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Suomijos derybos sui sovietais nutrauktos
SUOMIŲ DELEGACIJA 
APLEIDŽIA MASKVĄ

' Ci{• * • > y . •

HELSINKIS, lapkr. 13. —, 
Suomijos užs. reikalų minia-Į 
terija .paskelbė. kad suomių j 
deviacijos pasitarimai su so
vietais Maskvoje suspenduoti 
ir delegacija šiandien vakare 
apleidžia Maskvų.

Kiek anksčiau užs. reikali) 
ministras Krkko pranešė, kad 
delegacijų gali sulaikyti Mas
kvoje tik sovietų kokia nors 
nuolaida. Tačiau tas nenuma
toma.

ESTIJA SUSILAUKIA 
DAUGIAU NESMAGUMŲ

TALLINNAS, lapkr. 13. — 
Sovietų raudonarmiečiai
kampininkai daugiau nesma
gumų sukelia Estijai. Iš lai
vyno, aviacijos ir kariuome
nės (įgulų) bazių ribų pašali
na estus gyventojus — ūki
ninkus ir visus kitus. Estų 
vyriausybės reikalauja juos 
iškeldinti kur kitur be jokio 
iš sovietų pusės atpilde.

Ši problema labai supainio
ta, kadangi estai turi apleisti

a labai norėta išsilaisvinti 
is vykdomos Saly karo propagandos

ATĖNAI lapkr. 13. — Bri-! 
tų ir nacii) pasiuntinybės 
Graikijoje vykdo atkaklių! 
karinę propagandų, taip kad 
trukdo graikų vyriausybei 
laisvai tvarkytis, ypač vidaus 
ekonomines sųlygas pritaikin
ti karo reikalavimams ir pa
siruošimui. Vienų ir kitų pro
pagandos tikslas yra Graiki
jos gyventojus patraukti į 
savas puses. Kas blogiausia, 
kad prie tos rūšies propa-

NACIAI KALTINA ŽYDUS
Už ĮVYKI MIUNCHENE*
BERLYNAS, lapkr. 13. — 

Ryšium su įvykusiu sprogimu 
nacių susirinkime, Miunchene, 
nacių spauda nepaduoda jo
kių žinių apie policijos žygius.

Bet spauda daug rašo npie 
įvykį ir už tai kaltina žydus. 
Sako, žydų, tarptautinių orga
nizacijų sąmokslas prieš Hit
lerį. Girdi, žydų organizacijos 
britams agentauja ir britų 
nurodymais veikia.

Nurodo, kad J. A. Valsty- 
liėse žydų laikraščiai atvirai 
agituoja už tos rūšies žmog
žudysčių vykdymų, už apsi- 
dirbimų su Hitleriu.

BERLYNAS, lapkr. 11. — 
Nacių prekybos žinovas spe
cialistas Hans Schlotterer 
tvirtina, kad ekonominiu at
žvilgiu Vokietija yra pasiruo
šusi ilgam karui.

Suomijos vyriausybė pare'Ą 
kia, kad sovietai stato nepri
imtinus ir suomių tautų že
minančius reikalavimus. Bol
ševikai bando tuo būdu Suo
miją sugretinti su Pabaltijo 
valstybėmis ir jų taip paver
gti, kaip anos pavergtos.

Suomiams tas nepakenčia
ma, nes būtų pavojaus šalies 
laisvei ir nepriklausomybei. 
Suomija nusprendė gintis, ne
gu pasivergti.

savo žemės ūkius, kuriuose jų 
tėvų tėvai gyveno, ir nusikelti 
į vyriausybės nurodytas apy
linkes. Vyriausybė žada jiems 
tik dalinas atpildas.

Dėka sovietų jsirioglinimui, 
daugybė estų sodybų bus su
ardyta ir žmonėms skriauda 
sukelta.

Tai tik pradžia. Ateityje 
sovietai iškels naujus Estijai 
reikalavimus. Pasipriešinti? 
Apie tai negali būti kalbos.

gandos rengiasi dar, ir sovie
tų ir italų pasiuntinybės.

Graikų premjeras Metaxas 
kreipės į britų ir nacii) pa
siuntinybes prašydamas nu
traukti nemokamai skleidžia
mus savo karo žinių biuleti- 
nus, kuriais pranešami laimė
jimai jūrose.

Premjeras pareiškia, kad 
Graikija nenori virsti antrąja 
Belgija, kad ir skleidžiamų 
lapelių kovos lauku.

ŽYDAI NEGALI GAUTI 
ATPILDO

PRAHA, lapkr. 13. — Bo
hemijos ir Moravijos protek
torato nacių autoritetai pas
kelbė, kad privačios firmos, 
paleidusios iš darbo žydus 
tarnautojus ir darbininkus, 
neprivalomos jiems išmokėti 
6 savaičių atpildo, kaip tas į- 
statymais numatyta. Privačios 
firmos gali paleistus žydus 
apmokėti, jei jos pačios mato 
reikalo.

Su nežydais firmos turi lai
kytis įstatymų.

AUSTRALIJOJE SUDARY
TAS PAGELBINIS KARO

KABINETAS

CANBERRA, Australija, 
lapkr. 13. — Australijos vy
riausybė paskelbė, kad ji su
dariusi sau pagelbinį karo ka
binetų, kurs padėsiąs vyrian- 
syliei valstybės saugumo dar
buose.

Hitleris (kairėje nuo centro) dalyvauja žuvusiųjų nuo 
tuvėse Miunchene. Jis saliutuodamas pagerbia žuvusiuosius.

ANGLIJAI DIDELIS 
VARGAS SU INDIJA
AVASHINGTON. — Indijoje 

ir vėl sukeltas sambrūzdis iš 
Anglijos išsikovoti dominijos1 
stovį ir teises.

Kaip seniau, taip šiandien 
to sambrūzdžio priešakyje y- 
ra vienas žmogus, Indijos 
hindi) politinis vadas Mohan- 
das K. Gandlii, 70 m. amž. 
Kituomet jis mokslus ėjęs 
Anglijoj, bet grįžęs Indijon 
susimetė rūpintis paneigtai
siais vargšais prasčiokais, ku
rių Indijoje yra dešimtys mi
lijonų. Nuo 1901 metų jis ko
voja su britais už Indijos iš
laisvinimų.. Įlindai jį laiko 
“šventuoju”, bet jis to išsi
gina ir nenori, kad tuo vardu 
būtų vadinamas. Britai daugi 
kartų jį areštavo, bet turėda
vo išlaisvinti kilus sumiši
mams. Kai kuriose Indijos! 
dalyse pasaulinio karo laiku j 
ir po pasaulinio karo buvo į-» 
vykę sukilimai. Bet britų ka
riuomenė visados su dideliu 
kraujo praliejimu numalšin
davo.

Poskutiniais keleriais me- 
: tais Anglijos vyriausybė pra-1 
dėjo žadėti Indijai dominijos į 

; stovį. Bet vis neištesėta. Da
bar Anglijai užsiėmus karu 

i Europoje, Gandbi iš naujo 
' pakilo griežtai reikalauti In
diją paleisti iš posesijos gran
dinių. Anglija ir vėl žada In
dijai pripažinti dominijų, kaip 
pasibaigsiąs dabartinis karas. 
Bet Gandbi jau netiki tais ža
dėjimais ir reikalauja tuo kiau 
simu galutino užtikrinimo.

Anglijai su Indija šiandien 
sunkiau jau apsidirbti ne tik 
dėl to, kad ji įsivėlusi karan, 
bet dar ir dėl to, kad Indijos 
reikalavimus karštai remia 
sov. Rusija su Vokietija. Kas 
gali žinoti, bolševilkai su na
ciais gali sukurstyti Indijos 
gyventojus prieš Angliją ir 
jiems gelbėti siekti laisvės

ir nepriklausomybės. Taip į- 
vykus, Anglija susilaukti) ne
atkeliamo sau smūgio. Ji ne
galėtų tinkamai kariauti dviem 
frontais — Europoje ir Azi
joje. B ritanijps, imperijai bū
tų aiškus pavojus.

Gandbi to nepaiso. Jis sako, 
kad Indija nepadės Anglijai 
šiame kare Europoje iki jai 
nebus pripažintas dominijos 
stovis. Tai griežtas nusista
tymas.

NUSKENDO BRITŲ GAR
LAIVIS; 11 ŽUVO

SINGAPORE, lapkr. 13. — 
Britų keleivinis garlaivis Sir- 
dhana, 7,745 tonų, Singapore 
pakraščiuos užplaukė ant p<>- 
vandeninės minos ir nusken
do. Žuvo 11 asmenų — daugu 
mas vaikų. Visi azijatai.

Kiti keleiviai išvaduoti. 
Tarp šių yra 9 amerikiečiai.

NAIKINA ŽYDIŠKUS IR
MASONIŠKUS GATVIŲ 

VARDUS

BRATISLAVA, lapkr. 13. 
— Slovakijos vyr.iauRybė nu
sprendė, kad čia turinčios žy
diškus ir masoniškus vardus 
gatvės turi būti pavadintos 
kitais vardais.

POPIEŽIAUS KON
SISTORIJA

VATIKANAS, lapkr. 13.— 
Spėjama, gruodžio mėnesį po
piežius Pijus XII sušauksiąs 
savo pirmųjų konsistorijų 
skirti naujus kardinolus. Gal 
ir J. A. Valstybėms bus pas
kirti du kardinolai.

BUKAREŠTAS, lapkr. 13. 
— Rumunijos vyriausybė ra
gina visas tautines mažumas 
jungtis su didžiuma valstybė

je išlaikyti reikalingų rimtį, 
ypač šiais neramybės laikais.

bombos sprogimo nacių laido- 
(Acme telephoto).

KALBAMA APIE TAIKĄ; 
VEIKSMAI STABDOMI
BERT,YNAS, lapkr. 13. — 

Čia imta daug kalbėti apie 
taikos galimumus. Kalbos iš
kilo paskelbus Anglijos kara
liaus atsakymų. Olandijos ka
ralienei ir Belgijos karaliui į 
ji) taikos pasiūlymų. Anglijos 
karaliaus atsakyme pažymėta, 
kad britų vyriausybė su gi
liausiu atsidėjimu apsvarstys 
kiekvienų Vokietijos protingų 
pasiūlymų.

Žiniomis iš Hagos, Olandi
jos karalienė su savo vyriau
sybe įsigilina į Anglijos kara
liaus atsakymo turinį. Spėja
ma, rasi, ji kreipsis į Vokieti
jų paduoti naujas taikai sąly
gas, kurios bus persiųstos An
glijos karaliui.

Kalbos apie taikų praplitu- 
sios sustojus veiksmams vaka 
riniain karo fronte ir sulai
kius kai kurių ^kariuomenės 
dalių koncentravimų. Tomis 
dienomis iš centrinės Vokieti
jos į vakarinį frontų turėjo 
būti siunčiama vokiečii) ka
riuomenė. Šis siuntimas stai
ga sulaikytas. Tas nepapras
tai įdomu.

Rasi, Hitleris ir iškels ko
kias nors savo naujas taikai 
sųlygas.

KOMITETAS VILNIAUS 

KRAŠTUI REMTI

KAUNAS (E). — Spalio 
12 d. Kaune sudarytas iš }- 
vairių organizacijų atstovų 
komitetas Vilniaus kraštui 
remti.

Į Kaunu jau atvyko Vokie
tijos emisaras vokiečių iškrau 
stymo į Vokietijų reikalams 
tvarkyti von Tvardovskis.

Lenkijos pasiuntinys Lietu
vai ministras Ohanvatas su 
visa šeima ir atstovybės na
riais apleido Lietuvų ir išvy
ko į Prancūzijų ir Angliju.

Žiniomis iš Klaipėdos, ten 
dėl medžiagų stokos uždraus-

PIJUS XII, PREZIDENTAS 
ĮVERTINA KATALIKŲ 
UNIVERSITETĄ
VVASHINGTON, lapkr. 13. — 

Amerikos katalikai šiemet di
dingai mini dvi reikšmingas 
istorines sukaktuves: 150 me
tų hierarchijos ir 50 metų Ka 
talikų universiteto įsteigimus.

Šiandien po iškilmingų Mi
šių įvyko Amerikos Katalikų 
universiteto konvokacija (iš
kilmingasis susirinkimas) mi
nėti 50 metų sukaktį.

Susirinkusieji vyskupai,
prelatai, kunigai, žymieji pa
sauliečiai, profesoriai ir stu
dentai išklausė Šventojo Tėvo 
Pijaus XII iš Vatikano per

BRITAI AIŠKINASI
DĖL LENKIJOS LIKIMO«
LONDONAS (Elta). — 

Reuteris sako, kad kai kuriuo 
se kraštuose dar vis nesupran 
tami Didžiosios Britanijos el
gimosi principai. Nepasiseki
mas sutrukdyti Lenkijos užė
mimų sukėlęs komentarus, ku
rie tų nesupratimų įrodų. Bri
tų sąjungininkams ir pačiai 
Lenkijai visuomet buvę aišku, 
kad dideli Lenkijos plotai tu
rės greitai patekti priešui. Tai 
gerai suprato ir lenkų kariuo
menės vadovybė, kurios vie
nas generolas yra pareiškęs: 
“Mes kovosime. Didelė mūsų 
žemės dalis bus paimta, ir mes 
baisiai nukentėsinie. Bet jei 
jūs ateisite, mes žinome, kad 
prisikelsime”.

Per daug šimtų mylių ats
tume nuo Didžiosios Britani
jos ir apsupta priešo ar neu
tralių valstybių, per kurias 
nebuvo galima siųsti ginklus, 
Lenkija ir pati suprato, kodėl 
negalima buvo tiesiogiai jai 
padėti.

Britų realistinė pažiūra į 
karų yra pavaizduota pirma
me karo komunikate, kur pa
sakyta, kad Didžiosios Brita
nijos politika prileidžia, jog 
karas truks trejus ar daugiau 
metų. Tokio ilgam karui pasi
ruošimo svarbumas gludi ta
me fakte, jog ilgainiui Vokie
tija pradėsianti jausti sunku
mų, o britų ir sąjungininkų 
jėgos kas mėnuo didėsiančios.

Iš to yra aišku , kad Di
džiajai Britanijai besirengiant 
tokio dydžio kovai, būtų neiš
mintinga eikvoti pastangas, 
besistengiant teikti Lenkijai 
tiesioginę pagalbų.

LONDONAS, laplkr. 13. — 
Paskelbta, kad britų karo lai
vai šiandien nuskandini du 
vokiečių laivus, 8,000 ir 6,000 
tonų. Įgulos išvaduotos.

tos mados. Šimtai “Hitlerju- 
gend” jaunuolių išsiųsta į mm 
zūrus bulvių kasti.

i radijų kalbos ir prez. Roo
sevelto sveikinimų raštu.

Jo Šventenybė ir preziden
tas didžiai įvertina Amerikos. 
Katalikų universiteto sklei
džiamų tikrųjų aukštojo mok
slo šviesų.
Universitetas įsteigtas 1889 

metais popiežiaus Leono XIII 
leidimu ir nurodymais. Iki to 
laiko J. A. Valstybėse, sakė 
universiteto dabartinis rekto
rius prel. J. M. Corrigan, au
kštasis mokslas nebuvo sude
rinamas su katalikybės princi 
pais.

CHURCHILLIS PUOLA
NACIUS, HITLERĮz v
LONDONAS, lapkr. 13. — 

Didžiausias Hitlerio ir nacių 
priešas Anglijoje šiandien y- 
ra admiraliteto pirmasis lor
das Churchillis. Jis griežčiau 
kaip visi kiti Anglijos valsty
bės vyrai nusistatęs kariauti 
su .Vokietija iki Hitleris su jo 
nacių partijos vadais bus iš
naikinti.

Vakar kalbėdamas per ra
dijų Churchillis Hitlerį pava
dino stačiai bepročiu. Jo pas
tangomis, sakė Churchillis, 
užgrobta Austrija, suskaldyta 
Čekoslovakija ir nuteriota 
Lenkija. Dabar jis grąsina 
pultis ir sunaikinti Olandiją 
ir Belgiją.

Anot Churchillio, Britanija 
nepaliaus kariavusi iki Hitle
ris bus priverstas atstatyti 
tas jo sunaikintas valstybes. 
Sako, Britanija kariaus iki 
Hitleris pasisakys, kad jau 
gana jam kariavimo ir pasi
duos.

Ar taip įvyks, ar ne, sunku 
nuspėti. Bet Anglijos valsty
bės vyrai neturėtų juokinti 
pasaulio didžiuodamies, kad 
jie kovoju už demokratiją. 
Ypatinga jų sąvoka apie de
mokratijų, pareiškia bešaliniai 
stebėtojai.

HITLERIS TARIASI SU 
PATARĖJAIS

BERLYNAS, lapkr. 13. — 
Hitleris šiandien turėjo ilgus 
pasitarimus su maršalu Goe- 
ringu, užs. reikalų ministru 
Ribbentropu ir keliais kariuo
menės vadais.

0TTAWA, lapkr. 13. —
Kanadoj paskirtas karinei 
transportacijai kontroleris.

_ oraš~
CHICAGO SRITIS. —Nu

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:39, leidžiasi 

4:30.



i i tu’

)

ISI4

“DRAUGAS” ;
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

SOUTH OAKUCY AVC., CHICAGO. ILLINOIS

Publlshed Daily, Except Sundays
SuImkm-I(MIoiu>: One Year — $6.00; Si* Months —■ , 

18.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c j 
Europe — One Year — >7.00; Slx Months — >4.00; 
Singlu Copy — 8 cents.

Advertislng in “Draugas" brings best results.

“DRAUGAS”
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos Kaliui: Jung. Amerikos Valstybėse:
Metams — >6.00; Pusei Metui — >3.60; Trims Mėne
siams — >2.00; Vienam Mėnesiui — .76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — >7.00; Pusei Melui 
— >4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at

Chicago, Illinois, Under the Act oi March 8, 1879.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiną. 
Jei neprašoma lai padaryti ir neprislunčlama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
dencjas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėle) 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
lalkraštln nededamos.

Į '

Mykolas Šleževičius

1

Be to, laiške
sios šio krašto žaizdos: neturėjimas----------
užlaikomose mokyklose religijos pamokų, di
vorsų ir gimdymo kontrolės išplitimas. Šie 
vis labiau besiplečią blogumai, aišku, garbės 
Amerikai nedaro. Jie silpnina jos ir dvasinį 
ir materialinį, pajėgumą.

Reikia manyti, kad į Jo šventenybės reikš
mingus žodžius bus atkreipta rimto dėmesio.

APŽVALGA
• ' t

s

Nesusipratimas klebonijoje Šeimos dygliai

N-nos praneša gavusios žinią, iš Lietuvos, ■ 
kad lapkričio 11 d. Kaune mirė Mykoias 
Sleževičius, valstiečių. liaudininku partijos 
vadas.

Valstiečių liaudininkų partija savo laiku 
vaidino gana dideų vaidmenį. Po katalikiš
kųjų partijų ji buvo gausingiausia ir stip
riausia. Sana dr. J. Griniaus, dr. Staugai
čio, Bortkevičienės ir kitų tos partijos va
dų, adv. Mykolas Sleževičius buvo pats žy
miausias ir veikliausias. Per daug metų jis 
buvo tos partijos pirmininkas.

Jo vardas, yra plačiai žinomas ir kaipo 
Lietuvos valstybės vyro. Keliais atvejais ji
sai stovėjo vyriausybes priešaky, kaipo mi
nistras pirmininkas. 192b m., jam vadovau
jant, buvo sudaryta nepuouino sutartis su 
Sovietų Rusija. Ta sutartimi lenkų okupuo
tas Vilniaus kraštas antru kartu buvo pri
pažintas Lietuvai. Pirmu kartu toks pripa
žinimas buvo gautas 1920 m. liepos mėn. Tos 
sutartys turėjo nemažai reikšmes šiemet su
sitarti dėl Vilniaus atgavimo.

Velionis buvo ministru pirmininku kuomet 
3-926 m. gruodžio 17 d. įvyko Lietuvoje per
versmas ir, netrukus po to, visos partijos 
buvo pašalintos iš vyriausybės ir įvesta tau
tininkų partijos diktatūra, kurios priekyje 
stovėjo.- A. Smetona, A. Voldemaras, J. Tū
belis (miręs prieš porą mėnesių) ir kun. V. 
Mironas.

Pastaruoju laiku, kiek mums žinoma, M. 
Šleževičius buvo didelis Vieningo Darbo Vy
riausybės rėmėjas ir nemažai rūpinosi, kad 
visas Lietuvos politines partijas suvesti į 
krūvą bendram valstybės darbui.

Velionis buvo gimęs 1882 m. Dremblių 
viensėdy, Raseinių apskrity. Mokslus ėjo Min
taujos gimnazijoj ir Odesos universitete. Da
lyvavo Didžiajame Vilniaus Seime 1905 m. 
Yra buvęs “Liet. Ūkin.“ ir “Liet. Žinių“ 
redaktorium.

Taigi, poros mėnesių bėgyje Lietuvoj pa
laidoti du buvę ministrai pirmininkai — J. 
Tūbelis ir M. Šleževičius. Abu maždaug tokio 
pat amžiaus; abudu; nors nevienodų pažiūru 
į valstybės vidaus santvarką, bet vis dėlto 
Lietuvai daug dirbę.

Vilnius ir Vokiečiai
Vokietijos spauda irgi nemažai rašė apie 

Vilniaus grąžinimą Lietuvai. “L. N.“ korės 
pondentas iš Berlyno “XX Amž.“ pranešė:

“Antrašte “Atitaisyta skriauda”, laikraš
tis “Nachtausgabe”, rašo, jog Lietuvos su
sitarimas su Sovietų Rusija reiškia Lietuvos 
triumfą kovoje, kurią lietuvių tauta atkak
liai vedė dvidešimts metų. Laikraštis trum 
pai atpasakoja Lietuvos kovą už Vilnių.

“Tenka pažymėti, jog tiek spauda, tiek po
litiniai sluoksniai nenagrinėja plačiau tarpu
savio pagalbos pakto, pasirašyto taip Lietu
vos ir Sovietų Rusijos. Šis paktas čia laiko
mas normaliu, dėl jo evantualių neigiamumų 
čia nereiškiama jokio susirūpinimo. Toliau, 
vokiečių autoritetingi sluoksniai griežtai pa
neigia tvirtinimus, jog reichas esąs visiškai 
nebeinteresuotas Lietuva. Čia labiau vyrau 
ja nuomonė, jog Lietuvos susitarimai su So
vietų Rusija nė kiek nepakeičia reicho gerų 
santykių su Lietuva.

“Vokiečių laikraščiai taip pat skelbia ži
nias, pagal kurias Vilniaus grąžinimas Lie
tuvai Kaune sukėlęs .didelį džiaugsmą, pasi
reiškusį iškilmėmis ir demonstracijomis”.

Popiežiaus Žodis Amerikai
Prieš porą dienų paskelbtas Jo Šventeny- ! 

bės Popiežiaus Pijaus XII laiškas, adresuo
tas Amerikos katalikams vyskupams sąryšy 
su 150 metų hierarchijos įsteigimo sukaktimi.

Perskaičius reikšmingąjį ir istoriškąjį Po
piežiaus laišką, pirmoje vietoje metasi į akis 
tas laktas, kad Jo šventenybė yra susirūpi
nęs ne tik dvasine šio krašto žmonių gero
ve, bet ir medžiagine. Pramonės vadai, darb
daviai yra raginami tinkamai aprūpinti ^avo 
darbininkus. Įtikinančiai ir stipriai ragina 
rišti svarbiąsias problemas, kurios liečia ka 
patalą ir darbą. Tos problemos turi būti ri
šamos laikantis krikščioniškojo teisingumo 
dėsnių. Jei taip būtų padaryta, žymiai pa
kiltų Amerikos gerovė ir jos garbė.

Iš laiško Amerikos vyskupams matyti, kad 
Jo šventenybė, kaip ir Jo pirmtakūnas Pi
jus XI, visa širdimi trokšta, kad darbinin
kai gautų teisingą ir tinkamą atlyginimą 
už savo darbą, kad jų šeimos galėtų vesti 
patogų ir padorų gyvenimą, kad jiems, dar
bininkams, būtų parūpintos progos gauti dar
bų ir dirbti. Pažymėtina ir tai, kad Popie
žius pripažįsta teisę darbininkams organi
zuotis ir vieningai siekti socialinio teisin-

Išleido 5,000 Nutnerų
Spalių 9 d. “Lietuvos Aidas“ išleido 5,000- 

tijjį numerį ir ta proga tarp kitko rašo:
“Mūsų visuomenei yra žinomas sunkus ii 

vargingas lietuviškos spaudos kelias. Cari
nės rusų valdžios iki 1904 m. smaugta ir 
engta periodika nebuvo tas kelias; iš kurio 
(po 1904 metų Gūtume galėję susilaukti veš
lių ir gajų atžalų.

Kai lietuvių spaudą leidus 1904 metų gale 
Vilniuje išėjo pii'masis P. Vileišio leidžia
mas lietuviškas dienraštis “Vilniaus Žinios”, 
jo gyvenimas truko tol, kol P. Vileišio me
džiaginės išgalės tesėjo. Lietuvos skaitan
čioji visuomenė dar nebuvo tokia gausi, kajl 
iš jos būti) galėjęs gyventi ir augti dienraštis.

Lietuvos spaudoje prasidėjo “savaitinių“, 
“dukartsavaitinių“ ir “triskart savaitinių“ 
laikraščių laikotarpis. Vienas kitas mėgini
mais vėl dienraštį išleisti sugniuždavo, leidė
jams palikdamas kartų nusivylimą ir nuos
tolius bei skolas. O kai prieš pat pirmąjį 
pasaulinį karą pasirodė dienraštis, buvo be
siruošiąs ir kitas išeiti, tai atūžusi karo aud
ra sunaikino ir tuos dienraštinės spaudos dai
gus.

Okupacijos metais nebuvo jokių sąlygų 
bent vienam dienraščiui atsigauti.

Tik atsikūrus Nepriklaua«į|ai Lietuvai at-< 
sirado sąlygos ir būtinumas turėti dienraštį. 
Pradėjo jie kurtis greta vienas kito, kiek
vienas su savo uždaviniais ir tikslais.

1928 m. vasario 1 d. atgimė ir Vilniuje 
1917 metais pradėjęs eiti “Lietuvos Aidas”. 
Prieš keletą metų, tenkindamas plačius savo 
skaitytojų sluoksnius, “Lietuvos Aidas” pra
dėjo eiti dviem laidomis. Pag-aliau gyveni
mas privertė laikraštį leisti ir trečiąją, va
karinę laidk”.

Į vieną kleboniją užsuko 
jauna porelė. Su jais kartu 
įėjo jaunosios tėvas. Jie atėjo 
užsakams paduoti. Malonus 
klebonas paprašė visus sėstis, 
pasiėmė skelbimų knygų.

— Tamsta, rodos, esi Soda- 
lietė ! — klausia jis jaunos 
merginos.

— Taip, tėve.
— Kokios yra Dieviškosios 

dorybės.
— Trys: tikėjimas, viltis, 

meilė.
— Kelios yra išpažinties da

lys? —
— Penkios.
— Gerai. Matau, Tamsta ti 

kėjimo dalykus aiškiai supra
nti.

Dabar norėčiau paklausti 
jaunojo:

— Kiek yra šv. Sakramen
tų? —

— Sunku suskaityt, tėve, 
nes kas sekmadienį dalinami 
šv. Sakramentai.

— Patsai manai — šv. Ru
munija?

— Taip.
— Kiek gi V. Dievas davė 

savo įsakymų? —
Jaunasis nuraudo ir negalė

jo atsiminti. Jaunosios tėvas 
jam pašnabždėjo': — Dešimts.

— Brangusis, rengiesi į mo
terystės luomą. Bent pagrin
diniai tikėjimo dalykai reikia 
žinoti. Gal galėtum sukalbėti 
“Tikiu į Dievą Tėvą?”

— Negaliu, pamiršau, juk 
jau bus 10 metų kai baigiau 
parapijos mokyklą.

— Labai gaila, sūnau, kad 
buvai šiuo atžvilgiu apsilei
dęs. Tai gal per šias tris sa
vaites užeisi pas mane vaka
rais po pusę valandos pasi
kalbėti tikėjimo klausimais?

— Negalėsiu, turiu dirbti...
Jaunosios tėvas toliau neiš

kentė. Paėmė dukrelę už ran
kos.

— Einam namo, dukrele 
Už apsileidėlio žmogaus aš 
negailiu tavęs teisti!. Nebus 
jūs namuos Dievo palaimos.

Ir jiedu išėjo.
Išėjo ir jaunasis.
Deja, nedaug yra tokių tė

vų, kurie atsisakytų leisti du
kterį už vyro dėl to, kad tai 
apsileidęs tikėjime. Kai kurie 
net nepaiso, kokio tikėjimo, 
ar gal visai be tikėjimo yra 

’ jų žentas. Vėliau supranta 
, blogai padarę; bet atitaisyt’ 
nebepajėgia.

Kaip nėra namų be dūmų, 
taip seimų be vargų. Nepūs 
luptis, ’ senuose dažnai kym 
sunkenybių. Tam yra daug 
priežasčių. Juo vyras su savo 
žinoma turi savo tarpe dau 
giau skirtumų amžiumi, įssi- 
lavinimu, turtu, budu, kuine, 
tikėjimu, — juo daugiau prie
žasčių nesusipratimams k|ti. 
Jie yra — šeimos dygliai. 1- 
pflč jie jaučiami, kai abiem 
tenka bendrą vargą vargti.

Kaip galima vargus ir sun
kenybes šeimoj nugalėti?

Netikintieji stengiasi išar
dyti savo šeimą ir taip atsi
palaiduoti uuo vargų. Ištik
tųjų, įpuola į didesnius 
jvargus. Čia visoj jėgoje ir 
grožėj pasirodo tikėjimo ver- 

I tė šeimai. Tikėjimas šeimai 
1 yra nieku nepavaduojamoji 
pagalba ir apsauga nuo šei
mos suirimo. Jei tikėjimo nėr, 
— šeimai nuolat gręsi dideli 
pavojai, nes ji nustojo savo 
esimo kilniausios priežasties, 
ant prigimtinės paramos, stip
rybės. Netikintieji randa šim
tus pasiteisinimų, kodėl jie 

I laiko ihoterystės priesaiką pa- 
I prasta sutartimi. Tokiems mo
terystė yra komercinė tran
sakcija. Ir tokie dažnai suar
do savo, ar svetimą šeimą. 
Moterystė yra sakramentas

Pats V. Dievas žino, kiek 
daug naštų tenka vienam, ar 

labiem šeimoje pakelti. Jei V. 
Dievas nepagelbėtų žmogaus 

1 prigimčiai, jei neparemtų sa- 
! vo ypatinga malone, — žmo- į 
nės negalėtų pastoviai ir išti-! 
kiniai eiti visų moterystės pa
reigų. Dėl to V. Jėzus krikš
čioniškąją moterystę paiiėlė į Į 
sakramento garbę ir aukštį 
pakėlė į antprigihitinę sritj. 
Moterystės sakramentas kata-l 
likams suteikia visas reika
lingas malones, kad stojantieji j 
į moterystę galėtų ištikimai 
iki mirties eiti savo luomo 
pareigas.

Nors negalime pasidžiaugti 
kad Amerikos lietuviams ka
talikams nebūtų žinomi divar- 
sai, nes jau tokių turime, bet 
jų nedaug yra katalikų tar
pe. Dažniau girdime apie į- 
tehiptus šeimose vyro ir mo
ters santykius, apie vaikų ne
klusnumą ir s'kaudžius tėvams 
nepagarbos pareiškimus. Bet 
visa tai dažniausiai pasitaiko 
tose šeimose, kur tikėjimo rei
kalai apleisti, kur šeimos na-

Pastarodns dienomis Olandijoj buvo baimes, kad vokiečiai 
gali įsiveržti ir pasmaugti Klasto nepriklausomybę. Nuo
traukoj Uiandijos Kareiviai saugo Ulanuijos - vokielijos sie
ną. (Acme telephoto)

nai retai naudojasi Kristaus 
Sakramentais.

Gyvenimas rodo, jog vien 
religija pajėgia sujungti skir
tingus buuus ir padėti nesti 
gyvenimo vargus. Aegana tad 
pripažinti moterystei tikybinį 
pobūdį ir jos nesuardomybę. 
Keikia, kad gyvas tikėjimas 
perimtų kiaurai visą vedusių 
gyvenimą.

Jei visos mūs šeimos laiky- 
tusi šio dėsnio, iš pagrindų

pasikeistų žmonių saiityKiai; 
visos šeimos pinų religingos.

Kai šęjdįoj-nėr motinos, kas 
per namai: bėros motinos 
nieks nepajėgs pavaduoti, net 
tikėjimas yra svaroesnis sei
mai už motiną. Be jo nėr ge
ros krikščioniškos seimus, brą 
žinkmie šeimoms Dievą ir ti
kėjimą. Tik tada seklios bus 
patvarios, garbingos ir pasto
vios.

Kun. K. A. lūatu aiits., klIU.

į tą, ir įšsipirkmtu 
bilietus ir t.t.

Ar Klaipėdos

Švedų Amerikos Linija, pra '■ tvarkrascio prašomi kreipus 
neša, kad nuo lapkričio 15 d. Į i nutoiizuolą lietuvį agentą, 
įeina į galę naujos laivakor- bet kurią fcjveuų Ajucnuts
čių kainos, laivų išplaukima
ms po sausio 1 d., 1940 m. 
Laivakortes bus galima pirk
ti nuo New Yorko ir Kauno 
ar reiaipedos (Memel), aroa 
priešingai, iki šiol dėl nepa- 
tovių aplinkybių laivakortes 

buvo galima pirkti tik iki Go- 
thenburgo ar iStockholmo, nuo 
ten keleivis pats privalėdavo 
apmokėti kenonę ir kitas su
sidariusias išlaidas, nes ne
buvo galima žinoti kiek ke
lionė kaštuos nuo ten iki Lie
tuvos. Dabar keliavimas pa
gerės nors tiek, kad keleivis 
išvykdamas jau galės žinoti 
kiek jam kelięnė atseis iki 
Lietuvos ir nereiks keisti sa
vo pinigus į kiekvienos per

Interesuoti, kainoraščio ir

kūnijos raštinę, adresą paste
bėsite S, A. L. skelbime.

Turizmo žuiios

V įliueciu ir Pabėgėlių 
KeiKaiu

KAUNAS, lapkričio 9 d. — 
Kietu voje sudalytos kelios vi
lniečiams ir pabėgėliams re
mti organizacijos, kurių cent
rai yra Kaune. Vilniečiams 
remti sudarytas V yriausias 
Vilniaus Kraštui Remli Ko
mitetas: pabėgėliais bei inter
nuotais rūpinasi Raudonasis 
Kryžius, kuris turi žydanio 
specialų komitetą. Aukas ge
riausiai siųsti per Chase Na
tional Bank ir Irving Trust 

i Company.

Sunku Skirtis
“Darbininkas” rašo, kad žiniomis iš Eu

ropos, vokiečių kraustymas iš Estijos beveik 
baigtas. Pasiliko dar Estijoj turtingieji ir 
kaliniai. Estijoj ir Latvijoj vyko graudingos 
scenos: išvykstantieji vokiečiai pirkosi kuo 
daugiausia maisto produktų! (latvėse buvo 
pilna verkiančių mažų, suaugusių ir senų 
vokiečių, kurie nenoromis paliko savo senų
jų tėvynę. Estai manė, kad jaunieji vokie
čiai vyks j naująją tėvynę su džiaugsmu, 
tačiau apsiriko: jie verkė išvykdami iš Es
tijos.

Rygoje tasai kraustymas buvo sukėlęs ne
įsivaizduojamų susijaudinimą vokiečių tar
pe. Apie 95 nuošimtis visų iškraustomų Lat
vijos vokiečių turėjo palikti visą turtą; ne- 

| galėjo pasiimti nieko, kaip tik rankinį la- 
’ gaminą su pačiais reikalingiausiais dalykais.

Paliaubų dieną Arlington kapuose. Prez. Roosevelt padėjęs vainiką ant nežinomojo kareivio kapo. Kairėj kapitonas 
Daniel' J. Callagann, dešinėj — brig, gen. Ed'vin Wutson, Baltųjų Rūmų sekretorius. (Acnie telephoto^



Antradienis, iapkr. H d., 1939 I)R'AUGXS

F ACTS YOU NEVER KNEW!U
The fastest fuying bird is

THE 'LAMMERGEIER." WHICH IS FOUND 
IN SPAIN AND IS A COMBINATION OF 
VULTORE AND EAGLE,. THIS BIRP 
REGISTERS HO M.P.H. AND 
FLIES AS HIGH AB
29,000 FT.—AS HIGH 
AS MT. EVEREST

By Bob Part

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

Lietiiiškii Parartai! Išlaikymas
5URIAVIMAS Bet, jeigu kas nors valgo-- 

ma, gali'ine taipgi sykiu suj 
maistu nuryti infekcijos gy-* 
vių. kurie rastųsi maiste. Juk

Kalbėti šiuo klausiniu neiš
rodo būtų patraukianti tema.
Bet kadangi viduriavimas y- . .. „

i ' nekarta vra atsitikę, kad zmo-ra gan dažnus pasireiškimas^; •» v-_ . . , _i_.
svarbu kiekvienam žinoti apie gus išvažiavo j kokį nors 'pik

niką ar šiaip išvažiavimą svei 
kas, bet, pavalgęs taip sakant 
bendrame katile gaminto ir 
didelės skalė? ruošto valgio, 
suserga. Ligos peras galėjo 
patekti iš bet vieno, kas tu-

i

kai kurias tos ligos galimas 
priežastis.

Tyrinėtojai medicinoje se
niau aprašo pinčiai apie vidu
riavimo epidemijas. Jų būta 
daug ir įvairiu. Dabartiniu
laiku tos epidemijos nuims v- rfJ° Pr°K°s P*liesti vienokiu 
ra žinomos kaipo tvptioid knr-' ar kitok,u bMu *» va'«’ ar‘

Stligė ir įlynenterija. Tai li- ba tnos '*«<»f«™ padėjo 
gos, kurias auminėįos, Mną nutii.W ant TalKio vabzdžiai.
nukrečia drebulys. Mums ge- Mus5 Ha wrta Ile tik Pasi’ 
rai žinoma, kad plečiantis šios, biaurėjimo bet ir kovos.
šalies sodyboms, naujakuriams ūmaus pobūdžio viduriavi- 
priscidavo gerti vandenį šiaip maj, geroje gydytojo priežiū- 
is kokių natūralių tvenkinių roję, paprastai, tęsiasi tris- 
į kuriuos susibėgdavo viso- keturias dienas ir klausimas ratas knhnyS* Pasiekęs nepa- 
kiausia nuo žemės paviršiaus išriša teigiamai. Kroniško 
nešvara. Reikia dar pridėti pobūdžio šios rūšies ligos yra 
kad tuolaikinis žmogus net ir gan gunku kovotį. Labai daž- 
nežinojo, kad pasisėmęs ge- naĮ yra sunku surasti ligos 
riaino vandens puodukų, ar ko- priežastis šiuose ligoniuose, 
kį kitą saiką, jis tuom pat Trakime ligonį, kuris yra ne- 
svkiu pasisemtų viduriavimo paprastai judrus, turi aukšto 
ligos net labai pavojingų svei- ]aipsnio temperamentą, visuo- 
katai peru. i įtemptais nervais, aišku,

Jeigu vidurių išmatos 'pa- ka<I maistas tokio žmogaus 
tenka į vandenį, suprantama, viduriuose eina su didžiausia 
kad vaflrtuo yra- užteršrnmas. Wzkuba per žarnas nesuvirš- 
Šis užteršimas gali nešti bet' kintas, o to paseka — liuosi 
kokį užgauliojimą viduriams

Leoną McNichols iš Star, 
Idaho, kurią įprisidengimui 
nuo policijos kulkų buvo pa
grobęs vienas pabėgęs despe-

vojingą vietą ją paleido, o 
pats pabėgo savais keliais. 
(Acme telephoto)

Amerikoj gyvenantieji, kaip 
anksčiau, taip ir dabar, dar 
net labiau, nutausta. Prie nu- 
sitautinimo priklauso ir lie
tuviai. Žinoma, tai įvyksta ne 
per dieną, kitą, bet per de-' 
šimlis metų.

Nutautėjimui labai padeda | 
svetima aplinka, svetimos nto-' 
kslo įstaigos, svetima spau-’ 
da. vedybos su kitos tautos 
individu, iš kurių seka pavar
džių keitimas ir t.tl

Didžiausios nutautėjimo są
lygos, ir tuo nusikalstalma tė
vynei, yra vedybos su kitos I
tautos kraujo žmogumi. Tas 
priveda prie to, kad mergi
nos gauna visai svetimą pa-' 
vardę, o vyrai, pripratę prie 
ki tos aplinkos, dažnai taip 
pat pakeičia savo pavardę — 
svetima.

Jų vaikai dažniausiai save? 
jau nelaiko lietuviai, o anū
kai jau visiškai nežino, ir 
net žinoti nenori, apie savo 
kilmę.

Aukos Vilniečiams ! Tačiau dažniausiai žmonės 
Šelnti keičia savo pavardę į sveti-

* • j mą dėl priežasties. Jiems at-
Atgavus Lietuvos sostinę ( rodo būti sn svetima pavar- 

Vilnių, tauta gausiai aukoja de yra patogiau ir net gar- 
vilniečiams. Iš chicagiečiu bingiau. Šiais laikais žmonės 
Konsulate gautos sekamos au- j laikosi negarbingos idėjos;
kos:

Administratoriaus Pranešimas

mpson, Conn.), skaitant lie
tuviškos spaudos, taip pat ir 
lietuviškų organizacijų netrū
ksta), aplankant savo tėvų 
tėvynę ir t.t. Kas dėl vedy
bų, gražuolių lietuvių taipe 
taip pat netrūksta, yra iš ko 
ir vaikinams ir merginoms pa
sirinkti.

lietuviai, nešiojantieji a 
nierikoniškas pavardes, kurių 
dažniausiai tik galūnės kaž 
kaip nevykusiai pakeistos, nu
si kratykite tų negražių pa
vardžių, jas pataisykite lietu 
visuose pavardėse ir tapkite 
lietuviais pilna to žodžio pra 
sme. R. Pocius

Sulaukus “Draugo” 30-tles metų gyvavimo malonu pasi
džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 
lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria
me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 
darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti
kietai po $2.00. * ♦

šeštadienį prieš bankietų bus išleistas padidintas “Drau
go“ numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 
pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat įvesta į mūsų dienraštį JAUNIMO ir MO
TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 
dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 
NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.
2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vienų tikie

tų į Bankietų ir paminėjimų “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė
jimų “Draugo” Boosterių kampelyje.

4 Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban
kieto tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne
mažiau $1.00.
6. Bankieto tikietas $2.00.

Jums labai dėkingas,
KUN. J. MAČIULIONIS, MI C.,

“Draugo” Administratorius

P. S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite 
nusipirkti ar užsakyti telefonu: CANai 7790.

Lapkričio 18 d. išleisime istorijų padidintų numerį- Pra
šom biznierių šia proga pasinaudoti ir priduoti savo skelbi
mus ne vėliau lapkričio 17 d.. 2 tai. popiet.

ar ir infekcijų tani, kas tik 
tokio vandens atsigertų.

Vidurių užgauliojimas net 
ir labai, nekaltu daiktu virs
ta nepaprastai dideliu daly
ku, sunkia kankyne. Tie, ku
rie yra valgę žalių, dar visai 
jaunučių obuolių, gali ne tik 
prisiminti (maloniai sau), bet 
ir kitiems pasakyti, kad to
kie obuoliai yra tikri vidu

ms nuodai. Šį nejaukios la- 
torijos procesą yra perė

jės veik kiekvienas vaikas, 
kuriam teko ragauti ir val
gyti dėį nenunokimo uždrau
stą vaisių. Tokiuose atsitiki
muose labai gelbsti išlaukinė 
šilima, kurią galima teikti 
pripilant gumalastikinį maišų 
karštu vandenimi ir pridedant
jį prie pilvo.

CHICAGO, ILL. Julė An- 
viduriai. Žmogus pradeda san drulienS j. savo k„imvn>, ir 
k, tokio įsivaizduoti, galvoti,I ,,ra„gl} surinko _ $2k00; 
kad su juom tikrai kas nege

Marija Zolpienė surinko ir 
pristatė — $11.50.

Ona Zdanavičiūtė — $5.00. 
Lietuvai Gelbėti Komitetas

ra yra, pradeda rūpintis, na 
ir, žinoma, ligos padėtį dar 
labiau komplikuoja. Patiki
mas gydytojas, geras ligos 
pažinimas, taktas gvdvme ne-,
mažiai, kaip ir patys vaistai Par ižA J- P- RakSti “ m0° 
daug gelbsti tokiems ligo
niams.

Reikalingų maistui virškin
ti sulčių viduriuose stoka gali 
irgi iššaukti savotiškų ligos 
simptomų, kurie nyksta pri
stačius šias sultis vaistų for
moje.

Kur ant viduriavimo išma-j 
tų pastebima gleivės, plėvių, } 
ar kraujo, nelaukiant reikia! 
kreiptis prie gydytojo.

Lietuvos Vyčių Cbicagos a- 
pskritys, per sekr. C. Kviet- 
kiūtę — $25.00.

Viso — $112.50.
Visiems aukojusiems ir au

kas surinkusiems tariamas 
nuoširdus — vilnietiškas a-
čiū.

Lietuvos Konsulatas
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois

SKELBKTTfcS “DRA no E’
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Medicinos istorijoj įrekorduotas retas įvykis, šis kūdikis buvo gimęs su dviem galvu
tėm. Vieną galvutę, kuri nesijungė su nugarkauliu, gydytojai prašalino ir kūdikis, sakoma, 
bus normalus. Jo motina (Mrs. Emory Herrom iš Sullivan ąpskr., Tenn. valstybėj) taip pa\ 
sveika. (Acme telephoto)

“Ten tėvynė, kur gerai”.
To neturėtų būti. Lietuvy

bę geriausiai išlaikyti mokan- 
lies lietuviškose aukštesnėse 
mokyklose (viena tokirj lietu
viškų ankštesnių mokyklų v- 
ra Marianapolis College, Tho-

:iriu - Žineles
Brighton Parke — “Drau- 

Į go” raporteris užsuko* į biz- 
į nieriaus Ant. Jokanto laido

tuves. Įėjęs į namus, pasimel- 
1 dė už mirusį, bet nustebo, 

neradęs prie mirusio kry
žiaus, nors jisai nebuvo iš tų, 
kurie kratytųsi tikėjimo.

Raporteris pažino A. Jo7 
kantą npie 15 metų. Dažnai 
su juo turėdavęs reikalų. 
Protarpiais įnešdavo “Drau
gų.” Nors mėgo pasiginčyti, 
bet jis bnvo- geras žmogus.

Paskutiniais metais betiky- 
binė spauda padarė jam dau
giau įtakos. Žmogus ligoje 
nedrįso šauktis kunigo, vis į 
laukė kada pasveiks, bet .. 1 
deja, mmirė. Jis palaidotas į 
nešventintų vietą,

— Dariaus - Girėno namų j 
atidarymas tesėsi dvi dienas, 
dalyvaujant tūkstančiams 
žmonių. Pradžia graži. Atvy
kusieji svečiai džiaugėsi ga
vę pasiskaityt “Draugų,” ku 
ris rėmė šių gražių namų 
statybų.

— Pranas Speecber, didis 
AVbite Eagle Breiving Co. da-

Prof. K. Pakšto 
Prakalbų Maršrutas

Lietuvos Vyčių Cbicagos a- 
pskričiui lapkr. 17 d. 7 vai. 
AVest Side Hali, Chicago, III.

Aušros Vartų parapijai lap
kričio 19 d. 2 vai., tos para
pijos salėje, Cbieago, III.

“Draugo” jubiliejaus proga 
lapkr. Shoreland Hotel, lapkr. 
19 d. 8 vai., Chicago, III.

AVaukegane, Kenosboje ir 
Racine prakalbų laikas bus 
paskelbtas vėliau, kai jau bus 
susitarta su vietos veikėjais.

Lapkričio 26 d. numatomos 
prakalbos East St. Louis, III. 
ir ipo jų gal būt pavyks su
ruošti prakalbas Springfield, 
UI. ir Kansas City.

lininkas gražiai patarnavo 
Dariaus-Girėno Namų atida
rymo svečiams abi dieni. Jis 
gyvena 3755 So. Ručine Ave. 
Jis užsisakė metams dienraš
tį “Draugą.”

“Draugo” Skaitytojams 
Pranešimas

Town of Lake ir Brighton 
Parke yra naujas “Draugo” 
išnešiotojas —.Jonas Jankaus
kas. Jei kartais kas negautų 
tą dieną iki 12 vai. “Drau- j 
go”, ar jei išnešiotojas su
klystų padėti “Draugų” į su
tartą vietą, praneškite ‘Drau
go’ generaliniam agentui į 
“Draugo” ofi'sų. Br. Vladas.

PROF. K. PAKŠTAS SIAN
DIEN KALBA RACINE

ŠĮ VAKARĄ 7:30 vai. 
prof. K. Pakštas kalbės lietu
vių par. salėje, RACINE, 
Wisc. Traukiama atvykstant 
į prakalbas lietuvių ne tik iš 
Racino, bet Milwaukee ir Ke- 
nosha, AA’isc. Mat, visiema 
rūpi išgirsti apie Vilnių ir 
kitus svarbius tautos reika
lus.

Vėliau numatomo? prakalbos:

Gruodžio ir sausio mėn. 
prof. K. Pakštas sakys eilę 
prakalbų įvairiuose ąmerikie 

i čių klūbuose Arkansas, Loui- 
I siana, Texas valstybėse.

Vasario mėn. kalbės Chica
goje, Grand Rapids, Detroit, 
Rochester, New York, Newark 
Philadelpliia ir Baltimore.

Vasario pabaigoje ir kovo 
pirmoje pusėje lankys Con 
neetieut ir Massachusetts val
stybes.

Nuo kovo 15 d. numatomas 
didelis prakalbų maršrutas iš
ilgai Kanadą nuo Rytų į Va
karus, apimąs daugelį klūbų 
ir organizacijų visuose did
žiuose Kanados miestuose.

Liepos mėnuo ir pirmoji 
rugpiūčio pusė yra vėl anga
žuotas Kalifornijos universi
tete, Los Angeles politinės 
geografijos .paskaitoms vasa
riniame semestre.

Nuolatinis adresas: Prof. K. 
Pakštas, 38 Tower St., AVor- 
cester, Mass.

KLAUSYKITE

Nem City Furnture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

Naujas Lietmiskos Kiyjos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais..................$2.25

NAUJASIS TESTAMENTAS - Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais................................$1.50

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida-
navičius. Autoriaus leidinys ................................... $1.00

KANČIŲ LIŪDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovauni Papini;

vertė Vetusius......................  ............................... ‘.....$050
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa. MJ.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50 
ŠVENTASIS RASTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Afkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireękas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PASAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis.....................................$0.25

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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DR. JONAS POŠKA
Baigęs žemesnes mokyklas, 

jaunas Jonus įstojo j šv. Bedo 
kolegijų, Peru, III. Čia jis su
sidraugavo su dabartiniu kuu. 
A. Linkimi ir Kazimieru Ivin
skiu, kurio mamytė per atos
togas priimdavo savo sūnaus 
draugų, kaipo savo sūnų. Jam 
čia teko susipažinti su eiee- 
rieoiais ir juos suorganizuoti 
į Moksleivių draugijų. Padi
dėjus draugijoj studentų skai
čiui, Poška pradėjo leunr mė
nesinį žurnalų.

Baigęs kolegijų, siekė aukš
tesnio mokslo, kad pasiekus 
tikslų, nors daug kliūčių bu
vo pakeliui. Amerikai paskel
bus karų, 1917 m. įstojo į ka
riuomenę ir su kitais buvo 
išsiųstas į Prancūzi jų. Pirm 
išvažiuosiant ipadėjo pardavi
nėti Lietuvos L. P. bonun. Bu
vo kviečiamas visų parapijų 
su piakalbomis.

Dr. Poška yra vienas se
niausių Vyčių veikėjų. Nuo 
pat jaunystės dirbo jų farpe. 
Jo pastangomis buvo nupirk
ta Vyčių spaustuvė, kuri pra
dėjo leisti “y y tis”, mėnesinį 
žurnalų.

Per depresijų, dar jaunas 
gydytojo praktike, nors pa
lies drabužiai gerai sudėvėti 

batai šalčio neišlaikė, jis 
pri

pilęs

išvertęs 150 įvairių eilėraščių, 
bei operečių ir dainų. Jo šir
dis prisirišus prie Lietuvos. 
Tų meilę randame visuose jo 
darbuose.

Šv. Kazimiero seselėms pra
dėjus rinkliavas akademijos 
statybai, jaunasis patriotas, 
sykiu su a. a. kun. SeptfinM, 
ėjo rinkdami aukas ir prakal
bas sakydami. A. a. kun. Se
rafinas priglaudė neturtingų 
jaunuolį ir abu vieningai dir
bo.

Taip pat darbavosi Šv. Kry-

$1,500.00 Uranu Kontestinita
Lapkričio 19 d. pradedamas “'Draugo’ skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj “Drangas” duoda $1,500 DOVANŲ vajaus 
kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai
tytojų skaičių.

Pirmoji dovana......................................... $500.00
Antroji dovana......................................... $400.00
Trečioji dovana.........................................$300.00
Ketvirtoji dovana................................. $200.00
Penktoji dovana...........   $100.00

Bus ir kitų įvairių dovanų.
Konteste gali dalyvauti visi l.»r • aviai.
šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katail. i

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla- į 
tinimo vajaus kontestininkus.

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

žiaus ligoninės statymui ir bu-j Kiek Yra Lietuviškų 
vo pakviestas su pr&Kaiaoniis'-> v . d - o
nrie nftbnimimn atntvhna re. VaiZbOS DUtŲf

ir
širdingai gelbėjo ligos 
spaustus, nežiūrint, ar 
jam atlyginti.

Prieš keletu metų, papra
šytas vieno asmens išvertė iš 
anglų kalbos “Rąžančius”. 
Štai, tas vertimas:

Praleidžiu laiko
juo —

Ražaneiaus perlai

daug su

brangūs
man.

Skaitau karolius, vėl per
skaitau,

Šventoj maldoj — šventoj 
maldoj.

Kiekvienas perlas, malda 
yr’,

Skaudžios širdies paguoda 
jis.

Aš kalbu jį iki pat gal—
Ir štai jau prie kryžiaus, 
O, atminimas meilę deg 
Laimėta maž — nustota

daug.
Meiliai bučiuoju perlus, kad 

išmokė —
Bučiuoti kryžių — kryželį 

jo.
Be to, jis yra parašęs arba

prie užbaigimo statybos ce 
rėmonijų.

Nors visas jo darbas 
lietuvių tarpe, jis rado 
pašvęsti ir svetimtautėms se
selėms — Sisters of Sorrow, 
kurios užlaiko našlaičių ir se
nelių prieglaudų. Jis suprato 
jų reikalus, nes pats nuo jau
nų dienų turėjo sunkiai dirbti, 
kad atsiekus tikslų. Nesykį 
jis pėsčias ateidavo iš toli
miausių vietų, nes neturėjo 
prie dūšios skatiko gatvėka- 
riais važiuoti. Jis žinojo ir 
suprato tų našlaičių ir seno
lių vargus ir paguodos rankų 
jiems rodė.

Pereitam Labdarių seime 
jis savo prakalba pavaizdavo 
senelių vargingų gyvenimų, 
kai nėra jiems vietos gerai 
prižiūrėti. Jo kalba ne vienam 
ašarų išspaudė. Jie pradėjo 
suprasti, kodėl Labdariai de- 
da pastangas, kad pastačius 
seneliams lietuviškų prieglau
dų.

Dr. Poška taipgi pasižymė
jęs politikoje. Jis yra akty
vus narys 13-to Wartto De
mokratų klflbo, kurio direk-' 
torius, A-l. G. Kumskis, visų 
gerai žinotoms, yra pirminin
kas bankieto rengimo komisi
jos. I)r. Poška čia pasižymėjo 
kalbomis per radijo, straips
niais laikraščiuose; masmitin- 
guose ragino visus, kad už 
lietuvius balsuotų ir kad vi
sur ir visuomet juos aukštin
tų.

Kun. Draugeliui pradėjus 
leisti mėnesinį žurnalų “Pa
siuntinys”, dr. Poškų pakvie
stas į talkų, nes leidėjas žino
jo apie jo literatinius gabu
mus. Dr. J. Poškos darbai gali 
būti mums geru pavyzdžiu.

Kur dar nėra Lietuvių Vai
zbos Buto, biznieriai ir pro
fesijonalai privalo tuoj suor-1 

Praeitame Ekonominio Cen-.' ganizuoti arba kreiptis į ėk.
buvor tro suvažiavime, New Yorke, 
laiko' rugsėjo 11 d., dalyvavo tik 

keleto Lietuvių Vaizbos Bu
tų atstovai.

Kadangi per keletu metų 
Ekonominio Centro suvažiavi
mai nebuvo laikomi ir Vaiz
bos Butai neprisiuntė centro 
valdybai pilnų žinių apie sa
ve, tai nėra tikrai žinoma, ku
riose kolonijose gyvuoja Lie
tuvių Vaizbos Butai arba Bi
znierių ir Profesijonalų Su
jungęs.

Vaizbos Butų įprašoma 
kančių informacijų:

se-

1. Atsiliepti į Ekonominį 
Centrų, pr.isiunčiant pilnus 
1939 metų valdybų sųrašus.

2. Prisiųsti Ek Centrui vi
sus savo narių adresus.

3. Tik kų buvo išsiuntinėta 
Vaizbos Buta’ms laiškai iš 
Ek. Centro. Pasistengkit atsa
kyti.

4. Kurie negavot tokio laiš
ko, atsikreipkit į Ek. Centro 
valdybų.

Už nuveiktus darbus lietu
vių visuomenei,’dr..Poška yra 
apdovanotas Lietuvos prezide
nto Smetonos Gedimino ordi
nu, kurį įteiks jam Lietuvos 
konsulas Petras Daužvardis 
gruodžio 2 d., Slierry Hotel, 
per bankietų.

Ona Ivinskaitė

Tiktai tuomet pakilsime 
aukščiau kultūroje, kuomet iš
naudoti.

'KIDS TMC. BAOKCN W>NPOW —

Centrų informacijų.
Visi Vaizbos Butai privalo 

išrinkti savo atstovų į Eko
nominį Centrų, kuris skaity
sis Ek. Centro narys ir tal
kininkas.

Trumpu laiku bus pa.ucšta 
ir išsiuntinėta Vaizbos Buta
ms Ek. Centro taisyklės iri 
Vaizbos Butų įstatų projek-l 
tas.

Trumpu laiku bus paruoš
ta ir išsiuntinėta Vaizbos Bu
tams Ek. Centro taisyklės ir 
Vaizbos Butų įstatų projek
tas.

Visi Vaizbos Butai ruoški
tės 1940 metais pilniausia su
siorganizuoti: išrinkti savo 
veiklias valdybas veikimui sa
vo kolonijoje ir santykiuose 
su Ekonominiu Centru.

Visais reikalais rašykit:
A.L. Ekonominio Centro

Valdyba 
Chas. K. Pikiel, pirm.

629 54tli St., Pittsburgh, Pa.

Laimingas, kiirs atmeta nuo 
savęs visa, kas gali jo sųžinę 
suteptr arba apsunkinti.

Gyvenimas nors trumpas, 
bet doras yra daug geresni? 
už ilgų, bet blogų.

Kiekviename darbe ir min
tyje turi užsilaikyti, lyg kad 
Šiandien turėtumei mirti.

Žinios Iš Garv, Ind.
Lapkričio 5 d., parapijos! 

salėje buvo kaukių (maskara 
dų) balius parapijos labui.

Klebonas kun. S. Draugelis 
į komisijų pakvietė A. Neme
ilę, ,J. Kadinskį ir P. Vitkų. 
Komisija vienbalsiai pirmų 
dovanų skyrė “giltinei” — 
Aldonai Pališaitytei, antrų do
vanų “juodukui” — J. Šir- 
vinskui, trečių “kinietei” — 
Rūtai Mažonytei, ketvirtų — 
Lucilei Mažeikytei.

Žmonių buvo pusėtinai ii 
visi turėjo smagų laikų.

Parapijos Padžiaus orkes
trą gražiai griežė šokiams.

Linkėčiau, kud ši orkestrą 
visada griežtų parapijos ba
liuose.

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiaui laikui tavo išganymo; 
nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai.

Žvelgti aukštyn, mokytis 
dar daugiau, stengtis visada 
kilti! Pasteur

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yards 8146.
VALANDOS: Nno U iki 12 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS Ifi bHlRURGAh

ir akiniu pritaiko
3343 S. Halsted Street

6 d. gerai pavy
di; K. Pakšto

Lapkričio 
ko ipas mus 
prakalbos.

Gerbiamas svečias aiškiai 
nušvietė Lietuvos padėtį ir 
jos dabartinę pažangų visose 
srityse.

Į klausimų, ar ištikrųjų taip 
yra, kaip vietos lietuviški ko
munistai skelbia, kad rusai 
atnešę didelę kultūrų Lietu
vai? Kis klausimas buvo vie
toj, nes daugeliui Rusijos gar
bintojų gerb. prelegentas ati
darė akis. Buvo ir daugiau 
klausimų.

Paskaitos žmonėms patiko, 
tik gaila, kad ne visi turėjo 
progos jos išgirsti.

Klausytojas

Reaches decay-ridden “Blind Spots” 
that ordinary pastes, povvders . . . 

even water . .. may not enter
It’s here! Tho mosi drlightfully different 
tooth pašte you ever hoanl of. When saliva 
and brush touch tho NEWforinula Listerine 
Tooth Pašte, supercharged witli Luster- 
Foam detergent, it iivatantly springs into 
an amaz.ing ^bubble bath" that makes your 
mouth tingio w ithlife. Soline it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrices may never even havereachod. Cleans 
and polishes areas where gonto taperts say 
up to 98% of decay starte.

Get the big 25^ tube, or better štili, tho 
double-size 1(M luite containing more than 
t. pound of tooth pašte. At any drug coun
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THI N£W FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged 

with

T

FOR 
ITCHING 

SKIN
Ar kenčiate niežiejimą,’
nudegimą, arba odos ligą? F 
Nekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimu, 
spuogus ir kitokiu odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
ge SRc. 60c. kl .00žemo

FOn SKIN JPRITflTIONS

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Cicero 1484.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-0. 7-9 P. M
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandoe: 3—8 P. M.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILUP3.
GYDYTOJAS Ifi CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. S. R. PALUTSIS nR F P wtN^KHNii
vnv-rnTAc TU rmetTer-Ae Ulll Ii Ui II lllOlVU llftaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1481.

PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK &OAO 

Ofiso teL Ganai 234h 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—4*

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

DR. A. JENOMS DRi CHARLES SEfiM
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS Ifi CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sut&z.j.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 5657

DR. FRANK G. MINN
(SVUtOlJOiKAj.)

GYDYTOJAS Ifi CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.________

DR. P. J. BElNAR
(BEINARACKKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth'l6I2.

Res. — Yards 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakarr 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avg. 

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

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki š 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. V 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryla

Telefonas HEMiock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARquette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

DR. MADRIGE 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

VALGIŲ GAMINIMAS;; 
IR

NAMĮĮ PRIŽIŪRĖJIMAS
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš 
tienos kepimui ar virimai, 
daržovių ir vaisių užlaiky-; 
mai. ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms, 
šią knygą gailina gauti per pei 
tą arka raštinėje:

kaina bū PBBmnmifū į
£1.10

$1.00
“DRAUGAS”

2834 So Oakley Avė.
CHICAGO, ILL

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
BEPUBLIO 6051

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČiy
INSURED

Dividendai nnt padėtų pinigų iSmoknmi Vas. ir Kngp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAU8TI IKI $6,000 
per Fcdr rai Savliigs an<l l.oan Insurance Oorp., Washlngton, I). O.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečlad. nuo 9 v. ryto Iki B v. v. 
Pirmadieni, Ketvirtadieni Ir Aefttadienl nuo 9 v. ryto Iki R ▼. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

.loscpli F. Grlltaiislcas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Rei, 6968 So. Talman Ava 
Bes. TeL GROvehiil 0617 
Office TaL HEMlook 4848

DR.1 J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ifi CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliomis snsi taras 

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BURG10B

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS i 
Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak

Nedėliotum pagal ratartį. 
Offioe TaL YARda 4787 
Kamą Tei. PROepoet 188$

Tel OANal 6122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. <- 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonai RRPūbbc 7868

Office Phone Ree aad Offioe
PBOepect 1028 2869 >. LaaviM St
Vai: 2-4 pp. ir 7A rak. CANol 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WARHKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St, Chicago

Treėiadieniaia ir Sekmadieniam
Saga) ratartį

TaL YARde 6221 
m.: ĘENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

Ofiao ToL VIReinia 0036 
Reaidencijoi tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bezideacija 
8939 So. Claremont Are.

Valandoe 9—10 A- M. 
Nedėliomie pagal sutartį.

Tai OANal 0267
Re*. TeL PROspeet 0080

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ifi CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TaL YABds 2246

DR. C. L VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal intarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAI

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette >660 

Antradiraiaia, Ketvirtadieniais Ii 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARde 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais is
taltadiaaiaie



Antradienis, la>>Ar. 14 ik, 1939

Pirmajai Lietuviu Bažnyčiai Argentinoje
Pietų Amerikos respublikoje, Argentinoje, gyvena apie ke 

turiasdešimts tūkstančių lietuvių; jie gyvena labai didelia
me skurde ir ligi šiol neturi nei vienos savos bažnyčios. Ma
rijonų misijonieriai sutiko tų vargšų tarpe apsigyventi, bet 
nuvykę į tų tolimų kraštų nerado jokios lietuvių parapijinės 
nuosavybės, gi paprastų darbininkų tenai padėtis esann taip 
varginga, kad be Amerikos lietuvių pagalbos mūsų broliai- 
sesers argentiniečiai niekada nesusilauktų lietuviškos baž
nyčios.

Kun. Jonas J. Jakaitis, M.l.C., kuris tenai buvo nuvykęs 
ir patyrė vietoje skaudžių lietuvių būklę, dabar Amerikos 
lietuvių bažnyčiose renka aukas pastatymui pirmosios lietu
vių bažnyčios Argentinoje, Buenos Aires priemiestyje Va- 
lentin Alsina. Kad ir paprasčiausios bažnytėlės pastatymas 
yra milžiniškas užsimojimas, kuris gali būti įvykintas tik 
visiems sųmoningiems katalikams gausiai aukojant. Dėl to, 
sukruskime visi pagelbėti savo tautiečiams Argentinoje, pa
tys gausiai aukodami jų pirmajai bažnyčiai ir kitus prie to 
ragindami.

Argentinos misijonierius rinks Chicagoje aukas pirmajai 
lietuvių bažnyčiai Argentinoje sekančiomis dienomis:

ŠV. ANTANO bažnyčioje Cicero — lapkričio 12 d.
ŠV. KRYŽIAUS, Town of Lake — lapkričio 19 d.
UŽGIMIMO Š. MARIJOS, Marųuette Park — lapkr. 26 d.
ŠŠ. PETRO ir POVILO, West Pullman — gruodžio 3 d.
ŠV. JURGIO, Bridgeport — gruodžio 10 d.
VISŲ ŠVENTŲJŲ, Roeeland — gruodžio 17 d.
AUŠROS VARTŲ, West Side — gruodžio 24 d.
NEKALTO PRASIDĖJIMO, Brighton Park — gruod. 31 d.
DIEVO APVAIZDOS, Aštuonioliktos Gatvės — sausio 5 d.
ŠV. MYKOLO, North Side — sausio 14 d.
Argentinos lietuviai per daugelį metų gyvendami be savu 

bažnyčių, jų didelis skaičius neteko tikėjimo ir tautiniu žvilg
sniu yra labai silpni. Gyvendami jie dideliame materijalianre 
skurde ir neturėdami nei tikėjimo paguodos, gan žymus jų 
skaitlius prieina prie desperatiškų savo gyvybei žingsnių... 
Amerikos lietuviai pagelbėdami argentiniečiams įsikurti lie
tuviškų bažnytėlę, jų gyvenimo būklei daug palengvintų.

DR'AŪGIS

Jozcf SadoVskis, chlcagietid, Amerikos pilietis, karo pra
džioje įsirašęs į lenkų civilinę tarnybų, šiomis dienomis, kaip 
pranešama, vokiečių nužudytas Varšuvoje. Šalę jo žmona 
gyvenanti Chicagoje. (Acme telephoto)

Spalvoti langai

Be įvairių gražių dalykų ir 
papuošalų, kurie randasi Ne 
kalto Prasidėjimo P. Šv. baž-

Louise Kumskytės buvo p 
Zūrienė, teisėjo žmona, ir Mi
chael J. Flynn, žymus politi
kas. Puotoj dalyvavo daug 

nyčioje, kus "kart‘pastebime' S'niinių ir draugų: Litiniam 
vis naujų priedų. an Consul P<!ter U’uzvardis,

Vincent Milas, M r. and Mrs. 
Victor Bartz, Mr. and Mrs. 
Anthony Visli, Mr. and Mrs. 
.John Jatis, John Stankovvicz, 
Konstant • Savickas, Mr. and 
Mrs. Wni. Bergelis, Mr. and 
Mr»». Stanley Balzekas, Mr. 
and Mrs. Frank Wcidat, M r. 
and Mrs. Frank Vizgard, Mr. 
and Mrs. Longdin Kuchins
kas, Mr. and Mrs. Michael 
Narvid, Joseph Murauskas, 
Mr. and Mrs. K. H. Heyna, 
Mr. and Mrs. James Fernan- 
dez, Mr. Brendau O’Connell, 
Mrs. Phyllis Nezelskis, Frank 
and Mrs. Ann Viršilas, Mr. 
and Mrs. Wm. Sterbis, Mr. 
and Mrs. Dan J augelis, Jo 
seiph Kaminskas, Mr. and Mrs. 
Joseph Juozaitis, Mr. and 
Mrs. John Sinkus, Mr. and 
Mrs. Joseph Vilimas, Mr. and 
Mrs. Niek Servinskaš, Mr. 
and Mrs. Joseph \fenckU8, Jo
seph Nezelskis, and Anton 
Nagrecky.

Sodaliečių Pramoga
šv. Jurgio iparapijos soda

lietės rengia kauliukais žai
dimo ir kortavimo vakarų, an
tradienį, lapkričio 14, parapi
jos Salėj. Bus daug gražių 
dovanų ir “refreshments”.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įža- Lapkričio 14 Diena 
nga 25c. Komisija užprašo vi
sus, užtikrina labai gerų lai
kų ir suko, kad visi gėrėsis 
dovanomis. Kaitra

Šv. Teresės Dr-jos 
Nauja Valdyba

MARQUETTF. PARK. - 
Lapkričio 6 d., parapijos sa 
lėj įvyko Šv. Teresės dr-jos 
susirihkinias, kuriame išrink-, 
ta valdyba sekantiems me
tams: pirmininkė Wobel, vice 
pilku. S, Leknik, nutar. sekr. 
M. Nares, finansų sekr. E. 
Stroden ir iždininkė B. Am
brose. Rap.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
li angliško verti 

Kun. Ant. M. Karužiškia

Buvo varžytinės tarp My- 
lėtinio akių ir atminties, nes 
akys sakė kad yra geriau ma
tyti Mylimųjį nekaip Jį at
siminti. Bet Atmintis sakė, 
kad atsiminimas atneša aša
ras akims, ir uždega širdį 
meile.

O«l«» Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

r?

KAS GIRDĖT CHICAGOJE
Jubiliejinės 1914 - 
1939 m. Misijos

BRIGHTON PARK. — Iš 
priežasties Nekalto Prasidėji
mo P. Šv. parapijos sidabri
nio jubiliejaus, Misijos jau 
prasidėjo.

Pii'moji savaite — moterims 
ir mergaitėms, t. y. nuo 12 
iki 19 d. lapkr. Antroji sa
vaitė, nuo 19 iki 26 d. lapkr. 
bus vyrams ir vaikinams.

Tėvai, Antanas Mėšlis ir 
Pranas Aukštikalnis, S.J., per 
šį laikų darbuosis misijų rei
kale.

Šv. Mišios rytais 5, 6, 7, 8 
ir 9 (suma). Po sumos pa
mokslas.

Vakare 7:30 vai. pamaldų 
sekanti tvarka:

1) giesmė, 2) ipamokslas, 
3) rašančius, 4) Veni Creator, 
5) pamokslas, 0) palaimini
mas Šv. Sakramentu, 7) šven
tinimas dievocijonalų.

Šios jubiliejinės Misijos y- 
ra Dievo malonių laikas, tat 

pei vienam pampijonui nereir 
ketų praleisti nepasinaudojus

proga. 25 m. parapijos ir ko
lonijos istorijoje padarė di
delį .perversmų. Kur seniau 
piktžolės ir pelkės riogsojo, 
šiandien randasi graži lietu
vių kolonija — Brighton 
Park. Ruimingas mūras stovi 
ant kamipo 44 gatvės ir Fair
field Avė.

Jame yra puošni bažnyčia 
ir mokykla. Tai tvirtove ka
talikybės ir tautybės. Kiti gra
žūs pastatai: puošni kleboni
ja, seserų namas ir parapijos 
salė rodo, kad reikėjo dirbti 
visiems, kol viskas stojosi ir 
be skolų.

Klebonui kun. A. Briškai 
šiame darbe gelbėjo buvusieji 
vikarai: kun. J. šaulinskas, 
kun. P. Vaitukaitis, kun. A. 
Valančius, kun. f. Gasiūnas 
ir dabartiniai: kun. J. Stat
kus ir kun. S. Jonelis. O su 
ypatinga parama visuomet į 
pagalbų ateidavo gerieji pa 
rapijonai. Tat dabar atėjo lai 
kas .padėkos Viešpačiui už su 
teiktas malones, ištvermę ir 
stiprybę nuveiktuose darbuo-

Šių vasarų buvo įrengti mi
nkšti, patogūs ir stiprūs klau- 
ptukai naujuose suoluose, o 
dabar jau įdėti pirmieji spal
voti šeši langai. Langai tai 
auicos šeimynų ir draugijų, 
kaip tai: Nekalto Prasidėjimo 
P. Šv. parapijos choro, Apaš
talystės Maldos, Moterų Sų- 
gos 20 kp., Mokyklos vaikų, 
Janušauskų šeimos ir J. Za
leskio.

Tos dovanos priduoda daug 
grožio bažnyčios vidaus išvai
zdai. Pavienis, šeima arba 
draugija džiaugiasi ir jaučia 
si atlikę gerų darbų.

Neseniai bažnyčios pagraži
nimui ir patogumams išleista 
$27,000.00. Nekalto Prasidėji
mo P. Šv. bažnyčia šiandien 
visai kitaip atrodo, negu ji 
buvo prieš tai. Namiškis

Judge John T. Zoris, Rev. A 
lexander Baltutis, Pastor of 
Nativity Church, Leonard Si
mutis, Editor Lithuanian Dai
ly Friend, Dr. and Mrs. John 
Poška, Rev. Frank Lukošius, 
Captain Roger Shanahan of 
the Chicago Park Distriet Po
lice, Wm. Collins, Area Su- 
pervisor of Recreation, Chica
go Park Distriet, Mr. and 
Mrs. George Tearney, Mr. R 
A. VaSalles, Robert Jonės, Dr.

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyje.

DON’T BE GREI
toAerate gny hdr. Grry hab 

teta yo« look oU aad ImI 
Try tha feodas* Method (or Co*. 
«efc« Hab ... CLAIKOU Yo«B 
ayproalBta qtdck, plaaaaat traa> 
Beat. No bleachiag reqoirad to 
aoftea tha hair whaa yoo aaa 
CLAIROL. YooU Ieva tha randu_ <--- -eo- o ------- O•o jroor Mg— p—iiTiniit ratun>

THINGS THAT NEVER HAPPEN

nrmNAnoNAucAtTooN caw.r^• • • • *• *<

r

b A.I. J.ų . *,

.'•s.-

Kumskiu Dukters 
Krikštynos

Lapkričio 5 d. buvo lietu 
viška Kumskiu dukters krikš
tynų 'puota. Ji buvo Al. Kum
skio namuose, 2324 W. 71 St. 
Krikšto tėvais Aleksandros

i PAMOKSLŲ f
Kunigai turėtų įsigyti}

I Vyskupo Petro Pranciš-į 
}kaus Bučio, M.I.C. para-!

J^ytą
" 400 puslapių knygą.

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

Chicago, III.

daoauuaMOV.

Natanūy~.*f&

CMMChMialNMIk

“ ItnM^ihl

BAKING
POVVDER

Šame Price Today, 
as 45 \iarsAyo 
25 ounces254

a

MILIIONS OF POUNDS HAVE BEEN
ŪSU, BY OUR GOVEHNMtNT

GIESMYNAS
Įsigykite Na.uj« Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metame Bažnyčios 
Oteameo.

Giesmes ir m uši ką patvarkė
Ant. s. Pocius.

Uleido O. L R. I. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — M centai, pri
dedant lo oentų persiuntimui.

LIETU VISKAS

MlfiOLELIS 
Šlovinkim Viešpatį.

MIMos Ir Mišparai, bietUTitkal 
ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams lr Šventėms, lr kitos Mal
dos ir Giesmė*. Antras pataisytas 
leidimą* Parakė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina — ».7fc. Reikalaukite U:
DRAUGAS PUB. 0 0. 

2334 So. Oakley 
Chioago, Ulinola

ĮiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimmiiiniiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiia

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIŲ

Kiekvieno* ypatoa padėti pinigai yra apdranrti iki |5000.00 p« 
Federal Savim* and Loan Inanranet Oorp, po United Stata

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiao raL: 0:00 vaL ryto iki 1:00 vak. Pirmadieniaia, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0V vak,

CHIGAGO SAVINOS & LOAN ASSOGIATION
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306
iiHiiiiiiiimiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimimiiiimiiitmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
oanausu m didžiausia laidojimo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

V« Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
_________Tel. LAFAYETTE 0727_________

F\ VP '■f’ A T koplyčios visose 
•» * Chicagos dalyse

^4*

Klausykite tnftmj rartto programo Antradienio tr
rytate 1<MM vaisėte*, tf WHIP stotim (1410.)

Su Povilu ftaltlnilcm.

VERONIKA BAKUTIENĖ
po tėvais Janušauskas

Mirė lapkr. 11, 1939, 5:05 ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje, Raseinių Paviet, Šimkaičių Valse., Knie- 

čių kaime.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Pranciškų, brolį ir bro

lienę: Kazimierą ir Kastanciją Čebatua ir jų šeimynų, pus
brolį Kazimierų Žuraitį, jo moterį Marijonų ir jų šeimynų, 
pusseserę Agnieškų, Šukienę jos vyrų Juozapų ir jų šeimynų 
pusseserę Anelę Stonienę ir šeimynų ir daug kitų giminių.

Lietuvoje paliko seserį Marijonų Janušauskas, brolį Juo
zapų Janušauskas, brolienę ir jų šeimynų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 2603 West 69th St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 15 d. Iš namų 8 

vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Švč. Panelės parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę V’t/ras, Kroliui, Brolienės, Pusseserės, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, Tek YARds 1138-9.

•AET, IND. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI
KELNER —PRUZIN 

•emoslaa Patanavtaas — Moteris patarasoja
Phoae 8000 (BO W. lfith A v*

NARIAI CHICAGOS, CICEROS UETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ* DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A II D III A M P C PATARNAVIMAS HMDULHIiUL DIENĄ IR NAKTĮ
n V r A T KOPLYČIOS VISOSE MIKAI MIESTO DALYSE

Mov B. Petkus
6834 So. IVestern Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

hchamcz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. Liolen
S. P. Mažeika

4348 So. California 
Phone LAFayette 3572

Avė.
>72

3319 Lituanica Avenne 
Phone YAKds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4.908

LI. Zolp 1646 Wcst 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Albert V. Petkos 4704 S. Western Avė. 

Tel. LAFsyette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YAKds 1419



i csiusis Antradienis, lanki'. 14 d., 1939

»SVEIKINA “DRAUGĄ’
ft

Jurgis ir Domicėlė Gasparkai su dovana $5.00
Dienraštis “Draugas” kas

dien susilaukia savo 30-ties 
metų jubiliejaus proga nuo
širdžių sveikinimų. Štai svei
kina “Draugų” Jurgis ir Do

micėlė Gasparkai su dovana 
$5.00. P-nai Gasparkai yra ar
timi kaimynai nuo jo įsikū
rimo AVest Side kolonijoj ir 
visuomet kokie nebūtų paren
gimai, jie visuomet stoja į tal
kų. Yjpae p-nia Gasparkienė, 
kuri begalo daug malonios ši
rdies parodė ir ateityje pasi
ryžus dirbti, kiek jos aplinky
bės leis.

J. ir I). Gasparkai yra nuo
latiniai “Draugo” skaitytojai. 
Šiuomi nuoširdžiai dėkojame 
už dovanų ir laukiame dau
giau panašių geraširdžių. To
kių įvykių žmogaus gyveni
me mažai tesulaukiame. Ypač 
katalikiškos minties dienraš
čio “Draugo”. Už tai būtų 
malonu matyti, kad kiekvie
nas “Draugo” skaitytojas 
šia proga sulig išgalės prisi
dėtų. Taigi, brangieji, išnau
dokite progų nešaukdami te
lefonu Canal 7790, o “Drau
go” atstovas pribus į 'namus 
ir suteiks visas informacijas.

DALYVAUJA 'DRAUGO'’ RADIJO PROGRAMOJ

“DRAUGO” RADIJO PROGRAMA
Antradienį, lapkričio 14 d. A. Mondeikos. Kvartetų su-
Draugo” radijo programa iš 

stoties WG.ES (1360 kil.) 7:30 
vai. vakare, dedikuojama Šv. 
Antano parapijai. Tų vakarų 
programoje dalyvauja Eleo
nora Kandrataitė ir dvigubas 
kvartetas, vadovaujamas muz.

Kol maži buvom, tėvai mus 
sergėjo. Kai užaugome, Die
vas įsakė sąžinei mus sergė
ti. Klausykime to vadovo.

Ar Vidurių Užkie
tėjimas Kliudo Jū

sų Darbui?
Ar įūs atsi liekate savo darbe — ae- 
pajčgiat atlikti savo užduoties perai, 
dėlto, kad jaučiatės prąstai, nenorma
liai. esate pavargę? "Tad patikrinklt 
pats save. Gal dėl vidurių užkietėji
mo jūs taip jaučiatės. Gal jums 
reikalinpas liuosuotojas. Jeigu tai 
Jums yra — pamėginkite Ex-Lax! 
Paimk plytelę ar dvi prieš einant 
pulti šiąnakt... Ex-Tjax gardus kaip 
skanus šokoladas. O ryte pamatysi, 
kaip daup periau jaustos po gero 
visiško viduių išvalymo. Ex-Eax vei
kia gerai — bet švelniai, be išsi- 
tempimo ar nesmagumo.
Ex-Lax yra patikimas Šeimyninis 
liuosuotojas — peras visiems, nuo se
nelio iki mažo vaiko. 10c. ir 25c. 
dėžutės visose vaisiinėse.

daro: F. Jurgelaitė, S. Kučiū- 

tė, A. Jurgelaitė, S. Gerdvi- 

laitė, A. James, P. Milas, K. 

Matulaitis, S. Jaškūnas ir P. 

Kavaliauskas.

Dedikacijos kalbų pasakys 
kun. J. Mačiulionis, “Drau
go” administratorius.

Tad neužmirškite antradie
nį pasukti radijo ant 1360 kil. 
(WGES) 7:30 vai. vakare ir 
pasiklausyti “Draugo” prog
ramos. Pran.

Eleonora Kandrataitė. Tai dar jauna, bet daug žadanti 
ir gyvai pasireiškusi lietuvių dainos meno pajėga, kuri šian
die dalyvauja “Draugo” radio programoj (iš stoties WGES, 
1360 kil. 7:30 vai. vakare). Be radijo programos B. Kandra
taitė maloniai sutiko dalyvauti ir “Draugo” jubiliejiniam 
bankiete, kuris įvyks lapkričio 19 dienų Shoreland viešbuty.

BAUGOKITRS PAMfiGMIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JI PAKKICIAKCIV! 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-1ax! Įsidėmėkite raides 
"E-X—L-A-X” ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt peras pasekmes reika
laukite originalio Ex-Lax.

DAINUOS ABEKIENĖ,- 

DOČKIENĖ, MOTERŲ DU 

ETAS; BUS GRAŽI MUZI 

KA IR VISOKIOS 

ĮDOMYBĖS

Šiandie 7 valandų vakare 
iš stoties WGES įvyksta re- 
guliarė antradienio radio pro
grama, leidžiama lėšom ir pa
stangom Peoples baldų ben
drovės. Šios dienos programoj 
dalyvaus dainininkės Abekie- 
nė ir Dočkienė. Programa bus 
labai įvairi, įdomi visiems pa
siklausyti.

Po Peoples radio progra
mos seks “Draugo” progra
ma irgi graži ir įdomi. Taigi, 
patys -pasiklausykite ir pri
minkite savo draugams pasi
klausyti. Rap. XXX

Nereik norėti ilgo gyveni
mo, jei Aukščiausiojo akyse 
jis trumpas.

Kiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiifg

iTURTAS VIRS--------------
ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 31/2% už P»- 

i dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

$3,500,000.00! 
- $250,000.00|

Gražios Vestuvės
T0WN OF LAKE. — Lap

kričio 4 d., Šv. Kryžiaus baž
nyčioje, 10 vai. ryto, priėmė 
Moterystės Sakramentų Euge
nija Nutautaitė su Kenneth 
Jacobsen. Šv. Mišias laikė jau
nųjų intencija kus. S. Valuc- 
kas. Dviem atvejais jautriai 
giedojo “Avė Maria” ir kitų 
giesmę Sopliia Jurgaitė, varg. 
V. Daukšai -maloniai prita
riant vargonais. Per šv. Mi 
šias jaunieji ir palydovai pri
ėmė šv. Komunijų. Gražus pa
vyzdys kitiems.

Linkime Dievo palaimos 
jaunai porelei. Rap.

Dramos Ratelis Veikia
BRIGHTON PARK. — L 

Vyčių 36 kuopos Dramos Ra
telis vėl galės parodyti savo 
gabumus. Leokadija Sutkus 
ruošia lošėjus “Mirtai činči- 
biraitei”, kuri bus vaidinama 
10 d. gruodžio. Veikalas — 
trijų aktų komedija.

Kas jį ir iš kur toji “Mir
ta Oinčibiraitė” atsirado, lai 
vėliau pasakysiu. Bet, nepa-

Kantrvbė kenčia, bet tiktai 
kad ji pergalėtu.

(192 ARCHER AVENUE =

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEW1CH. Prea. =

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

M idwest Service Station
3]

ISTANDARD 
S FEDERAL 

SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATIOH
OP CHICAOO _

.................................................iiiihiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... iiiiiiik

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAM O K ĖJIMAIS '

Barskis Furniture House, Ine.
“THN HOME OF PINE FURNITURE" 8INGE 1*04

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

Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities 
Susirinkimas

Lapkričio 15 d. “Draugo” 
name, 2334 So. Oakley Avė., 
įvyks Marijonų Rėmėjų Drau
gijos Chicago apskrities su
sirinkimas 7:30 vai. vakare. 
Visų kolonijų malonūs atsto
vai bei atstovės kviečiaoni 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti, 
nes turėsime progos susipa
žinti su nauju dvasios vadu, 
kun. Juozapu Dambrausku, 
kuris pastoviai apsy gyvens 
Cbicagoje ir mums gelbės į- 
vai riuose reikaluose. Kaip ži
note, kad artinasi seimas, ku
ris įvyks vasario 4 d., Šv. An
tano parapijoj, Ciceroje, lai
kas trumpas, o darbo turime 
daug, už tai malonėkite skait
lingai dalyvauti. J. K.

Brighton Pk. Žineles
— Nekalto Prasidėjimo Švč. 

Panelės parapijoje prasidėjo 
misijos. Tikimasi, kau žmo
nės jose dalyvaus gausiai. 
Gražius misijų pasiryžimus 
įvykinti padės katalikiškoji 
spauda: “Draugas” ir “Lai
vas”. Jau laikas užsisakyti 
1940 metams.

— “Draugo” Jubiliejaus 
Baliaus bilietai skubini įsigi- 
jami. Brighton Parke biznie
riai noriai juos įsigija. Pir
ma pirko biznierka Barbora 
Vilimienė, 4014 South Westem 
Avenue.

— Bilietui į “Draugo” Ju
biliejinį Balių galima gauti 
pas F. Gubista, Kar. Raila, 
Ant. Bacevičių ir pas Br. Vla
dų, “Draugų” ir “Laivų” iš- 
nešiojant.

— Brighton Parko Jaunųjų 
Sodaliečiij surengtas bazaras 
(Pennv Sočiai), lapkr. 12 d., 
gražiai pavyko ir daug kų su
domino. Biznierių Vilimų (40- 
14 S. Western Avė.), dukrelė 
Teofilė su savo draugėmis 
daug pasidarbavo.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Paieškojimas Nr. 107
i

Lietuvos Konsulatas Chica
go paieško sekamų asmenų:

Globio Prano, kurį laika 
gyvenusio 133 West 15tb St.,
Chieagoje.

Knukštaitės Paulinos, gy
venusios Cbilicagoje. Paėjo iš 
Nugarės km., Telšių apskr. 
Pavardė po vyru nežinoma.

Levicko Vlado. Amerikon 
atvykusio apie 1910 metus. Tki

PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, gav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

■Efr- ■■■ B įt i —i į

Klausykite ‘Draago’ Radio Programų
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

Įdomūs pranešimai. 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos.

Ateinantį antradienį, lapkričio 14 d., pro
grama dedikuojama Švento Antano parapi
jai, Cicero, III. Tą dieną programoj daly
vauja Eleonora Kandrataitė.

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak.

Veželio Andriaus, pirmiau 
gyvenusio Lovvell ir AVorces- 
ter, Mass.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi skubiai at
siliepti.

Lietuvos Konsulatas,

100 East Bellevue Place 
Chicago, Illinois

Remkite Savuosius 
Biznierius

1926 metų gyvenos Cbicagoje.j SKELBKITĖS “DRAUGE”
Noreikos Kazio ir Jokūbo, Į- — - ■

kilusių iš Kvėdarnos apylin-į 
kės. Jiems priklauso dalis bro
lio Liudviko palikimų.

Kam Kankintis?

Standard Club
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės

už Tokia Kainų 
tik fi.oo PT-Pe p n 
4-6 Kvortos...» hOU

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKES

TAVERNOJ

15c. PRIMUSAS_____

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Standard' Club

v •'L" .

mirškit, ji atvažiuos į Brigh
ton Park, 10 d. gruodžio, į 
Nekalto Pras. Panelės Šv. pa
rapijos svetainę.

Sophie Gimbutas

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

GAUKITE 

MCSĘF

THERMIO f 
PERMANENT 

WAVE k
Mes pasižymėję su mūsų 

“Machlneless Wavea,” nes su- 
gergeniuoja ir švelniausius plau
kus. ir tas gerbeniunjimas laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 ir aukščiau 
kiti $2.50 lr aukščiau

Mūsų Specialybės 
CTjAIROIj Plaukų Dažymas

Kūno Masažas
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

KAS RYTELĮ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
10 yal. ryto... W H I P... 10 vai. ryto 

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šunim Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsintė * Elena Peėiukaitė * 
Jonas Rukštala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vai. W H I P 
Kas Ryta * Kas Ryta

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau viiokdoa rųėiaa nauju namu ut 
langrų mėnesinių iimokėjimų. Daru vi
sokį taisymo darbų be Jokio cuh {mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų. 
(Iigannn geriami atlyginimų ii Fire In- 
snrance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daru paskolų ut unjų ir 
senų namų, ut lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nno B iki S0 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avc. Phone Grovehill 0306

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — Ht VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3485
504 WEST SSRD STREET 

CHIOAGO, ILL.

CLASSIFIED
PARDAVnilI TAVERNAS

Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (Liąuor Store). Kaina su staku 
1525.00. Gera vieta. Telefonas BOI'- 
levard 0210.

STRAND—FAMILY LAUNDRY CO. 
2621-31 West Chicago Avenne

Telefonas Brunsivick 8100
Geriausia vieta siųsti savo plovinius 
Rekomenduoja:

Bendradarbis Josenh Yuris,
4001 Campbell Avė,

PARDAVTMUT TAVERNAS 
Pilnai {rengtas; gera vieta: biznis Il
gai išdirbtas. Atsišaukite; 2259 WeMt 
23rd Place. — Telefonas Cannl 5970

PARDAVIMUI
Pardavimui naujas Beer Cooler A 

Coli Box ir Work Bencbes dSl užei
gos. Parsiduoda pigiai. Atsišauki- 
te^telefonu^JĮOUFvar<l__J552;____i_

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti dėl ligos. Anna Hrni- 
gulįs. 2045 West 43rxl St. Phone 
VIRginla 2157. 

REIKALINGI pardavėjai
Reikalinga 10 patyrusių degtines 

pardavėjų. Alga ir komisas.
Atsišaukite.

Donato Kentnekv NVhoTcsnle Ijiųuors 
2001 AV. Slst St.

Chleago. Iii.
PARDAVIMU NAMAS

..S fletų bargenas. 7314-16 South 
Rockwell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 iki 4 vai. 
ponie^O23O.

PARDAVIMU TAVERNAS 
Kampiniame name; didelis ste

kas; pilnai {rengtas: gera aplelln- 
k£; parduosiu pigiai. Turiu kitų 
bizn). Atsišaukite:

5300 So. Prlncefon Avė.
PARDAVIMUI NAMAI 

Vienas dvlejų-aukštų. 4821 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų. 4157 Mar mor a Avė. 
Kreipkitės | Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chleago, Illinois.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run iš gelauslų mainų; 
daug dulkių išimta Perkane 5 tonus ar dau
giau už tonų ........................................................... $7 0»
PETROLEUM CARBON COKE, perkant 6 to
nus ar daugiau, tonas..$7.40. Sales Tai Ekata.


