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TRUMPAI
Rašo A. Skirius

Perskaitau red. L. šimučio! 
pirmosios “Trumpai skilties 
žodžius: “Rašysime trumpas! 
pastaliėles i.š šių dienų religi-! 
nio, kultūrinio, t'komnni)iio,\ 
socialinio ir politinio gyveni-) 
mo”, ir tik pridedu “Puiku!”!
Dėl to puiku, kad neužmiršta
mas svariais ekonominis klan-i 
simas. Katalikams ekonomini i 
klausimų reikia gerai supras
ti. Naujienos, Vilnis, Laisvėj 
Keleivis ir kiti socialistiniai ) 
bei komunistiniai lietuvių lai-1 
krašeiai mėgsta ekonominio 
klausimo “žirgeliu perdaug; 
laisvai jiajodinėti”, vadovau-J 
damiesi vien tik propagandi
niais ir agitaciniais tikslais.
Kitose Trumpai skiltyse sten
gsimės klaidingus jų teigimus! lrontuose nugali ir blaško rau 
diskredituoti, remiantis eko
nomijos mokslu ir socialinė-
mis popiežių enciklikomis.
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Raudonieji šimtais krinta kovose su 
suomiais ilgais Suomijos pasieniais
SUOMIŲ LAKŪNAI 
SUNAIKINO 60 SOVIETŲ 
LĖKTUVŲ MURMANSKE

Keliamas reikalavimas 
sovietus išvyti iš T. Sąjungos

ROMOJE ITALŲ STUDENTAI 
DEMONSTRUOJA PRIEŠ MASKVĄ

LONDONAS, gr. 5. — Šuo-j ŽENEVA, gr. r' 
mijos pasiuntinybė iš lfelsin-1ina kitų Pietinės-

avo oficialių žinių, kad Argentina iškėlėKIO

suomių kariuomenė dviejuose 
Front uc 
donųjų armijų. Tai]) yra 

šiauriuose ir 
ningrado fronte.

La-
Le-

). — Remia-j 
Amerikos ša! 

reikala
vimų iš T. Sųjungos sov. Ru
sija išvyti ir tarptautiniai iš
teisėti.

Argentinos

| Vienur ir kitur raudonieji 
žemes i prakiša šimtus ir tūkstančius 

tik*
Mes gyvendami ant

ir žemiškų gyvenimų ne tik! kareivių ir Įsiveržę užpuoli- 
galinne, bet ir turime siekti i-Įkai atbloškiami atgal sov. Ru

sijon per sienų.dealų. Bet neįmanoma vien 
idealais pasitenkinti, gyventi. 
Mes neturime pasikabinti er
dvėje “Tarp žemės ir dan-! 

gaus”. Ne! Turime savo kū
nu, ta materija, suaugti su 
žeme maitintoja, su jos me
džiaginėmis geryl)ėm.is. Tada 
savo sielos polėkiais galime 
pakilti prie amžinųjų idealų.

Taip pat pranešta, kad sno 
miai Alland salas apjuosė po
vandeninėmis minomis. Visos 
valstybės aipie tai painformuo 
tos.

Žiniomis iš Maskvos, sovie
tai Suomijos pasiuntinio iš

Sužinoma, kad
reikalavimui čia plačiai n 
karšiai pritariama. Tik An
glijai ir Prancūzijai nesinorė
tų imtis to žygio prieš 
Rusija.

Anglija vis dar tiki, kad 
prieš sovietus veikimas ilgai
niui juos visiškai atstums nuo 
sėbraviinosi su nacių Vokieti
ja, atvirkščiai gi jie, sovietai, 
gali dar labiau susilieti su 
naciais.

Žinovai pareiškia, kad An
glijos manymas yra klaidin-

Mrs. Franklin 1). Roosevelt. lydima Jack McMichael (Kairėj), jaunimo kongreso pirtni- 
sov. Ininko ir Wm. W. Hincklev (dešinėj) buvusio pirmininko, apsilankė Dies komiteto susirinki

me. (Acme telephoto)

Kristus Alyvų darže išmo
kė apaštalus melstis į Dievų 
Tėvų. Praslinko daugiau kili p 
devyniolika šimtmečių, o žmo
nija — apie 400 milijonų ka
talikų, kas rytų ir kas vakarų 
kalba tų maldų — Tėve mūsų. 

Toje trumpoje maldelėje
Kristus akcentavo svarbiau
sia ekonominio gyvenimo vei
kimo priežastį šiais žodžiais 
“Kasdieninės duonos duok 
mums šiandien! Taigi, mes 
prašome Dievo ne vien dan
giškųjų gėrybių, bet ir žemiš
kųjų, būtinai reikalingų žmo- 

|gaust egzistencijai.

ten neišleidžia ir pasiuntiny-;gas j,. tas jplsinias nieko nP 
b(*je jį laiko lyg kokį kalinį. j V(»ikti prieš sovietus leidžia 

.Maskvai vis labiau įsigalėti.
SUNAIKINO 60 SOVIETŲ 
LĖKTUVŲ
KIRKENES, Šiaurinė Nor

vegija, gr. 5. — Suomių lakū
nai puolė sovietų aerodromų 
Murmanske ir orinėmis bom- 
bomis sunaikino Gd lėktuvų, 
daugiausia bombonešių.

Kaip suprasti mūsų kasdie
ninę duonų? Juk ne visi duo
na minta. Kiniečių pagrindi
nis maistas yra ryžiai, pietų 
kraštų gyventojų — įvairūs 
vaisiai ir daržoves.

SUŠAUKTAS SKANDINA
VIJOS MINISTRŲ 
PASITARIMAS
OSLO, gr. 5. — Norvegijos 

vyriausybė čia sušaukė pasi
tarimams Skandinavijos vals
tybių — Švedijos, Suomijos, 
Norvegijos ir Danijos, užs. 
reikalų ministrus.

HELSINKIS YRA 
IŠKRAUSTYTAS t

HELSINKIS, gr. 5. — Šis 
miestas kone visų gyventojų 
netekęs. Visos įstaigos ir par
duotuvės uždarytos. Mieste 
tik kariuomenė budi. Laukia
ma sovietų lakūnų puolimo.

LONDONAS, gr. 5. — Užs. 
reikalų sekretorius lordas Ha- 
lifaxas lordų rūmuose vy
riausybės vardu smerkė sov. 
Rusijų, užpuolusių Suomija.

ROMOJE KARIUOMENĖ
STUDENTUS MALŠINA
ROMA, gr. 5. — Šiandien 

trečia diena čia italų studen
tai demonstruoja prieš sov. 
Rusijų ir reiškia užuojautų 
Suomijai.
Tūkstančiai studentų atkak

liai veržiasi prieiti prie sovie
tų ambasados, kurių saugoja 
kariuomenė, nės policija .pasi
rodė bejėgė demonstrantus su 
laikyti. Kariuomenė ir studen 
tus malšina.

SUOMIAI PUOLĖ
PALDISKI
HELSINKIS, gr. 5. — Suo

mių lakūnai puolė Raidiški Es 
tijos pakrantėse, kur sovietai 
turi aviacijos bazę.

KUHN NUTEISTAS 
KALĖTI
NEW YORK, gr. 5. — Vo

kiečių amerikiečių “bundo”
Ir atmetė pasiūlymų, ikad bū-, organizacijos viršininkas Fri- 

tų darbuojamasi veikiau nu-,1 cas Kubn teismo nuteistas pu 
traukti karų. , •“trečių metų kalėti už “bun

do” fondų eikvojimų.
tų ir televizijos aparatai tu-.ir Tiesos. Dėja, nusamdyti į-j

sųvoka imta platesnėje pras
mėje. Ji apima mūsų gyveni
mo reikiamų dalykų minimu
mų, kuris kns šimtmetis ir 
net kas dešimt metų keičiasi. 
Pirma gal užteko darbininkui 
tik duonos, rūbų ir kambario, 
dabar jau reikalinga radio, e- 
lektriškos namų ruošos prie
monės ir net automobilis.

rėš pakeisti dabartinius radio 
priimtuvus. Panašiai, ateis 

Duonos i laikas, kad automobiliais su-
sisiekimas pasidarys pasenęs 
ir persunkus, bus perdidelis 
susigrūdimas, o vietoj jų skri
sime orlaiviais iš Cicero ar 
Pietinės Chicagos į miesto 
centrų ir atgal. Tuomet tui 
bus visų kasdieniniu būtinu
mu, “kasdienine duona”.

NACIAI SPĖJA, T. S. 
KALTINS VOKIETIJĄ
BERLYNAS, gr. 5. - Na- 

icių spauda spėja, kad sušau-

vairių materialistinių srovių 
agentai, nemažų, senesniosios 
lietuvių kartos skaičių įtrau
kė į savo voratinkli. Jie te
mato ir tetiki tik medžiaginį
pasaulį. Kokia smulki ta jų,.. . . ,,

. kiama — susirinknnan I . Sų-
pasaulėžiūra. Kokia menkutė, 
palyginus su universaline ka
talikų pasaulėžiūra* 

Katalikiškoji

ESTIJA BIJO, MASKVA 
GALI REIKALAUTI SAU 
ESTŲ KARIUOMENES

HELSINKIS, gr. 5. — Tu-Į vyriausias vadas gen. J. Lai
viniu žinių,*liad Maskva gali J Jonel is. Sakoma, ji's išvyko 

Estijos pareikalauti jai padė- RU jvįen, palydovais karinin- 
ti kariauti prieš Suomijų. Es

MASKVA NEIGIA 
SUOMIŲ VYRIAUSYBE
MASKįVA, gr. 5. — Sovie

tų vyriausybė pranešė, kad ji 
neturi pasiryžimo md raukti 
savo įsiveržimo Suomijon ir 
kad ji nedalyvaus sušaukia- 
inųjam T. Sąjungos suvažia
vime Ženevoje.

Užs. reikalų komisaras Mo
lotovas apie tai taip aiškina:

Sovietai nekariauja prieš 
Suomijų, kur sudaryta nauja 
žmonių (liaudies) vyriausyliė. 
Sovietai šių vyriausybę pri-, 
pažino ir su ja padarė savi
tarpios paramos sutartį. Hel
sinkio vyriausybė ilgiau negy 
vuoja. Nauja žmonių vyriau
sybė šaukiasi sov. Rusijos pa 
galbos grąžinti tvarkų Suo
mijoje ir sovietai mielai su
tinka jai padėti ir padeda. 
Tas nėra kariavimas prieš 
Suomijų. To atsižvelgus, T. 
Sųjungos suvažiavimas yra 
betikslis ir sovietai neturi rei 
kalo jame dalyvauti.

tų vyriausybė bijo šio įvykio 
ir turi pagrindo.

Maskvon nukviestas ir sku
biai išvvko estu kariuomenės

kais.

Kai kas spėja, kad Stalino 

reikalavimas gali kliūti ir ki

toms Pabaltijo valstybėms.

SOVIETŲ KARIUOMENE 
NUSKURUSI; IŠALKUSI

j jungos taryba ir pati T. Sų
junga svarstyti Suomijos 
klausimų ims nagan Vokieti- 

pasaulėžiūrn • jų, įr ją kaltins karo sukėlimu

harmoningai suderina niateria Europoje.

11APARANDA, Švedija, gr. 
5. — Puikiai kariniai išmank
štinta ir šalčiams užgrudenta 
suomių kariuomenė sėkmin
gai gina savo krašto šiaurinę 
dalį, Petsamo uosto apylinkė 
se, nuo užpuolikų — sovietų 
kariuomenės.

Daug sovietų kareivių įni
kau jama, šimtai paimta nelai
svėn ir vis dar daugiau iš 
Murmansko siunčiama prieš 
suomius tokiam pat likimui.

Iškeliama aikštėn, kad so
vietų kareiviai yra nuskurę, 
išalkę, neturi reikalingų žie
minių drabužių. Jų daugumas 
dėvi paprasta# klumpes.

Suomių kareiviai neturi ka 
rinių uniformų, įsivilkę j kai 
linaičius ir tik prie rankovių 
prisegtus karinius ženklus.

NACIAI ATSILYGINSIĄ

Tiesa gi yra ta, kad Suo
mijos tikroji v>riausyl)ė\ gy
vuoja ir yra Helsinky. Nauja 
žmonių vyriausyvė gi yra. pa
čios Masikvos .padaras, šis re
žimas yra raudonasis. Mask
vos pastangomis jis sudary
tas Terijoki miestely, Suomi
jos teritorijoje, sovietų pasie 
nyje, tikslu Suomijų susovie- 
tinti. Šį režimų sudaro dau
giausia suomiai komunistai. 
Suomių tauta jo nepripažįsta. 
Suomija turi savų tikrųjų vy
riausybę Helsinkyje. Bet Ma
skva, kaip paprastai, dumia 
pasauliui akis.

5.

SKANDINAVIJOS
VALSTYBES 
GINKLUOJASI
STOKHOLMAS, gi

Skandinavijos valstybės — 
Švedija, Norvegija ir Danija, 
atsižvelgdamos Suomijos liki
mo, subruzdo sparčiau gink
luotis ir rengtis karan.

Skiriami didesni fondai gin 
įklavimuisi ir šaukiama tarny
bon daugiau atsarginių.

Sov. Rusijoje išleistas nau
jas Skandinavijos žemėlapis. 
Rodoma, kai], sov. Rusija yra 
prarijusi Suomijų, visų šiau
rinę Švedijos dalį. Kol kas pa 
likta Norvegija. Danija tenka 
Vokietijai.

BROYVDERIO SĖBRAS 
TAIP PAT JKALTINTAS
NFAV YORK, gr. 5. - Fe-

SOVIETŲ BOMBONEŠIAI
SUKRITO MIŠKAN
STOKHOLMAS, gT. 5. - 

Žiniomis iš Suomijos, sovie
tų bombonešių eskadrilė La
dogo ežero šiauriuose pakliu- 
jvo į sniego viesulų ir sukrito 
:miškan. Apie lakūnų likimų 
kol kas neturima žinių.

GDYNIA — REICHO
KARO PRIEPLAUKA
BERLYNAS, gr. ...— Hit

leris buvusį lenkų uostų Gdy- 
nių, arti Dancigo, oficialiai 
pavadino “Reicho karo prie
plauka”.

BRIUSELIS, gr. 4. — Po
licija uždarė bankų Credit 
Anversois su jo 138 šakomis. 
Du tanko trustisai areštuoti. 
Kaltinami fondų eikvojimais.

“JŪRINIAMS PLĖŠIKAMS” 'deralinė grand jury įkaitino
t.,™-*,,™ , t ’r WeJwel Warszower, komu-
PARYŽITTS, gr. 4. — Len

linius ir dvasinius gyvenimo 
elementus, žemiškąjį ir būsi- 

žiama, kad žmogus gyvas yraįmųjį antgamtinį gyvenimų.

j Katalikų pasaulėžiūra yra 
j idealistinė. Šv. Rašte pabrė-

Jnk radio pradėjo naudoti 
lik 1914 m., plačiosiose masė
se išplito 1920-22 m., o jau 
1930 m. buvo 12,000,000 pri
imtuvų. 1930 rn.. padaryti se-

ne vien tik duona, dar reika
linga ir dangiškoji, amžinoji 
duona. Negalima paskęsti 
vien šiame medžiaginiame pa

tuose kasdieniniuosekmingi bandymai su televizi-, šauly,
ja, dabar stengiamasi pritai-* gyvenimo purvuose, liet rei- 

kyli masiniam vartojimui.!kia pakilti aukščiau, arčiau 
Praeis dešimt ar daugiau me- prie Amžinojo Gėrio, Grožio

Iškrypimas vienon pusėn yra 
nesveikas ir dažnai tragiškas. 
Todėl nenutolkiine perdaug 
nuo gyvenimo, bet kartu su
gebėkime nepasiduoti vien že 
miškų gėrybių velionėms, ne- 
garbinkime medžiaginių tur
tų.

Suomijos apeliacija nukrei
pta prieš sov. Rusiją dėl jos 
įsiveržimo suomių žemėn, pa
reiškia naciai. Bet Anglija ir 
Prancūzija, kiek žinoma, už 
tai kaltins ne Rusiją, bet Vo
kietijų. Sakys, kad Vokietija 
susidėjo su sovietais ir tuo 
būdu ji, ne kitas, sukėlė da

kų informacijų ministerija 
praneša, kad G o tenka fene 
(Gdynioj) nnciai laikė įkai
tais apie 350 lenkų, tarp ku
rių buvo teisėjų, advokatų, 
gydytojų ir bankininkų.

Šiandien iš jų likę vos 50

nistų, Broivderio sėbrų, pasų 
klastavimu.

bartinį nepakenčiamų stovį asmenų. Visi kiti masiniai su 
Europoje. šaudyti.

UŽDRAUSTA PROPA
GANDA KARIUOMENĖJE
BERNAS, gr. 5. — Šveica

rijos kariuomenėje griežtai už 
drausta raudonoji ir priešna-j 
cionalistinė propaganda.

ORAS
CTTTCAOO SRTTTS. - Iš 

dalies debesuota; temperatū
ros stovis nenustatytas.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 
4.19.
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Socialinių Problemų Rišimas

šiomis dienomis Dubuųue, Iowa, įvyko ka- Į 
talikų konferencija industrinėms problemoms , 
rišti. Konferencijų sušaukė Arkivyskupas j 
Francis J. Beckman.

Konferencijos svarbiausias tikslas — gi- I 

imtis j ir jrijctus socialinėse
enciklcKose išdėstytąjį mokslų apie darbi- ! 
ninku būvį ir socialinės tvarkos atstatymų. į

Programų nustatė žinomas sociologas ir e- 
kcnonunmkas kun. dr. R. A. McGowan, pa
dedant kun. dr. M. Hotlmanui, Loras KOie- 
gijos ekonomijos ir istorijos profesoriui.

Šis naudingas sųjudis pradėtas 1922 m. 
Jau atlaikyta 70 didelių susirinkimų įvairiuo
se didesniuose Amerikos pramonės centruo
se. Tie susirinkimai arba konferencijos visai 
teisingai yra vadinamos socialinės minties 
keliaujanti mokykla. To sąjūdžio vadai sie
kia socialinių problemų išrišimo remiantis 
aukščiau paminėtomis enciklikomis, kuriose 
darbininkai ir darbdaviai yra lygiai trak
tuojami ir skaitomi lygiateisiais Dievo vai
kais ir Kristaus broliais, kurie turi derinti 
savo veikių bendrai visų gerovei, bet ne sa
viems tuštiems asmeniškiems reikalams. Ir 
vieni ir kiti, kaip mes visi gerai žinome, tu
ri nemažų sunkumų, kurie dažniausia paei
na iš paprasčiausių nesusipratimų.

Pritaikinti prie šio krašto gyvenimo socia
linių enciklikų dėsnius nėra lengvas daly
kas. Nelengva dėl to, kad čia ekonominiai 
ir socialiniai reikalai yra labai komplikuoti. 
Tačiau nėra nenugalimi. Daugumai įs mūsų 
yra žinoma, kad demokratiniai dėsniai, pa
brėžiu Dievo duotų teisę kiekvienam žmogui 
prie laisvės ir gerovės, kurie ir Nepriklau
somybės Akte yra įrašyti, yra gavę pradžių 
iš Katalikų Bažnyčios mokslo, si yra viena 
iš priežasčių, dėl ko šiandien diktatoriai su
randa savo planams didžiausių opozicijų is 
katalikų pusės.

Katalikų filosofija moko, kad žmogus yra 
Dievo sutvertas su nemirtinga siela, kas jį 
labai aiškiai skiria nuc kitų žemiškų sutvė
rimų, kuriam yra skirta siekti amžinosios 
laimes- Dėl to žmogui nereikia dėkoti dik
tatoriui ar bet kokiai vyriausybei, kad jam 
leista yra gyventi, rūpintis savimi, tikėti 
taip, kaip jo sųžinė diktuoja. Tos teises žmo
gui prikiauso paties Sutvėrėjo valia. Jos ga
li būti nuo jo atimtos prievarta, jėga, bet 
ne teise. ,

Jei socialinė reforma norima įgyvendinu 
tokia filosofija, kuri nėra paremta kiekvie
no žmogaus, nepaisant kokio jis būtų luo
mo, gyvybės respektavimu, ji neatneš so
cialines ir ekonominės laisvės. Šio krašto 
žmonių socialinė problema, kaip sako Popie
žius Pijus XII, gali būti išspręsta einant tik
ru, evangelijos apšviestu keliu.

Tie keliai kaip tik yra nurodami tose ka 
talikų sociologų ir ekonomininkų saukiamo 
se kontereuujose.

Laimas ir lietuviams labiau susidomėti šiuo 
kilniu ir labai svarbiu sųjudžiu.

Tikrai Bolševikiškai
Švedijos vyriausybė buvo pasiūlusi Sovie

tų Rusijai ir Suomijai sustabdyti karų ir 

taikintis. Bet Stalinas ir kalbėti nenori apie 

taiką. Pasiūlymą atmeta. Nesiunčia savo at

stovo ir į Tautų 3ąjungos posėdį, kuriame 

bus svarstomas Suomijos įteiktas protestas 

prieš bolševikų pasikėsinimų pasmaugti jos 

nepriklausomybę.

Matote, kaip bolševikams rūpi taika.

Molotovas, sovietų užsienių reikalų komi

saras. sąryšy su taikos sųjudžiu, padarė tokį 

pareiškimą:

I
Atgaakime Vilui Visais Požvilgiais‘ SOVIETŲ UNIJA NĖRA KARO STO

VYJ, SU SUOMIJA IR NEGRĄSINA

SUOMIJOS ŽMONĖMS KARU”.

Tikrai įdomu būtų žinoti, kokį varau turi Aukas plaukia. Bostono lietuvių parapija pirmoj 
Molotovas Sovietų Sųjungos žygiui į Suo- 
mijų? Visas pasaulis gerai žino, kad raudo 
noji rusų armija visomis savo karo jėgomis 
užpuolė Suomijų. bombarduoja jos miestus, 
uostus. Ar tai nėra karas ? Jau daug suemių 
moterų, vaikų ir senelių bolševikų armija iš
žudė... Ar tai nėra baisus, kruvinas karas 
prieš Suomijos žmones?

Turai bolševikiškai — šaudo, degina, nai
kina, žudo ir sako, kad jie nekariauja.

Tokiais savo pareiškimais Molotovas gali 
suklaidinti tik pavergtuosius, kankinamus 
Rusijos žmones, kuriems nevalia klausytis 
kitų ,xalbų, kaip tik komisarų, kuriems ne 
va’ia skaityti kitokių laikraščių, kaip tik 
komunistiškų, bet, esame tikri, jis nesuklai
dins tų žmonių, kurie gyvena laisvuose kraš
tuose.

vietoj. Vilniaus Geležinio Fondo žodis
Vilnimis kraštas atgautas. , kų paskelbti. štai, gerb. kun. 

Tačiau jis dar ne visas atgnu- K. Bičrauskas, šv. Pranciš- 
tas. Tauta turės daug darbo kaus parapijos klebonas, In 
įdėti, daug ryžtingumo pūro- diana Harbor, Ind., prisiuntė 
dyti, kol visas kraštas sugrįš $43.16 ir tokį laiškų:

Popiežius ir Taika
Popiežius Pijus XII ir prieš dabariinį ,iia- 

rą ir jam prasidėjus dirbo už taiką. Pats Jo 

šventenybė ir apaštališkieji pasiuntiniai į- 

vairiose valstybėse didžiausiu uclumu dirbo, 

kad neprileisti Europos prie karo. Dabar 

dirbama, kad. kariaujančias tautas sutaikinti.

Tikimasi, kad šiomis dienomis Jo šven

tenybė vėl prabils į pasaulį apie taiką.

Popiežius mato karo baisenybes. Jis žino, 

kad karas tikrai veltui yra vedamas, kad 

veltui yra liejamas nekaltas žmonių kraujas. 

Karas — blogiausia priemonė išrišti tarp

tautinius konfliktus. Dėl to Popiežius Pijus 

XII ragina valstybes karų sustabdyti ir tai

kiu būdu, prie bendro stalo susisėdus, tei

singai išrišti tarpvalstybinius ginčus. Jei Po

piežiaus balsas būtų išklausytas, pasaulis su

silauktų ne tik laikines, bet ir pastovios tai

kos, Aokios žmonija nuo seniai yra ištroškusi.

Kalėdoms Besiartinant
Prieš Kalėdas, /norint ar nenorint, pririei-
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prie Lietuvos, kol .jis bus at
statytus, kol dvasiniai ir kul
tūriniai jis bus atgaivintas, 
kol ekonominiai bus atvestas 
į normales vėžes. Tai kelelių 
metų intensyvus ir planingas 
darbas. ,

Bet apie tai pasvarstysime 
ir paplanuosime truputį vė-
liau. Šiuo laiku pinnutmė ir M Kimn
pati svarbiausioji laūsi) pa- Ws įr K Buitkus iš East st 
reigą eiti Lietuvos vynausy.; Louis nL .
bei ir visuomenei i talka ap- • , • - ,‘ 1 1 “Pasitaikius musų koloni

jos didesniam susibūrimui, 
susigriebėm ir mes už Lietu
vos ir Vilniaus reikalų. Būda-

“siuonn pilsiančiu jums
:čekį sumai $43.16, kurie bu- 
I . . ...
vo surinkti mano parapijoj 
Vilniaus krašto nukentėju
sioms nuo karo vargšams šei 
pti“.

Taigi, vilniečiai susilaukia 
paramos iš Rytų ir Vakarų 
Pasiskaitykite laiškutį dar iš

rūpinti nuskurdinto, sugriau
to, apiplėšto Vilniaus krašto 
gyventojus, suteikti jiems

Po Svietą Pasidairius Sol o vei-Salanionų, Joclielį
čikų, Maušų Žakų.

Yra faktas, taverščiai, kad už bu,o nuo,aos 
sykį karvė sudegino Čikagų. „ Hir^
Moteriai nuėjus patamsėj meL už kai,||ų k-,imQ p 
žti ir pastačius gazinę liktai-- „ . Tėve|j ^rj Sl,„(lerį

114, karvė spyrė, pataikė į lik- UoldfainiĮ, E-
tarnų, nuo jos užsidegė kute, & .** _ . . liją Kanų, Seinų Karlicien^
o nuo kūtes v įsas miestas, , -i i'x.,: ..iLeibų Lzpicų, Mctkę larna-
Dabar pranešama, kad karvė „ 1V»,1 ’ galį, Skomų Diskų, Mausų —
susprogdino tilt,), jungianti Berzak^ ()ir5 flelferj>
Vokietijų su Lukseniburgu. Mejerį Ikkwj „
Tiltas buvo apstatytas minu-j viĮlie,ns |ojaliwns Lie. 
ims. Besiganydama Karvė už- tuvos pi|ieMa,us. pelijusiems 
kabino koja kabeli, patraukė visų |ietuvi|) vartot„jų pa. 

tiltas iškilo į padanges.ll’... L..LLUS LSALiU J pUUtUIgL-S. gUUSįas

Rokunda išeina tokia: jei či- 
. —- -------- --- ----- , siunčiame!kagiške karvė "būt buvus su

k kuklių, daibimnkiskų aukų pančiota, o vokiška prirista,
I Lietuvos darbui, Vilniaus kui-i nebūt įvykę tokios nelaimės.

Aukos Vilniaus biednuonie- tūriniams reikalams. Siunčia- į
nei per Federacijų plaukia, me $28.10'. j l^(‘dės Šamo gaspadorystėj

laisvai ganosi būriai ne kar
vių, ale balšavikiškų

maisto, pastogę, rūbus. Šiam

per
Tikimės, su laiku jos dar gau
siau plauks. I UIS

mi darbo žmonės.

me $28.10 '.
Matot, ir tolimesnės nuo ce-

visos musų ntrų lietuvių kokni jos eina į
kolonijos savo pareigų turės pagalbų vilniečius sušelpti, 
atlikti, aukų parinkti. Galin-j atgautų kraštų atstatyti, 
tieji visi bent po vienų dolerįį Antanas Dzekevičius, Fede- 
šiam svarbiam tautos reika- į racijos skyriaus iždininkas, 

lui turės pakloti. Tikrai būt.iš Providence, R. I. prisiuntė 
skaudu, jei kas taip svarbia- Į skyriaus aukų $20.00 su pa- 
me tautos gyvenimo momente

savo tautines pareigas neat

liktu.

Ligšiol šv. Petro lietuvių
na daugiau kas pirkti, daugiau išleisti. Kaip Pa,aP1Jlb So. Boston, Mass., 
sakoma, Kalėdų švenčių nuotaika “pagrė- veikia Federacijos 3 sky- 
bia“ kiekvieną. , rius, dosnumu stovi pirmoje

Žiūrėkime, kad prieš Kalėdas daromi pir-Į vietoje. Lapkričio pradžioj iš
kimai, kiek galima, būtų tikslesni. Pirmoje 

vietoje visokius reikmenis, dovanas pirkime 

pas artimiausius krautuvininkus savoje apy

linkėje, pas savuosius tautiečius, ypač, žino

ma, tuos, kurie skelbia savo biznį mūsų dien

raštyje.

Pirkdami saviškiams dovanas, žiūrėkime, 

kad jos būtų tikslesnės, naudingesnės. Gera 

katalikiška Anyga, lietuviškas katalikiškas 

laikraštis — tai geriausia ir naudingiausia 

Kalėdų dovana. To neužmirškime.

Vietoje Priminimas

“Amerika’’ primena lietuviams 1940 m. 
vasario 16 d. — Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę minėti ypatingu iškilmingumu ir pa
siruošimu. štai dėl ko:

“Sekantis Vasario 16 šventės minėjimas 
lai praeina kaip nors įspūdingiau, kad pla
čiau ir giliau skambėtų nemarus šūkis: 
Lietuva su sostine Vilniumi bus laisva per 
amžius! Per minėjimą pasisemkime dau
giau pasitikėjimo savo tautos galia, jos 
ateitimi, jos kūrybinių turtų atsarga. Į 
būrimus minėjimus sutraukime kuo dau
ginusia jaunimo.

“Vasario 16 minėjimai neturi būti vien 
proga pasidžiaugti tautos laimėjimais pra
eityje. .Jie turi būtį šaltiniu, teikiančiu 
jėgų išlikti nepažalotais lietuviais išeivi
joje, žadinančiu mūsų jaunime meilę ir 
pagarbų vienai seniausių pasaulyje tautų 
ir gražiausiai jos kalbai.

“Ateinantis Vasario 16 minėjimas turi 
būti nukreiptas atvaduotos sostinės link. 
Tų dienų sukaupkime savo jėgas, savo kuk
lius išteklius ir pasida I i nkipie visu tuo su 
broliais vilniečiais, kurie labai, labai rei
kalingi viso pasaulio lietuvių ĮMiamos. 
Vasario 16 šventės minėjimo niekam kitam 
nepanaudokim, kaip tik vilniečiams lietu
viams sušelpti, palinksminti“.
Priminimas visai vietoje ir, reikia manyti, 

kolonijų veikėjai į jį atkreips rimto riėme- 
I šio. Ypač yla svarbu, kari jaunimų įtraukti
į Vasario 16 d. minėjimo darbų.

jaučių,
kurie vešliose pievose ir der
lingose dirvose nusiganę riau
moja grųsindami viskų su
griauti, visus išbadyti. Mano 
delnas rodo, kad reikėtų juos 
spančiuoti, kad, kartais, neį-

Klausimas. Nesenai kampe- 
pelv tilpo pasveikinimas va- 
šemascei nuo vieno tavorščių 
(A. P.), kuris, tarp kitko, i- 

' dėjo ir svetimų žodžių. Pas
tebėjau, kad laisvamanių San 
daros Aitvarui tas nepatiko. 
Kų į tai sakysi, profesorė

Atsakymas. Ta's parodo, kad 
visi mano kampelio tavorš- 
čiai ir bendradarbiai gali šne-

vyktų tai, kas įvyko su Čika- keti net keliomis šnekomis, o

tos parapijos (Maldos Apaš-j 
talvstės draugijos) gauta $30, 
šiomis dienomis — $225.00. Su 
šia stambia auka VI. Brazau
skas, Federacijos 3 skyr. iž

dininkas, prisiuntė tokio turi
nio laiškų:

“Sekmadienį, lapkričio 26 
d. gerb. klebonas kun. Pr. Vi- 
rmauskas, Federacijos skyriui 
prašant, leido per visas Mišias 
bažnyčioj rinkti Vilniaus bie- 
dnuomenei aukas. Iš sakyklos
paaiškinta, kaip reikalingi y-j atskirai, 
ra vilniečiai mūsų greitos pa-! Leonardas Šimutis, 
galbos. Bažnyčioje surinkta 

$200.00. Pridėdami aukas nuo 
spalių 9 d. minėjimo — $25 
— siunčiame $225.00“.

Džiaugtus tauta ir ypač mū
sų broliai Vilniuje, jei visos 
parapijos šį gražų bostoniečių 
pavyzdį pasektų.

staba:
“Providence Federacijos 47 

skyrius gruodžio mėnesyje re
ngia Vilniaus atgavimo pami
nėjimų, kuriame bus daugiau 
aukų parinkta. Kalbėtojum 
kviečiamas vilnietis kun. Jo
nas Bakšys“.

Lauksime tokių smagių ži
nių ir iš kitų lietuvių koloni
jų. Juk jos visos ir visi jose 
gyvenantieji lietuviai turi a- 
tiduoti savo dalį atgautos Lie
tuvos sostinės šelpimui ir at- |

•statymui. , . .. /
"Atgaukime Vilniau, k,aš-•'VeP^ Kalva"J°J 

tų Lietuvos kultūrai!“ — taip 
šaukia Vilniaus Geležinio Fo
ndo Komitetas savo žodyje į 
lietuvių visuomenę. Tų svar
bų atsišaukimų paskelbsime

ga ir su Vokietijos tilto.

Kauno “Kuntaplis“ džiau
giasi, kad aukos Lietuvai 
plaukia. Štai tik per vienų 
savaitę Kainų Tvarkytojas už

tai reiškia, kad jie yra smart 
vyrai, inteligentai, ne tokie, 
kaip Aitvoras, kurie net savo 
šnekos gerai nemoka. Šitokie, 
anot prof. Pakšto, yra mizeri
jos, smulkutėliai, nieko nerei-

įvairius biznio darbelius po škianti, vienu žodžiu — nie- 
100 litų nubaudė: | kas šiais čėsais.

IŠ TĖVŲ KRAŠTO
%

36 Stotys
VEPRIAI (Ukmergės aps.). 

Bažnytkaimis guli tarp pušy
nų, netoli ežero. Bažnyčia mū
rinė, graži. Ši vieta yra tno 
garsi, kad čia yra Aukštaičių 
Kalvarija. Žemaičių Kalvari
joj stočių yra 20, o čia 36. 
Atlaidai paprastai būna Sek
minių šventėse. Tuomel iš

___________________________ „____ i aplinkinių parapijų čia su-
Neužsitikėk draugais ir gi j plaukia daug žmonių. Bet ve

lninėmis ir neatidėliok ateinan tiek \ eprių kalvarijos negali 
čiam laikui tavo išganymo; prilygti Žemaičių ikalvarijoms, 
nes greičiau žmonės tave už- nes Žem. Kalvarija yra Inng 

Turi'me ir kitų malonų laiš- mirs, negu tu manai. daugiau tikinčiųjų mė_,štamu

ii

\LRKF sekretorius, 
2334 S. Oakley Ave, 

Chicago, 111.

Lietuvos Prezidento 
Kalba Seime

KALNAS, lapkričio mėn. 
29 d. Valstybės Prezidentas, 
dalyvaujant Vyriausybei, Sei
me pasakė svarbių kalbą, pa- 
brieždanias Vilniaus reikšmę 
Lietuvai ir ragindamas tautų 
padėti atstatyti nualintų Vil
niaus Kraštų, su kantrumu 
įsikelti karo 'meto sunkumus. 
Prezidentas ypatingai iškėlė 
darbo reikšmę kartu pabriež- 
riamas, kad didžiausias šiuc 
metu uždavinys yra išlaikyti 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
suverenumų. Krašto Vadovy
bė vykdo vienybės idėjų ir, 
kur tik galima, valstybės apa- 
ratan imami išmintingi žmo
nės, nevengiant skirtingų po
litinių srovių sutartiniame da- 

; rbe, nes nuoširdi vienybė yru 
būtinn viešame ir privačiame 
gyvenime atsispirti pavojams.

Rytprūsių Ūkiuose 
i Dirba 80,000 Lenkų 
j Belaisvių
! Kai tno tarpu kitose Vo

kieti ios vietose dirba tik 50.-
I /r , • •00(1. I’kinirsori įpareigoti nors 
s:nais drabužiais įxis juos bi- 
rbančius belaisvius aprengti, 
nes jie esą sulaikyti labui »pra 

' stais drabužiais, o belaisvių 

, stovyklos ,a>r trumpų laiką 
i negalinčios pajėgti visus be-

C. E. Frayer, La Fontain, Ind. laimėjęs kuk urūzų karūnų 1920, 1927, 1932 ir 1939 metais., laim ius aprūpinti drabužiais.
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AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS '
Kij Veikia Lietuviu 
Vaizbos Butai?
Varykime visuotiną, 
susiartinimo darbą

Amerikos Lietuviu Ekono
minio centro valdyba, vykdy
dama savo darbų programų, 
nori tampriau susirišti su Lie
tuvių Vaizbos Butais lr Pro
fesijonalų Sąjungomis, ikurios 
gyvuoja daugelyje kolonijų 
jau eilė metų, bet dar ne vi
sai žino, kad Ekonominis Ce
ntras yra jų pačių centraline 
organizacija.

Kiek Ekonominio Centro 
valdybai iš spaudos žinoma, 
veiklūs Vaizbos Butai yra šio
se kolonijose:

Chicagoje, Clevelande, Pitts 
burghe, Philadelphijoje, Broo- 
‘klyne, New Jersey, Waterlni- 
ryje. Šių kolonijų Vaizbos Bu
tai veikia kų nors visuomeniš
ko ir jų vardai patenka mūsų 
spaudon.

Kų veikia kitų didesnių ko
lonijų Vaizbos Butai ?

Ar visose didesnėse koloni
jose Vaizbos Butai suorgani
zuoti? Jeigu ne, tai raginame 
porą, tris biznierius ir profe
sionalus sueiti, pasikalbėti ir
sukviesti savo biznierių ir pro sekK 

fesionalų susirinkimų. Ir jū
sų <larbas bus pradėtas.

Apie savo veikimą senieji 
ir nauji Vaizbos Butai tuo
jau raportuokite Ekonominio

Naujų Metų, Velykų ir kitų 
I Švenčių proga: apie snvo vei
kimų rašyti savo lietuviškuo
se laikraščiuose:

i Tokią susiartinimo progra
mą vykdydami sukursime iš
eivijoje tvirtų savo li«*tuviškų 
ekonominį pasaulį, kuriame 
bus lengviau gyventi mums 
visiems.

5. Per Ekonominį Centrų 
visi Vaizbos Butai ir Profesio
nalų Sąjungos pasieks susiar
tinimo tikslą — susiartins su
Lietuvos ekonominėmis orga
nizacijomis ir biznio firmomis 
praplėtimui Lietuvos produk
tų eksporto Amerikoje, padi
dinimui savo biznių ir t.t.

Vaizbos Butai prašomi tuo
jau išrinkti į Ekonominį Ce
ntrą savo veiklų atstovą ir 
prisiųsti jo vardą ir adresą 
Ekonominio Centro valdybai.

Netrukus Ekonominio Cent
ro valdyba turės svarbesnių 
pranešimų Vaizbos Butams ir 
visuomenei.

A. L. Ekonominio Centro 
valdyba: Chas. K. Pikiel, pir- 
'uiin., 629—54th St. Pittsburgh, 
Pa.; Dr. M. J. Colney, v. pirm. 
F. Petrulis, v. pirm.; A. S. 
Trečiokas, ižd.: K. S. Karpius,

Iš Pilnųjų 
Blaivininkų Seimo

WORCESTER, M ASS. - La
pkričio 26 d., Šv. KazimieroCentro valdybai.

Būtinai reikalinga Vaizbos Parapijos patalpose įvyko Pil 

Butams susirišti su Ekonomi
niu Centru.

Ekonominis Centras

seimas, prasidėjęs šv. 
Mišiomis ir pamokslu. Posė- 

knrį Aižiai įvyko mokyklos salėje,

Blaiv.

fiBAtr&is
DALYVAUS “DRAUGO” KONCERTE

Emilija Mickūnas, garsi dainininkė, kuri maloniai su
tiko dalyvauti metiniam “Brango” koncerte. Koncertas 
įvyks sausio 21 d., 1940 met., So'kol svetainėje, 2345 South 
Kedzie Avenue.

ti. Kuo greičiau didesnė pini
gų suma bus sukelta, tuo grei
čiau prasidės seneliams namo 
statymo darbas. J)ėl lo kuo
pos ir didina, kiek tik išgalė- 
dainos, savo veiklų.

Būt labai gera, jei šiuo sva
rbiu sųjungos gyvenimo mo
mentu, įsitrauktų į jos vei
kimą daugiau jėgų. Norintie
ji padirbėti svarbiam prieg
laudos statymo reikalui, sto
kite į labdarių sąjungą ir tuo, 
be abejonės, pagreitinsite į- 
gyvendinti gražųjį sąjungos 
užsimojimų. lb.

“DRAUGO” METINIS

Jr

LABDARIŲ DIRVA
Iš Centro Susirinkimo

Trečiadienį, lapkričio 29 d. 
Dievo Apvaizdos parap. salėj 
įvytko Lietuvių R. K. Labda
rių Sųjungos centro susirinki-

KONCERTASLabdarių Jubiliejaus 
Vakarienėj

TOVVN OF LAKE. — Pra
eitą •sekmadienį, parapijos sa
lėj šauniu bankietų paminėta 
Labdarių Sąjungos l kuopos 
25 metą gyvavimo sukaktis. 
Puotoj dalyvavo dang Labd.' 
Są-gos ir kuopos veikėjų-ve-. 
teranų, daug svečių iš kitų 
kolonijų, o vietos lietuviai bu
vo užpildę salę. Per vakarie
nę pasakyta daug kalbų, svei
kinimų kuopai ir jos veikė- 
jams-veteranams ir dabarti
niams. Begalo įdomu ouvo pa
siklausyti kalbų pirmųjų Lab
daringos Sąjungos narių, ku
rie nepaprastu pasiaukojimu 
darbavos vargšų naudai. Vie-j 
nas veteranų (Veriga), .pieš
damas vaizdą kuopos veikimo, 
papasakojo visą eilę didelių 
darbų. Kuopa yra išauklėjus 
net keletą našlaičių, kurių 
viena dabar yra vienuolė-Ka- 
zimierietė. Jam pačiam nekar
tą fekę naktį, didžiausiam šal
ty 'keltis iš lovos ir, pasisė- 
įiius maišą anglių, nešti varg
šų namui apšildyti. Kaip kil
ni yni labdarybė, nes ir Kris
tus yra pasakęs, kad ką pada
rysite vienam iš šių mažutė
lių, man padarysite, savo kal
bose išdėstė kun. A. Linkus,1 

prieglaudos statybos komiteto 
pirm., kun. ,1. Mačiulionis, M. 
T.C., L. Šimutis, dr. A. Ra
kauskas, I. Sakalas, kun. A. 
Valančius, kun. P. Vai nekis, 
J. Diniša, Labd. Są-gos centro 
pirm. A. Bacevičius ir kiti.

Vokale programą išpildė 
parapijos mergaičių choras, 
Z. Jurgaitė (dainavo solo), 
Daukšaitė ir Jesulaitė (dai
navo duetu), smuikininkas 
(vardo neteko pagauti) ir 
“Šuruni-Burum seselių” cho
ras iš Brighton Park. Ypatin
gai gražaus įspūdžio darė pa-

nemažos pinigų sumos, kad vapjjos eboro mergaičių gTu-_ 
tą kilnų užsimojimą realizuo- dviem atvejais padainuo-

i

seiniui pirmininkavo, prisiun
tė $20.00 auką, o Lalxlarių 4 
kp. (Dievo Apvaizdos) veikė
jos pridavė centrui $20.00 — 
pelną nuo pietų seimo metu. 

’šklausius kuopą raportų,
sudaro “gyvųjų” Vaizbos B«-!’l<"'.'in08e gražus bū- mas, į kurį, kaip ir P"P™-j paai5kėjo, kad B kuopa Nerti,

relis atstovų ir svečių.
bų, pradėjo savo įtemptų dar-' Sci,"° val,1>'b» sndar’: Pir’ 
l,ų „balsiu “Susiartinimas”- !"»"• Atkšnoris, padėjėja

tų delegatai išrinkti į valdy-1,1 s

1. Lietuviai biznieriai ir pro 
fesionalai visose kolonijose 
privalo susiartinti tarp savęs;

2. Privalo dirbti už susiar-

Mnžuknaitė, rašt. — P. Gvaz- 
da uskas.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
blaivininkai nemažėja, bet di-

tinimą su savo kolonijų lietu-1 deja. Iždas irgi padidėjo, 
viška visuomene; j Seimas priėmė daug gražių

3. Kuo greičiausia turi su-! ir praktiškų rezoliucijų. Po- 
siartinti visi Lietuvių Vaiz-Į sėdžiai praėjo labai gražioj
bos Butai vieni su kitais įsto
jant į Ekonominį Centrų!

tvarkoj. Sekantiems metams 
valdyba apart dvasios vado

4. Artintis su lietuviška 1 ir pirmininko likosi beveik 
spauda, talpinant joje savo ta pati. Pinmininku išrinktas 
pasveikinimus savo kostume- kun. Padvaiskas, šv. Kazi-

Su Šokiais

JVYKS—

SAUSIO-JANUARY 21 D., 1940 METAIS

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

tai, atvyko kuopų atstovai, 
valdybos ir direktorijato na
riai. Pirmininkavo Antanas!

Side rengia vakarą gmodžio 
17 d. Pelnas skiriamas netur-

i tingoms šeimoms sušelpti. 
Bacevičius, raštininkavo Pet-1 m »• . •__ .. ’ . . Tam pačiam tikslui rengia va

karą ir S k uolia, Brighton Paras Fabijonaitis.

Išklausyta smulkmeniško 
pranešimo iš labdarių sąjun
gos 20-tojo seimo. Pranešimai 
buvo džiuginanti. Seimas pa
vykęs ir moraliniu ir medžia
giniu atžvilgiu, .lis buvęs gau
singas. Į prieglaudos namo fo
ndą auką seime sudėta $807.- 
55. Be to, adv. Cli. Kai, kuris

sios vada skiria Kunigu Vie-

rke. Po Kalėdų rengia 
žias pramogas 4, 5, 7 ir 23 
kuopos. 1 kuopa minėjo sida
brinį jubiliejų gruodžio 3 d. 
Tą pačią dieną ir 3 kuopa, 
Cicero, surengė vakarą.

Taigi, gražiai darbuojasi ir 
labdarių centras ir visos kuo
pos. Visur yra daug susirūpi
nimo ir judėjimo auginimui 
seneliu namams statyti fondo. 

' Kaip žinoma, prieglaudai sta-

gra-

riams ir klijentams Kalėdų, miero parapijos vikaras. Dva- ‘ nyb<"« valdyba.

Vakare buvo graži ir skani Į tyti reikalai jau gerokai yra 
atstovų pagerbimui vakario-' pastūmėti pirmyn, tik reikia 

nė. Netrūko kalbų ir dainų.
Buvęs

THINGS THAT NEVER HAPPEN

C. B. Cowen, Worker’s Alliance, kalba į susirinkimą prie Clevelando, Ohio miesto rūmų 
minią, ragindamas pašalpos gavėjus pikietuoti miesto vnldininkun.

..--■IA 7„ .rfj

damos liaudies dainų. Garbė 
už tai varg. muz. V. Daukšai.

Vakarą atidarė ilgametė 
kuopos pirm. ir žymi veikėja 
M. Sudeikienė, kuriai jubilie
jaus .proga nuo 'kuopos įteik
ta dovana, o programai vado
vavo taip pat įžymi veikėja 
centraiinėse organizacijose J. 
Čepulienė. Vakaro surengimu 
daug darbavos visa eilė mo
terų, kurios ir nuoširdžiai vei
kia ne tik labdariuose, bet ir 
kitose idėjinėse organizacijo
se. Town of Lake galima pa
vadinti moterų veikėjų kolo
nija. sv.

Kidneys Mušt
Clean Ouf Acids

Excess Acids and polsonous wastes ln your 
blood are removed cnlefly thru 9 mllllon tlny 
dellcate Kidney tubes or fllters. And non- 
organte and non-systemlc dlsorders ot the 
Kldneys or Bladder may eause Oettlng Up 
Nlghts. Nervousness, Leg Pains, Clrcles Un
der Eyes, Dizziness, Backache. Swollen 
Ankles, or Burnlng Passages. In many such 
cases the dluretlc actlon of the Doctor’s pre- 
scrlption Cystea helps the Kldneys clean out 
Excess Acids. This plūs the palllatlve work of 
<?ystex may easlly make you feei likę a new 
person ln Just a few days. Try Cyatex under 
the guarantee of money back unless com
pletely satlsfled. Cystex costs only 3c a dose 
ut drugglsts and the guarantee proteets you.

Mokslo Metai Baigsis 
Gruodžio 3 d.

SAO PAULO. — Šv. Juo
zapo 'mokyklos mokiniu tėvų 
susirinkime mokyklos vedėja 
Seselė Vyresnioji M. Julija 

i pranešė apie mokyklos eko
nominę padėtį bei mokinių el
gesį ir mokslą, 'kas susirinku
siems tėvams yra svarbu ži
noti.

Nutarta iškilmingai užbaig
ti 3 d. gruodžio mokslo me
tus, Kalėdų metu surengti eg
lutę. Eglutės bei dovanų pir
kimui nuo kiekvieno mokinio 
sumokama po 3 milreisus. Pi
nigai turi būt šuniokami ligi 
mokslo metų pabaigos. Kadan
gi mokyklos salė nėra didelė, 
tai įeiti galės tie, kurie iš an
ksto užsirašę ir gaus pakvie
timus. Esant dideliam skai
čiui vaikučių norinčių matyti 
eglutę, programą bus kartoja
ma ir kitą dieną.

GARSINK ITES “DRAUGE”

EXTRA COST
SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OR MtNTHOL-St)

VITAMI
(CAKOTlNt)

MAUK

W0MEN!
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
INMRTANT 

Mu
Tnt< Rmal WHT Fimas lydia L Pinkkia't VtptaMa C«n- 

HaiRlig Wiak, RuAm, Namu Wama Fw Onr Kalt A Ctataryl
If you feel tired out, timp, listless, 
moody, depreased—if your nerve* 
are constantly on edge and you’re 
losing your boy friends to more at- 
tractive, peppy wom«n-SNAP OUT 
OP ITI No man likę* a dūli, tired, 
eranky woman.

AU you may need lt a good rellable 
tonie. If ao try famou* Lydia E. 
Pinkham's Vegetabla Compound. 
Let it stimulate gastric juice* to help 
digest and auimilate more whole-

some food which your body ūse* 
diroetly for energy—to help build 
up more physical resistance and thu* 
help ealm jittery nerves, lessen fe- 
male functional diatreaa and give you 
joyful bubbling energy that is re- 
fleeted thruout your whole being.

Over 1,000,000 woa.cn have re
po rted marvelou* benefit* from 
Pinkham's Compound. Results • 
should dotiiht yoa I Telephone your 
druggist right now for a bottle.
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Choras Paminėjo 'Sv. Kazimiero

avo Nario Sukakti ARD 9-tas Skyr.
Praeita ketvirtadieni šv. . ,■ • • .. , ...v ' Sv. Kazimiero Akad. Kem.

Grigaliaus \aido parapijos p.|as vengia gražu persta- 
choras •‘sočiai" vakarėliu pa-tymiJ ..Sy )ie,lr Jvi I 
luinojo savo uolaus nario-cho- jll(>llininlli |i01l„.dijns, sokauul. 
risto K. Matulaičio 25 niotlj gr,1O(|ži„ 17 Sv. Antano pa- 
vedylualo gyvenimo nukakti. I sal{Je 4Į) h. ,- s, _,
“Sočiai" įvyko Sliuineto ««;į eicro. Pradžia 7 vai. vak. Ti- 

kietai 25c. Pelnas vietinėms Į 
Šv. Kazimiero, seserims. Bus;

lėj. Jubiliatui ir jo žmonai 
įdaryta tikras surpryzas, nes 

ro kalbama, kad vakaras 
įgiamas kitu tikslu.
Be choro narių, vakarėly 

alyvavo klebonas kun. H. J. 
pėūnas su savo pagelbinin- 
lis kun. Kimiu ir kun. (Iri- 
lum, stambūs Cicero biznie
ji: Arlauskas, Bernadišius,

[Putrimas su žmona ir k., taip 
pat svečių iš kitų kolonijų. 
Per vakarienę jubiliatams su-
dėta gražių linkėjimų ir ap-
ries vadu pastatyta nuo pat i H A[„|,lk.v(.ikiū 
dovanoti choro ir klebono. L 
Programai vadovavo ęlioro va‘ 
das muz. A. Mondeika.

lš klebono kalbos paaiškė
jo, kad ne tik K. Matulaitis 
vra choro veteranai, bet jo 
žmona buvo viena pirmųjų 

uapijos choro narių Įsteigus 
iv. Antano parapijų. Dar il
sų laikų priklausė prie choro.

gražus “door prai’sas”. Ko
misija nuoširdžiai kviečia vi
suomenę atsilankyti paremti 
šj veikimų. Programų išpildys 
jaunametės rėmėjos: F. Ka- 
'.ninskiūtė, L. Zauriūtė, M. Sa- 
liukaitė, E. Krenciūtė, F. Do- 
vidauskaitė, L. Deveikiūtė J.
Kotskiūtė, S. Zupkiūtė, A. Ku-
lpinskaitė B. Jakštaitė, A. . , . ,
XT , ... AI XT . ... ils .pats butų čia su jumis. Jūs, 
Aavurskaite, M. Aavurskaite,.' .. J
S. Gailiūtė, F. Kasmaus'kaitė,

Septyni P. J. Davis, llarvey, lll., vaikai, kuriems šiomis 
dienomis padaryta tonsilų operacija. (Acme telephoto)

rdinolas būtų gyvas, šiandien Atsisveikinimas

parapijonys, drauge su savu 
klebonu nuveikėte dalelius un- 
rbus, ruimingi, gražūs trobe
siai ir be skolų liūdija jūsų 
pasišventimų parapijos reika
lams ir Dievo garbei. Taip 

j veikdami netrukus pastatysi 
te ir gražių bažnyčių ant kan:- 

CICERO. Ketvirtadienį,! P° 44 gatvės ir California

V.

Marijonų Rėmėjų 
Svarbus Susirinkimas

ruodžio 7 d. Mųrijonų Rė- Avė., kur man jūsų klebonas J‘folijoje darbų. Palyginus

mėjų Draugijos 21 -mo sky-

tik vėliau pasitraukė dėl šei
myninių pareigų.

Vienas kalbėtojų pažymėjo, 
kad Cieeroj bene vienintėlis 
bažnytinis choras, kuriam pri-į susi rinkime bus renkama nau- 
klauso nemažas skaičius atei
vių vyrų. Ir kai kas pasako, 
kad čia augę su ateiviais ne
sutaria, muz. Mondeika tik 
nusijuokia. Pas jį abi “kle
jos” kuo gražiausiai sutaria 
ir dėl to turįs gerų, lygiais 
balsais chorų.

Jubiliatams ilgiausių met- 
tų! Sv.

šiandien parodė. Jūsų klebo-
riaus svarbus priešmetinis su- nas pilnas energijos dar gra- 
sirinkimas Įvyks parapijos žianie savo amžiuje pasi'kvie- 
mokyklos kambary,, į kurį. te į talikų jus, darbščius para- 
maloniai prašomi kuo skait-'.Pbi*e<*’as» kuriems jokis geras 
tingiausiai susirinkti. Šiame darbas nėra sunkus”.

Jo Ekscelencija kitose o- 
lyse savo pamokslo re G.č uė 

tu

ja valdyba ateinantiems me
tams ir apart to, yra svarsty- į kingunio Seselėms ...ekyto 
mui daug svarbių reikalų. Už joms, kurios darbuojasi moki 
tai malonėkite visi Marijonų niniu ir auklėjimu ateinančios 

lietuvių kartos. Po pamokslorėmėjai, rėmėjos ir “Laivo” 

skaitytojai atsilankyti. Susi

rinkimas prasidės 7:30 vai. 

vakare ir bus trumpas.

valdyba

suteilkė palaiminimų šv. Sa
kramentu ir grįžo į klebonijų 
laimindamas iš abiejų pusių 
minias žmonių.

- - -
1KAS GIRĮDĖT CHICAEiOJE* _

Brighton Park
(Pabaiga)

Jo Ekscelencijos vyskuno 

W. J. O 'Brien, D.D., žodis

Ant galo, užsibaigus pamal
doms, Jo Ekscelencija pasakė 
reikšmingų pamokslų. Taip ko

kito tarda'mas: “Brangieji
Kristuje: — šiandie atsilan
kiau pas jus kaipo atstovas 
šios Arkivyskupijos, sveikinu 
jūsų klebonų kun. A. Briškų 
ir jus parapijiečius, su. lauku
sius šios brangios šventės, jū
sų parapijos sidabrinio jubi
liejaus. Jei Jo Eminencija Ka-

ftiontis dienomis paleistas iš kalėjimo Col. Martin Snyder
sveikinasi su savo advokatu Jerry Giesler. Jis buvo kalėji-• •
me už peršovinių savo buvusios žmonos Huth Etting busi

mąjį vyrų Merlę Aldennan.

Grižus Ganytojui iš bažny
čios pa's jį atsilankė mokyklos 
vaikučių delegacija ir prašė 
duoti mokyklai vienų liuosų 
dienų iš priežasties sidabrinio 
•parapijos jubiliejaus. Ganyto
jas maloniai priėmė vaikučius 
ir jų prašymų išpildė, patar
damas klebonui paskirti tin
kamų laikų.

Pietūs

Laikas greitai bėgo, jau 
pietūs ir užkandžiai buvo pri
rengti. Klebonas kun. A. Bri
ška pakvietė Ganytojų ir visų
dvasiškijų pietaut. Prie stalo ' 
(buvo pasidalinta tos dienos' 

i įspūdžiais. Po ’. -tų jau laukė 
puošnus automobilius prie kle 
bonijos durų ir artinosi lai
kas išvykimui, nes Ekscelen
cija tų pačių dienų turėjo ap
lankyti dar dvi vieius gany
tojiškais reikalais.

ir medžiaginis stovis aukštu
me laipsnyje. Dažnas ir skait
lingas ėjimas prie Sakramen
tų, skaitlingi dalyviai pamal
dose liūdija gerų dvasinį pa
rapijos stovį. Patvarūs ir gra
žūs jmraj ijos trobesiai, be siko 
lų, liūdija gerų parapijos me
džiaginį stovį. Tėvų rūpestin
gumas siųsti savo vaikus į 
parapijos mokyklų įrodo, kad 
jie yra ne tik susipratę kata
likai, bet ir geri patrijotai 
lietuviai. Tadgi parapijonys 
šitų savo užduotį gerai supra
nta ir jų pildo, pasekmė to 

I yra, kad Nekalto Prasidėjimo 
Pan. švč. mokykla ir šiandien 
y i a _s k a i 11 i ilga mokiniais.

Namiškis

centų. Savo atsilankymu pa- 
remsit klūbo veikimų ir tuo 
Vilniaus lietuvius didžioj jų 
nelaimėj. Kviečiamo visus.

Komitetas

------------------------ j I
Nesunku tiems nugalėti ki

tus, kurie yra nugalėję save.
Eina gyveninio keliu, kus 

laikosi drausmės; kas gi ne
žiūri sudraudimų, paklysta.

Suradimas savojo kelio gy
venime lošia svarbiausių rolę; 
jei eina ne savu — nepaten
kinsi nei save nei kitų.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. Tardė 3146.
VALANDOS: Nuo II iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki »
Pir-iadieniaie • 2 iki 4 lr 7 hkl 6 

Šventadieniais: ll iki 11
DR. V. A. SINKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
ir akinius pritaiko

3343 S, Halsted Street

LIETUVIAI DAKTARAI

Parengimai

Chicagos Lietuvių Moterų 

Klūbo parengimas i

Telefonas HEMiock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue

VALANDOS
Nuo 9 ryte iki 8 vakare 

Sekmadieniais ir šventadieniais
pagal susitarimą

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

H46 So. 49th Court. Cicere
Aatradiemaia, Ketvirtadieniai* Jt 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-fl. 7.9 p.
3147 S. Halsted St, Chicagt

PirmadieaiaiB, Treėiadieniaia ir 
šeštadieniam 

Valandos: 3—8 P. M.

Šį vakarų, gruodžio 6 d. 
Jo Ekscelencija atsisveiki-17:3t) vai. vakare, Dariaus ir 

no 'su klebonu su visais kitais1 Girėno name, 4114 S. VVest- 
dvasiškiais ir svečiais palin- ern Avė. Chieagos L. M. Klū- 
kėjęs klebonui geros sveika
tos ir Dievo palaimos lydimas 
dvasiškijos .paliko klebonijų.
Šj jubiliejų ilgai prisimins pa
rūpi jonys, nes ši šventė įvyko 
l»o didelių nuveiktų parapijos

prabėgusį laikų ir nuveiktus 
tame laike darbus, reik pripa
žinti, kad prabėgusi* laikas 
nebuvo praleistas veltui. Šia
me laike parapija išaugo, at
sikraustę iš Įvairių kolonijų,

bas rengia žai limų buneo ir 
kortomis. Bus galybės dovanų 
ir laimėjimų. įžanga tik 50

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 

She Found 

Blessed Relief

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 pagal sutartį.

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

Tel. CANai 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

2155 VVest Cermak Road
O«SO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 6:30 vakaae
ir pagal sutartį.

OR. f. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso tel. Canal 2346 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tek Canal 0402

Museles were so sore 
she could hardly touch I
them. Uscd Kamlins Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are štili, sore, achy. Rub it on thorough- 

šiandien sudaro kaip ir vienų Kįn^«fWŠ„rX.^ur^ 
šeimų, kurioje randasi įvai- ' guarantee atalldrugstores.

DR. A. JENKlitS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagul suts/.į.
Ofiso telefonas PROsput 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
4729 So. Ashland Avfc 

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki G 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. 1. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vak ryta

riems naudingiems tikslams 

suorganizuotų draugijų nit 19. 

Parapijos, kaip dvasinis taip

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMF.NT
For MUSCULAR ACHES and PAINS 

RHEOMATIC PAIN - LUMBAGO

or voua - '

POVVDER
-&«»<■ Arr Jodau,
25 ounces254

(
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BV OUR GOVERNMENT

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MĮĮ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų iSniokanū Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI >6,000. 
per F«l' rai Savinas and lxian Inminuuv Corp., U anlilnKlon, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo • v. ryto Iki B v. v. 
Plrmadienj, Ketvirtadieni Ir ftefttadlen) nuo • v. ryto Iki 8 V. V.

• St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Jom’ph F. Orlhaiiflkae, See’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

KLAUSYKITE

Nevi City Furniture Mari
RADIO PROGRAMO

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

Programė dalyvauja St Louie-Lonie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

—m"“—t r i n it itx tan

TEL. TARDS 5667

DR. FRANK G. KWINN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
_________ir Pagal Sutarti._________

OR. P. J. BEINAR
tBEIN AKAI SKAS j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELE1Y1NA1:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3956. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniam 

pagal sutartį.

telefonas HEMlook 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 VV. MARquette Rd.

Otiao valandoe:
10—12 vaL ryte

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

Susitarius.

DR. MAURIGE 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 nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ree. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehlU 0617
Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomie rautame

2423 W. Marųuette Road

TsL YARds 6921
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TsL VIRginia 0036 
Reaidencijoa tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

BstideMija
8939 So. Claremont Avs.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomie pagal satartį.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BURGBO1

4645 So. Ashland Avenue
OITSO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomie pagal tetarta 

Offioe TeL TARds 4787
Namų TsL PBOepsrt UM

Tai CANai 0867
Res. TeL PROspeet M88

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian Av« 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie* 

6 iki 9 vakare

Tel OANai tUR

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 
Valandoe: 1—8 popiet ir 7—8 V. «.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas RBPabUo 7868

TaL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VsL: nno 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj psgal satartį

Offiee Pbooe Ree ead Offiee
PROspeet lOtt 2369 S. Leavitt St 
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANai OTM

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Treėiadiaaiais ir Sekmadieniais

■MRl MMrtA. .........

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTMTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayetts MM 

dntradleuiais, Ketvirtadieniais tt 
Penktadieniai*

4631 So. Ashland Avė.
Tai TARds 0994

Pirmadisniais, Treėiadieniab tt



Trečiadienis, gruodžio 6, 1939 Ditstrrfss
Iš ARD 2 -ro Skvriaiis Organizacijos Eina 
Susirinkimo Vilniaus Pagalbon

Chicagoje vis
smarkinu įsisiūbuoja brolių 

vas ir su karštomis diskusijo-J vilniečių atjautimas. Iš pra
džios tuo reikalu rūpinosi tik 
tani tikri komitetai, o dabar 
jau stoja darban visa eilė or

BRIDGEPORT. Susirin smalkiau ir
kimas buvo skaitlingas, gy-

inis
Susirinkimų pradėjo pirm. 

A. Vaišvilienė. Pirmiausia
kun. S. Petrauskas nuoširdžiai ganizacijų. Moterų Klubas pa- 
padėkojo 2-jani ARI) skyriui aukojo iš iždo $.»0.(«t) ir nu- 
ir Jaunų Moterų klubui užl tarė parengimais sukelti ke- 
nuoširdų pasularbavimk dvie- J lėtų šimtų dolerių. .Jų pirmas

šiuo reikalu parengimas bus 1
šiandien, trečiadieni, Dariius- 
Girėno naujoje salėje, 4413 S. 
Westem Avė.

Keli Katalikų Federacijos 
skyriai, S. L. A. jaunuolių

jo'se vakarienėse.

Nauji darbai

Gruodžio 3 d. parapijos sve
tainėj įvyko Buneo Party. Pe
lnas — pusiau su parapija.

Vietos seserų mokytojų nau- i kuopa ir S. L. A. 138 moterų 
dai nutarta surengti Pantry j kuopa surengė atitinkamus 
Party, gruodžio S d. parapijos j vakarus ir pelną paskyrė vl

svetainėj. Be to, nutarta su
rengti, po Naujųjų Metų, drau 
giškas vakarėlis.

Valdybos rinkimai 

Po dvasios vado kalbos, ku

mečiams.
Kruopiškių Klubas iš iždo 

paaukojo $10.00.
Sportininkai ir radio valan

dos vedėjas šaltiraieras ruo
šiasi prie atitinkamų parengi-’

A. M. Petkūnai, kurie gy
veno 4945 So. Halsted St., nu
sipirko nuosavus namus, 5920 
So. Carpviiter St. Liiuiine pa
sisekimo naujoje vietoje. M. 
Petkūnienė (buvusi Laurins- 
kaitė) yra daug veikusi Tosvn 
of laike kolonijoj. Augina dvi 
dukreles — Joaną ir Rūtų.

gus. Atsiminsime šį malonų 
įvykį per ilgiausius metus.
lair kartų tariame ačiū 
siems.

vi-

Rap. ir E’zb. Andreliūnai,
6324 So. M'esteru Avė.

Draugija Turinti

Rap. Nugarkauli

T5

PALA1MINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliuko vertė

Kun. Ant. M. Karuaiškis

,| , . . - | • ... Policininkas John Albert išgelbėjo Hovard Meyers, 19,
noie jis išsamiai nurodė vai-imu, kurių pelną zaua skirti . « r t r • j vJ J ... .... Lauielton, G. 1., kuris noreio nusižudyti,dybos sustato svarbų ir reika- - x.......~ 1 j jvilnieeiams.

Mylimasis sakė: “Tai būtų 
stebuklas prieš meilę, kad 
Mylėtinis užmigtų ir užmirštų 
savo Mylimųjį’’. “Mylėtini'o 
atsakė: “Būtų taipgi stebuk
las prieš meilę, jei Mylimasis 

Jis

RACINE. \VIS. — Kai ku- 
: lios tautinės draugijos atsi- 

— kreipė į >*v Kazimiero dr-stę jo neišbudintų, kadangi

Nuoširdi Padėka

MARUCETTE BARK.
Norime išreikšti nuoširdų pa- kviečiant katalikus prisidėti 
dėkos žodį už surengtų inunisi prie bendro aukų rinkimo Vi-

geidė jo meilėsSa,”

taip malonių puotų laj kr. 26 
d. mūsų dviejų metų vedybi
nio gyvenimo sukakties pro
ga.

Dėkojame Marijonų Rėmėjų 
5 skyr. ir ^rangioms i engė
joms: A. l’u'kelienei, A. Jo
naitienei, B. Nenartoniui, taip 
gi ir už dovanas. Dėkojame 
gerbiamiems svečiams už do
vanas ir taip gražius linkėji
mus, gerb. kun. J. Dambraus
kui, J. Kulikauskui, K. ir O.I

j Vilimams, M. Varkalienei, M. 
Į Petroškevičienei, Staradonrs 
' kienei, Raštutienei, A. Riini-

Lapkričio 25 d. plačiai ži-, daitei, E. Karanauskienei, P

luinus krašto gyventojams. 
Toji draugija savo suvirin

kime lapkričio 12 dienų nuta
rė palaukti K. Pakšto prakal
bų. Visos aukos bus siunčia
mos per Tautos Fondų. Kl

SKEI ,BK ITftS ‘ ‘ DRAUGE ’ ’

DON’T BE GREY
i gyvy brfr. Orr/ bafe 

Hšm yoa look old aad bei 
Try the ilodem* ICethod br Cot>

,. CLAIROL. Verti

URBA Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Bankie 
tams, Laidotuvėms. 

~~~ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

A. f A.
TEKLĖ PAIČIUS 

(po tėvais Geležinaitė;

Mirė gruod. 4. 1939, 11:30
vai. ryto, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Svekšniu par., Inkaklų 
km. Amerikoj išgyveno 26 met.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Jurgj, 3 sūnus: Julijoną, 
Kazimierą ir Konstantiną, 
dukterį Eleną, seserį Barbo
rą Ir švogerį Povilą Kaleidis 
ir jų šeimą, 2 pusseseres; Oną 
Kasmauskienę ir Marcijoną 
Leikienę ir jų šeimas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko gro- 
lį Antaną Geležinis.

Kūnas pašarvotas J. P. Eu- 
deikio koplyčioje. 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., gruod. 9 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tainus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Nūnai, l>uk- 
tė, Sesuo, švogeris. Brolis, Pus
seserės ir Gimines.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

eita prie valdybos ririki- Nė viena organizacija nuo Bet Jis ant kryžiaus troško Jį Town of Lake 
paramos vilniečiams lietuviu- sielų visų žmonių’’. Taip kai 

Kadangi visa senoji valdy- „ls neturėtų pasilikti: turėtų j)a Tullija, kurios rolę išpil 
ba yra iš pačių geriausių ir skirti ir iš iždo, ir nuo visų dvs J. Galdišiūtė.

hj,

parengimų ir net nariai turė
tų apsiilėti Vilniaus taksais.

“Piloto Dūkte”

Ir aš mirštu iš bado: bet 
linksminkitės, nes, štai, sta- 

Vilnietis jas prirengtas, kur troškulys 

ir alkis nežinomi’’. Taip kal
ba Antanina kurios rolę išpil-

NOKTU SII'.E. — Bijoda-iA',0“'”“ 1["»kaitc.
mas žvd.i paliepė Nazarietį Klodl)a! ,ovo zo,tal

, . . ,ip - • t „ i stiprino mane — sis kalėii-smarkiai nuplakti ir visų kru- x d
, . , c i, . . , ,v, i i i- : mas, badas, vargas perdaugkun. S. Pet-i vinų pats Pilotas atvedė nu- 1 °

. , •- . : , m • i , mane buvo nuvarginę iras sa-
Ant. Vais-innu parodyti . Taip kalba

veikliausių asmenų, todėl ir 
buvo įnešta ir paremta, ikad 
19-8J 'metams pasiliktų ta pati 
valdyba.

Visa sekančioji valdyba 
1940 metams teikia skaisbia 
viltį ateinančių metų sekmin- 
kai darbuotei.

1940 iii. valdybos sąstatas: 
dvasios vadas 
rauskas, pirm.
vilienė, vice pirm. — O. Kaz
lauskaitė, nut. rast. — Anti- 
šaus'kaitė, iin. rast. — Iz. E- 
žerskienė, iždin. — Rudmonie- 
nė, iždo glob. -r- Okonienė ir 
Vaieek auskienė.

Atstovėmis į centro susirin
kimus išrinkta: Jonaitienė, 
Stanevičienė, Rudmonienė.

Į kuopų įstojo nauja narė 
B. Šliogerienė.

J. Šliogeris

Appija, kurios rolę išpildys 
Genevieve Mačys.

“Ponia, mirtį aš nujaučiu. 
Pilotas gerai svarsto, bet vel
tui viskas. Žydai tik šaukia: 
“Nukryžiavok Kristų! Pilo
tas didžioje baimėje’’. Taip 
kalba Lygi ja, kurios rolę iš
pildys Aldona Šerpetis.

“Duonos, duonos! O duokit 
šimotelį duonos! Duokit lašelį 
vandens užgesinti troškulį...

ve buvau užmiršus. Aš priža
du nuo šios valandos nieka
dos neabejoti tikėjime ir vis
kų atiduoti į rankas Kris
taus“. Tai}) kalba Nemis, ku
rios rolę išpildys Ona Šniauk- 
štaitė.

Ištraukos iš dramos “Pilo 
to Duktė”, kuri bus atvaidin
ta 10 d. gruodžio, parapijos 
svetainėj. V. D.

neini Town of Lake veikėjai. 
P. ir B. Cicėnai šventė savo 
trijų metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ta proga artimi 
giminės, draugai-ės pasveiki
no veikėjus, ir įteikė dovanų 
ypatingai Benediktų Cicėnie- 
nę, įvairių kultūrinių draugi
jų ir organizacijų nenuilstan
ti veikėja, gabi plunksnos va
rtotoja. Linkime Cicėnams su
laukti daug linksnių sukak
čių.

Seni Town of Lake gyven
tojai — dabar pavyzdingi vei
kėjai — J,M. Janušauskai, 
kurie laiko valgomųjų daiktų 
krautuvę, 4600 So. Washte- 
naw Avė., Brighton Parke tu
ri įsigiję naujų 1940 m. Buick 
automobilį, kurį gabiai vai
ruoja sūnus Juozapas.

$

s

s

21
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 wortb, not only 12
• or 15 or 18 cards for $1.03 — būt 21 card's with
• envelopes.
Second, tliere are 21 different designs in eacli box,
• sure to please, and euch card is exquisitely and
• beautifully made, a veritable artistic triumph. 
Third, tliese cards are distinetly Catbolic, with pic-
• turės and scriptural texts cliosen in full liarinony
• with tlie true meaning of tlie birthday of tlie
• Christ-Child.
Fourth, by buying our assortnient you are giving a
• Chri'stmas gift to tlie Clirist-Cbild and to our
• struggling missionaries in tlie fields afar, since
• the proceeds of tlie sale of tliese cards go to tlie
• support of our missions.

As a Special Premium, w<> are including a pro- 
fusely illustrated booklet of tlie life of BĮ. Genima 
Galgani, tlie I’as'sion Flower of Lucca.

Don’t fail to order now, at once! Casli mušt ac- 
rompnny eacli order. l’or safety’s sake, we urge our 
friends to u'se P.M.O. or clieck wlien mailing. Ad- 
dress orders to:

MISSION PROCURE 

DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois

šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir
“Draugo, ’ ofise, 2334 South Oakley Avenue.

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

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasito Vlaiema Metama Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mualką patvarkė 
Aut. S. Pocius

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

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

LIETUVIŠKAS
MISOLĖUS 

Šlovinkim Viešpatį.

Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 
Ir lotyniškai, visiems šekinadle 
nlani," Ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas Stipriais odos virtais 
kaina — >.7». Reikalaukite I*
DRAUGAS PUB. OO 

2334 So. Oakley Ave.g 
Chicago, Ulinoū

Balčiūnui, K. Zaromskiui, A. 
Svenciskienei, M. Jonavičie- 
nei, M. Kavaliūnaitei, O. Au- 
gaitei, A. Bacevičiui. J. Kli
mui, J. Žalandai, A. ir O. Jur- 
gaičiams ir brangiems tėve
liams

mest. No hlrachlag reqobod te 
•oftea the hair wfcn yoo M 
CLAIROL. YouTl Vvr the i
— ------------ L.}, ,.etf «VD jTOOb ImUT Ov*OUIuL 
lookiog coloc tfisft

NOV.

B. ir E. (Agentams.
Mes jaučiamės laimingi tu

rėdami tokius brangius drau-

T

FOR 
ITCH I NG 

SKIN
Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c, $1.00.

T

žemo
FOR SKINI IRPITOTIGNS

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitaiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

CVnilUAU DI All E IISKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮI MORGIČiy

INSURED

i Kiakvienoa ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pei = 
s Federal Savings and Loan Inaoranca Corp., po United Statei ~ 
~ ftorenmeat prieiiora.

Mokame Už 

Padėtus Pinigus 31%
Ofieo vai. i 0:00 vai. ryto iki i:00 vak. Pirmadieniam, Ketvirto- 
dieniaie ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pree.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
kiuiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimmmiiimiiiimiimiiiii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA IR DID1IAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAICA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

—m—a—— ■

r\ v 1Y A T fcopiyč*08 visoseLz I K I Chicagos dalyse

Klausykite mftaq radio pmfrsmo Antradienio Ir 

Aeštadlenlo rytala 10.04 valandą, IS W1IIP stoties (1140.)

Ra Povlln fcaltlmlern.

us

•ABT. END. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

•enanalaa Pataraavlmas — Moteris patarnauja
Pboae 0000 «80 W. 15tk Ava.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
AlYlDuLAliUt dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Antluny B. Petkus 

Lacliamcz ir Senai

6834 So. We8tern Avė. 

GROvehill 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

2314 West 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULlman 1270

4348 So. California ,Ave. 

Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 
Antaaas M. Phillips

flnmrt V. Petkus
P. J. Ridikas

3319 Lituanica Avenue 

Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 

Phone YARds 4908

J646 West 46th Street 

Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419
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Gausiai Lankomas 
Chicagos Meno 
Institutas
Rekordinės žmonių minios 

Italų ir Amerikos meno 

parodose

Šiomis dienomis Chicagos 
Meno Institute vyksiu dvi di
džiules meno parodos: Halu 
meno genijų paveikslai ir A- 
merikos 50 metu meno apžval
ginė paroda. Italu meno pa
rodoj vyrauja Miehelangelo 
(skulptūra ir tapyba) Raine
li, Bottieelli, Veeehio, Titian 
ir 'kiti.

Daugiausia publikos sutrau
kia, gal būt, Italu paroda sa
vo garsu ir gul dėl to, kad 
tuos paveikslus publika mato 
Amerikoj paskutinį kartą. No
rint paveikslus ir bendrai I- 
talijos kūrybą giliau pastudi
juoti pravartu parodą aplan
kyti. Paroda tęsis iki sausio 
9 dienos.

Antroji, r.e tik Įdomi meno 
istorikui, bet vertinga ir 'kiek
vienam meno mėgėjui, yra A- 
merikos skulptūros ir tapy
bos meno kaip ir apžvalginė 
50 metu kūrybos ir vystymus

Milijonai randa šį 
švelnų liuosuotoją 
užtektinai stipriu
Kodėl kai kurio žmonės laikosi seno
viškos nuomonės, kad liuosuotojaf 
turi būti neskanus — turi būti stip
rus ir turi suerzinti vidurius savo 
veikimu? Tai yra klaida!
Šiandien niekam nereikia save baus
ti nepakenčiamu, sarginančiu paleng
vintųjų dėlto, kail šiandien yra Kx- 
Lax — liuosuotojas, kuris turi gar
daus šokolado skon|.
Ex-Ijix yra užtektinai veiklus vy
rams—bot gi švelnus moterims ir 
vaikams. Jis suteikia tikrai gerą iš
valymą — bet veikia vidurius leng
vai. patogiai, be jokių skaudėjimų ir 
nusilpimų.
Sekite pavyzdžiu milijonų žmonių vi
sur. Pasitikėkite šiuo atsakingu Ex- 
I,ax — plačiausiai vartojamu liuo- 
suotoju visame pasaulyje. 10c. ir 2 5c. 
dėžutės visose vaistinėse.

i paroda, ftioj paroti >j ,pro pra- j Bandoma Susekti 
i neūzu vyraujančią įtaką gali 
Ima užtikti ir nuostabų Ame
rikos genijaus prasiveržimą.

Amerikos meno paroda tę
sis iki sausio 7 dienos.

Bendrai, šias abi parodas 
pravartu būtų aplankyti ir 

į mums lietuviams ir pas 

jiioti gal kiek arčiau 
senojo meno genijų ir šių die
nu neramios žmogaus ‘sielos 
ieškojimus.

Našlės turtų rezursus
Lapkričio 15 d. savo naniuo- 

'se, 1221 N. Springfield avė. 
mirė Janet Lincoln, našlė, ku
ri buvusi visai neturtingu. 
Vėliuu taupymo dėžutėse, ver- 

udi i popiertumis ir pinigais

oiliiii • as^n j,,s tūrio $540,(MM).* * v.l 1 į

Dabar ieškoma jos turto ša
ltinių.

Mirė Teklė Paiciuvienė
Pirmoji šio sezono įnirtis 

nuo tularemijos i

Naujas WPA 
viršininkas pradeda 
pareigas

Antradienį Laivrence II. 
Pirmadienį, (ountv ligoni- Jaeobson, 39 m., 1116 Maple 

uve., Kvanston, III. pradėjo 
eiti WPA, Chicagos distrikto 
direktoriaus pareigas, do mė
tinė algsi $(>,800.

nėj 'mirė 50 metų Teklė Pai- 
eiuvieuė, 4545 S. Paulina St. 
Tai pirmoji mirtis nuo tula- 
remijos (rabbit fever) šį sezo
ną. ’aieiuvienė užsikrėtė pa
ruošdama kiškieną, pirktą kai
myninėj krautuvėj. Lapkričio 
28 d. ji nuvežta ligoninėn, kur 
ir mirė. Panaši mirtis šįmet 
įvyko pereitą, sausio mėnesį.

Nuo alkoholizmo dabai 
miršta daugiau, negu 
prohibicijos laikai

W. C. T. U. pranešimu pir
maisiais penkiais prohibicijos 
metais nuo alkoholio kasmet | 
mirė 121 K) asmenų mažiau Tie- i

švento Vardo Dr jos.

Tose Bark, susirinkimas 
kiamas gruodži ) 10 d. Visus 
narius prašome atsilankyti, 
nes bus renkam i liauja valdy
ba 1940 metams. S. Gudys

Pavyzdžiui, tarp 
1924 m. nuo alko- k,lnas svarbns 

11.279 ii- per pir
mnosius penkis metu*.? po pro 
bibieijos atšaukimo mirė 17 
320.

gu dabar. 
1919 m. ir 
liolio mirė

Mel-
šau-

Lietuvių Amerikos piliečių 

klūbas, gruodžio K) d., Bra- 
bek 'svetainėj, 22nd ir Lake 
St., 2 vai. po pietų, šaukia 

susirinkimą. Susirin- 
todėį kviečia

me visus narius atsilankvti.

S. Gudys

SAl'GOlilTES 1’AMEGItŽIO.IIMV! 
ATSISAKYKIT J| l’A KKIČIASČIV!
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-I.ax! Įsidėmėkite raides 
“E-X—L-A-X” ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite originaliu Ex-Lax.

Alg os nebus pakeltos
Chicagos 1940 metų

biudžetas $58,206,175

Chicagos miesto finansų ko
mitetas pirmadienį nubalsavo, 
.jog miesto valdininkams al
gos 1940 m. nebus pakeltos.

Miesto kontrolierius, Robert 
B. Uphani, pranešė, kad 1940 
m. miesto biudžetui skiriama 
$58,23(5,175 ir finansų komi
sijai patariama laikytis jo ri
bose.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

~ ...

DA BAR —

Pirmadienyj - Antradienyj - Trečiadienyj - Ketvirtadienyj 

ir Penktadienyj.

PILNAS
MAIŠAS

Leaders’
Geriausios

Rūšies . 
Damp Wash

NEBEREIK

SKALBTI

NAMIE!

Plrmndicnyj — Antradienyj 
iki 25 svarų ši.OO 

4 centai po svarą viršaus

Trcčlad., Ketvirtad.. Penktcd. 
iki 30 svarų $1.00 

3 centai po svarą viršaus.

LEADER LAIINDRY
PHONE YARDS 4800 Cicero and Berwyn 

ENTERPRISE 3200

SKAITYKITE “DRAUGĄ” 1

Standard Club
FOR DELICIOUS 

SNACKS . . .

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
elies of Kraft Cheese Spreada 
and crackers ... and company 
refrenluuenta are all ready! 
These Spreada are grand for 
aaudwichea, appetizera and 
aalada, too. Notice tbe amart 
new circle-dot deaign on the 
Swank.yswig glaaaea kraft 
Spreada come in. 9

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK 11.00 PT 
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DR1NKSAS ___

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Kainą$1.60^

19 metų Aaron G.ritzmaker, laimėjęs Barrow klasės čampi- i 
jonatą. su prizą laimėjusiu Oklahoma Prince, kuris sveria Į 
293 svarus, J L

po pietų, Šv. Jurgio parap. ( tf

salėje. Šiame susirinkime bu* j NEURITIS 
renkama naujoji 1940 metams į

valdyba. Be to, bus svarsto
ma svarbūs dalykai. Neatsi
lankantiems nariams bus už
dėta bausmė .pagal kuopos nu
tarimą. P. Naujokas

SKELBKITES “DRAUGE”

Listen to and Advertise over
NUMIĖGH'S YUGOSUf RADIG
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

toatlaa WWAX, Evary ShuMiay^ 1 to 1
436 S. Clark St-, Chicago — Har. 30M

Lietuvių Moterų Piliečiu 
Lygos priešmetinis susirinki
mas įvyks šiandie, gruodžio 
(5 d., Sandaros salėje 814 W.
33rd St., 8 vai. vakare. Visos ( 
narės malonėkite atsilankyti,' 5 šytą 
nes yra daug svarbių dalykų 
apsvarstymui ir naujos vai-j 
dybos rinkimas. Valdyba1

L. R. K. S. A. 15-tos kuopos

metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 10-tą dieną, 2 vai.

SS

J

Kam Kankintis?
Relieve

Pain ln Few
Minutes

ūrManeyffich
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritlt, Neuralgia, or Lumbago i n a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Doe3 the work quickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, i n few minutes or 
your money back. Don’t suffer. Ask your

I druggist today for NURITO on this guarantee.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

GAI’KITB

M©SŲ

THFRMIC

PERMANENT

WAVE

Mes pasižymėję su mūsų 
“Macltinelcss VVaves,” nes su- 
gergenluoja ir švelniausius plau
kus. ir tas gcrbenluinjimus laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 ir aukščiau 
kiti $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIKOL Planku Dažymas 

Kūno Masažas
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

Į PAMOKSLŲ Š
} Kunigai turėtų įsigyti {
į Vyskupo Petro Pranciš- J 

5 kaus Bučio, M.I.C, para-j

400 puslapių knygą.

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

Chicago, Iii.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

MiM 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 

^8’ ■ "" 41 " 8 - - —-Į-

KLAUSYKIME
Saltimiero
LIETUVIŠKŲ RADIO
nnAan.l.ll 18 STOTIES

PROGRAMŲ 1480 ko.

RYTMETINIŲ
10:00 VAL. RYTO W.H.I.P.

Remkite Savuosius 
Biznierius

CLASSIFIED

PAIEŠKO PARTNERIO
Registruotas Balsamuotojas ir Lai
dotuvių Direktorius paieško partne
rio atidaryti laidotuvių įstaigą Chi- 
eagoje. Pelningas biznis- Turiu daug 
metų patyrimo. Atsišaukite laišku į: 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė.. 
Chjcago, Illinois. Box HM747.

PRANEŠIMAS
Kurie turite pinigų išmokėję Lithu
anian Building and Homestead 
'Association ir negaunat atgal, kreip
kitės dėl informacijų pas M. Pe
trauskis, 6000 So. State Street, Chi
cago, Illinois.

RENDON FLETAS
Rendon keturių kambarių fletas. Va
na. Renda nebrangi. Atsišaukite J:
2110 South AVestem Avenue.

K O NTR AKTRAKTORI AI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai, — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construetlon Co., 
7516 South Dailini Avė. Pitone — 
SEEIey 3563. 

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

Dėl informacijų šaukite: Paul Blatz, 
Avenue 4414.

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

Dabar mokam 31/2% P®"

dėtus pinigus. Duodam pa

skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Cliarteretl by U. S. Government 
SAVINGS FEDERALLI 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAU.: 9 iki 5 p. p. Trcčlad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;00 v: v.

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fletų namą su garadžiurn 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 VVest Jackson Blvd., tele
fonas Nevatla 8039.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui 6 fletų naujas mūri

nis namas, gerame ' stovyje: apšildo
mas. $12,500.

Taipgi naujas, apšildomas, 6 kam
barių bungalovv. Marinis garadžius 
ir užpakalyje pagyvenimui 4 kamb. 
Prie Marąuette Parko. Randasi po 
num. 6635 So. Sacramento Avė.

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

Mūrinis dvieju fletjų po 6 kamb. 
namas; 6,500, arba mainysim. No
rintieji inspektuoti, matykite: C. 
Umleh (Umikas), 2500 VVest 6Srd 
St., tel. Prospect 6025. Teisingas 
patarnavimas.

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas pieno išvežiotojas. Ge
ras komisas. Kreipkitės į Mr Jez.ior- 
ski. tel. Belmont 5600, tarp 1 ir 5 
valandos vakare. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio eash Įmokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgalimi geriausį atlyginimą iš 
Elre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darai 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr1 Ip- 
kltės prie:

REIKALINGI

DARBININKAI

TJFTTTVTAT PARDAVĖJAI. TšTTR- 
KIT ŠI PĄGARSINTMA. NES JIS 
TTKRAI UŽDIRBS PINIGU DARB
ŠČIAM ŽMOGUI PAREMTAS FHA 
FTNANSAVTMU.
Vyrai ar moterys, mes išmokinsim 
jus parduoti; aliejaus degintojus, sto- 
kerius. šildymo prietaisus, radias, 
refrigeratorius. dulkių valytojus, 
skalbiamas mašinas ir Insulaciją. 
Komisai mokami kas savaitę.
918-20 

Miner.

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

W. 63rd Street, Mr.

PARDAVTMUT NAMAS IR BTZNTS
Pardavimui pilnai įrengta groser- 
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prineeton Avenue.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
•THE HOME OF FINE FURNITURE" SINOE 1904

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

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

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artvmų giminaičiu PRANO 
DEVETKTO ir ONOS DEVETKYTftS- 
PITMPTTTIENP.S (?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti ) dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodviem kunigo Jakaičio iš 
^^gentinos__parvežtąj)__sbnitbŪL___

PARDAVTMUT NAMAI 
Vlenaa dviejų-aukštų, 4821 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chicago. Illinois.

LIETUVYS SIUVĖJAS 
Siuvu naujus ir taisau senus kau

tus. furkautus. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbą. Visi 
mano kostumerlal užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. *II,TNSKAS 
2019 Canalnort Avenue
PARDAVTMUT NAMAS 

6 kambarių medinis namas, kar
štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
Ro. Albany Avė. Atsišaukite: Bpver- 
ly 4883. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run 11 gelauslų mainų? 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau-
giau už toną .............................................. $7 6»
PETROLEUM CARRON COKE. perkant’ R to
nus ar daugiau, tonas. .. .$7.78. Sales tag ekstra.


