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TRUMPAI
Rašo adv. K. J. Savickus

Lietuva atgavo savo sosti
nę Vilnių. Tie tautiečiai, kurie 
norėjo priešintis rusams, kai 
jie reikalavo jų kariuomenei 
vietų Lietuvoj, gali matyti, 
kokį atsakymų, rusai būtų da
vę. Suomija, tai yra Finlan- 
dija, pasipriešino ir dabar ko
voja už savo gyvybę. Mes, 
kaipo maža tauta, laikinai ga
lime pasiduoti ir laukti pro
gos atmesti kitų tautų naštų 
arba reikalavimus. Protas 
taip pasielgti diktuoja, nors 
jausmai visai 'kų ikita sako: 
Reikalui esant, lietuviai ko
vos už laisvę, bet kartais kan
trybė duoda didesnius nuošim 
čius.

Kai Hitleris pagrobė Klai
pėdos teritorijų, 'silpnos dva
sios lietuviai pakeitė savo pa
vardes, kad jos skambėtų vo
kiškai. Kiti to krašto gyven
tojai pasidarė karšti nacių 
pagelbininkai, nors vokiškai 
nemoka kalbėti. Tokie pilie
čiai neturi patrijotizmo, netu
ri principų ir jiems reikia pri
minti, kad Klaipėdos klausi
mas galutinai dar neišspręs
tas. Tokiems Lietuva reikale 
nenorės pagelbėti.

Vilnius šaukia pagalbos. Ji 
'Tos pagalbas gali sulaukti 
vien iš kraštų, kur nesiranda 
karo pavojaus, kur ji turi di
džiausių dalį savo išeivijos, t. 
y. Šiaurės Amerika. Jei lietu
viai neduos materijalinės pa
galbos savo broliams, tie ne
laimingieji jos nesulauks iš 
kitų šaltinių. Amerikiečiai 
jaučiasi, kad jie jau gana pa
dėjo savo giminėms ir jau pa
vargo nuo tokių prašymų. Jie 
turi atminti, kad laimingieji 
turi šelpti nelaiminguosius. 
Šiandien pats gal esi turtin
gas, rytoj nieko gal neturėsi. 
Suprasi, kų tai reiškia gauti
pagalbos nuo savo brolių

Skaitydami laikraščius kas
dien matome, kaip suniku 
žmonėms gyventi, kur eina 
karas. Apskritai, žmonės karo 
nenori, bet nesuprantu kų rei
kia daryti, kad jo išvengti. 
Maža dalis valdininkų viskų 
kontroliuoja, verčia žmogų 
daryti tų, ko jis nori išvengti. 
Iš to matome, kų tai reiškia 
turėti organizacijų; maža da
lis suorganizuotų žmonių (kon
troliuoja didelį skaičių nesu
organizuotų žmonių.

Manoma, kad karas nepasi
baigs 'kol Hitleris bus gyvas. 
Anglai ir prancūzai jo bij< 
ir negali tikėti jo žodžiams.

Yra žmonių, kurie tyko Hi
tlerį, Stalinų ar kitų kurį dik
tatorių nudobti, manydami, 
kad tuo sumažins vargus jų 
persekiojamiems žmonėms 
Bet tuo šie blogumai nebūtų 
pašalinti. Knip Leninui mirų.4 
atsirado Stalinas, taip Hitle
riu nusikračius, jo vietų už
imtų kitas, gal būt dar žiau
resnis diktatorius*

SUOMIJA-RAUDONIESIEMS KAPAI
20,000 ŽUVO SUOMIJOS 
PIETRYTINIAM FRONTE; 
TŪKSTANČIAI KITUR

Sovietai susimetė blokuoti 
Suomijos pakraščius

APIE 20,000
RAUDONŲJŲ ŽUVO

LONDONAS, gr. 8. — Ži
niomis iš Stokholmo, suomių 
karininkas korespondentui pa 
reiškė, (kad sovietų 'kariuome
nės vadų taktika daugiau nie 
ko neverta, kaip tik didžiau
sios paniekos. Į suomių ugnį 
tie vadai savo kareivius bru
ka masėmis ir kareiviai sa
viškių lavonais veržiasi prieš 

| suomius.
Karininkas apskaičiuoja, 

kad per pirmųjų karo savaitę 
Karelijos tarpjūry (Leningra
do šone) tuo būdu sovietai 
prarado iki 20.000 kareivių.

NEPAPRASTOS BOLŠE
VIKŲ ŽIAURYBĖS

HELSINKIS, gr. 8. - Į Šuo 
mių Mannerheimo tvirtovių 
linijų atbėga rusai civiliniai 
ir jie pasakoja, kad sovietų 
kariuomenės vadai civilinius 
masėmis siunčia kariuomenės 
priešakiu, kad jie eidami pa
liestų pakastas žemėje ir snie 
ge minas ir jas susprogdintų. 
Daug civilinių žūsta nuo mi
nų.

Prancūzai vakariniam fron
te naudoja 'kiaules nacių minų 
sprogdini'mams. Bolševikai gi 
naudoja žmones.

SOVIETAI SUSIMETA
BLOKUOTI SUOMIJĄ

MASKVA, gr. 8. — Sovie
tų Rusija paskelbė, kad ji 
šiandien pradeda blokuoti 
Suomijos pakrantes. Prieš tai 
ji pranešė čia svetimų valsty
bių atstovams.

Bolševikų blokada bus mi
nų paskleidimas. Tuo būdu 
bus bandoma suturėti iš sve
tur ginklų ir karo medžiagos 
siuntimų suomiams.

NUMATOMI MŪŠIAI 
SUOMIJOS ŠIAURIUOSE

KIRKENES, Šiaurinė Nor
vegija, gr. 8. — Suomijos 
šiauriuose numatomi spren
džiamieji mūšiai suomių su 
raudonaisiais.

J Petsamo apylinkes sut ran 
kiama gausinga suomių ka
riuomenė tikslu iš tenai iš
trenkti įsiveržusius raudonuo 
sius.

BRITŲ PAGALBA
SUOMIAMS

LONDONAS, gr. 8. — Iš 
patikimų šaltinių patirta, kad 
Suomijos vyriausybė Anglijo
je užsakius lėktuvų ir karo 
medžiagos, kas neužilgo Sim
onijai bus pristatyta*

f —

HELSINKIS, gr. 8. — Suo
mių kariniai inžinieriai pami- 
navo Liinhamari uosto (arti 
Petsamo — Suomijos šiau
riuose) dokus, kur laivais iš 
Murmansko prisiunčiami so
vietų kareiviai buvo laipina 
mi. Kaip tik išlaipinta jų tū
kstančiai, dokuose susprog
dintos minos. Tūkstančiai rau 
donųjų išlėkė į padanges.
„ Be to, pačiam Petsamo uo
ste suomiai įtaisė minas uo
loje. Sprogimas nuvertė dalį 
uolos ir apie vienų tūkstantį 
sovietų kareivių arba užmušė, 
arba prigirdino. Kareiviai bu 
vo laive ir rengėsi išlipti kai 
suomiai juos “pasveikino”.

GEN. LAIDONERIS
MASKVOJE

MASKVA, gr. 8. — Čia at
vyko Estijos kariuomenės va
das gen. Laidoneris. Sovietų 
viršininkai jį iškilmingai pa
sitiko. Jo pagarbai suruoštos 
vaišės, kuriose dalyvavo ir 
Stalinas.

SUOMIJA PASIRENGUS 
TAIKINTIS SU MASKVA
HELSINKIS, gr. 8. — Šuo 

mijos užs. reikalų ministras 
Vaino A. Tanner pareiškia, 
kad nors suomiai pasiryžę su 
sov. Rusija kovoti iki pasku
tinio kraujo lašo, vyriausybė 
yra pasirengusi taikintis su 
Maskva, bet su sųlyga, kad 
sovietai Suomijai garantuotų 
laisvę ir nepriklausomybę ir 
tai visa gerbtų.

Min. Tanner pažymi, kad 
šis Suomijos noras neturi bū
ti aiškinamas kaip suomių ne 
pajėgumas. Visa šalis griežtai 
nusistačiusi gintis nuo užpuo
likų.

Ekonominiai ir finansiniai 
Suomija gali ilgai išlaikyti 
karo snnkiumus. Vyriausybė i 
masi eilės priemonių padėti 
gyventojams. Visos privačios 
apdraudos kompanijos išlais
vintos iš valdiškų mokesčių. 
Valstybės iždas pradėjo fun
kcijuoti kaip privatus ban
kas. Tuo būdu iždas galės aku 
biau teikti žmonėms reikiamų 
paramų. Planuojama skoloms 
paskelbti moratoriumą.

Ministras pripažįsta, kad 
Suomijos resursai yra apri
boti. Tad gal prisieis užtrau
kti paskolų užsienyje. Ir tiki
si gauti.

Maskvos sudaryta Suomijai 
komunistų vyriausybė, sako 
ministras Tanner, nė kiek nė
ra reikšminga, nes Suomijoje

Taip atrodo Helsinkyje, Suomijoje, vidus vienos bažny
čios, kuriai kliuvo sovietų orinė bomba lx>mbarduojant sosti
nę. (Acme telephoto).

ITALIJA SU NACIAIS,
BET PRIEŠ SOVIETUS

ROMA, — Italijos
vyriausybė šiandien išleido 
pareiškimų, kad ji nenu
traukia su Vokietija turi
mos karinės sųjungos, nus
prendusi šį kartų nesikišti į 
Europos karų, bet nieku bū
du neleisianti sov. Rusijai 
kištis į Balkanų reikalus.

Be to, Italija įspėja Angli
ju ir Prancūziją, kad jos ne
trukdyti) italų prekybos jūro
mis.

Viršminėtas pareiškimas iš
leistas po fašistų partijos vy
riausios tarybos keturių va
landų posėdžio. Premjeras 
Mussolini ir užs. reikalų mi
nistras Ciano posėdyje pla
čiai kalbėjo apie tarptautinį 
stovį.

PARYŽIUS. — Gauta ži
nia, kad sovietų povandeninis 
laivas nuskandino nacių lai
vų.

sfcQNDONAS. — Britų lėk
tuvas Anglijos pakrantėse nu 
skandino vokiečių povandeni
nį laivų.

LONDONAS. — Sutorpe- 
duotas ir nuskandintas britų 
paštinis .laivas “Navasota”, 
8,795 tonų.

LONDONAS. — Praneša, 
suomiai susilaukė 50 italų ka
rinių lėktuvų. Tuojau su jais 
pradėta veikla prieš raudonuo 
sius ir numušta ,penki sovietų 
lėktuvai.

LONDONAS. — Vokiečiai 
. torpeduodami sugadino Angli 
jos naikintuvų (karo laivų) 
“Jersey”. Žuvo du karinin
kai ir 8 .jūrininkai. 14 jūrinin
kų sužeista.

HULL PASIUNTĖ 

NOTĄ ANGLIJAI

AVASHINGTON, gr. 8. — 
Valstybės sekretorius Cordell 
Hull pasiuntė notų Anglijai 
dėl jos praplėstos blokados 
prieš Vokietijų. Ši blokada 
varžo J. A. ,Valstybių preky 
bų. Iš to Amerikoje reiškiasi 
daug nepasitenkinimo.

komunistų yra nykus skai
čius. Suomiai darbininkai yra 
susipažinę su komunistų ne 
lemta santvarka t»ov. Rusijo
je ir su komunistais nesuside
da, neigia jų viliugingus žadi 
jimus. Suomiai darbininkai 
nebus savo šaliai išdavikai.

VOKIETIJA GRASINA
TURKIJAI
BERLYNAS, gr. 8. — Vo

kietijos vyriausybė per savo 
ambasadorių von Papenų įs
pėja Turkijų, kad jos šiandie 
ninis nusistatymas ir poelgis 
darosi vis labiau nepakenčia 
mas Vokietijai ir sov. Rusi
jai. Sako, Turkija turėtų vis
kų gerai apgalvoti ir paliauti 
veikusi santarvės reikalams 
Priešingai gi Turkija galės su 
laukti Lenkijos ir Suomijos 
likimo.

Prieš tai iš Turkijos gauta 
žinia, kad turkų spauda pra
dėjo atakuoti ambasadorių 
von Papenų. Jam nurodyta, 
kad jis nutrauktų savo pro
pagandų Turkijoje, arba bus 
išvytas į Vokietijų.

Ši žinia nacius stačiai su
krėtė.

POPIEŽIUS PIJUS XII 
ATLANKĖ SANTA MARIA 
MAGGIORE BAZILIKĄ

Meldėsi dėl taikos 
grąžinimo pasauliui

ROMA, gr. 8. — Šventasis 
Tėvas Pijus XII šiandien at
lankė Santa Maria Maggiore 
bazilikų. Arčiau popiežiaus 
buvusieji pasakoja, kad Jo 
Šventenybė ašarodamas per 
15 minutų karštai meldėsi dėl 
taikos grąžinimo pasauliui.

Bazilika buvo pilna tikin

SENESNI VOKIEČIU 
KARIAI PALEIDŽIAMI
BERLYNAS, gr. 8. — Vo

kiečių vyriausioji karo vado
vybė praneša, kad vakariniam 
karo fronte nieko nauja. Tas 
reiškia, kad vokiečiai kol kas 
nesiima inicijatyvos vienaip, 
ar kitaip pulti priešus Pran
cūzijoje. Karinis įtempimas ir 
toliau pasiliks kaip buvęs.

Iškelta aikštėn, kad Vokie 
tija iš vakarinio karo fronto 
paleidžia daug senesniųjų ve
teranų karių jų vietoje 
siunčiami jaunesnieji vyrai, 
kurių daugumas dalyvavę 
Lenkijos kampanijoje. Šie ka 
riai taip pat turi daug patir
ties kare, kaip ir senesnieji 
veteranai.

25,000 DOL. DAUGIAU
SUOMIŲ PAGALBAI

AVASHINGTON, gr. 6. - 
Amerikos Raudonasis Kry
žius paskyrė 25,000 dol. dau
giau dėl karo nukentėjusiems 
suomiams. Prieš keletu dienų 
buvo paskirta 10,000 dol.

IRANO AVIACIJOS 
MISIJA AMERIKOJE

NEAV YORK, gr. 8. — At 
vyko Irano (Persijos) vyriau 
sybės aviacijos misija įsigyti 
čia karinių lėktuvų.

Aiškinama, kad Iranas ban
do apsidrausti nuo Rusijos 
raudonųjų.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

J

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

Metams $6.00; Pusmečiui $3.50

DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

čiųjų ir keliolika tūkstančių 
kitų kaip jūra bangavo bazi
likos aikštėje.

Gauta žinių, kad Anglijos 
ir Prancūzijos vyriausybės ne 
pripažinusios popiežiaus kvie
tinio Kalėdų šventėje paskel
bti paliaubas visuose karo 
frontuose.

NUTRAUKTI SANTYKIUS 
SU MASKVA
PARYŽIUS, gr. 8. — Pran-j 

cūzijos spauda iškėlė vyriau
sybei reikalavimų nutraut 
diplomatinius santykius siį 
sov. Rusija. T. Sųjungos su
važiavime Prancūzijos vyriai 
sybė tuo klausimu turėtų ii 
tis iniciatyvos ir kitoms vak 
tybėms vadovauti.

Spauda aiškina, kad Hitl 
ris nepageidauja matyti.. 
glijos ir Prancūzi ji 
nutraukimo su sov. Rusiji 
Nes tokiam atsitikime sovu 
tai nei vienur nei kitur nega\ 
lėtų laisvai šnipinėti Yokieti
jos naudai. Šiandien gi sovie
tų agentai daug kuo pasitar
nauja Hitleriui

NUŽUDYTAS NACIŲ
KONSULATO NARYS
BUVO ŠNIPAS

NEAV YORK, gr. 8. — Po
liciniai autoritetai susekė, ka 
čia nužudytas vietos vokieči 
generalinio konsulato sek r f 
torius AValter Engelberg bi 
vo nacių vyriausybės apmoki 
mas šnipas. Sekretoriaviftr 
jis tiktai maskavosi.

Policija stropiai ieško žu
dikų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —• Š 

dien giedra ir šilčiau.
Saulė teka 7.-07, leidžii 

4:19.
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riniam, tautiniam ir net ekonominiam lietu
vių gyvenimui.

Parapijos — TAI DIDIEJI LIETUVIŲ 
CENTRAI.

Jei ne tie centrai, mūsų kultūrinio ir tau
tinio veikimo vaizdas būt buvę3 liūdnas. Jei 
ne jos — nebūt įsisteigusios, išaugusios ir 
išsilaikiusios lietuvių vienuolijos su gražio
mis akademijomis, kolegijomis, ligoninėmis. 
Jei ne, parapijos, ir mūsų visuomeninis vei
kimas oūt apmiręs, nedaug reikšmės teturįs. 
Tų patį galima būtų pasakyti ir apie lietu
viškųjį biznį, kuris išaugo ir pasilaiko la
biausia dėl to, kad parapijos prilaikė lietu
vius gyventi krūvoje, neieido išsiblaškyti po 
visų didįjį miestų.

Turint tų visa galvoje, ir turime žiūrėti, 
kad mūsų parapijos būtų stiprios, veiklios, 
lietuviškos. Kiekvieno lietuvio pareiga jas 
remti, palaikyti.

Dviejų Parapijų Sukaktis
Šiemet dvi Chicagcs lietuvių parapijos mi

ni sidaonnes sukaktuves.

Tai sv. Panelės Nekalto Prasidėjimo pa

rapija, Brighton Parke, ir Šv. Petro ir Po

vilo — West Pullmane.

Ta proga jos surengė eilę gražių iškilmių.

Nekalto Prasidėjimo parapija šiandien y- 
ra viena didžiausių lietuvių parapijų Ame
rikoj. Ji pradėjo organizuotis visai mažai 
apgyventoje apylinkėje, galima sakyti, ba
lose, bet šiandien jos nuosavybės — bažny- 

^pia, mokykla ir kiti pastatai yra apsupta 
gražiausiais moderniškais namais, rezidenci
jomis ir pašonyje (prie Archer Avė.) susi
darė didelis prekybos centras.

Ši parapija sudaro didelį, gyvų lietuvių 
centrų. Jos globoje yra daug veiklių lietu
vių, draugijų, daug gražių darbų nudirbusių 
ir Bažnyčiai ir mūsų tautai. Aplink jų susi
spietė visa eilė ekonominių ir finansinių or
ganizacijų, nemažai lietuvių biznio įstaigų, 
kuries žymiai prisidėjo prie pakėlimo lietu
vių būvio medžiaginiu atžvilgiu. Jos ribose 
gyvena didelio pasišventimo, taurios dva
sios lietuvių katalikų veikėjų, kurie nepa
vargsta bedirbdami religinį, kultūrinį ir tau
tinį darbų.

Parapijos steigėju ir jos klebonu yra ener
gingas ir sumanus šeimininkas kun. Anta
nas Briška, kurio rūpesčiu parapija įsigijo 
gražių nuosavybę, jų išmokėjo ir visais ki
tais požvilgiais rimtų pažangų padarė.

Kita jubiliatė — Šv. Petro ir Povilo para
pija negali pasididžiuoti savo parapijonų 
gausumu. Ji yra viena mažiausiųjų lietuvių 
parapijų Chicagoj. Tačiau sulyg savo ūgio 
ji nestovi paskutinėje vietoje. Ir ten pažan
ga aiški: turi bažnyčių, mokyklų, salę, kle
bonijų. Nors kai kuriais laikotarpiais sun
kumų pergyveno, tačiau šiandien skolų jau 
kaip ir nebeturi ir tikrai šviesiomis akimis 
žiūri į savo ateitį. Ir čia gyvuoja nemažai 
draugijų, kurios į mūsų religinį ir tautinį 
veikimų savo dalį įneša. Turi nemažai darbš
čių veikėjų, kurie nesigaili laiko ir energi
jos pasidarbuoti geriems lietuvių dirbamiems 
darbams. Parapijonai pasižymi duosnumu 
Bažnyčios reikalams.

Šv. Petro ir Povilo parapijoj yra klebona
vę: kun. Lukošius (jau miręs?, kun. Jurgis 
Paškauskas, kuris tes parapijos reikalus šau
niai sutvarkė ir kun. Jonas Statkus. Dabar 
klebonauja kun. Anicetas Linkus, prie kurio 
parapija daro stiprių pažangų. Įvesta daug 
pataisymų, beveik užbaigta mokėti skolos ir 
visi reikalai puikiai tvarkomi.

Abiem parapijom, parapijonams ir jų kle
bonams linkime ir toliau taip vieningai ir 
pasekmingai darbuotis Dievo garbei ir lietu
vių tautos gerovei kelti!

• * •
Chicagos arkidiecezijoj lietuviai turi try- 

likų parapijų. Vien tik Chicagos miesto ri
bose jų yra dešimts. Kitos trys — Cicero, 
Waukegan, Chicago Heights.

Visos parapijos turi pasistačiusios gražias 
bažnyčias ir jos VISOS TURI LIETUVIS 
KAS MOKYKLAS, kuo lietuviai katalikai 
nuoširdžiai džiaugiasi ir didžiuojasi.

Pastatyti tiek bažnyčių, mokyklų ir kitų 
reikalingų pastatų, aišku, kainavo daug pi
nigų, daug darbo reikėjo įdėti. Bet nesigai
lima, nes tai buvo padarytas šaunus inveat- 
mentas sielų ganymo reikalams ir lietuvybės 
išlaikymui. Ar kas nori ar nenori, bet šian
dien turi pripažinti, kad parapijos sudaro 
visų pagrindų ne tik religiniam, bet kultū

Dėl Santykių su Sovietais
Jungtinėse Amerikos Valstybėse prasidėjo 

kampanija už tai, kad p. Rooseveltas nutrau
ktų diplomatinius santykius su Sovietų Ru
sija. Daugybė organizacijų išnešė reikalavi
mus, kad tas žygis būtų padarytas. Reika
lavimai pagrindžiami tuo, kad demokratiš
koji šio ikrašto vyriausybė negali palaikyti 
santykių su Sovietais, kurie užpuola savo 
kaimynines valstybes ir žudo jų gyventojus.

Ištikro, palaikyti santykius su kruvinais 
Maskvos komunistų imperialistais, reiškia 
duoti jiems moralinę paramų tolimesniemš 
jų nežmoniškiems žygiams.

Ir, jei Stalinas nesustos terorizavęs savo 
kaimynų, galimas dalykas, kad vyriausybė 
bus priversta visuomenės reikalavimus išpil
dyti.

Kieno Dėka
‘‘V-bė” rašo apie pranešimų iš Kopenha

gos, kad vienas aukštas nacių vadas išdavęs 
“paslaptį” apie užkulisinį Hitlerio susitari
mų ‘su Stalinu. Susitarime minimas ir Vil
nius:

“Kas lieč/i Lenkijų, mes pareiškėme Ru
sijai, kad norime gauti tik jos vakarines 
žemes, kurios pirmiau priklausė Vokieti
jai. Lenkijos rytus galite sau pasiimti, iš
skiriant Vilnių; taip pat pietinė dalis (Ga
licija) gali jums atitekti. Vokiečiai pasi
ryžę pietuose sukurti buferinę Lenkų val
stybėlę, o šiaurėje panašių Lietuvių val
stybėlę".
Prie šio “V-bė” pastebi, kad pagal šį iš 

Berlyno pranešimų, kreditas už Vilniaus grų- 
žininių priklauso ne Maskvos komunistams, 
bet Berlyno naciams.

Karas ir Komunistai
Vatikano laikraštis “Osservatore Roma

no” savo vedamajame straipsnyje pastebėjo, 
kad visos Europos tautos, jei jos nori apsi
ginti save, turi prisidėti prie komunizmo 
sulaikymo.

Taip turėtų būti.
Komunistai žiauriausiomis priemonėmis va

rosi, kad sutriuškinti demokratijų, kurios 
dėsniai stovi ant (kelio jų ideologijai įgyven
dinti. Viso3 tautos šiandien aiškiai turi su
prasti, kad kova prieš komunizmų, tai apsi
gynimo kova.

Popiežius Pijus XII visa savo energija 
darbuojasi, kad įtikinti kariaujančias val
stybes baigti karų, neš kuo ilgiau bus ka
riaujama, tuo plačiau bus atidaromos durys 
komunistų įsigalėjimui Europoje.

Stalinas labai gerai žino, kad ilgai užsi
tęsęs karas jo veiklai kelius ištaisys. Del to 
ir nestebėtina, jei jis dirba prieš taikų Euro
poje ir iš pašėlimo rengiasi ateities veiklai.

• • •
Fritz Kuhn, vokiečių nacių “bundo” va

das Amerikoje teismo nubaustas kalėjimu ir 
pilietybės praradimu. Jis nubaustas ne tiek 
dėl savo naciško veikimo, kiek už nusikalti
mų, kokį jis papildė. Jei kada teismas pa
nagrinėtų komunistų vadų ir vadukų darbe
lius, ir iš jų ne vienas atsidurtų Kuhn'o pa
dėty — ui grotų.

• • •
Richard Reid, K.B.G., pakviestas “Oat- 

holic News” redaktorium. Bis laikraštis lei
džiamas New Yorke.

R. Reid yra plačiai žinomas šurnalistas. 
Ligšiol jis redagavo “Bulletin”, kataliku 
savaitraštį Augusta, Ga. Jis yra išleidęs kny
gų, pavadintų — “Laikraštis moraliniu at- 
kvilgiu”.

DRAUGAS

J?
Rimties Valandėlei

Naujas Tikėjimas torius Amerikoje. Veikiai at
sirasiu ir daugiau susipratu- 

žmogau proto iiradunams Dabar tik pusė šimto tik-
nėra ribų. Juo kvailesnę teo
rijų išgalvosi, Juo daugiau 
pasekėjų surasi. Visi jau bu
vome įsitikinę, kad stabų ga
rbinimas — senųjų laikų ne
susipratimas, bet kaip apsi
rikome šiame XX Amžiuje.

Gleb Botkin, buvusio Rusi
jos caro gydytojo sūnus, iš
galvojo naujų tikėjimų vie
name Long Island miestelyje. 
Bis stambus, barzdotas, virš

rų garbintojų, kurių tarpe ra-1 
ndasi jo žmona ir visi vaikai. 
Nors romėnai ir graikai prieš 
2000 metų garbino Ap^rodi- 
tų, nepamirškime, kad mūsų 
laikais ji yra naujas tikėji-
mas. Atsiras ir daugiau “iš-! (Tęsinys)
minčių”, kaip Botkin, nes nė
ra tokio pasaulyje kvailo da

30 met,, vynu, gimęs paža. Klekvien0

dėtame rojuje — Rusijoje, dėL 
persekiojimų pasprukęs Sibi
ran, ir per Japonijų pasiekęs 
Amerikų, skelbia “laikas žmo 
nijai garbinti Aphroditų”.

Graikų mitologijoje Aphro- 
dita dievaitė. Tose pasakose 
ji piešiama kaip stebėtinai 
graši moteris, meilės ir gro
žio deivė .Botkin tuojau su
rado bendraminčių, pastatė 
šventovę jos garbei, kad su
sirinkusios minios, kurių dar 
nesimato, galėtų tų grožio ir 
nevaržomos meilės karalaitę 
garbinti; kad sužinotų, kaip 
įvertinti neribotų meilės lais 
vę, grožio svarbumų gyveni
me. Jų šventas obalsis — “Be 
tokios meilės ir grožio, kaip 
Aphroditos, nėra tikros gyvy
bės”.

Drųsus naujos sekios išgal- 
votojas giriasi esųs pirmuti
nis Aphroditos tikėjimo pas 
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lyko, kuriam nebūtų galima 
surasti užtarėjų, 

šis įvykis aiškiai primena

gaus sieloje randasi troškimas 
garbinti Aukščiausių Būtybę, 
ners dažnai pasirenkama ne 
Dievas, bet kuris nors stabas, pradžioj esu sakęs, nei vienam
arba ir sutvėrimas. Natūra- sicialistui nevalia laikyti pri 
liai, tuomet išsvajota dorybė vataus turto’ nes tai skriauda 
arba yda, apvelkama gražiau- visuomenei, tai tikra vag\stė,

ta būtybė, kaip kad Botkin ir turtas, jis, draugai, nėra jūsų

siais patraukiančiais papuoša
lais. Norima, kad pasiliktų 
kas nors idealu, prie kurio vi
somis jėgomis skubėtumėtn.

Kadangi, neturint Dievo 
Panelės šv. arba šventųjįj 
garbinimo, pasidaro spraga 
žmogaus širdyje, tų tuštumų 
turi užpildyti panaši išgalvo

tai kapitalizmo sistema! Kad 
būti socialistu, neužtenka vi
lioti pinigus iš kitų kišenės, 
ale reikia ir savas ištuštinti... 
Taigi, sakau, visi, kurie esate 
čion susirinkę, ir kurie turite 
bet kokį turtų, ar jis bus na 
mas, biznis, automobilius, žo
džiu, judomas ir nejudomas

kiti jam panašūs padarė, nors 
rodos, Dievas sutverdamas 
žmogų, apdovanojo jį pilnu 
protu. Teisingai šv. Augusti
nas pasakė “Sutvėrei Dieve 
mus Sau ir nenurims mūsų 
širdis kol nesugrįš pas Tave' .

A. B. C. J.

privati nuosavybė, liet mūsų 
visų — bendra. Beje, dar vie
nų pamiršau. Draugas Gri- 
ginskas turi socialistų dien
raščio daugiausiai šėrų, ku
riuos susikolektavo nesocialis- 
tiškom priemonėm. Taigi, va
lug socializmo programos, tie 
serai nuo dabar nėra jo vie- 

! no, bet bendra mūsų nuosa- 
I vybė. Taip pat draugas Ri- 
dikinskas turi ‘ gražių pačių, 
kuri, pritaikius Markso pro-

AMERIKOS KINUOSE MATYSIME 
LIETUVOS KARIUOMENĖS

VILNIUS (E) — Lietuvos 
kino kronikos gamintojai ga
vo iš užsienių užklausimų a- 
pie pagaminimų filmų Lietu
vos kariuomenės įžygiaviimo į 
Vilnių. Kino kronikos gamin
tojai užsieniui jau pagamino

Vilniuje Daug Kauno 
Verslininkų

VILNIUS (£) — Čia lan
kosi labai daug liauno lietu
vių verslininkų. Daugelis jų

apie 150 metrų įvairių vaiz- numatė atidaryti Vilniuje su 
dų, kurie dabar siunčiami. Pi- vo prekybos įmones. — Vi* 
rmiausia filmos su Vilniaus! niaus gatvėse parduodama 'a- 
krašto vaizdais ir Lietuvos bai daug Kauno dienraščiu 
kariuomenės įžengimų į senų-1 kurie iš Kauno atvežami tą 
jų Gedimino sostinę siunčia-1 pačių dienų per dvi-tris va
rnos į Paryžių Metro Goldvyn landas nuo laikraščio išėjimo 
Mayer firmai. Be to, dalis šios — Didžioji Kauno spauduv*-. 
filmos taip pat siunčiama į “Spindulys” artimiausiu lai- 

Į Amerikos Jungtines Valsty- ku persikelia į Vilnių. Taip 
bes. Filmų gaminimo g-vė A- pat rengiasi persikelti ke’e-
merican World Filiu Associa- tas kitų modernių Kaunu
tes gavus iš Lietuvos ikino! spaustuvių bei cinkografijų. 
kronikų, iš jos pagamins ke-i^iuo tarpu Vilniuje nėra n 
lioli'kų dublikatų ir kronika vienos spaustuvės, kurioje bi
bus demonstruojama Ameri
kos Jungtinių Valstybių ki 
nuošė.

Kiek Lietuva Gavo
Miško Vilniaus Krašte

VILNIUS (E) — Apskai
čiuota, kad Vilniaus krašte 
Lietuva gavo 230,000 ha miš
ko. Miškingiausi plotai yra 
Pabradės, Rūdninkų ir Nau 
josios Vilnijos apylinkėse. Me
tinė ataugintų miškų 'kirtimo 
noi'ma yra 350,000 kietmetr. 
3,5 milijono litų vertės. Be 
Vilniaus krašto, Lietuvoje iki 
šiol buvo 893,733 ha miškų 
Lietuvos miškų plotas turės 
1,123,733 ha.

tų galima greitu tempu iš
leisti didesnį laikraščio skai klaususi įmonė — valstybinis
čių. — Iš lietuviškų laikraš- tabako fabrikas, antroji įmo
čių Vilniuje kol kas eirla tik n<>’ tai didelis kartono ir po- 
vienas dienraštis “ Vilniai’.-P’er’ftn* fabrikas ant Vilijos 
Balsas”, kurio vyr. redakto ! (Neries) kranto prie Kauno- 
riu paskirtas Rapole’ Macke Vilniaus plento. ftiame fahri- 
vičius. Lenkų p -Jė.įo eiti kp <lirho ^-409 darbininku 
dienraštis “Kurjer Wilenski’ j“- buvo pagaminama 4,2 mifi- 

jonai kg. kartono. Nai kuriosir greitu laiku žada pradėt5 
eiti “I’rzeglųd tVitetfski”.

PALANGA (E) — Patiria
ma, kad akc. b-vė “Žuvis” 
Palangoje steigia žuvų apdir
bimo fabriikų, kuriam dalis 
mašinų bus atgabenta iš Kiai-

įmonės vra sunaiI:inios, bet 
nemaža dalis išlikų*! tvarko* 
je ir tebedirba.

VILNIUS (E) — Vyriausy
bės įgaliotinis paskyrė laiki
nai Vilniaus miesto bunr‘«tru 

pėdos, kur buvo panašus tos r Mikų Kaminskų ir jo padėjė-
pačios b-vės žuvų apdirbimo įju — buv. Vilniaus burrtis- 
fabrikas. tro padėjėjų Nagurskį.
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Neįvykdytas cicilistų 
rojus

gramų, nuo šios dienos nėra 
jo vieno, ale mūsų visų - - 
bendra. Supratai Kidikinske 

I ir jus draugai ?
— Kų aš matau, draugai!, Salėj tyla.

— Draugai, kų tas reiškia! 
Žodžiais socializmo neįvykdin- 
sim, reikia eiti prie darbų, ko
kius nurodo mums socializmo

Tylite... Kodėl nuleidot noses ! 
Ei, drauge Bagočinski, žinau, 
kad ir tu tūri susikrovęs pini
gų, drauge Mikelsinski, tu, 
drauge Pilvinski, kodėl nieko 
nesakot! Socializmas yra ly
gybė,. brolybė... Valug sočia-

tėvas Marksas. Ar gi ne taip, 
draugai!

— Prašau balso, — atsilie-
lizmo programos, kaip jau pg įg pinuos vietos Stalinaus-

kis. — Draugas labai gražiai 
pašnekėjai apie socializmų, iŠ 
aiškinai, kad socializmui įvy
kdyti reikia atsisakyti nuo 
privačios nuosavybės, reikia, 
kad mano namas, Šarpiūno 
bučernė, Molotinsko Buick’as, 
Trockinsko padėti banke pini
gai, Griginsko Šerai ir Ridin- 
sko žmona būtų bendra nuosa
vybė. Leisk man paklausti, 
kokį draugas Bimbinskas turi 
turtų, kuri galima būtų paimti 
į bendrų nuosavybę!

— jAš jokio turto. netuvS. 
(Daugiau bus)

— Žinotum, patekau kaitų 
į tokių žuvingų upę, kad žu
vies visai nereik nei meške
riot, nei bradinį bristi: paė
mei ąsotį, pasėmei: pusė va
ndens, pusė žuvų.

— Tai niekis; aš gi plau
kiau tokiomis jūromis, kur 
nebuvo vandens, tik vienos

pi >

žuvys!

Žemės Reforma 
Vilniaus Krašte

VILNIUS (E) — Ateinantį 
pavasarį numatoma pradėti 
Vilniaus krašte žemės refor
mų. Per žiemų bus renkamos 
žinios apie dvarus ir kt. stam
bias žemės nuosavybes bei jų 
priklausomumų, o pavasarį 
bus pradėti žemės dalinimai. 
Į Vilniaus kraštų siunčiama 
daug matininkų, kurie ten 
per žiemų dirbs žemės refor
mai paruošiamuosius darbus.

Stambiausia Vilniuje 
Įmonė

VILNIUS (E) — Atgavus 
Vilnių ir jo sritis, Lietuva į 
sigijo keletu stambių ir visų 
eilę smulkesnių glamonės į- 
tnonių. Stambiausia yra Len
kijos tabako monofioliui pri

VILNIUS (E) — Lietuvių 
Komitete yra įsiregistravę a- 
pie 2,500 lietuvių pabėgėlių 
nuo Švenčionių, Druskininkų, 
Marcinkonių ir kt. lietuvių 
gyvenamų vietų, kurios liko 
anapus naujos Lietuvos sie
nos.

VILNIUS (E) — Vilniaus 
krašte Lietuva gavo per 35C 
km. geležinkelių, kurių atstu
mai yra: Vilnius - Kaunas 1C3 
km., Vilnius - Turmantas 148 
km., Vilnius - Varėna 71 km., 
Vilnius - Sunskas 34 km. ir 
Vilnius - Stasylai 40 km. Į 
naujųjų apskričių miestų sto
tis yra: į Švenčionėlius 78 
k m.geležinkelio, į Valkinin
kus — 58 km.

VILNIUS (E) - Jau bai
giamas rengti Vilniaus ir jo 
srities gyventojų pilietybės į- 
statymas. Dabar šioj srity 
daug yra pribėgusių ir anks
čiau čia atsikėlusių gyvento
jų. vad. galileūšų. įstatymas 
ruošiamas laikantis Lietuvos- 
Sovietų Sųjungos sutarties 
nuostatų.

VILNIUS (E) — Radijo 
stotis, kuri buvo per karų ge
rokai apgriautu, pradedama 
atstatyti ir Vilniaus ia(ti.»«- 
fonas netolimoje ateityje pra
dės duoti visai atskirų prog
ramų.

KAUNAS (E) — Seimas 
priėmė įstatymų, kuriuo Vii 
niuje steigiamas apygardos 
teisinas ir Vilniuje, Švenčio
nėliuose ir Valkininkuose stei
giami apylinkių teisinai.

t
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Keliones Įspūdžiai Važiuojant Iš Lietuvos 
j Amerika

VIENO GENEROLO TRAGEDIJA
(Pabaiga)

Samsonovo mirtis
Rašo Sesuo M. 

(Tęsinys)
Pro Norvegiją,

Vitą 'kitą dieną plaukėm 
pagal nuostabiai gražius Šve
dijos krantus. Visur matėsi 
kalnai garbiniuotais miškais 
apsidangstę. Ištolo aukštos 
senos eglės atrodė kaip goti
kos bažnyčios bokštai. Vidur
naktį pravažiavom Norvegijos 
sostinę Oslo, o ryte jau mes 
grožėjomės puikiais Norvegi
jos fjordais. Kur tik žvilgs
niai mato — didžiausios knl-

Felicija, O.S.F.

nio ir žiūrėti į tą nuostabiai 
gražią gamtą.
Į audrą

Po šių trijų malonių kelio
nės dienų, jau kitą rytą že
mės nesimatė. Vienintelį ryšį 
su žeme dar palaikė skrajo
jančios žuvėdros, kurios ty
liai be garso lydėjo mūsų lai
vą į didingą jūrą. Pasiekus 
jūros vidurį patekome į aud- 
rą-buriganą. Bangos taip sma-

Po katastrofos

Dar kelias dienas platusis 
kovos laukas buvo išvalgytas, 

žvalgyti į kaimą, juos pasėti-Vr v*8 buvo randama išsibar
to vokiečių kulkosvaidžiai, šiušių ir pakrikusių rusų da- 
Kas daryti? Vėl reikia grįžti Hų, buvo girdimi pagalbos 
į mišką. Karininkai nuplėšo šauksmai, daugybės žūstančių 

antpečius, nulupa savo ari<lių kriokimas, iš aptilusių*
vandenų pasirodė prigėrusių- spalių

kai tik kazokai išjojo apsi-

Rugpiūčio 29 d. generolas 
jau matė visišką katastrofą.
Visą dieną jis buvo praleidęs»savo 
arti centrinio kautynių lauko,[laipsnius, išvalo savo kišenes, ' 
neimdamas sviedinių, kurie ir visk4 Paka8a P° vienu me- ' 
krito visose pusėse. Jis studi-l(^u‘ ^msonovas is sa-
javo rūpestingai vietos žemė- vo daiktų sau tepasilieka ma- 
lapį, sekė kariuomenės judėji-^ medalijoną, kuriame yra 

siuntinėjo pulkininkus ar- Arinos atvaizdėlis.mą,
ba štabo karininkus palaikyti
pakrikusius kareivius, skyrė ,rolas dabar aiškiai mato, kad 
naujus dalių vadus, kai buvu- likimas jo nepasigailėjo. Jis 

rkiai įsisiūbavo, kad suvertė krisdavo- Jis vis dar ti-'yra visiškai nugalėtas, o jo
didžiausius kalnus. Jūros van- ksj°®b ka(1 3am nusišypsos armija galutinai sužlugdyta, 
duo maišėsi su dangumi. Lai-Įlaim§ ir ?i8 ga,?s nors 811 H^-.Dar neseniai, prieš porą die

nų 'kupros, apsidengusios sa-1 vas savo pirmgaliu įsisrebia j kūl eliu pi aspi ūkti. Bet jis nų jis buvo visoje didybėje, 
manomis kyšo iš vandens. Vis vandens, o už 'kitos valandė-įne^ur^° alJ’e 8avo 3-jį svajojo apie didelius laimėji

lės jau ji savo pirrngaliu pa- |korPus4- Ą *s* ryšiai buvo nu
kyla žymiai aukščiau bangų ir Reikėjo pačiam ryžtis

Garsus ir garbingas gene-

spaudžiami prancūzai. Taip 
rodo Paleologue atsiminimai.

Vokiečių laimėjimas buvo 
nepaprastas! O vakarų frontu 
nuo Paryžiaus jie bebuvo pei 
30 klm. Atrodė, kad karo lai
mė jų tikrai neaplenks...

Samsonovo kūnas 1913 m. 
mė.n. buvo iškastas ir

jų lavonai ir t.t. Petrapilyje .atiduotas žmonai, kuri jį par-Į 
vadovybė jau rugpiūčio 30 d.jsigabeno Rusijon. Kadangi 
žinojo apie katastrofą, nors,, jis buvo įkastas smelvje, buvo 
žinoma, visuomenei cenzūra dar gerai išsilaikęs. Buvo ga
apie tai neleido rašyti. Pran
cūzu) pasiuntinys M. Paleolog- 
ne su dideliu nusiminimu 30. 
VIII (šeštadienį) įrašė savo 
memuaruose pasikalbėjima su 
rusų užs. reik. ministerių Sa- 
zonovu:

Įima aiškiai nustatyti, kad jis 
"nusišovė į smilkinį.

Istorijoje maža tokių per
galių, kaip ši, kuriai Luden- 
dorfas sąmoningai davė Ta
nenbergo vardą. Retai kada 
gali pasitaikyti, kad nežino-

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų Laivais 

Per Gothenbursa. ftvedijij
Laivų išplaukimų tvark? 

raštis ir laivakorčių 

kainos suteikiama nemo

kamai. Kreipkitės į mū

sų autorizuotus agentus 

ar bet kurią mūsų raš

tinę.

Tamstos kelionei niekas nepatarnaus 
geriau prisirengti, kaip Tamstos 
vietinis laivakorčių agentas.

SVVEDISH AMERICAN LINE
ĮSI N. Michigan Ave. Chieago, III.

- “Samsonovo armija yra!mas “'“"•K“’ g™”"'” 
sunaikinta...” trenkė Paleolo

kalnai ir kalnai. Kur ne kur 
mažutė žvejų trobelė, o kalnų 
viršūnėse matosi būrys lauki
nių avių ėdinėjant samanose. 
Jos iš tolo atrodo mažytės, 
kaip skruzdėlės, bet binok
liais žiūrint jos aiškiau ma
tosi. Kaip jos gali užlipti taip 
aukštai, tai nesuprantama, ir 
jos vis dar lipa aukščiau ir 
aukščiau, rodos, kad ten jų 
laukia laimė. Tolumoje sniegų 
apklotos viršūnės atrodo lyg 
balta kepurė apsimovę valdo
vai. Laivą tarp šių uolų buvo 
gan pavojinga vairuoti, nos 
kai kuriose vietose buvo taip 
siaura, kad iškišus ranką, ro
dos, gali pasiekti uolos šoną. 
Dažnai teko keisti vairinin
kus, kurie žinojo visas pavo
jingas vietas ir buvo prie jų 
pripratę. Vanduo fjorduose 
buvo toks ramus, kaip stik
las, tat malonu buvo ir plau
kti, o saulutė švietė visą die
ną. Saulei leidžintiė kalnai 
nusidažė gražia švelnia vio
letine spalva. Taip smagu bu
vo, keliauti šiais fjordais, kad 
nesinorėjo nė eiti žemyn į 
valgomąjį valgyti, kad tik 
būt galima vaikščioti ant dė-

Naudingos Kaledn 
Dovanos

Jūs rasite pilną pasirin- 
imą Elgin ir Bulovą laik

rodėlių, Parker’s ir Water- 
man’s Rašomų plunksnų 
ludriko rakandų ir radio
rautuvėje.

Rašomos mašinėlės. Elek 
trikinės Ledaunes. Skal- 
liamos ir prosinamos ma
šinos. Minkštos kėdės, lem 
jos. Visokie namams ra 
tandai. Muzikaliai instru 
mentai, Piano Accordionai, 
Kimball Baby Grand Pia
nai.

Matysite radijas visų ge
riausių išdirbysčių. Už ma
žas radijas tiktai po

$5.95
Budriko krautuvė atida

rą kiekvieną vakarą ir ne
dėliomis iki 4 vai. po pietų

JOSEPH L. BUDRIK
FURNITURE HOUSE 

3409-21 S. Halsted Street
Tel. Yards 3088

višai aukštai ore iškilęs vėl 
takštelėja savo dugnu į van
dens masę. Laivas net visą 
naktį turėjo ištupnoti vietoje, 
nes taip blogai buvo.

Nakčia šiek tiek baugu, nes 
besivartant kajutės lovoje gir
dis kaip braška visi laivo šon
kauliai. Rodos, 'bangos pasi- 
gavusios milžiniškus buonius 
pasiryžusios išlaužti kajutės 
sienas ir sudaužyti laivą į ši
pulėlius. Guli ir lauki signa
lo, kada reikės jau griebti 
kamščio apsiaustus ir bėgti 
prie gelbėjimo laivelių. Bet 
kažin ar ką jie padėtų tokioj 
audringoj jūroj. Bet, rytui a- 
tėjus, kartu su šviesa išnyk
sta visa baimė. Per šią audrą 
daugumas keliautoji) turėjo 
atsigulti, nes pradėjo sirgti 
nemalonia jūros liga. Labai 
daug pagelbėjo sergantiems 
leidimas vaistų po oda. Bet 
po kelių tokių audringų dienų 
pradedi priprasti prie banguo
jančio laivo ir daugiau nebe
vargina, bet 'malonu darosi. 
Nieko jspūdingesnio nėra, 
kaip stebėti audringą jūrą. 
Kad ir kiek žiūrėtum Į jūrą, 
ji niekad nenusibosta. Ji visad 
įvairi, nauja, nematyta. Ji kei
čiasi bežiūrint. Ši audra tęsė
si apie keturias dienas ir mū
sų laivas užuot padarydamas 
350 kil., padaro tik apie 200 
kil. ir dar mažiau.
Su lietuviais

Laikas laive gan greitai bė
ga, ypač “lietuvių kolonijoj 
tai laivo kampelis, kur tenka 
išgirsti vien tik lietuviškai 
kalbant. Lietuvių laive buvo 
apie 30, ir kas vakarą susi
rinkdavom lietuviškų dainelių 
padainuoti. Ne švedai, kurių 
buvo dauguma, negalėjo pri
lygti mūsų “chorui”. Visos 
kajutės pradarydavo duris, 
visi koridoriai prisipildydavo 
besiklausiančių, kad užtrauk- 
davom “Vai šėriau žirgelį”, 
arba kokią kitą liaudies dai
nelę. Keli drąsuoliai parodė, 
kaip yra šokama lietuviška 
polka. Tas tai visiems patiko. 
Vakarais laive būna kinas ar
ba koncertas arba šokiai.

(Bus daugiau)

veikti, t. y. bėgti, nes vado 
pasidavimas priešui būtų su
teikęs dar didesnę garbę. Su

Rytprūsiuose, o dabar 
reikia gelbėtis bėgant. Samso- 

i novas nebepakelia skaudaus 
smūgio. Praleidęs naktį

mus

• vnns-
6-iais karininkais ir 10 kazo-^e, jis atsitolina nuo savo šta 
kų išjojo Samsonovas vingiuoįbo karininkų, kuriems nepasi- 
tais. Willenl>ergo miško ke-isekė rasti praėjimo, ir baigia 
liais ir ieškojo išeities. Bet šūviu. ■ • • f

gue Sazonovo posakis. “Šitą

astuonias dienas pasiekia to 
kios garbės. Tiesa, Ludendor-

liarumą. Bet ir po karo jo 
populiarumas nežuvo. Paga-' 
liau jis buvo pačiame Tannen
berge palaidotas. Šitaip vie-- 
nas nežinomas pasenęs gene
rolas iškilo į didžiausįą gar-

fas ilgai varžėsi su H inden- aP^e kuri susidarę legen- 
auk, mes buvome, prancū- bttrgu laimSjimo Dar'dos, kai tuo tarpu kitas uar-
zams mes buvome pasirodė' 1931 m pįrniasįs protestavo|8US generolas baigė savižudy- 
puikus mūsų sąjungininkas” ' prieš tokią Tanenbergo filmą, ir buvo kaip nežinomai ka- 
pridėjo dar užs. reik ministe- kur Ludendorfo vaidmuo są-
ris. Tai buvo perdaug anksty- monmgai ignoruojamas, 

bos rusų ofensyvos vaisiai,! Jau D. Karo metu Ilinden-

rvs pakastas.

Kantrybė kenčia, bet tiktai
kurių taip ragino vokiečių 1 burgąs įgijo didžiausią popu- kad ji pergalėtų.

WHITE EAGLE BREWING COMPANY
LIETUVIS

1 V X r

j

ym.ua Budriko radio profrMn*i 
sekmadienio vakare 5:30 Iki 6:JO 
P. M. 1* WCFL, — 970 kit., Ra 
dlo Stoties.

Kė

TRAKAI (E) — Šiuo tarpu 
Trakų miestas ir valsčius yra| 
prijungtas prie Vilniaus aps
krities. Vėliau numatoma Tra
kus pakelti į ąpskrities mies
tą, tuo būdu pagerbiant bu
vusią Lietuvos senovės sosti
nę.

ATSTOVAS

o

Uu, f co. CH'C»3°

Frank P. Speecher

ALLWEIDEN BEER

šis alus pasižymi savo žavingu skoniu ir

yra labai mėgiamas visų lietuvių. Kurie jūsų

lar nesate išbandę šio alaus, pabandykite, -

j vieną sykį bandę — negersite kito.

CHEVALIER BEER
Kaip visame kame kitame taip ir alaus išdirbystėje 

v stengiamasi rasti vis kas nors naujo ir geresnio, šis 

alus, kaip tik ir yra vėliausias išradimas alaus išdirbys

tė je. Jis yra šio Dvidešimtmečio Sensacija.

WHITE EAGLE LAGER
Nors šis yra Kasdieninis šio bravoro alus, jis ne

pasiduoda skoniu ir gerumu kitiems. Reikalauki

te jo jūsų įprastose užeigose, arba iš bačkos, pus- 

bačkių, ketvirtinėse, pusgalionuose ir buteliukuo

se.

IR S. Racine Ave. '*»< M

CHOPIN BEER
Šis alus yra specialiai pa

gamintas ir skiriamas mo

tinoms ir tiems asmenims, 

kurie norėtų atgauti prany

kus) svorį. Užtai jis daž

nai minimas kaipo “Svei

katos Alus'L

CHRISTMAS BEER 
(Kalėdinis Alus)

šis Kalėdinis Alus pasirodo tiktai per Kalėdas. 

Jis yra specialiai užlaikomas, taip kad kai pasiro

do, alus yra vienų metų senumo. Nepraleiskit šių 

Kalėdų neištyrę šio ypatingai skanaus alaus.

ll /lite r^iujie
R R C Wl N C <O.

A ’ J 5 S HA* I N i AVI C b l< A< O II

Visi Telefonai:

YARDS 7460

ym.ua
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FILATELISTU KAMPELIS
Redaguoja Ig. Sakalas

%

ŽINIOSIS BOCKFORD, ILLINOIS
Metine Vakarienė

NAUJI ŽENKLAI ŽYMIEMS to universiteto profesorius ir 
AMERIKIEČIAMS viršininkas (dean).
PAGERBTI

Indiana valst. — (irecnfieid ntano parapijos svetainėje. 
Georgia valstybėj — Jei fer- inieste PaSto įpni-ias lft cen. Susirinko daugybe žmonių 

son. Pašto ženklas 2 centų tu j)US įgjejstas jaine8 Rhite- Kalbėjo svečiai ir klebonas, 
bus išleistas l)r. <Jrawt'ord \V.

lapkričio 19 d. partiyijo: 
metinė vakarienė buvo ftv. A

===== _____ ?
Tret ininkės. pasiskirdamas
vai.indas, adoruoja.

Kas trečiadienio vakarų es
ti novena prie Motinos Gero 
sios Patarties.

Novena už sielas skaistyk
loje prasidėjo gruodžio 9-tų

laikomos sodaliečių intencija, atstovės: Victoria Rimkus ir 
Visos ėjo prie šv. K».,munijo<J Patrieia Lapinskas. Nutarimų 

Po Mišių buvo susirinkimas komisija: Nell Bagdon. Jose- 
ir išrinkta nauja valdyba. I’i- pliine Sclilauter ir Adelė Mi- 
rmin. liko Matilda Sabaliaus- siūnas. Sodalietės laikvs Ka- 
kas, vice pirm. Aplies Ki. sel ledų susirinkimų pas dose- 
rašt. Lillian Sautel, ižd. Ve- iphine Rozum, gruodžio 11 d.,
onika Marma. ‘ eJerau^oi '8 valandų.

LIETUVIAI DAKTARAI

. i<mmb Riley, poetui, pagerbti. Po kalbų klebonas padainavo dįenę Kiekvienų vakarų bu- 
Long, mokslininkui, pagerbti. M()ks-Us eįlianįųai jaunuome- keletu dainelių. Šokiams grie- pama,dot. pa.ainiįnimas A,
Tarp kit ko, Dr. C. W. Long neį j() vardas ir kuriniai yra ™ Quinn Bovven’s orkestrą. \.}ikt.nnipnbi hn#
padarė pirmų sėkmingų ope- • raj žinomi. Greenfield’e jo Vakarienėj ir šokiuose buvo

racijų panaudojus anestezijų į S(,aas namas vra laikomas daug ir jaunimo. \ isi links ,
(apmaiinimų.) koto 30 d., J^'Įtautįne šventove 
42 metais, Jefferson ligoninėj. į sjn.inej

Kito ženklo 1 cento pirmoji! Louisiana valstybėj — St. 
pardavimo diena taip pat bus i Francisville mieste. Pašto 
Georgia vai. Savannuh mies-Į ženklas 1 cento
te. l’ašto ženklas bus išleistas' John James Audubt 
Eli \Vbitney, išradėjui, pa- liniukui, pagerbti. J. J.Audu-|ne» 
gerbti. E. AVhitney eilę metų

(national mai Paleido vakarų. 

Parengimai

akramentu bus po pamaldų
Gruodžio 10 d. visose baž

nyčiose Rockforde tikinlieūi 

atnaujins viešai pažadų uelan-i 
kyti nedorų judamųjų pavcii:-;

UK. VAI1USH, OPI.

Mėlynakė

Dr-stė Austos Vartų Mote
tų ir Merginų rytoj 8 valan
tįjį ryte eina in corpore prie 
šv. Komunijos, Aušros Var
tų Parapijos Bažnyčioje.

Kviečiame visas nares at
silankyti. Valdyba

Lapkričio 26 d. Moterų Sų ! slų. Ir mūsų bažnyčioje visi 
junga surengė vakarų - vaidi- lietuviškai pakartos aktų ir

praleido toj valstybėj vatos 
auginimo rajonuose ir išrado 
mašinų vatai valyti — atskir
ti j ų nuo sėklų.

Illinois valstybėj— Chicugo. 
Pašto ženklas 10 centų bus iš
leistas Jane Addanis pagerb-į 

ti. J. Addains yra gimus Ce- 
darville, J11. Baigus pradžios 
ir aukštesnę mokyklų ltock-

nis išleistas i nim? if šokius. Vaidinime da- 'pažadės nelankyti vietų, kur 
lubon, moks-i lyvavo: Pažarienė, Pilipaitre-1 rodomi nedori judamieji pa- 

Naujūnienė ir Enenienė. veikslai. '
bon yra gimęs Santa Domin-i Taip pat padainavo keletu dai Sodalietės

go. Baigęs mokslus veik visų , nelių L lorencija Grubelaitė ir j Praeitų sekmadienį mūsų 
savo gyvenimą praleido studi- Lillian Sautelaitė ir solo kle-■ parapijos Sodalietės turėjo 
juodamas paukščius, nes Loui- b°nas Kaz. Juozaitis. Visiems priėmimų naujų narių po pii- 
siana valstybė yra garsi pau-'Pianu akompanavo Kotriną |mų šv. Mišių, kurios beu 

kščiais, ir rašydamas knygas. Noreikaitė. \ a karas pasisekė, i - —

Taip pat yra reikalavimas, Krikštai \įr
kad pirmoji jo pašto ženklo Sūnus Antano ir Magdale- 
pardavimo diena butų llen-jnos Renienčių pakrikštytas

SCKOIA1.1SI Ah 
OHTOMETKICAI.I.V MvlĮ

METUV1S
Suvlrš 20 mėly prak Uka vinių 

Mano fiamnljivtma-
Palengvina akių (tempimų kas es 

tl priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių Įtempimo nervuotu 
mo. skaudamų akių karStJ, atitaiso 
trumparegyste ir toltr. gystę. Priren 
tda teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas a<> 
elektra psrodantis mažiausias kiai 
laa Kpeo'.alfl atyda atkreipiama J 
timkvklns valkus Kreivo. «ky» atl 
taisomos.

. ii> i1' *kl k vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį

Daugely atsitik.-»u akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigins kaip 
. ilrruian.

4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Telefonai YARde 1T7S

ut'IUVIAI DAKTARAI

Telefonas HEMIoek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western 'Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais

pagal susitarimą

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
derson, Ky. valstybėj, kur y-1 vardu Antanas. Krikšto tėvai 
ra jo vardo parkas ir pasta-, buvo Alek. Andrijauskai.

forde, lll., per keletu" metų ^'^as ^a,n Pani^nklas- j Duktė Onos ir Kaz. Dabnn-

studijavo Europoje. Grįžus į Kentucky valst. — Bardu- g'^ių pakrikštyta vardu Ka- 
Amerikų Chieagoj įsteigė va- toien mieste. Pašto ženklas 1 tlierine-Ann. Krikšto tėvai bu
dinama sočiai settlement, ži- cento bus išleistas Stephen vo Elena Jenulevičiūtė ir Pe- 
nomų vardu liuli llouse, ku- Collins Foster, kompozitoriui, tras Vyšniauskas, 
lis ir po šiai dienai teikia į- pagerbti. Jis yra autorius

vairių patarnavimų. daugelio populerių Amerikoj

v , • .. dainų, pav. “Old Kentucky
Kito ženklo o centų pirmoji *

pardavimo diena bus A’faus-j^ome ii kitų. 

ton'e. l’ašto ženklas bus ištai
sytas Frances E. Willard, e- 
dukatorei, pagerbti. F. E. \Yi-

llard gimė ChurchVille, N. Y. 

Baigus mokslus Wisconsin 

(kolegijų) ir Noi tlivvestern 

universitetų, ilgus metus buvo

DIDELIS PASIRINKIMAS LIE- 
tuvos pašto ženklų įvairių rūšių, 
vartotų lr nevartotų, pavieniui ir 
pilnomis serijomis. Ženklai parsi
duoda už pusę ir žemiau katalo
go kainos. Filatelistams didžiau
sias pasirinkimas. Į kitus miestus 
ženklus siunčiame parodymui bei 
pasirinkimui (approval). Naudoki
tės proga. 1. Sakai-s, 2317 So.
Hoyii- Avc., Chicago, IlLnols.

TINKAMIAUSIA 
KALĖDŲ DOVANA- 

DULKIU VALYTOJAS!
ROYAL
VACUUM CLEANERS 
FOR fedA THAN THE 
PRICE OF ONE

fc y

Šunim Ievos ir Jono Deikų 
pakrikštytas vardu John-Al- 
len. Krikšto tėvai buvo Juo
zas ir Paulina Naujūnai.

Duktė Alice ir Benjamin 
Gunauskų pakrikštyta vardu 
Benita-Frances. Krikšto tėvai 

; buvo Juoz. Garšvienėir Jo, 
j nas Blažis.

Sūnus Patricijos ir Roma
no Nash pakrikštytas vardu.) 
David-Leroy. Krikšto tėvai 

I buvo Rose Dovine ir Walter 
I Dupont.

, Ligoniai
Po didelės operacijos sveik

sta M. Bagdonaitė. Taip pat 
serga Račkauskas. Linkini li
goniams greitai pasveikti.
Pamaldos

I Nuo lapkričio mėnesio mū
sų bažnyčioje kas pirmų penk
tadienį Šv. Sakramentas esti 
įstatytas viešai visų laikų

Sav. FRANK VIZGARD

Mes esame distributors 
dėl sekančių distilerių: 
Calvert, Schenly, G,ood- 
erhan, & Worts, Seag- 
ram’s, Frarikfort, Hiram 
Walker, National Disti- 
llers. Du Bonchett, Jim 
Beam, Century Distilling 
ir American Distilling.

Turime geriausios degti
nės po mūsų leibeliu. Kai
nos žemiausios. Taipgi 
turime tikra Lietuviškų 
Krupnikų.

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien.

Užsakymai isvežiojami 
sekančių dienų.

----- ---- I
6246-48 S. California Av. 

Chicago, Illinois 

Tel. REPublio 1538-9

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 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1481.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis,

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROspevl 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YAKDS 5667

DR. FRANK G. KWINN
(hVlISCIJIHgAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1851 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

OR. P. J. BEINAR

The graatest vslue 
in fine Vacuum 
Cleaner* that 
Royal ha* ever 
offered.

A now and improved model of 
the tamous Royal Da Luze, S44 9 J 
with headlight. Mada to aall for B a

The Royal Revolving Brush 
Hand Cleaner. The leet word 
in efficiency and quality.

Mada to aall for

BOTH, DŪRINO THIS 
SALE, FOR ONLY

1

Roosevelt Furniture Co
2310 VVest Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois Tel. SEEIey 8760

r F
STSff

She’s pretty as 
a pieture,

būt...........
No od* ra® tohr itp halitosi.. (bml broath). 
tt can ruki ahnost any Rirl'g popularity 
• ., bar oloaaat friendship*.

Foo4 tarom*ation in Ihe mouth Ir Raid 
by Rome aveborit iea to be a maior cauRe ot 
halitosi*. And the insidious thing about 
thi» nflntmiw condition ia that anyono 
may haw h ®d never realize it. Friends 
kn«w. of eourse ... only too well. Būt, un- 
fort.unataly, it is such a delicate subject 
they won’t tell.

So don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunHies and your happiness by taking un- 
noeessary dbancea. It ia so simple to take 
precautiona liy gargling vith plaaaant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer- 
mentation is ųuiekly checked and its 
odors are overcome.

Cet tha Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before aO 

■tant engagement*. Lambert Fhar-
l Company, Bl. Lordą, Miaaoori.

LĮSTE 
for HALITOSIS

Tel. CANaI 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS
Walter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

Salė Rendon Dėl Visų Parengi
mų — Veselėms, Šokiams, Baliams. 
Virtuvė Ir Sidabriniai Indai Dykai.

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

A. F. CZESNA BATHS
Atlankykit Sveikatos Pirtį

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetų, karštus ir garo kambarius; 
suteikiam elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų 
sveikatai VIOLET Spinduliais ir sieros vanotu. Kainos la
bai prieinamos; Moterų diena utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St:

%

MARIE OPLUSUL
Kaldrų (Quilt) Dirbėja

6020 ARCHER AVENUE CHICAGO, ILL.

Telefonas REPublIe 2526

Plunksnų valymas 15c svaras.

Dirbame Naujas Kaldras Ir Atnaujiname Senas.

Rankos ir mašinų darbųjį.

Atsineškite plunksnas. Darome padušky ir kaldrų
uždangalus.
i ■

t BELN ARA CKKAH J 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6909 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3966. 
OFISO VALANDOS:

t iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Tel. Yards 5146.
VALANDOS: Nno 11 iki U.

2 iki 4 ir 7 iki •
oir-nadieniais‘ 2 iki 4 Ir 7 iki 6 

Šventadieniais. 11 iki U

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ 

ir akinina pritaiko
3343 S. Halsted Street

IR. P. ATKOČIŪNAS
DAVTISTAR

1446 So. 49th Court. Cicerv
Aatradiemaia, Ketvirtadieniais 4

Penktadieniaia
Vaiandoa: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 F. * 
3147 S. Halsted SL, Chicagą

Pirmadieniais, Trečiadieniais
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Tel OANal 6969

OR. VVALTER J. PHILUR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Roaa 
OFISO VALANDOS:

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

dTf. g. winskunas
rHYSICIAN AND SURGBO*
2158 W. CERMAK BOAD 

Ofiso tel Canal 234b 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9 

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

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Aviu 

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. t

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

diefonas HEMIoek 6286

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

Ofiso ralandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieniai*

Susitariąs.

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 nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rea. 6968 So. Talman Av*. 
ies. TeL GROvehiU 0617 
Ufioe TaL HEMIoek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2--4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėiiomia anaitarca

2423 W. Marųuette Road

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8UR0B01

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOSi 
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėiiomia pagal ■atartį, 
Office T«L YARda 4787 
darni) Tai. PROapaot 1888

Pal CANaI 8188.

UR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Talefonaa RSPnblie 7868

Offiee Plione Rea aad Offioe
PROapaot 1088 8869 B. Laavftt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-6 vak. CANaI 0708

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAA8KAS) 

GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadi neisią ir 8okm*di«iiaia 
»• (atarti

l'*L YARda 6981 
ftaa.: KSNvood 6107

DR. A. J, BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiao TeL VIRginia 0036 
Reaidencijoa tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiao vaL: 1—3 ir 6—8S0 P. M.

Raaideaeija
8989 So. Claremont Ava.

Vaiandoa 9—10 A. M. 
Nedėiiomia pagal autartį.

Tai OANal 0867
Rea. TaL PROapact 0668

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

Reridencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARda 8846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

DR. y. E SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Arcber Avenue 
Telefonaa Lafayette 8860

kntradieaiaia, Katrirtadianiaia la 
Penktadieaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

PinnedMmiaig, Treėiediantate )* :
teitadieeiaia

l
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Minint 25 Metų Sukaktį
Trumpai Apie ŠŠ. Petro ir Povilo Parapiją

gal-6Š. Petro ir Povilo parapi- 1U13 m. pradėjo rinitui 
ja yra pietinėje Chieagas mie- voti ir rūpintis, kmi suk ii rti 
sto dūlyje. Parapijos teritori- savo, lietuvių parapijų čia- 
ja pradedant nuo 11'6-tos gut- pat. Sumanymas imtasi griū
vės iki Calumet upės į pietus, tai vykinti. Tuojaus nupirkta 
nuo Micbi/gan Ave. iki AVest- sklypas žemės su mažu name- 
ern Ave. į vakarus. Šią ko- liu prie 123-čios g. ir Emerald 
lonijų arba Chieag s miesto
dalj vadina — AVest Pullman, 
išskyrus nuo Halsted j vaka
rus vadinasi kitaip.

Ave., šiaurių rytinis kampas.

ŠŠ. Petro ir Povilo 

parapijos įkūrimas

Čionai lietuviai daug pir-

Atvykęs paskirtas klebonu 
(A. A.) įkun. Norbertas Luko
šius ėmėsi organizuoti para
pijų ir su parapijiečių pagal- 

į ba rinkti aukas, kad pastatyti 
laikinų namų, kartu bažnyčiai 
salei ir mokyklai. Žmonės au-miau apsigyveno kaip parapi- s

ja įkurta. Pir,niaus lietuviai ko-'° dau«’ tlk neda,J« « bu- 

priklau'sė prie Visų Šventų 
parapijos Boseland kolonijų.' T,,° laiku buvo
je, arba prie vietinės k.„kų j laikomos lenk,) parapijos bož- 
parapijos — Ėmimo P. Š. 1' ny^^°je-

Kun. Norbertas Lukošius, pirmasis 
Šv. Petro ir Povilo par. klebonas.

džiaugsmo, kad jau turės sa- liaus pradėjo remontuoti bei
lietuvių R. Katalikų Baž-Dangų. Reikia apgailestaujant j 1914 m. pavasary j pradėta v0» 

pažymėti, (kad ir dabar dar statvti bažnyčia - mokykla. Pullman.
daug lietuvių pasiilgusių iš se- Spalių 28, 1914 m. sukviesta 
niau priklauso orie lenkų pa- draugijos, organizacijos vie- 
rapijos. tos ir iš kitur. Suruošta dide-

Šioje kolonijoje, AVest Pul!- lės vaikštynės naujos bažny* 
man gyvenanti lietuviai, ku ; čios pašventinimo proga. Baž

nyčių šventino J. M. Vysku
pas Quiglev. Visiems, o ypač 
vietos lietuviams buvo

rie anuo laiku beveik visi b i- 
vo susispietę prie Šv. Kry
žiaus Atradimo draugijos, daug

Klebonas gi, dėl savo ne
sveikatos, neilgai džiaugėsi 
suoganizavęs parapijų ir pa
statęs bažnyčių. Kleb. kun. 
Norbertas Lukošius kovo 26. 
1918 m. mirė. Per kiek laiko 
nesveikuodamas a. a- klebo
nas negalėjo daug dirbti pirą 
pijos ugdymui.

padidinti klebonijų. Jo rūpes
čiu įrengti dideli, geri vargo
nai, didelis bažnyčiai varpas, 
įtaisyta kelios stovy los, nupir
kta bažnytinių rūbų. Gerokai 
sumažino parapijos skolų. Pa
rapija žymiai pakilo dvasiš
kai ir medžiaginiai. Kun. J. 
Paškauskas savo sumanumu, 
nenuilstamu darbštumu ir ge
ru savo būdu daug gero pa-

*,miii<iitiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiuiiiimiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiii.i’tiiiitii:.Miitiiiiu:c

!•

Mirus klebonui, ikeletų mė- į darė šiai parapijai, 
nėšių, pakol buvo paskirtas į 1927 uietaįs įgeltas kun. J.' 
naujas klebonas, atvažiuoda- j paškauskas į Vi'sų Šventų pa- 
vo čia kun. B. Urba aprūpin

DISTRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

ti parapijų 
lais.

dvasiškai" reik-

GERKIT tik GERĄ ALU, padarytą Ghicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, pne to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus ya pagamintas iš im 
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesa)e) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kieipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar 
navimą.

Pabaigoje 1918 m. buvo pa
skirtas įkun. Jurgis Paškaus
kas čia eiti klebono pareigas. 
Būdamas šioje parapijoje de
vynis metus klebonu kun. J. 
Paškauskas daug pasidarbavo 
parapijos sustiprinimui ir jos 
.padidėjimui. Ji's įsteigė* para
pijos pradžios mokyklų. Jam 
darbuojantis pripirkta skly
pas daugiau žemės ant kurios 
pastatytas seserims mokyto
joms gražus namas ir atskirai

rapijų. Tada čia paskirtas kle
bonu atvyko kun. J. J. Stat
kus. Iš pradžios viskas ėjo 
gerai kaip pirmiaus. Kun. J.
Statkus užbaigė pradėtų kle-1 tančius dolerių

bonijos remontų. Greitai {m- turias-deftinita tūkstančių do 
kitėjo laikai ir viskas čia per j nių metų praturtėjo apie ke
simainė. Parapijos padėtis ne | ■ ..... —— -------
bebuvo tokia gera. Dar tuo' 1 • 1
luiku apdegė klelainija. Vėl 
reikėjo apdegusių klebonijų 
atstatyti — remontuoti. Kle
bonijos remontai ir purapijos 
išlaikymo išlaidos padvigubi
no parapijos skolų. Parapijom 
progresas atslūgo.

Rugsėjo 1, 1931 m. atvyko 
čionai klebono pareigas eiti 
kun. A. M. Linkus. Tuojaus 
imtasi naujai atgaivinti ir pa
tvarkyti parapijos padėtį. Šil
dymas bei .pečiai bažnyčios- 
mokyklos ir klebonijos tmvo 
apgriuvę, tuojaus pataisyta.
Tas atsėjo apie vienuolika ši
mtų dolerių. Pastatyta nauja, 
didelė zakristija. Pastatymas 
ir įrengimai atsėjo apie du 
tūkstančiu dolerių. Atnaujin
tas ir išdeikoruotas visas baž
nyčios vidus, altoriai ir kas 
prie altorių, stacijos, perdirb
tos ir pagerintos sėdynės — 
su 'minkštais klauptukai's. Į- 
dėta šviesesnės šviesos. Iš lau 
ko bažnyčia taip nunialiavota, 
kad neišrodytij paprasti) .ply
tų. Salės padįdinimui ir pa
gerinimui pristatyta iš šono 
pusės didumo buvusios salės.
Iš užpakalio salės pristatyta 
didelė virtuvė su patogiais 
įrengimais ir ant virtuvės už 
scenos saliukė arba du kamba 
riai apsirėdyniui. Iš vidaus sa
lė remontuota ir pagražinta.
Salės padidinimas ir remon
tai atsėjo apie penkis tūks- 

Klebonijos vi

lerių.

(Tęsinys 6 pusi.)

PEOPLES
LIET. DIDŽIULE KRAUTUVE

Yra Centras Tinkamiausių
KALĖDINIŲ DOVANŲ

Šių Savaitę Viskas Parsiduoda Už Stebėtinai Sumažintas 

Kainas. Didžiausias Pasirinkimas. Viskas Dėl 

Kiekvieno šeimynos Nario.. 

Lengvus Išmokėjimai

Geras 1940 mados radio 
tinka visiem. Pasirinkimas 
Midget radios nuo $7.50 
Console radios nuo $29.50

Naujas veidrodis papuoš 
Tamistų namų. Specialės 
kainos nuo 98' Gražūs 
dideli paveikslai po $1.00

X

Deska reikalinga visuose 
namuose kiekvienam šeimy
nos narui. Pasirinkimas
nuo $9.95-

= 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240= „— o------------- - - ---------
............. ................................................................................ ..........mini Pastat>ta parapijos salė. Vė-

EXTRA COST 
VITAMI

(CAROTENfj

SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OR MKMTHOL-St)

BRIDGEPORT MOTOR SALES
3040 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

V

Dabar Laikas 
Pirkti Gerą 

V artotą Karą

VISOKIŲ
IŠDIRBYSČIŲ

BUICK PONTIAC t 
CHRYSLER PLYMOUTH 
CHEVROLET DODGE 
STUDEBAKER FORD 

OLDSMOBILE DE SOTO
PACKARDS 

Didelis Pasirinkimas

Visokių Išdirbysčių 
Dideli Pasirinkimai

Ir Visokių Modelių
VISI GARANTUOTI

Pardavėjas — ANTHONY BAČKYS

< ANTHONY BALAS Phone, Victory 6992

W0MEN!
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT IMtcal Tejts Rneal WNT Fmok Lydia L Pinkham’j Vegetable Can- 
mani Mm Bwn Helping Weak, Rutoown, Menais W«nen For Over Half * Ceirtnry!

Tėvui, motinai ir visai 
šeimynai rekomenduojamas 
šis minkštas, gražus krės
las už $14.50. Kiti po 
$4.95 -- po $8:50 ir t. t.

Dėl jaunų ir visų mote
rų praktiškiausia dovana, 
Cedar Chest pasirinkimai 
už speciaJę kainų nuo

$9.95

Vaikam staliukų setai
nuo $3.95

Gražios lėliij bogės
nuo $4.95

Puikios rogelės po 98c.
If you feel tired out, limp, lietless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
losjng your boy f-iends to more at
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OF ITI No man likęs a du’.l, tired, 
eranky womsn.

All you may need is a good reliable 
tonic. If ao' try famous Lydia E. 

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

some food which your body uses 
direetly for energy—to heip build 
up more physical resistance and thua 
heip 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« en have re- 
ported marveloua beneflts from 
Pinkham’a Compound. Resulta 
should dttliįh t ycul Telephone your 
druggist right now for a bottle.

LINKĖJIMAI NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELĖS 
ŠVC. PARAPIJAI 25 METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA

CALIFORNIA
INN

, W i n c s, 
Whiskeys, 

Good Beer, 
Sandwiches
M. BIAG0,

savininkas

r-’
t
L

4358 So. California Ave. Chicago, III. 
Telefonas Lafayette 1490

Specialia išpardavimas 
Maytag plovyklių, reikia 
įmokėti tik $10.00- Kito
kių plovyklių pasirinkimas 
nuo $32.50. Lengvus iš
mokėjimai.

M/ (<«
..

Kis gražus 
Stand »u taca,
už 98

Toasteriai po 
Lempos po .

Smoking
parsiduoda

.... $1.00 

.... $1.00
Tūkstantis ir vienas kitų dalykų dabar galite gauti 

Peoples Krautuvėje už stebėtinai sumažintas kainas, 
didžiausiame Prieš-Kalėtliniame išpardavime.

FURNITURE
AANUFACTUR I NO COMPANV®

4183 Archer Avenue
Dėl patogumo krautuvė atdara vakarais ir Sekmadie

niais nuo lOtos valandos ryto iki 4tos popiet, iki Kalėdų.
Vedėjai ir Pardavėjai: M. T. Keees; J. A. Knikas; S. J. Krokas 

ir kiti maloniai tamstoms patarnaus.



Minint 25 Mėty 
Sukaktį

Tęsinys .iš 5 pusi.

tūkstančių. Suvedus visiką, pa
rapija laike paskutinių aštuo- 
turių tūkstančių. Dabar par. 
skola yra keturi tūkstančiai. 
Taigi nuo tų metų ‘skolos at
mokėta dvidešimts tūkstan
čių. Remontai namų ii- page
rinimai atsėjo virš dvidešimts 
dus perdirbtas, išgrąžintas, pa 
stogėje įdėta “Insolation”, 
pogrindy įrengtas kambarys. 
Prie klebonijos remonto pri
dėta apie du tūkstančiu dole
rių. Ir daugiau kitų pataisy
mų, į rengimų ir pagerinimų 
padaryta nuo 1931 m. prie 
parapijos namų arba žemės.

1931 .n. ; arapijos skola su 
užsilikusicms nemokėtomis bi- 
lomis buvo virš dvidešimts ke-

Pirmiau pažymėti parapijos 
namų remontai būtų atsėję 
daug daugiau, jei patys para
pijiečiai nebūtų dirbę be ap
mokėjimo. Daug darbo pada
rė patys parapijiečiai. Čia yra 
daug lietuvių dailydžių ir vi
sokių mechanikų.

Parapijos namai šiaip yra: 
bažnyčia, mokykla viename 
name. Parapijos graži salė 
kitas namas. Klebonija ir se
serims mokytojoms vėl atskiri 
namai. Visi namai tvarkingai 
apžiūrėti ir užlaikomi.

Čia lietuviij katalikų yra 
103 šeimų.

Čia gyvenanti lietuviai be
veik visi turi gražius savus 
namus.

Iš užsiėmimo daug yra dai- 
lydės ir dirba prie traukinių 
vagonų statymo ir taisymo. 
Kiti yra mechanikai. Daug di
rba geležies fabrikuose. Jau
nieji dirba įvairiose įstaigose 
arba raštinėse.

t:
»

Kun. Anicetas Linkus, dabarti
nis Šv. Petro ir Povilo par. klebonas.

Eva Mikolaitis, Kaz. ir Sta » 
Sinkevičiai, Al. ir -ia vyga 
Jucevičiai, J. ir R. Pliki, L 
ir M. Mažeika, S. ir O. Ra'l 
Filex ir Ursula Paliliūnas. Ed. 
Konst. Rushis, Jon. Ver. Ge 
niočiai, Kaz. Alyinskas Evai 
das Radavičius, Myk. ir Om. 
Rimkai, Sv. Kaz. Akad. I*ė- 
skyrius, Fr. ir Roz. ILinkiu

rapijos sukaktį, kad tikrai j- 
rodyti parapijiečių ne tik dar
bštumą, bet ir duosnumą, pa
siryžo parapijiečiai aukoti po 
$25.00 kad greičiau, išbaigti 
mokėti parapijos skolą. Iki 
šioliai jau aukojo šie:

Kun. A. M. Linkus $50.00, 
C. Y. O. Giria Club $33.00 
Parapijos choras $30.00.

Po $25.00: J. E. Andruškai, 
C. ir A. Alešauskai, K. ir M. 
Šalkauskai, Jurg. ir F. Cie- 
siūnai, S. ir S. Pašakarniai, 
J. ir A. Jesulaičiai, V. K. ši- 
mkai, Eug. Radavičiūtė, Al. 
ir Joz. Markevičiui, Z*, ir J. 
Malakauskas, A. ir M. Rut
kauskas, Pranciška Savičienė. 
Šv. Juozapo draugija, Ant. 
Joan. Pučkoriai, J. ir P. Sa- 
roikai, Juoz. ir Barb. Bimbai, 
Labdarių Sągos 7-ta kuopa, 
Barbora Sucilla, Nek. Prasid. 
Panelės Švenčiausios Mergai
čių Sodalicija, Juoz. ir Marij. 
Zubė, Moterų Są-gos Kuopa, 
Jonas ir Barb. Kapočiai, šv. 
Veronikos draugija, Šv. Kry
žiaus Atradimo draugija, Sta

n

Tarpe parapijiečių yra gra- SyS įr Marie Piktužis, Alek. 
žus, pavyzdingas sutarimas ir įr Bronė Zubė, Young Peoples 
kooperacija. Parapijiečiai yra Club, Adom. ir Ona Šiužąs, 
duosnus parapijos išlaikymui A1 ir EĮena Sabel, Fr. ir ya- 
ir tautos reikaluose. | Jerija Radavičiai, Pętras

Parapijos mokykloje dabar ------------------>------------
niokosi šimtas mokinių. Ketu
rios Šv. Kazimiero vienuoli
jos seserys - mokytojos. Mo
kykla valdžios pripažinta.
Skoloms mokėt fondas

Jau nebedidelė parapijos 
skola. Bet 'minint 25 metų pa-

1940

Kas šliaužioja po žemę, kas 
žemėje knaisiojasi, kas mpd 
žiagą myli, tas yra gyvulys: 
kas gyvena žiūrėdamas į dan 
gų, dangaus ilgėdamasis, auk
lėdamas viltį amžinai ąpsigy- 
venti danguje, tas yra šven
tasis. Didesnė žmonių dalis 
yra gyvuliai: Jėzus trokšta 
kad gyvuliai taptų šventai 
siais — G. Papini.

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų ti
krą orlaivį ‘Lituanica’ ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis spal
vomis, 15x20 didumo, labai pui
kus artisto J. Arlausko piešinys.

Gražiausia Kalėdinė dovana pa
siuntimui Lietuvon. Kaina 25c 
už vieną. Užsaknnt pažymėkite 
kokiais norite mėnesiais, lietuviš
kais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėti, 
arba biznieriai, kreipkitės dėl in
formacijų šiuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO., 
382 West Broadway,

South Boston, Massachusetts

“DRAUGO’’’ KALENDORIAI
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Sn Visomis Šven
tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsirašu- 
sieji Gaun. Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30c.

Mr r ,urnas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

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

nnTr^Ks

Kaz. ir Mar. Ročiai, Ant. Zu- 
bė, Jon. ir Urš. Marcinkevi
čiai, N. N., V. ir A. Perednai, 
K. V. Lapie, Ant. Metrikis. Ir 
kiti yra pasižadėję.

(Bus daugiau)

Pirmutinė krikščionių dorybė 
yra nuolankumas.

Sv. Jeronimas 

Tegus kitas tave giria, o ne
tavo paties burna

Prov. XXVII, 2.

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

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai:

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW

J

M. DZIMIDAS
Bismarck Alaus lšvežiotojas

Ar Tamstos Vaikas
Susišlapin Lovoj?

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

Kaina tiktai — $1.25 
Galite gauti pas gydytoją:

PETRĄ SIMAITĮ
2421 W. 45th Place,

Chicago

Pristato geriausios rūšies 
Bismarck Alų į Alines, kitas į- 
staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401

“Draugo” Metinis Koncertas
SAUSIO-JANUARY 21, 1939 EMILIJA MICKŪNAS

CHICAGO SOKOL SALĖJE
2345 South Kedzie Avenue 

Chicago, Illinois

Po koncerto įvyks šokiai prie šiaunios orkestros, kurios 
muzika visi galės pasidžiaugti ir smagiai laiką praleisti.

Kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti šiame mūsų 
dienraščio koncerte. RENGĖJAI

Dalyvauja solistė Emilija Mickūnas ir kiti 
žymūs artistai.

■ O'.O

Wholesale Furniture Co.
634-3 So. VVestern Avenue

REPUBLIC 6051

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant p

1-MŲ MORGIČIŲ
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rngp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed). rai Savings and Loan Insurance Corp., YVashington, D. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo 9 v. ryto lkl 6 v. v. 
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir Šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

• ♦♦♦♦ • • •• »«« • • » ♦-»♦ ♦♦ ♦ ♦ • ♦•♦♦♦♦♦ . ♦..♦♦♦8
KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

►•-m
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CICtROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
40 Valandų Atlaidai

Šį sekmadienį, 10 vai. ry
te, Šv. Antano lietuvių baž
nyčioje prasidės 40 vai. at
laidai. Dabar, brangieji, Ad
vento laikas, atgailos laikas.'
Todėl taisykime kelių Vieš- Skani Stirniena

Todėl kviečiu visus, visu? 
naudotis gausiomis Dievo ma
lonėmis.

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

pačiui, kad atėjus Šv. Kalėdų 
šventei galėtume visi džiaug
tis išganymo dovanomis.

Nuoširdžiai visus raginu 
eiti išpažinties. Gal • neku- 
riems jau ilgokas laikas pra
ėjo nuo paskutinės geros iš
pažinties. Neatidėliokite ir ne
sibijokite, brangieji. Dievas 
jūsų ypatingai laukia atei
nant. Jis nori visų išganymo. 
Dievas ir nuodėmklausis nė 
vieno neatstums, bile tik pa
vesi save Dievo valiai, dary
si tikrų atgailų.

Be vietinių bus ir svečių 
kunigų nemažai, kurį norėsi, 
tų galėsi pasirinkti savo dva
sios gydytoju, savo dvasios 
vadu. Išpažinčių klausysime 
rytais nuo anksto ir vakarais.

Jau buvo pranešta apie vie
tos biznierių Paliulį, 2320 S. 
Cicero ave., ka«d jis išvažiavęs 
medžioti stirnų. Tai pilnai pa
sitvirtino pereitų sekmadienį, 
kai jis grįžo su, gražiu gro
biu — parsivežė dvi nemažas 
stirnas. Tuojau supiaustė, «u- 
sūdė ir šį sekmadienį duoda 
stirnienos pietus ir vakarie
nę. Kas mėgsta stirnos keps
nį — atsilankykit. Bus ir mu
zikos.

Pranešimas Sasnausko
Choro Nariams

Šiandien, 7:30 vai. vakare, 
įvyks paskutinė repeticija pri
sirengimui prie AVest Pullma-
no Šv. Petro ir Povilo jubilie-l 

Pirmadienį nuo trijų po pie- jinio bažnytinio koncerto.
tų.

Šventos Mišios per 40 va
landų laikų rytais prasidės 5 
valandų. Suma bei paskutinės 
Mišios bus 10 valandų. Pirma
dienį ir antradienį po pietų*
Rožančiaus pamaldos 3 vai.
Mišparai vakarais hus 7:30. j Reaches decay-rtdden “Bllnd Spots
Pamokslus rytais po sumos 
ir vakarais per mišparus sa
kys svečiai kunigai.

Jeigu mieliausieji, norime 
po mirties su Dievu gyventi 
amžinybėj, dabar su Juo ir 
Jame gyvenkime. Pats Išga
nytojas sako: “Kas gyvens 
manyje aš jame gyvensiu ir 
tas turės manyje gyvenimų 
per amžius’’. — Eikite prie 
manęs visi, kurie vargstate ir 
esate apsunkinti, o aš jus pa
guosiu, pastiprinsiu’’.

that ordinary pastas, powders . . , 
e ve n water . . . may not enter

It’s here! The most delig*'tfuUy different 
tooth pašte you ever heard of. Whcn saliva 
and brush touch the NEW formula Listeriuo 
Tooth Pašte, supercliarged with Luster- 
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazing ‘bubble bath" that makes your 
mouth tingle with lite. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrices may never even have reached. Cleans 
and polislus arpas where some experts say 
up to 98 % of decay starts.

Get the big 25< tube, or better štili, the 
double-size 40< tube containing more than 
L pound of tooth pašte. At any drug coun
ter. Lambert Pharmacal Co.. St. Louis, Mo.

THI NtW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

SKELBKITCS “DRAUGE”

Visi choro nariai prašomi 
laiku susirinkti. Rašt.

21
Religious Christmas Cards

fon $1.OO
(Add a few cents for postage and packing!)

Four Reasons Why You Should Order Now:
First, you receive a full dollar’s worth, not only 12
• or 15 or 18 cards for $1.00 — būt 21 cards with
• envelopes.
Second, there are 21 different designs in each box,
• sure to please, and each card is exquisitely-and
• beautifully made, a veritable artistic triumph. 
Third, these cards are distinctly Catholic, with pic-
• turės and scriptural texts chosen in full harmony
• with the true rneaning of the birthday of the
• Christ-Child.
Fourth, by buying our assortment you are giving a
• Chrrstmas gift to the Christ-Child and to our
• struggling missionaries in the fields afar, since
• the proceeds of the sale of these cards go to the
• support of our missions.

As a Special Premium, we are including a pro- 
fusely illustrated booklet of the life of BĮ. Gemma 
Galgani, the Pa&ion Flower of Lucca.

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

MISSION PROCURE 
DIVINE W0RD MISSIONARIES

Techny, Illinois
-H

šių Kalėdinių Sveikinimų galima gauti ir 
“Draugb" ofise, 2334 South Oakley Avenue.

K-

DRAUGAS

“DRAUGO” VAJUS SV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE, GARY, INDIANA

Peoples Ftimiture Kompanijos Krautuvė Yra 
Gerai Pasirengus Kalėdiniam Pardavimui

Man, atsilankius į “Peop- daugiau. Taigi ir šįmet dėjo 
les’’ krautuvę, te*ko pastebėti nie pastangas parinkti daug 
visai kitokįa išvaizda, rodos J daugiau visokių naudingų da- 
visos krautuvės prekės yra lykėlių kaipo tinkamų <.e* Ka- 
paverstos į ‘Christmas gifts’; ledų dovanų ir tuo tikime pil 
ir dar nepaprastus bet tinko- nai patenkinti visuomenę, ku-

Rytoj, Sv. Kazimiero parapijoje Gary, Indiana, prasidės
Draugo ’ vajus. Bažnyčioje apie tatalikiškų spaudų sakys 

pamokslus kun. J. Mačiulionis, M.I.C., "Draugo" adminis 
tratcrius. Po sumos įvyks svarbus susirinkimas parapijos 
svetainėje.

Visi kviečiami dalyvauti šiaime susirinkime lr prisidėti 
prie "Draugo" vajaus pasisekimo. Bus nurodoma kaip visi 
katalikai gali pasidarbuoti katalikiškai spaudai.

Paralitike Mrs. Albert Demmicell, Florence, Colo., pagim
dė normalų 6 svarų kūdikį. (Adme telephoto)

miausius, nes šios dovanos ti
nka dėl namų ir beveik kiek
vienam šeimynos nariui. Pasi
kalbėjus 'su šios krautuvės ve
dėjais, jie tvirtina, kad visuo
menė labai linksta pirkti nau
dingus dalykus, ypač kų nors 
dėl namų ir to'kių dalykų kas 
metai parsiduoda daugiau ir

ri atsikreips su kalėdiniais 
pirkiniais į mūsų krautuvę. 
Šis paaiškinimas mane pilnai 
patenkino ir linkstu tikėti, 
kad visuomenė labai protingai 
daro pageidaudama dalykų, 
kurie ilgiau tarnauja ir jų ieš
ko pirkti šios rūšies krautu
vėse, taigi ir nestebėtina, kad 
dabar Peoples erdvi krautu
vė yra paversta į “Christmas 
Gifts” krautuvę. Dėl infor
macijos, kokiom kainom tos 
prekės yra parduodamos ir 
kaip patogu jas įsigyti paste
bėkite šiame numeryje Peop
les Furniture kompanijos ske
lbimų. Ištikrųjų bus paleng
vinimas nuspręsti, kun h* kų 
nupirkti Kalėdoms.

Raporteris

tinio seimo kadencija baigia 
si 1941 m. Seimas h uvo rink
tas 1936 m. Kol V'lniaus kra
štas bus visiškai administra
ciniai sujungtas su visa Lie
tuva, tai yra kol bus išaiš 
kinta tame krašte esančiij as
menų pilietybė ir k t., turos 
dar praeiti 'kiek laiko, taigi 
ir rinkimai į seimų Vilniaus 
krašte dar neįvyks taip greit

VILN1US (E) — Greta Vil
niaus geležinkelių stoties dar 
lenkų laikais buvo pradėti sta-

Miralotte Lucia Sauer, Wi- 
nnetka, 111., kuri šiomis die
nomis išsiėmė vedybų leidimų 
su Vidaus reikalų Sekreto- 
toriuin.

FOR DĘLICIOUS 
SNACKS ..

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Jaut bring ont several vsri- 
eties of Kraft Cheesc Spreads 
and crackera .. . and company 
refreshmenta are all readyl 
Theac Spreads are grand for 
sandwicnea, appetizera and 
saluds, too. Notice the amart 
new circle-dot design on the 
Swankyawig glassea Kraft 
Spreads come in. •

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metame Bažnyčloa 
Glesmea.

Giesmes lr muslkg patvarkė 
Ant 8. Pocius.

Išleido O. L. R. K. Vargoninin
kų Provtnolj*.

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

LIETUVIŠKAS
MIflOLALIS 

Šlovinkim Viešpatį.
MIMoe Ir Iflftparal, MetuvIBkal 

lr Lotyniškai, visiems Sekmadie
niam r Ir Šventėms, lr kitos Mal
dos lr Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 8.78. Reikalaukite IS:
DRAUGAS PUB. 00.

2334 So. Oakley Ava, 
Ohicago, Hlinois

Negreit Bus Rinkimai 
Į 8-tęjį Seimą

KAUNAS (E) — Į dabar
tinį Lietuvos seimų buvo iš
rinkta 49 atstovai. Atskyrus 
nuo Lietuvos^Klaipėdos kraš- 
.tų, išėjo iš seimo trys klaipė
diškiai atstovai, tad seime li
ko 46. Dabar grįžus prie Lie
tuvos Vilniaus kraštui su maž
daug 500,000 gyveu-cjų, skai
tant po 1 atstovų nuo 50,000. 
numatoma, kuri seimas padi
dės dešimčia atstovų. Dabar-

MACARONI- 
AND-CHEESE. 

READY IN 9 MINUTES
SniiiniinimiiiiimiiiiiirjiiiiniiiiiiiiiimmiiiiiimiimiiiiiiiiiimmHimiiiiimiiiMitt

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮI MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 pei 
Federal Savinos and Lou Innranoo Oorp., po United State*

Mokame Ui 
Padėtus Pinigas 31%

Ofiso VdLl 0:00 vaL ryto iki 1:00 vak. Pirmadieniaia, Ketvirta 
dūriais ir Seitadieniais iki 8:0d vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pre*

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306
uiuiuiiiHiiiuiiiuuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ttBAVflA tt MDfiAVSIA LAIDOJUO Į8T11IA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
Tel, LAFAVETTg 0727_________H Y Y A I koplyčios visose 

** Chicagos dalyse

Klausykite miksų radio programo Antradienio tr 
Bedtadlcnlo rytais 10.0d valanda, U WHiŽ* atotlea (1480.)

8b Povilą talttaitorn.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant M. Karuiilki*

Mylėtinis buvo pavojuje di- 
! delėse meilėse jūrėse, ir jis 
pasitikėjo savo Mylimuoju, 
kurs atėjo j>as jį su vargais, 
mintimis, ašaromis ir verki
mu, dejavimais ir liūdesiais; 
nes jūrės buvo meilės, ir gar
bės kas pridera Jo garbėms.

URBA
tyti dideli keturių aukštų na
mai centriniam paštui.

MONIKA RAKŠTELIS
(po pirmu vyru Pailgiem*)

Mirė gruodžio 8 d., 1939 m., 
3 39 vai. popiei, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap
skričio, Žagarės parap.

Amerikoje išgyveno 32 me
tus.

Patiko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą ir dvi dukteris: 
Mary R. Yorkman ir Rose 
Pauga ir žentą Pranciškų 
Yorkman ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažystamų, o 
Lietuvoj brolj Jurgį.

Kūnas pašarvuotas 4556 So. 
Marshfield Ave.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
gruodžio 12 d. Iš namų 8 val.- 
ryto bus atlydėta į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
st am us-as dalyvauti laidotu
vėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktciys lr 
žentas.

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

G ė 1A • Mylintiema, 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms. 

. > i , Jgir Puošimams.
GĖLININKAS 

4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

A. + A
AGNĖS PKGft.YAS

(po tėvais Vasil.anskaitč)
Gyveno. l20th St. ir 86th 

Avenue, Palos Park, III.
Mirė gruodžio 7 d., 1939 m., 

12:30 popiet, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Panevėžio 
Mieste, Panevėžio Apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 32 inetua

Paliko dideliame nuliūdime: 
dvi dukteris: Jadvygą Ryerson, 
žentą Latvrence, Oną Heggen, 
žentą Earl, žentą Charles 
Mattheus, seserį Magdaleną 
Ambutą, brolį Joną Vasiliaus
ką, švogerį Aleksą, švogerką 
Jonienę ir gimines.

Namų telefonas: Palos Park 
165W1.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6834 So. 
VVestern Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, gruodžio 11 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta 
J Gimimo Panelės švč. parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį
stam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
• Nuliūdę: Dukterys, žiniai,
Sesuo, Brolirs, švogerls, Švo
gerka lr Giminės.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus, Grovehill 0142.

•AKT. IND LAIDOTUVTV PTKEKTORTAJ
KELNER —PRU ZI N

•ananaiaa Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phoae 0000 880 W. lėta Avs

LAIDOTUVIŲ
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III fl M P C PATARNAVIMAS AIYIDULANoldiena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Mony B. Petkas
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place

Ladiasicz ir Simai asas “ •»Phone PULhnan 1270

J. Liulens 4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

Aitanas M. PIiillinn 3307 Lituanica Ave. 
njphone YAKds 4908

1. i. h. |_ 1646 West 46th Street
Phone YAKds 0781-0782

AIbert V. Petkus
3354 So. Halsted St 

Telefonas YAKds 1419P. 1. Ridikas
Hv.
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RADIO
“PROGRESS” KRAUTUVĖ 
RUOŠIA GRAŽŲ IR ĮDOMŲ 
RADIO PROGRAMĄ

Progress Furniture kompa
nijos vedėjui Sako, ktul “Žmo
gaus gyvenimas neturi bfiti 
nuobodus, bet užpildytas vi
sokiom linksmybėm ir įdomy
bėm ir kaip tik dėl to yra lei
džiama radio programai per 
šii} įstaiga”. Tokie radio .pro
gramai įvyksta kas nedėldie- 
ni 11 valandą, prieš piet iš 
stoties WGES. Taip ir rytoj, 
girdėsite šį nuolatinį progra- 
nuį, kurio turinys bus turtin
gas, gražus ir įdomus. Žymūs 
dainininkai padainuos daug 
gražiu dainelių. Drama “Gy
venimo Bangos’’ darosi labai 
įdomi, o prie to naudingi pa
tarimai, įdomūs pranešimai 
bei smagi muzika suteiks daug 
gražaus pasiklausymo. Lygiai 
radio klausytojams būs žin- 
geidu ir svarbu girdėti apie 
kalėdinius pirkinius. Šios ži
nios bus praneštos iš Progres*

krautuvės, kuri dabar yra ne
paprastai gerai pasirengus vi
suomenei pagelbėti susipirkti 
tinkamiausias dovanas ma
žiausiom kainom. Malonėkite 
nepamiršti pasiklausyti.

Rap. XXX

Budriko AVCFL radio pro
gramas nedėlios vakare, gruo
džio 10 dienų, 5:30 iki 6:30 
vak. iš galingos stoties AVCFL 
970 kil. Lietuvių visuomenė 
vėl turės progų išgirst gražių 
60 minutų radio programų. 
Dalyvaus Birutės choras, Bu
driko Radio orkestrą, 'solistai 
ir Makalai. Programas dedi
kuojamas paminėjimui 10 me
tų sukaktuvių kaip lietuvių 
programai pirmų kartų buvo 
pradėti leisti gruodžio mėnesį 
1929 metais, ir jau išėjo 10 
metų kaip tas patsai Birutės 
choras dalyvavo. Per tų visų 
laikų buvo leidžiami progra
mai Budriko krautuvės iš šios 
galingos stoties.

Gerų Programų Mylėtoja

SKAITYKITE “DRAUGĄ »»

“DRAUGO” KONTESTININKŲ SUSIRINKIMAS
Svarbus susirinkimas šaukiamas visų kcntestininkų — 

kurie jau įstojo ir taipgi kurie norėtų įstoti, ketvirtadienio 
vakarų, Gruodžio 14 dienų, 8 valandų vakare, “Draugo” ofi
se, 2334 South Oakley Avenue.

tankiniai
Draugystė Šv. Motinos Die

vo Sopulingos eis in corpj’c 
prie šv. Komunijos 7:30 vai. 
Mišiose. Kviečiame visas na
res susirinkti į svetainę 7 va
landų ryto.

Raštinjjikė, A. Gludas

susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 10 d., I vai. po 
pietų, parapijos salėj, antram 
aukšte. Narės malonėkite at
silankyti, nes yra svarbių nu
tarimų ir bus renkama sekan
tiems metams valdyba.

Valdyba

priešmetinį sus-nių sekmadie
nį, gruodžio 10 d., švč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos kambary, 2 
vai. po pietų. Visi nariai kvie
čiami būtinai atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų svarsty
mui ir 1940 metams valdybos 
rinkimas.

Taipgi prašome atsilankyti 
ir naujų narių, nes dabar pri
imami be įstojimo mokesnių.

Valdyba

vilniečius. Jeigu kas norėtu-,ina kuo daugiausia aukų su« 
mėt padidinti mūsų bazarų,'šelpimui vilniečių sukelti. Ba-
paaukodami kokių nors dova
nėlę, gulima priduoti ‘svetai
nėj arba pranešti M. Zolpie- 
nei, 3554 S. Halsted St. Tele
fonas Yards 2576. Mes atsi- 
lankysim ir paimsim jūsų au
kų.

Komisija deda visas pas
tangas kad šis bazaras būtų 
sėkmingas ir kaxl būtų gali-

zaro komisija: A. Misčikai- 
tienė, M. Šcliultienė, O. Joni
kienė, O. Viščiulienė, M. En- 
dziulienė, M. Zolpienė, K. Ke» 
turakienė.

Lauksim Tamstų atsilan
kant; prašom pažymėti gruo
džio 10 d. Lietuvių Audi tori* 
joj-

M. Zolpienė, vicepirmininkė

T0WN OF LAKE. — Lab
darių Sųjungos 1-mos kuopos 
priešmetinis susirinkimas j- 
vyks gruodžio 10 d. 1 vai. įx> 
pietų šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj. Malonėkite visi na
riai ir narės susirinkti ir nau
jų narių atsivesti.

Prašoma grųžinti pinigus už 
tikietus nuo įvykusio vakaro.

Valdyba

Garfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų pašalpinio klubo 
priešmetinis sus-mas įvyks 
sekmaidienį, gruodžio 10 d. 1 
vai. po pietų, Napoleon Hali 
— 3956 W. 5tb Ave. Visų na
rių pareiga būtinai atsi’un- 
kyti, nes bus svarstoma daug 
naujo ir bus renkama 1940 
metalus valdyba.

M. Medalinskas

BRTDGEPORT — Labda 
rių Sųjungos 5-tos kuopos su
sirinkimas įvyksta sekmadie 
nį, gruodžio 10 d., 2 va!, po 
pietų, Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos kambaryje.

Prašome susirinkti visus 
garbės narius ir visus, nes tu 
rime daug kų pranešti. Be to 
rinksime naujų 1940 metan?. 
valdybų. Kviečiame visus.

Valdyba

Švediškas Kūno 
Masažas'

WWAS. Ersry W— liyl to 1
fW S. Clark St., Chicago — Har.!

Liaten to and Adoertūe

NLUKOTS YU6QSUV*MM
Folk Sonf and Maaia

Standard M

Tėvų Marijonų Rėmėjų 8-to 
skyriaus priešmetinis sus-mas 
įvyks gruodžio 10 d., 2:30 vai. 
popiet, šv. Kryžiaus parap. 
svetainėj. Malonėkite visi na
riai ir narės susirinkti, nes 
turime daug svarbių dalyki} 
svarstyti. Nepamirškite naujų 
narių atsivesti. Valdyba

L. R. K. S. A. 163 kuopos
priešmetinis sus-mas įvykta 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 
12 valandų tuoj po sumos, pa
rap. svetainėj, 68th ir Wash- 
tenaw Ave. Sus-me privalo 
kiekvienas narys dalyvauti, 
nes bus valdybos rinkimas i- 
kiti svarbūs klausimai svasty- 
mui. Taipgi reikia prisiminti, 
kad kiekvieno nario yra pa
reiga prikalbinti, prirašyti 
nors vienų narį šiame vajuje.

J. Mickeliūnas

' BRTDGEPORT. — šv. O- 
nos draugystės priešmetinis

SE

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

Elektrinius pečius parduoda elektros prie
taisų dealeriai, reikmenų, rakandų ir de- 
partmentinės krautuvės ir Conunonwealth 
Edison Kompanija.

Virkite su Elektriką

Teisybės Mylėtojų draugys
tės priešmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
10, 1939, Chicagos Liet. Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
12 vai. dienų, šiame susirin
kime bus renkama valdyba 
1940 metams ir taipgi bus rin
kimas darbininkų dėl metinio 
baliaus, kuris bus sausio 7, 
1940, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Taigi visi nariai 
kviečiami būtinai atsilankyti 

A. Kaulakis, rast

Dr^slė Gvardijos Pirma Div. 
Šv. Kazimiero Karai, laikys

Bazaras
Lietuvių Moterų Draugija 

Apšvieta -engia bazarų nedė
lioję, gruodžio 10 d., Lietuvių 
auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St.

“Pirsę pelno skiria Vilniaus 
nukentėjusiems”. Pradžia 1- 
»mų vai. po pietų.

Labai maloniai prašome vi
suomenę atsilankyti ir prisi
dėti prie šio kilnaus tikslo. 
Tamstos atsilankydami atlik-j 
šit naudingų paramų, nusi pir- ' 
iksit gražių dovanėlių įteiki
mui Kalėdoms ir sušelpsit

Vienas $1.25, arba 9 už $10
2 Metų Sukaktuvių Išpar
davimas tęsis iki gruodžio 

13 dieną.
Thermic Machineless Per- 
manent AVave — reg. $4.75; 

dabar $3.95.
Garantuojame sugarbennoti 
visus plaukus. Steam oil 

treatment.
Shampoo ir Wave, regulia

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

SHOP
1725 WEST 47TH STREET 

Kamp. Hermitage. Tel Yards 2771 
16 metų patyrimo.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės
___ nž Tokis Kainą
TIK $1.00 PT.H4 AA 
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKES

TAVERNOJ
15C. PKINKSA8

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

CLASSIFIED
REIKALINGOS DARBININKAS

Merginos — 18 iki 20 metų amžiaus. 
Lengvas fabrike darbas. Northsvest 
sideje. Vakarais. Jei nenorite nuola
tinio darbo, neatsišaukite. Atsišau
kite laišku: “Draugas”, 2334 South 
Oakley Avenue. — Rox No. B550.

i r-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. ENkitynom lr Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tam* vim*. *
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tek Viętory 9670

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

M idwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3784

BE

KLAUSYKIME
Saltimiero

LIETUVIŠKŲ RADIO
n.Ani.i»n 18 STOTIESPROGRAMŲ ko.

RYTMETINIŲ
10:00 VAL. RYTO W.D.I.P.

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

Dabar mokam 31/2% Pa‘ 
dėtus pinigus. Dūodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL

Jto I [V I — Cliartered by TJ. S. Govprnmcnt
’ li-TVJkJ SAVINOS FEDERALLT

INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Parsiduoda arba išmainoma biz- 
bizniavų namų Brighton Parke, dera 
vieta. 2 karų garadžius. Atsišaukite 
pas savininkų telefonu — Nevada 
8030.

PAIEŠKO PARTNERIO
Registruotas Balsamuotojas ir Lai
dotuvių Direktorius paieško partne
ris atidaryti laidotuvių {staigų Chi
eagoje. Pelningas biznis. Turiu daug 
metų patyrimo. Atsišaukite laišku j: 
“Draugas”. 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Rlinois. Box HM747.

PRANEŠIMAS
Kurie turite pinigų išmokėję Lithur 
anian Building and Homestead 
Association ir negaunat atgal, kreip
kitės dSl informacijų pas M. Pe 
transkis. 6000 So. State Street, Chi 
rago. Illinois.

RENDON FLETAS 
Rendon keturiu kambariu fletas. Va-| 
na. Renda nebrangi. Atsišaukite J:, 
2119 South Westem Avenue.LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Free.

" VAL.: 9 lkl 5 p. (p. Treėiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8;00 Vi v.

«.♦---------------------------------------------------- ----------------------------------------- ------------------------- ------- -----------------«

r--------------------------------------------- ■ ■- - --------

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųška naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio cash {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(Išgaunu gerlaus| atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Daraj 
paskolas ant naujų lr senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr ip- 
kttės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKSJTMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OP PINE FURNITURE” 8INCE l»O4

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

KONTRAKTO AKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus | 
Apskaičiavimas dykai. — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construction Co.,| 
75, fl South Danim Ave. Pliene 
SEEIey 3563.

RENDON
Rendon krautubė ir fletas — kam-l 
pas. tinkamas bučernei ir groserneL 
Vieta išteista nėr 30 metu. 1222 St. 
Charles Romi, Mayvvood. Illinois. 
Dėl informacijų šaukite: Paul Blatz,] 
Avenne 4414.

PARDAVIMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima iš-| 
mainyti 2-fletn narna su gnradžiur 
ant privataus namo. Kreipkitės adre-, 
sn: 39-13 W<'sl Jockson Blvd., tele-1 
tonas Nevada 8039

REIKALINGAS DARBININKAS
Reikalingas pieno išvežiotoins. Oe-| 
ras komisas. Kreipkitės ) Mr Jezlor^ 
ski. tel. Belmout 5600, tarp 1 ir 
valandos vakare. 

RENDON FTjETAS 
Rendon 6 kamgarlų fletas, nauJaJ| 
išdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Princeton Avenne.

PARDAVIMl'T NAMAS TR BTZNTS 
Pardavimui pilnai (rengta groser-| 
nė; medinis namas. Atsišaukite:
4225 Princeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS Tš ARGENTTNOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artvmų giminaičių PRANO 
DEVETKTO ir ONOS DEVETKYTftS- 
PTTMPITTIENftS (?). kurte gyvena 
Chieagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeit, i dienraščio DRATTOC 
spaustuvę, 2334 So. Oaklev Avenue, 
atsiimti juodvlem kunigo Jakaičio ,9 
A rgen finos parvežtai) siuntini.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4321 Routfr 
Campbell Avenue: antras talpi
dvielu-aukStų, 4157 Marmora Ava 
Kreipkltėa | Tėvus Marijonus 2334 
So. Oakley Ave.. Chicago. minois

PARDAVTMUT NAMAS 
6 kambarių medinis narna., kar

štu vandeniu apšildomaa: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžltia, 11121 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever
ly 4 S 83. Bargenas.

, w a w a ot «    — . — POCAHONTA8 Mine Run iš gelauslų mainui

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tei. PORtsmouth 9022
_______________________________________________ __________________ __________________________________________ ” nūs ar daugiau, tonaa... .$7.75. Salos tai ekstrų.


