKITE

New City Fimitn Mart
RADIO PROORAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, « BtotieB 
WSBC — 1210 kilocycle8.

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

mmmkįi ...........................................

Tai OANal 0188.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IB CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—t popiet ir 7—8 v. a

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Talaf oaaa RBPablic 7808

Offiee Phone Rea aad Offiee
PROapaot 1028 8869 S. LaaviU St
Vali 2-4 pp. ir 7-8 vak. GANal 07M

DR. J. J. KŪWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Trečiadieniais ir Hekmadiasuab

Tai OANal 0267
Res. TeL PROspect 0068

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

Reridencija 6600 So. Arteaian Ars. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

0 iki 9 vakare 

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

YaL: nno 8 ryto iki 8 vakaro 
Beredoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEŪLHiSKl
DAIT18TAS

4143 South Archer Avcimm 
Telefonas Lafayette MM 

Antradieaiais, Ketvirtadieniais h
Paaktadiesūais

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Tračiadieniaaa *e

t
r , ,t

0 >
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LABDARIU DIRVA ““dvigubas sukaktuves
Labdarybė ir jos talkininkai

kį gimtąją kalba. Seka jam 
suprantamas pasakas, dainuo
ja dainas, moko mylėti Die
vų, ir tėvynę. Gera trokšda
ma, vaikučius leidžia moky
tis į tokių mokyklų, kuri yra 
patikimiausia šeimos talkini
nkė mokyme ir auklėjime.

Bažnyčios talkininkavimas 
visokeriopam žmonijos labui 
yra toks didelis ir reikšmin
gas, kad aprašyti reikia daug 
•vietos ir laiko. Be to, katali
kams Bažnyčios veikla yra 
žinoma ir brangi, tat jų pa
reiga visais laikais su ja bū- BRIDGEPORT. — Šiandie, 
ti ir palaikyti, kaipo Kris- g-ruojįįo 27 d. Jonas Dimša, 
taus mokslo Atstovybę. plačiai žinomas veikėjas, mi

giais laikais ypatingai sva-įni dvigubas sukaktuves. Šia 
rbu katalikiškai visuomenei

“Draugo” Spaustas Masinu Fortas
Kadangi su Naujais 1940 Metais “Draugas” išeis kasdien 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naujų, 
moderniausių INTERTYPE mašinų, kuri kainuos 38,000.00. ,

“Draugo” Bendrovės direktoriai nutarė steigti “DRAU
GO” SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ.

Aukotojai, kurie “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui į- 
neš $100.00 bus įrašomi į “DRAUGO1” BENDROVĖS GAR
BĖS NARIUS, b) gaus mūsų dienraštį “Draugų” iki mir
ties dovanai.

“Draugo” Labor Day (Rugsėjo 2) Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Boto Automobilius laimėjimui, š.o pikniko 
pelnas skiriamas “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui.

• * Draugo ’' darbininkams atimama teisė laimėti šių De Soto 
automobiliaus dovanų.

Visus kviečiame prie šio “Draugo” Spaustuvės Mašinų 
Fondo prisidėti pagal išgalės.

KUN. J. MATULIONIS, M. I. C.,
“Draugo” Administratorius

t i
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PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kud. Ant. M. Karužiškb

Pilnas ašarų ir sielvartus 
Mylėtinus išėjo ieškoti savo 
Mylimojo, pajautimų takais 
ir taipgi protiniais Keliais. 
Kuriuo iš šių dviejų kelių, 
manai tu, jis pirma ėjo, kuo
met jis ėjo ieškodamas savo 
Mylimojo? Ir kuriame iš jų 
jam Mylimasis atviriau apsi
reiškė?

jauskienė, K. 
smulk. au'kų — $1.00).

V.V.S. Skyriaus susirinki
me lapkričio 12 d. aukojo:

organizuotis. Organizacija ga 
Ii nuveikti didelius darbus, 
sudaryti kapitalus ir atsilai
kyti prieš katalikų priešus. 
Neorganizuotas jaunimas ir 
pavieni piliečiai nutolsta nuo 
lietuviško gyvenimo, prapuo
la minioj ar lieka įtraukti 
pavojingon srovėn. Visos lie
tuviškos jėgos ir talentai ne
turi žūti arba tarnauti ki-

|K. Stuikis — Laisves Pas- ndie yra io vardadienis. Sian-', , . _ T ,J • kolos bonu $25.00; M. Jurk-
3°;šaitė — $5.00; V. ir Pr Vel

žiai — $2.00; po $1.00 — Br.

die jam 
amžiaus, 
džio 27, 

Nors jau

sueina 71 metai 
Jis yra gimęs 
1868 m.

pusėtinos senat

gruo-

vės, bet jis tebėra dar veik
lus ir pasirengęs po senovei 
darbuotis Labdaringosios Sų- 
jungos, parapijos, katalikiš
kos spaudos naudai ir kituo
se geruose darbucise.

Šia proga lirikėtina Jonui
tiems. Jie mums patiektus yra Diinšai daug sveikatos ir il- 
reikalingi. Todėl į atatinka
mas organizacijas surinkę (sa
vuosius duosime progos jų 
gabumams pasireikšti ir išau
gti. Pastebėta, kad moterys 
yra geriausiai organizuotos.
Užtat jos daugiausia padaro 
organizacijose, bažnyčiose ir 
kituose visuomeniškuose pa
rengimuose. Rodos, sunkius, 
didelius užsimojimus^ kurių 
įvykdyti nepajėgs, aptaria, 
bet žiūrėk, subėga, pasiskirs
to darbais ir, kaip (matai, tuos 
nutarimus praveda. Garbė už 
tai moterims. Nors niekas jų 
negarbina ir pavyzdžiu ne
stato. O reikėtų atsitikusiems 
ir atsilikusioms iš jų pasimo
kyti. Ateina mintis: kas gi 
būtų, kas tuos darbus atlik
tų, kas daug kam varge aša
ras nušluostytų, jei tokių dar
bščių ir patrijočių moterų ne
būtų? Turėtume mūsų priešų 
laimėjimus. Kur materialia 
skurdas,, ten geriau prigija 
komunizmo

im amželio.

Spauda visais šiais laikais 
atlieka svarbų uždavinį. Kat. 
spauda palaiko vienybę tarp 
katalikų, teikia jiems taip 
reikalingas pasaulio žinias ir 
apie organizacijų veikimų. 
Susipratę katalikai turi pa
laikyti savo spaudų, o prie
šingai spaudai nedaryti išlai
dų. Katalikiška spauda atsi
lygina naudingu patarnavi
mu: padeda tėvams ir jauni
mui neužmiršti lietuvių kal
bos ir tikėjimo. Čia vietoje 
turite rimčiausį kat. dienraš
tį “Draugų”. Jis eina į tal
kų katalikų veikimui ir lab- 
darybei. Tat ir labdarybei iš
puola su juo turėti ryšį ir 
palaikyti.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato Aukų 
Pakvitavimas Nr. 20
Vilniaus reikalams:

Moteris jautresnė, ji myli 
ne tik savuosius vaikučius, 
bet atjaučia ir artimo vargų. 
Iš tos priežasties organizaci
joj ir labdarybėje moterys 
daug gali nuveikti. Apsirūpi
nus išeivijos globa nuo ištau- 
tėjimo, skurdo ir kitų nege
rovių, atsiminkime vilniečius 
ir visus lietuvius tėvynėje. 
Jiems ten dabar visokia pa
rama reikalinga, pinigai, dra
bužiai, užuojauta ir protestai 
prieš skriaudas.

V.V. S. Skyrius, Baltimore, 
M d., surinko — prisiuntė 
adv. Nadas Rastenis $134.88.

(Aukojo: D.L.K. Kęstučio 
Dr-ja — $60.00; Moterų Pi
liečių Klub. — $20.00; M. 
Jurkšaitė — $1.00; A. Kare
lai t i s, — 0.50. Per juodu au
kojo po $1.(X) — J. Dumša, 
A. Mikalajūnas, adv. T. Gra
jauskas, K. Kučauskas, Jr. 
A. Jovaiša, A. Dumša; po 
50c- — K. Karpavičienė, Juo- 
čienė, P. Dumčienė, P. Gra-

THE AWFUL PRICE YOB PAY FOR BEINfi

NERVOUS
Cheek Beknv And See If Yon Have 

Any Of The Signa

OiiIv.tItiz nervea csn muite ymj old and 
tagaard looaing. eranlty and hard to live 
with—ean ltwp you atrakę nl|hta and rob 
Irau ot good healtb, anod tinna and joba.

Doe't let youn«lf ”‘<o" likę tbat.. Start 
Uking a aootf, retiable tonie—one madn Mpe- 
nntiy /ar imaMti. And rould you aak for any- 
l hina whoae beneflta have baan batter provnd 

dla E. Pinkbam'aIhan trorld-famoua I.ydia 
Vegelabie Com

Let the arhi___________ ____ ___ .
Pinkbam'a Compound help Kature eali 
your ehrlektn* nerve., tone up your ayathm, 
and help leeaen diatreaa Irom (amale fune- 
tiooal diRordfln.

Meke a uote HOW to a*t a bottie of thla 
Ume-proven Pinkbau'a Cojnpound TODAY

Compound?
’holeaome herbą and mota of adthout fail from your dmatiat. Ovar a mfl- 

lion aromen have vrritten in lettera reportlng 
vronderful baneflta.

For the pa«t 60 yeara I.ydia E. Plnkham'a 
tieyet.bie Compound liaa helped grateful 
«omen ao "amilina titru” trying ordaata. 
Why not iat lt bolp Y0U7

Gailiūnienė; Bajorienė, Karpus, Mrs.
Jakštys, M. Kičas, K. Jan
kus, Kavaliauskas, Mrs. She- 
dlow, Menderis, Sniečkus, G. 
Lapė, P. Atkočaitis, J- Beko-

Aleknavičius, K. Matuliaus- 
kas, S. Levanavičius, V. Lu- 
kaševičius, V. Bielis, T. Ma- 
tuliauskienė, A. Janušis, V. 
Pledas, J. ir M. Miluuaičiai.
M. Kučinskienė, Iv Dominin- 
kaitienė, P. Jara's, K. B. Ku- 
čaus'kas, K. Juraitienė, M. 
Bulotienė, D. Galinaitienė, K. 
Jurienė, A. Kilkis, J. Gali- 
naitis, E. Dikinienė, J. Mi
kalauskas; po 50c. — A. Ne- 
mura, M. Rutkus, P- Šinu- 
šas, E. Rutkus, K. Jenkins, 
Valinskas; smulk. aukų — 
$7.00; viso — $63.05, rengi
mo išlaidų $9.17, lieka — 
$53.88.

Am. Lietuvių Tautininkų 
Klubas, Brooklyn, N. X., per 
J. Narvydų — $50.00.

Juozas Kripaitis, Ann Ar- 
bor, Midi. — $5.00.

Vilniaus Fondas, Hartford, 
Conn., per A. J. Mašiotų — 
$160.00.

Monika Wit'kus, Riclimond 
Ilill, N. Y. — $2.00.

Adv. VVilliam F. Laukai
tis, Baltimore, Md. — $100.00

Liet. Piliečių Klubas, Ilu- 
dson, Mass., per J- Jackevi
čių — $25.b0.

Lietuvių Lyros Choro, Bal
timore, Md., bankiete lapkri
čio 19 d. surinkta, prisiuntė 
P- Paserskis — $6:00.

K. Kavaliauskas, Bronx.,
N. Y., per A. Stankevičių — 
$5.00.

J. Ramanauskas, Minersvi- 
lle, Pa., per idienr. “Laisvę” 
— $13.00.

Operetės Choro 
N. Y., parengime lapkričio 
19 d. suririkta, prisiuntė 
Bajoras — $53.00.

(Aukojo: Op. choras — $5. 
po $1.00 — P. Bajoru*, J. 
lis; po 50c. — J. Arnotu, A. 
Kudard, P. Svetka, J- Moc- 
kevičia, M. Strumskienė, A-

ris, P. Vizbaru, E. Vizbarie- 
nė, P. Adomaitis, K. Bagdo
nas, P. A. Pranaitis, P. Lit- 
vaiti's, P. Pėstininkas, Kara- 
kitinas, A. Gudnis, S. Karve-

.t
AGOTA PUDGINIENĖ

(po tėvais SUasiliuivJ

Mirė gruod. 26 d., 1939 m., 
3:30 vai. ryte, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Šiaulių ap
skrityje, Užvinčių parapijoj.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą. Aleksandrą., 2 sūnus: Jo
ną ir Leo, dukterį Stefaniją, 
pusseserj Sophiją Armonierfę, 
2 pusbrolius; Liudviką ir Po
vilą Jaszelkus ir daug kitų gi
minių. Lietuvoje paliko 2 se
seris: Oną Šimkienę ir Sta
nislavą Gedrinienę ir kitus 
gimines.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Anthony 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
40th Ct.. Cicero. 111. Laidotu
vės įvyks šeštad.. gruod. 30 
d., 1939 m. Iš kųplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Anta
no par. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedullhgos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j švento Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnui, Duk
tė, Pusseserė, Pusbroliai Ir Gi
minės.

Laid. direktorius Anthony 
Petkus, telefonus CICero 2109

m:
P ■

Šiemet visa prezidento Roosevelt giminė buvo suvažiavus į 
\Yashington bendrai švęsti Kalėdas. Šioj nuotraukoj mato-l 
n'e prezidentų tarp dviejų proanukų. (Acme telephoto)

nna Block, S. Ruenens, J. 
Byron, J. Latinis, J. šveigž- 
da, Mrs. Baronienė, St. Ur- 
bonytė, J. Kirkus, A. Gruns- 
kis, K. Jankiūtė, P. Juknys).

A. A.
STANISLOVAS

DAUKŠAS
Mirė gruod. 25 d., 1939, 4:00 

vai. popiet, sulaukęs pusės ainž.
Gimęs Lietuvoje, Raseinių 

apskr., Kaltinėnų par., Gany- 
provos dvare.

Amerikoje išgyveno 26 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 pusseseres: Johana ir jos vy
rą Vincentą ir jų šeimyną Ir 
šeimą, Uršulę Bladikienę ir 
jos šeimą, Oną Žilienę, jos vy
rą Vincentą ir jų šeima ir 
daug kilų giminių.

Kortas pašarvotas 4346 South 
Mapleuood Avenue.

laidotuvės įvyks penktadie
nį. gruod. 29 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Nekal
to Prasidėjimo švč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Pusseserės, Pusbro
liai ir Gimines.

Laidotuvių direktorius J. Čiu
levičius, tel, Iaifayette 3572.

gtiniuiimHmiii»nn»HHHHHiiinuiinnnniniiiiiiiiiiiiiiiiuiHG3iini"n'inuniiiin::

SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ 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%

= Oriso vai.: 9:00 vaL ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- i 
5 virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 i
Brookly- g JOHN PAKEL, Pres. =v 1 CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION Į

1 uiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii u

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

A.
DOMININKAS RYMŠA

Mirė gruod. 24, 1939, 9:50
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Kražių parap.

Amerikoje išgyveno 40 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Stanislavą, po tėvais 
Uanbrauskaitę, marti Marijo
ną, švogerį Stanislovą Dan- 
brauską ir jų šeimą, brolio 
vaiką Stanislovą ir pusseserj 
Oną Daujotienę (VVestville, Il
linois) ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 605S So. 
Fairficld Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtad., gruod. 28 d., 
1939 m. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j Gimimo Pa
nelės švč. par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pa
maldų bus nulydėtas į St. Ma- 
rys kapines.

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

l^tid. direktorius 
žeika^ tel. Yards

S. P.
1138.

Ma-

G ė 1 ė s Mylintiems 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms 

"——ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

4. > A
AUGUSTAS PAUKŠTIS

gyveno po nuin. 6615 S. 
Nottinghani Avė.

Mirė gruodžio 25 d., 1939 m., 
1:45 vai. popiet, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Vilniaus ap
skričio, Rimšų parap., Čižiūnų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris: Helen ir Bernice, 
žentą Antaną Gudeliauską, du 
anuku: Antaną ir Judith, bro
lį Gabrys Paukštis, brolienę 
Mortą Paukštienę ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažį
stamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage. Avė.

laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 28 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas,
Anūkai, Brolis, Broliene ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

•ART. oro. LAIDOTUVIŲ DUBKTOKIAI 
KELNER-PRUZIN

tenanslM Patan*vtmaa — ■otorla patarnauja 
Phone 9000 fl»0 W. 16th Are.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III ANPC PATARNAVIMAS AmDuLANbt dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Uony B. Petkus 

Lachawicz ir Šutai

MILUOrli GF PO'JMDS i,A*E I.EEH 
USCi) B'. OUK GOVLRnMEKT

POWD£R
Sime Prke Todau, ^arsAtfo
25 ounce*25<

M ^ublcMon f

m amCAUSU laidojimo istaio

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
__________ TeL LAPAYETTZ P727__________

|PV V V' A T koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

S. P. Mažeika 
Antanas M. Philliiis

nB«wyktte n 
UeUtadlenlo rytais

Bmj nulio
1O.M valandą, U 

fln Povilo laltbnlprn.

Antra/llmlo 
WII1P stoties

Alberty. Petkus 
P. J. Ridikas

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

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė.
Tel. LAF&yette 8024

3354 So. H&lsted SL 
Telefonas YARds 1419
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SUNKIAI SUŽEISTAS
AUTOMOBILIO
NELAIMĖJE

Praeito šeštadienio rytų, 
sunkiai sužeistas automobilio 
nelaimėje ^Antanas Valevi
čius, 31 m. amž., kuris gyve
no po nuliu 20 E. 112th St., 
Roselande.

Važiuodamas

Inorėtumėte įsigyti ir links-1 
mai Naujų Metų dienų pra
leisti, prastu kh-eipti^ /prie 
sekančių darbuotojų — Dom. 
Gasiparkienės, C. ir M. Druk- 
tenių, Knistauto, H. Klimie- 
nės, Rainienės, A. Radzevi
čiaus, lg. Kryževičiaus, St. 
Kazanauskaitės, 1. Aitutytės, 
.M. Keturakytės; taip pat ra
ndasi ir 'kitose kolonijose pas 
geraširdes veikėjas — M. Bu-

Glenwood- kantienę, T. Šimaitienę, J ui. 
Dyer vieškeliu, nuvažiavo nuo j^liogerį, A. Vaišvilienę, B. 
kelio ia- atsidūrė į kluonų. Va !Nenarton!’ Ant Ivinskienę,

I

žiavusi sykiu moteriškė Ka- 
therine Maloney ant vietos 
užmušta, o jisai pavojingai 
sužeistas nuvežtas į St. Jam
es ligoninę, Chicago Heiglit, 
III.

Traukinio užmuštas 
A. Petraitis

Kalėdų diena Augustinas 
Petraitis popiet išėjo pasi
vaikščioti. Eidamas skersai 
Baltimore and Oliio geležin
kelį, prie Lawndale gatvės, 
Lyons, Ilk, nepasteliėjo atei
nančio greitojo traukinio, po 
kuriuo akimirkoj ir žuvo. Ne
laimingojo kūnas pašarvotas 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
ITermitage Avė. Šį rytą bus 
koronerio ‘ ‘ inquest ’’.

p-lę Navikaitę, V. Yodelį ir 
kitus, kurie pasiryžę su dau
geliu savo draugų bei drau
gių dalyvauti mūsų vakare.

Taigi, brangieji, matote, 
kad šiame gražiame darbe pa
deda ne vien senesni, bet di
delė garbė, kad darbuojasi ir 
jaunimas, ypač merginos, ir
su savo draugėmis ir drau
gais dalyvaus

sveiki 'sulaukė virš-a
minėtos Naujųjų Metų die
nos, malonėkite kuo skaitlin
giausiai jaune dalyvauti, už 
kų 19-to skyriaus (rėmėjai ir 
kun. J. Dambrauskas bus la
bai dėkingi. J. K.

Taigi,

Velionis gyveno adresu: 
5615 S. Nottingham Avė., Su
mini t, Ilk

Pirko Vilniaus Bonų
Duosnusai Mečys Šveikau

skas, gyvenus Town of Lake, 
Chicagoje, Kalėdų švenčių 
proga, išsiuntė Lietuvon 660 
litų (virš šimto dolerių) Vil
niaus Paskolos Bonų pirki
mui. Mečys Šveikauskas bene 
bus pirmasai čikagietis pir
kęs virš $100 vertės Vilniaus 
Bonu.

Marijonų Rėmėjų 
Įvairus Vakaras

AVEST STDE. — Beliko 
tik 'kelios dienos iki Marijo
ną Rėmėjų Draugijos 19-to 
skyriaus rengiamo vakaro, 
kuris įvyks sausio 1 d., Nau
juose Metuose. Vakaras bus 
labai įvairus — bingo loši
mas, piniginių dovanų išdali
nimas, saldūs ir kartūs gėri
mai, skaniausi užkandžiai, o, 
gal ir muzika, šiomis dieno
mis skyriaus natriai ir gerieji 
talkininkai smalkiai darbuo
jasi, platindami 'skiriamų do
vanų tikietus, kurie parsiduo
da tik po 10 centų. Kas jų

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS

- įvyks - 
Sausio 21, 1940 

Chicago Sokol Salėj 
2345 S. Kedzie Avė 

Chicago

Bus renkama valdyba ir ap
tariami kas link sekminges- 
nio ateity veikimo šelipi'me 
vilniečių, kurie laukia mūsų 
pagalbos., Tat nepamirškite

ir parengime, ne tik nariai atsilankyti, atei
kite ir nauji įstoti į šių gar
bingų dr-jų. Visi darbuoda- 
mies nuveiksime didelius dar
bus. Juk nėra išganingesnio 
darbo, kaip šelpti vargšus.

Valdyba

AVEST SIDE. — ši vakarų 
7:30 vai., gruodžio 27 d., vi
si Marijonų Rėfmėjų Draugi
jos 19-to skyriaus nariai bei 
narės ir tie, kurie malonėtų 
priklausyti, nuoširdžiai pra
šomi atsilankyti į susirinki
mų, kuris bus “Draugo” na
me. Šis susirinkimas labai 
svarbus, nes turėsime apkab 
bėti ateinančio vakaro, Nau
juose Metuose, sausio 1 d. y- 
patingus reikalus. Susirinki
me dalyvaus kun. J. Dam
brauskas, kuris skirtas mūsų 
garbingai draugijai dvasios 
vadu. Už tat, malonėkite da
lyvauti kuo skaitlingiausiai.

Valdyba

ROSELAND. — Žemaičių 
Kultūros klubo susirinkimas 
bus gruod. 27 d., 7 vai. vak., 
Darbininkų salėje, 10413 So. 
Michigan Avė. N. Radis

BRIDGEPORT. — Vilniui 
Remti Draugijos metinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 28 
d., Šv. Jurgio parap. salėj, 
8 vai. vak. Iš priežasties Šv. 
Kalėdų vietoje nuolatinio su
sirinki mo paskutinį mėnesio 
antradienį, yra atkeltas į 'ket
virtadienį.

Susirinkimas yra svarbus.

Pa stovumas -
Tę liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

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

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENOVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS'N. NO. t
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y-
Inilėlial kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 FeileraUlnėJe įstaigoje.

- ** T**
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Kidneys Mušt 
CleanOutAcids

Excess Aclds and polsonoua waztes ln your 
blood are removed cnlefly thru S inllllon tlny 
delkate Kidney tubea or Uiters. And non- 
organlc and non-systemlc dlaorders oi the 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
Nigiita, Nervouaness, Les Vaina, Clrdes Un- 
der Eyes, Dlzzlneas, Backache. Swollen 
Anteles or Burnlng Pasaages. In many supti 
tuats the dluretlc action of the Ooctor's pre- 
acrlptlon Cy.tex helps the Kidneys dean out 
Excesa Aclds. TbU plūs the palllatlve work oi 
C'yatez niay easlly malte you leel likę a new 
person ln Just a lew daya. Try Cyatez under 
the guarantee of uioiiey back unless coni- 
pletely satlshed. Cyate* cuata only 3c u duse 
at drugglsta and the guarantee proteets you.

I Lifte* to and Adoertite oaar

nuuĖors nteosuv rnm
FoZk Sonf and Matia 
Tambaritoa Orchestra 

■tottm WWAB. Ėvųry totof'l to >
CM S. Clark SV, Oicagv — Har. MM

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

UNIVERSAL
RESTAURANT

▼eatuvėm, KrlkMtynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pk- 

tarnavlm*.
i .inkamPatarnavimai Tlalema

750 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

CICERAS ŽINIOS i
Ir vėl laidotuvės

Vakar iškilmingai palaido
ta a. a. Elena Kiš'kūnienė. 
Gausinga žmonių minia daly
vavo laidotuvėse.

Šiandie, gruodžio 27 d., į- 
vvksta laidotuvės a. a. Alek
sandro Bugvilo- iš Šv. Anta
no parap. bažnyčios į Šv. Ka
zimiero kapus.

Velionis buvo jau senyvas 
žmogus. Neilgai sirgęs mirė 
Buvo “Draugo” skaitytojas, 
senas Ciceros gyventojas ir 
parapijonas.

Širdinga užuojauta Bugvi- 
lų šeimai. Ra.p.

Brighton Park
Sugavo gražų žvėrelį,- sako, 
kad tai jauna sidabrinė lapė

Biznieriai Juozas ir Mari
jona Mikšiai, 3990 Archer A- 
venue, sugrįžę pirmos dienos 
Kalėdų naktj iš vaišių apie 
12 vai. užgirdo savo šunies 
lojimų. Jų sūnus Richardas,* 
išėjęs pažiūrėti, nustebęs pa
matė vyšnios viršūnėj Įsili
pusį žvėrelį. Pradėjo jį gra
žiai kalbinti ir žvėrelis išlipo 
ir apsigyveno biznierių Mik- 
šų rūsy. Rap.

Paul Schradeir, 12 metų a- 
•mžiaus, čikagietis. Į vienų se
nų, griaunamų namų jis buvo 
nuėjęs pasirinkti lentelių na
mui apšildyti. Užlipus ant pi
rmo aukšto, namas netikėtai 
griuvo ir vaikutis palaidotas 
griuvėsiuose. Nelaimingojo tė 
vas bedarbis. (Acme telepho-

Standard M

Nesunku tiems nugalėti ki 
tus, kurie yra nugalėję save.

Siek ten, kur vyzdis nepa
siekia, laužk tai, ko protas 
nepajėgia.

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 
**Read How 
She Found 

Blessed Relief
Museles were so sore 
she could hardly touch i 
them. Used Hamlins Wizard Oil Liniment and 
iound vvonderful relief. Try it today if your 
muscle3 are stiff, sore, achy. Rub it on thorough- 
iy. Fcel its prompt warming action easc pain; 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Money-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMENT
For MUSCULAR ACHES and PAINS 

RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

Thermic Machineless Pcr- 
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.
— o —

Gaukite čionai Kalėdines 
dovanas: Cologne, Orchids, 
Cosmetics ir Permanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICE’S BE AUT Y 

SHOP
1725 WEST 47TH STREET 

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

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
už Toki* Kainą 

TIK $1.00 PT.fte n a 
4-5 Kvortos...^ liOU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DRINK8AS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED
RENDON KRAUTUVĖ

Rendon Krautuvė ir pagyvenimui 
kambariai užpakalyje. Tinka bile 
kokiam bizniui. Renda pigi.

Atsišaukite; 1943 West Cermak 
Road, Clilengo.

-K

RHEUMATISM
Pain^-Agony Starta To Leave in

• 24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old world 

doea make progresą—now comes a 
preacriptlon whlch is known to ph&r- 
maclsta as Allenru and wlthin 48 
hours after you start to take thla 
kffift acting forinula paln, agony and 
Inflammatlon caused by excess urlo 
neld has starteri to depart.
•Allenru does just what thls rrotlce 
■ays lt wlll do—it Is guaranteed. You 
can get one generonn bottle at lead- 
Ing drugartores everywhere for 85 
centą and If lt doesn't brlng the Joy- 
aus results you eipect—your nao-iey 
arhols heartedly returnari.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS CANAL 8764

.....— s b a 4-—

KLAUSYKIME
Saltimiero RYTMETINIŲ
LIETUVIŠKŲ RADIO
nnAAnassil 18 STOTIES
PROGRAMŲ ko

r 10:00 V AL. RYTO W.H.I.P.

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

Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa- 
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD!
FEDERAL 
SAVINGS

an<l
UOAM ASSOCIATIOM 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Fres.

B
lįLi

Chartered by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAU.: 9 iki 5 p. p. Trečiai!.: 9 Iki 12:00 p. fieštad.: 9 iki 8;00 v* v.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS
Statau visokios rųSlca naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio cash (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(Išgaunu goriausi atlyginimų iš 
F Irę Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darao 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo & Iki 20 metų. Reikale kr Ip- 
kltės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA - CASH ARBA

LKMGVAIS MMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
*m noro of rimt furniture** ringe im< 

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

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

rx

PARDAVIMUI NAMAS
Rviejų-aukštų namas; 4157 Marmo- 
ra Avė. Kreipkitės j: Tėvus Marijo
nus, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 
Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Pardavimui Ekspreso biznis. Išdirb
tas per 20 metų. 2 trokai ir namas. 
Atsišaukite: 2743 West 371h Plaee, 
tel. IiAFayotte 593A.

PARDAVIMUI NAMAS
Porklozuotl. Turi greitai bfltl 

parduoti:'1
10 fletų kampas $19,500.
6 fletų kampas $12,000.
4 fletų, pigiai, arba mainysim ant

2 fleto arba farmos.
2 fletų apšildomas, Marąuette

Parke $8,500.00.
Bungalow su pagyvenimu užpa

kalyje, pigiai.
Visi namai yra up-to-date, mo

derniški.
2 fletų medinis, po 5 kambarius, 

$1,000. pilna kaina.
4 fletti medinis po 4 kambarius, 

$1,200. pilna kaina.
Mažai tereikia jnešti. Renda 

Išmokės.
Chas. Urnlch (Urnikas)

2500 W. 63rd St., Prospeet 6026 
Teisingas Patarnavimas

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Naujenybių ir Įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2519 W. 63rd St. 
įsteigta 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu iš 
priežasties senatvės. $2,000.00 cash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospeet 0430.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmoblle, 

6 cyl., 4 durų Sedan. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 4004 S. Rock-
well St.., 3 aukštas, užpakalyje.

PARDAVIMUI KANARUOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite šeštadieni arba 
sekmadienj: 2341 West 23rd Street, 
1-mas aukštas.

Parsiduoda arba išmainoma blz- 
bizniavų namą. Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininką telefonu — Nevada 
SOS*.

PARDAVIMUI NAMA8 
Parsiduoda namas, arba galima Iš
mainyti 2-fletų namą su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West .laekson Blvd., tele
fonas Nevada 8039.

RENDON FI.ETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas, nauja! 
lšdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prtneeton Avenue.

PARDAVTMUT NAMAS IR BIZNIS
Pardavimui pilnai jrengta groser- 
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prineeion Avenue.

PAIEŠKOJIMAS IS ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje. mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO Ir ONOS DEVEIKTTĖS- 
PUMPUTIENĖS (7). kurie gyvena 
Chlcagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti j dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 8o. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio U 
Argentinos parvežtąjį siuntini.

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Avė. Atsišaukite: Bever- 
ly 4833. Bergenas.

POCAHONTAS Mine Run 16 geiauslų mainų) 
daug dulkių išimta Perkane 6 tonus ar dau-

au ui tona .......................................................... 27.45
ETROUEUM CARBON COKE, perkant 6 to

nus ar daugiau, tonas... .27.75. Sales tai ekstra.

i


