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190 žuvo nuskendus laivams nuo minų
BRITAI IMSIS ŠLUOTI 
MINAS ŠIAURĖS JŪROJE

LONDONAS, apkr. 20. —, Britai laikosi nuomones. 
Pereitą šeštadienį ir sekma-, kad tai vokiečių minos. Jos 
tlienj Šiaurės jūroje, netoli yra arba tuose plotuose įleis- 
A ilgi i jos pakrančių, nuo po- tos, arba iš kitur vandens sro 
vandeninių minų nuskendo Į vių atvilktos. Ir nepaprastai 
britų ir neutralinių valstybių J pavojingos britų ir kitų neu-

■prekybiniai laivai. Tarp jų tralinių šalių prekybinių Iši
ra ir Lietuvos laivas “Kau

nas”. Žuvę apie 190 asmenų.
Britai tvirtina, kad vokie

čiai suleidę jūron minų, kad 
užblokuoti ne tik britams ir 
prancūzams, bet ir neutrali-1 rįausy|^i nusprendė imtis vi-

vų plaukiojimui. Galimas dai
ktas, kad povandeninių minų 
yra ir pačiam angliškam są
siaury.

To atsižvelgus, britu vv-

nėms šalims prekybą. : sų priemoniij tas minas išgau
Britai yra nuomonės, kad i dyti. Tuo tikslu iš vjsų Bri 

vokiečių povandeniniai laivai, tanijos dalių bus sutraukti mi 
skleidžia minas. nų gaudytojai (laivai) ir bus

pradėtas didžiai pavojingas 
darbas.

Vokietija
LONDONAS, lapkr. 20. —

Šiaurės jūroje, arti Anglijos 
pakrančių, paskutinėmis die-• suleidimo. Kai kas spėja, kad. 
nomis nuo povandeninių minų rasi, bus pačių britų iš kitur 
nuskendo keletas laivų. atplukdytos minos.

mum

Joe Di Magio, vienas žymiausių basebolininkų, žaidžiančių 
su New York Yan'kees rinktine, susituokęs 'su Dorothy Ar- 
nold, San Francisco, Calif. (Aeme telephoto)

HITLERIS PABŪGO 
VERŽTIS OLANDIJON

HAGA, laipkr. 20. — Kuonėj______________________
visą savo gausingą kariuome-; LENKAI

TARIASI SU ČEKAIS
nę Hitleris staiga ištraukė iš 
Olandijos ir Belgijos pasienių. 
Nepatirta, kur link ji pasiųs
ta.

Gana to, kad po ilgų svars
tymų ir dvejojimų Hitleris 
visgi pabūgo įsiveržti Olandi
jon ir Belgijon, kaip jis iš 
pradžių buvo planavęs.

Matyt, ji'3 susekė, kad jo tų 
planų vykdymas galėjo baig
tis didžiausiu nepasisekimu. 
Nes prieš jį būtų susimetę 
prancūzai su britais.

Nežinia, kas dabar bus 
sugalvota.

jo

BATISTĄ PRALAIMĖJO 
RINKIMUOSE

VOKIETIJOJ NUMATOMA
REVOLIUCIJA
PARYŽIUS, lapkr. 20. —

Vokietis tremtinys Otto Stra- 
useris, kurs kituoniet Hitle
riui padėjo suorganizuoti na

rių partiją Vokietijoje, tvirti- 
i tia, kad vėliausia ateinantį 
: pavasarį vokiečiai sukelsiu re 
voliueiją prieš nacių režimą 
ir Hitlerį su jo pakalikai? 
perdgm nušluosią.

Anot Strasserio, vokiečiu 
kariuomenėje daug, nepasiten
kinimo Hitleriu. Daugumas 
karininkų negali pakęsti Uit
lerio vadovybės, su kuria jis dalyse paskelbtas karo stovis.

ČEKŲ PROTEKTORIUS 
PAŠAUKTAS BERLYNAN

BERLYNAS, lapkr. 20. — autoritetai paskelbė, kad strei 
Baronas Neuratbas, reicho kai griežtai uždrausti ir sus
protektorius Bohemijai ir Mo 
ravijai, 'skubotai pakviestas 
Berlynan pranešti Hitleriui a-
pie čekų sambrūzdžius Pralio- čekų studentų sušaudymo 

je.
Be to, Berlynan pakviestas 

ir Hans Frankas, Lenkijos te
ritorijų administratorius.

treikavusieji ginklais bus su
triuškinti. Darbininkai nus
prendė streiku protestuoti dėl

PRAHA, lapkr. 20. — šio 
miesto keturiose pramoninėse

Vokietijai sukėlė daug nelai
mių. Šiandien visas pasaulis 
nusisukęs prieš nacius ir Vo
kietiją.

Čekų ir nacių policija padidi
no budėjimą, nes pranešta, 
kad čekai darbininkai pasiren 
gę streikuoti. Protektorato

Kadangi dėl streiko pir
miausia gali kliūti darbinin
ku vadams, šie pranešė, kad 
jie bando darbininkus sulaiky 
ti nuo streiko. Ir jei įvyks 
streikas, jie nebus atsakingi.

Naciai pranešė, kad masi
niai areštuoti studentai ii stu 
dentės, jaunesni kaip 20
amžiaus, išlaisvinti, 
laikomi kalėjime.

kiti
nu

Gausus vyskupi suvaaaflmas 
Chicaguj misiji reikalais
Katalikų Bažnyčios Praplė- į mininkavo, velionies vietą už-

DAR VIENA SOVIETŲ
KOMISIJA

KAUNAS, lapkr. 20. -- So 
vietų komisija atvyko Lietu
von pradėti darbą bai irusius 
ir ukrainus iš Lietuvos teri
torijų nukeblinti į sovietų a- 
neksuotus lenkų valdytus Bai 
trusijos (Gudijos) ir Ukrai
nos Kraštus.

LENKIJA NĖRA NAGiy 
JĖGŲ IŠBANDYMAS
PARYŽIUS. — Prancūzijos 

karo fronte esųs INS. kores
pondentas praneša, kad jam 
teko kalbėtis su pasauliniam 
kare tarnavusiu ir pasižymė
jusiu prancūzų karininku. Jis

timo draugija vakar turėjo 
suvažiavimą Chicagoj.

Dalyvavo 58 arkivyskupai 
ir vyskupai.

Mirus draugijos kancleriui 
kardinolui Mundeleinui, kurs 
kas metai suvažiavimuose pir

LONDONAS, lapkr. 20. —
Lenkų premjeras gen. \V. Si
korskis čia turėjo ilgus pasi
tarimus su buvusiu čekų pre
zidentu E. Benešu dėl lenku 
ir čekų sunaikintų valstybių 
atstatymo.

Iškelta aikštėn, kad abiejų 
tautų legijonai mankštinami 
ir neužilgo bus pasiųsti karo 
frontan bendrai su prancū
zais ir britais kariauti prieš i . '.1 ,400,000, sukrusti j vienz mies
nacius. Į t° dalį ir užbarikaduoti, tai

ls patiKimų šaltinių suži- yra, vįsįškai atskirti nuo kitu 
noma, kad gen. Sikorskis su gyventojų. Naciai pareiškia.

ŽYDAI VARŠUVOJE 
UŽBARIKADUOTI
BERLYNAS, lapkr. 20. —

Oficialiai paskelbta, kad Var
šuvoje žydai, kurių yra apie

HAVANA, lapkr. 20. — Ku 
bos diktatorius Batistą prala- atstatvti 
imėjo įvykusiuose atstovų Į].aruį 
rinkimuose konstituciniam su
sirinkimui. Dauguma atstovų 
išrinkta iš opozicinių partijų.

britų valdininkais 
klausimą, kokiomis

R'Tarstęs jkad tarp žydų siaučia baisūs 
nešvarumai. Sako, yra balsimomis

Lenkiją užsibaigus ,]<ad gajį lį.
Įgomis visą miestą, tad ir ats 

bako, lenkams labai nore- kirtį nuo kitu žmonių. Esą, 
tusi atgauti buvusiose senose lenkai patenkinti, kad žydai

Batistą tikėjosi patekti į 
Kubos prezidentus. Įvykusieji 
rinkimai palaužia tą jo ambi
ciją.

Iš RUSIJOS NACIAI 
GAUSIĄ ALIEJAUS

MASKVA, lapkr. 20. — Pa
tirta, kad vokiečių prekybinei 
delegacijai sovietai pažadėję 
pristatyti iki vieno milijono 
tonų aliejus.

Vokietija vieneriais 'metais 
reikalinga apie 30 milijonų 
tonų alijaus.

sienose Lenkiją ir sukelti 
naujus tarptautinius nesma
gumus. Stebėtojai pažymi, 
kad lenkams yra pigu svajoti.

Sako, neužilgo lenkų misija 
išvyksianti į J. A. Valstybes 
tikslu gauti Amerikos para
mos.

NACIAI ŽUDO LENKUS

atvienėjami.

MOKESČIŲ DEPARTA
MENTO ATSTOVAI
VILNIAUS KRAŠTUI

KAUNAS. — Mokesčių de
partamentas į Vilnių vykti v- 
ra paskyręs buv. Klaipėdos 
apygardos akcizo inspektorių 
referentą Varną, referentą

ėmė vicekancleris JE. arkivy
skupas S. A. Stritcli iš Mil- 
waukee.

Draugijos prezidentu ilgus 
metus yra JE. vyskupas W. 
D. O’Brien, Chicagos auxili- 
nis vyskupas.

PRANCŪZIJA ŽYMIAI 
DIDINA MOKESČIUS
PARYŽIUS, lapkr. 16. — 

Prancūzijos vyriausybė išlei-

•karininko klausęs, kokias pa- 
Daugumas Lietuvoje esamų • mo]<ų išvadas galima gauti 

baltrusių ir ukrainų yra atbč iapįe vokiečių kariuomenės
gę Lietuvon. Tarp jų yra tar
navusių lenkų kariuomenėje 
ir jie Lietuvoje internuoti.

Vienus ir kitus norima grą 
žinti į savo kraštus ir tuo bū
du palengvinti Lietuvai, kad 
nereikėtij jų ilgiau išlaikyti ir 
jų likimu rūpintis

BELGAI 16 LIETUVIŲ 
IŠVADAVĘ

BRIUSELIS, Belgija, lapkr.
do naują dekretą, kuriuo di- 20. — Belgų žuvininkų laivas 
dina 'mokesčius už pajamas irigpjįo į Zeebrugge su 16 iš 
priede 15 nuošimčių tiems, j’ i& jfir0B jiireivil, r
kurie laisvi nuo karinės tar
nybos — 18 iki 49 metų am
žiaus.

Finansų ministras P. Rey
naud atstovų rūmų finansi
niam komitetui aiškino, kad 
padidintais mokesčiais civili
nį biudžetą 1940 m. bus gali- 

i ma subalansuoti, šiame biu
džete išlaidų numatyta apie 
79 bilijonai frankų.

Karo išlaidų biudžetas yra

įsva-
duotų iš jūros jūreivių, ma
tyt, priklaususių nuskendusio 
Lietuvos prekybinio laivo 
“Kaunas” įgulai. Pranešta, 
kad vienas jūreivis prigėręs.

NEGRAI NORI 
NEGRO TEISĖJO

WASIIINGTON, lapkr. 20. 
— Federalinių negrų tarnau-

kokybę dėl jos greito Lenki
jos užkariavimo. Karininkas 
jam atsakęs, kad nė kokių.

Karininkas aiškino, kad vo
kiečių kariuomenė nėra pras
ta. Vokiečių kariai pasižymi 
drausme ir drąsa. Bet apie 
kariuomenės pajėgumą nega
lima nieko ypatingo pasakyti į 
remiantis Lenkijos užkariavi
mu.

J

Jis nurodė, kad vokiečiu 
kariuomenė savo skaičiumi, 
tankais ir oro laivynu toli nu 
svėrė lenkų kariuomenę ir 
lenkus užklupo jiems besimo- 
bilizuojant. Lenkams neduota 
progos susiregimentuoti ir į- 
siginklnoti. Dėl to vokiečiams 
pasisekė trumpu laiku dvi 
(trečdalis lenkų kariuomenės

POZNANTUS, lapkr. 20. — Naujalį, vyr. revizorių Gam-
Vokiečių oficiali DNB žinių 
agentūra praneša kad vienas 
lenkas nuteistas mirti ir 7 ki
ti kalėti už vokiečių žudymus 
prieš naciams įsiveršiant Len
kijon.

ziuką ir tarnautojus Lukšą ir 
Rygertą. Jų pareiga bus vie-

SOVIETAI TARIASI 
SU JAPONAIS

MASKVA, lnpkr. 20. — So
vietai tariasi su japonais pre
kybos sutarties klausimu. 
Praneša, kad daroma pažan
ga.

9 ŽUVO, 20 SUŽEISTA

ŠIANDIEN “DRAUGO”
RADIJO VALANDA

Visi lietuviai kviečia'mi ir 
raginami šiandien paklausyti 
gražios programos per “ Drau
go” radijo valandą.
. Programos vykdomos an
tradieniais iš WGES stoties 
(1360 kil.) 7:30 vai. vakare.

AMERIKOS AMBASADO
RIUS SOVIETAMS
STOKHOLME
HELSINKIS, lapkr. 2«\ — 

L. A. Steinbardtas, J. A. Vai 
stybių ambasadorius sov. Ru
sijai, per čia išvyko į Slokbol 
mą, Sakoma, pasitarti su gy
dytoju dėl savo sveikatos.

LIETUVOS STUDENTŲ
AUKOS VILNIEČIAMS

KAUNAS. — Akademinis 
jaunimas, suprasdamas sun
kią Vilniaus krašto lietuvių 
studentų padėtį, gyvai pradė
jo aukoti broliams vilniečiams 
šelpti. Nors daugumas stu
dentų patys yra neturtingi ir 
neturi atliekamų pinigų, bet 
jie at'sisako nuo įvairių ne
taip reikalingų išlaidų ir tuos

'sunaikinti. Lenkij oro laivy- pinigus skiria vilniečiams, 
nas stačiai airportuose užklu-, Kai kurių korporacijų stnden
ptas ir per tris dienas sutriuž! tfti Yra nutar? aukoti vienos 

dienos pietų pinigus, atsisa
kydami nuo pietų ir tą sumą

tojų organizacija subruzdo J kintas. Vokiečių motorizuotos 
darbuotis, kad prez. Roose-)įr mechanizuotos divizijos vi-

atskirai ir jis sudaro apie veltas į vyriausiąjį tei’smą tei
349 bilijonų frankų (apie 8 sėju mirusio teisėjo Butlerio
bilijonai dolerių). vietoje paskirtų negrą.

VOKIETIJA GAMINA
DAUGIAU SINTETINIO
ŽIBALO

BERLYNAS, lapkr. 18. — 
Nepaisant Vokietijos preky 
bos sutarties su Sov. Rusija,

toje susipažinti su esamu ak- Į ^ur tikisi gauti nemažą kie
cizo ir monopolio "rities v»l»-l k5*« žibal°’ na<’it autoritetai
tybinhi turto, porimti jį mfim, i I,Uf'Prend" ki<“k t,k di

dinti sintetinio žibalo (gazo-valstybės globon ir pasirūpin 
ti jo apsauga.

Vyr. referentas Šidlauskas 
ir referentas Blažaitis pana
šių uždavinių paskirti tiesio-

BFjRLYNAS, lapkr. 20. —
Berlyno-Hambnrgo ekspresi
nis traukinys ties Spandau ginių mokesčių srityje, 
susidaužė su kitu traukiniu.
9 asmenys žuvo ir 20 sužeista. SKELBKITES “DRAUGE”

lino) galmybą.
Pranešta, Kruppo fabrikai 

šiam tikslui išleidžia nauju 16 
milijonų dol. bonų. Kitof 
stambiosios finansinės įstai 
gos taip pat pakviestos prisi 
dėti prie sintetinio žibalo ga
mybos.

SOVIETAI VIS DAR 
PUOLA SUOMIUS

MASKVA, lapkr. 20. 
vietų spauda puola Suomiją,
kad daugiau kariuomenės 
siunčia į sovietų pasienius ir 
dėl Suomijos atsisakymo pri
pažinti Maskvos reikalavi
mus.
AUKOS VILNIEČIAMS
KAUNAS. — Šiomis dieno

mis ipašto valdyba paakino vi 
sus pašto viršininkus, susita
rus su įstaigų tarnautojais, 
sudaryti aukų lapus ir aukoti 
Vilniaus krašto gyventojams 
šelpti.

sas lenkų fronto linijas kai 
peiliu sviestą raižė, o lenkai 
neutrėjo kaip ir kuo atremti 
priešo.

Anot karininko, 1911 me
lais vokiečių kariuomenė liū

go. vus gajesnė, nes turėjusi pa
kankamą skaičių išmokslintu 
ir garsiųjų vadų. Šiandien tik 
keli vokiečių karininkai vadai 
yra prancūzams žinomi, o a- 
pie vokiečių generalini štabą 
nieko nė negirdima. Vyriau
sieji vokiečių vadai generolai 
yra buvę daugiausia pasauli
nio karo pulkininkai.

Nacių i ariuomejiės kokybė 
ir jėga bus žinoma, jei jai bus 
lemta rimtai susiimti su 
prancūzų kariuomene, ]>areiš
kė prancūzas.

skirdami Vilniaus krašto stu
dentams.

Teko patirti, kad ir peda
goginio bei prekylms institu
tų ir Žemės Ūkio Akademijos 
studentai yra rimtai susirū
pinę kolegų vilniečių šelpimu 
ir tam reikalui renka aukas.

CORK, Airija, lnpkr. 20.— 
Vokiečių povandeninis laivas 
Airijos pakrantėse nuskandi
no britų laivą Arlington 
Court, 4,915 tonų.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. —šian

dien debesuota ir šalta.
Saulė teka 6:47, leidžiasi 

4:25. '
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Br. Jonas

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiną, 
Jul neprašomu tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų, ltedakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
denejas sulig suvo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašoma ja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikrašlin nededamos.

Lietuvai Parama Reikalinga

Praėjusį penktadienį broliui Jonui Pel- 

diiiu, nuo., padaryta uniaus apendicito ope

racija.

Kaz per vienas brolis Jonas?

Tai vienas iš stambiųjų dienraščio ‘Drau 

go“ šukų, kinis mūsų spaustuvę tvarko jau 

su virš dvidešimtį m vių. Tai yra nepaprasto 

pasišventimo ir uolumo- vyras, kuris, reika

lui esant, savo laisvu noru dirbdavo spaus

tuvėj kad ir dvidešimts valandų. Nuo to di

delio pasišventimo jo negalėdavo ir virši

ninkai sulaikyti, nes jis troško, kad katali

kiškas dienraštis galėtų išeiti, kad jis nesi- 

vėnntų, kad spaudos darbai būtų laiku at

likti.

Šiam uoliam mūsų darbininkui, vienuo

liui pilna ta žodžio prasme, br. Jonui nuo

širdžiausiai linkime greit pasveikti, sustip-j 

rėti ir vėl sugrįžti prie spaudos darbų.

Džiaugsmo ir Nepaprastų 
Pergyvenimų Diei

tybių vardu sveikinimo Širdin- fvles Ateinam
gas prakalba, pasakė jų «mt- Ne Vargyti, Bet Mylėti 
rinių organizacijų atstovai '
savo kalbomis, kurios radijo KAUNAS (E) — Lietuvos 

garsiakabiais buvo perduodu ■ visuomenės vardu išleistas į
VILNIUS (ELTA) — Ne- riuonienei peržengiant trijose Inos keliose miesto vietose ir vilniečius atsišaukimas, kuria- 

žiūrint karo ir kitokių pašau- vietose buvo piūSdais perpiau-loro bangomis išnešiotos po vi- ne be kt. sakoma: “Ale-: atei-
lį slegiančių nuogos jėgos vei- tos užsklandos ir sudegintos są nepriKlausomąją Lietuvą ii nanip. broliui, ne varžyti bet
kinių, teisingumas • tebepusi- 19 metų Vilniaus kraštų nuo1 už jos sienų likusias lietuvių
lieka žmonijos vedamuoju ak- nepriklausomosios Lietuvos sodybas. Negreit tų pirniųjį

Vakar gautas iš Lietuvos laiškas, kuriame 
patvirtinamos žinios, kad bolševikai, pasi- 
Mdukdanu iš Vilniaus, kų tik sugnendami, 
ėmė, plėšė ir vežėsi su savimi. Laiškas yra 
gautas iš tokio asmens, kuriam negalima ne
tikėti.

Pirmiausia tas asmuo išreiškė nusistebė
jimų, kedei Švenčionių kraštas buvo panK- 
tas Sovietų Rusijos pusėje, nes tas kraštas 
esųs gryniausiai lietuviškas.

Toliau praneša šitokį dalykų:
“Gauname Vilnių gerokai ištuštintų. So

vietai veža net parketą (grindis?, klemkas, 
geresnius koklių pečius, nekalbant apie ki
tus panešamus dalykus“.
Tiesiog negalima suprasti, kodėl bolševi

kai taip plėšikavo? Ar jie tų darė iš viso
kiausių reikmenų trūkumo Sovietų Rusijoj, 
ar norėdami to krašto žmones palikti didžiau
sioj biednystėj ir tuo padaryti Lietuvai di
desnį apsunkinimų, ar tai buvo daroma iš 
papratimo?

Manome, kad tie dalykai netrukus turės 
paaiškėti.

To paties laiško autorius praneša ir tai, ; 
kad jau pradedama rea'izuoti Vilniaus Pa- > 
skola. Vaidininkai tai paskolai turėsiu skir
ti net penkiolikų procentų savo metinės al
gos. ' 1 • z.

Šios visos žinios patvirtina mūsų pirmesnius 
pareiškimus, kad šiuo mo-mentu Lietuvos gy
venimas yra sunkus ir kad dabar visi lietu
viai, kiek kas išgalėdami, turime Lietuvai 
padėti. Dėl to atkreipkime savo dėmesį į A. 
L. R. K. Federacijos atsiliepimus, pasidar
buokime svarbiam tautos reikalui ir anuo
kime.

APŽVALGA

Dar Vienas Nuostolis
Praėjusį sekmadienį išgirdome dar vienų 

nemalonių žinių iš Europos. Belgijos pakraš

čiuose nuskandintas ir trečias Lietuvos lai

vas “Kaunas ’. Prieš keletu dienų tokio pat 

likimo susilaukė — “Nida1'' ir “Panevėžys”.

Jauna ir nedidelė Lietuves va’stybė ne

daug teturėjo laivų, nedaug ir jūrininkų. Dėl 

to galima suprasti, kaip skaudu yra tų lai

vų dalies netekti. Su nuskandintais laivais 

žuvo ir jūrininkų, kurių netekimas dar di

desnis yra nuostolis.

Žiaurusis .taras, kaip matome, ne tik ka

riaujančias va’stybes liečia, bet ir neutra

liųjų valstybių turtų ryja.

Šių Dienų Šūkis
“Amerika”, konstutavusi, kad sunku esu 

suprasti, kodėl Vilniaus Išrasto paramai toks 
saitas jausmas,' nerangumas, abejingumas, 
sustingimas, išKelia šioms dienoms gerai pri
taikintų šūkį:

“Norime čia mesti labai kasdieniškų šū
kį — šiemet iki Kalėdų kiekvienas ameri
kietis lietuvis, sulaukęs 18 metų amžiaus, 
paaukoja Vilniaus krašto atstatymo reika
lams vienų dolerį. Tai labai maža auikia, 
menkas savęs nusKriaudimas. Galintieji, pa
siturintieji, jautresnės sųžinės žmonės lai 
duoda daugiau. (Supraskime, kad šių va
landų turime atlikti savo šventų pareigų. 
Leiskime savo sųžinei būti ramiai, paro
dykime Tėvynės Lietuvos žmonėms, kad 
ir mes neveltui kalbėjome apie Vilniaus at- 
vacijaš savo chorams, kai šie uždainuoda- 
vacijas savo cliosains, kai šie uždainuoda
vo “Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurim
sim”.

“Turime pripažinti, kad yra daug vieti
nių, grynai savų reikalų, laukiančių pini
ginės pardmos, bet neužmirškime, kad 
duosnumas kelia ir žadina dar didesnį 
dosnumų. Kas duoda aukštiesiems tautos 
reikalams, tas duoda mielai ir savo vieti
niams reikalams. Vietiniai reikalai lai ne
užtemdo gyvybinių tautos, reikalų. Kas ro
dys savo meilę visai tautai, tas nešykštės 
jos ir tiems veiksniams, kurie žadina ir 
kelia jo širdyje aukštesnius jausmus”.
šiam sumanymui mielai pritariame ir pa

sitikime, kad nė vienas sųmoningas lietuvis 
neatsisakys suteikti bent mažų Kalėdų do
vanėlę Vilniaus kraštui sušelpti ir atstatyti.

stinu. Lietuvos istorinės spa skilusios gairės. Ne tik į Vi
lių 27-29 dienos, nuo Lietuvos Inių buvo prisirinkę daugy- 
kariuonienės įžengimo į Vii- bės žmonių iš gana tolimų Vi- 
niaus kraštų iki Lietuvos vė- lniaus krašto vietų, bet taip 
liavos iškėlimo Gedimino Kai- pat kariuomenei einant ko
ne, nuaidėjo visame pasauly- liais į Vilnių gretimųjų kai- 
je. Istoriniam žygiui į tikrų- Lių ir miestelių gyventojai su 
jų Lietuvos sostinę be gausy- gėlėmis pulkais rinkosi pake- 
bės visų sluoksnių ir organi- lėmis, visur širdingai sveikin- 
zacijų atstovų lietuvių buvo darni laisvės ir neprikauso- 
prisirinkę ir 29 užsienių spau- mybės nešėjus.
dos bei telegramų agentūrų Pergyvenęs rūsčias dienas 
atstovų, kurie visus svarbiau- savaites, mėnesius ir ilgų me- 
sius žygio ir teisingumo at- tų eilę Vilniaus miestas, vos 
statymo momentus bevieliais1 tilk mūsų kariuomenei {Sen
keliais išsiuntinėjo ne tik po gus, pradėjo atidarinėti ligi 
Europos kontinentų, bet ir j šiol užrakinėtas duris ir už 
kitų Atlanto pusę. Vis dėl to kalinėtus langus, kuriuose įpra 
joks genijus negali aprašyti dėjo išstatinėti dar išsaugo- 
nei kitam perduoti tų įspū-. tus skurdžius maisto ir kito-
džių, kokių pergyveno tie lai
mingieji, kuriems laimė lėmė 
asmeniškai dalyvauti ir savo 
siela pergyventi tas visos lie
tuvių tautos džiaugsmo die
nas. Visa Lietuva tas dienas 
sekė prie radijo priimtuvų, su
sirinkdami kaimuose į tuos 
namus, kuriuose tokie priim
tuvai buvo; didžiųjų džiaugs
mo dienų, spalių 29, kurių 
patrankų 21 šūviai saliutuo
jant, Vilniaus gyventojams 
džiūgaujant Gedimino Kalne 
suipl e vėsavo Lietuvos Vėliava, 
ne tik Vilniuje, bet visoje Lie
tuvoje bažnyčiose ėjo iškil-

kių reikmenų likučius. Spalių 
28 d. nuo 12 vai. iki vėlybo 
vakaro vis naujoms kariuo
menės dalims įtraukiant, mi
nių minios, užtvindžiusios ga
tves, susiliejo į vienų, nepa
liaujamų, kelias valandas tru
kusį, šimtatūkstantinį chorų 
“Valio”.

Kur tiffl Vilnius liek gėlių 
ėmė, kuriomis greit buvo pa
puoštos visų karių krūtinės, 
apvainikuoti pabūklai ir nu
barstyti keliai bei gatvės, ku
riais pražygiavo lietuviškieji 
pulkai. “Sulaukėme, kur bu
vote užtrukę! Sveikiname!

mingos dėkonės pamaldos ir witainy VaUo... pastarl,jį

vakarų, spalių 28 d., minios 
teišsiskirstė pirmų kartų po 
ilgųjų metų ir paskutinių rū
sčių dienų ramiai pasilsėti.

Antroji, spalių 29 d. išaušo 
jau gatvėse rasdama nepapra
stai ir Vilniui atprastai dide
lį judėjimų. Kas skubėjo į 
maldos namus savo padėka ir 
lūkesčiais pasidalinti su savo 
siela, kas nešė gėles, vainikus 
į Rasos kapines, savo džiaug 
smu su brangiausiais miru
siais pasidalinti, kas — pir
masis nekliudomai su atžy
giavusiais susitikti, pasikal
bėti. lr antroji didžioji Vil
niaus diena praėjo lygiai 'kaip 
pirmoji.

mylėti, ne griauti, bet staty
ti. Alės ateiname, ucšuauu tva
rkų ir darbų. Alės atueŠuuia 
teisę ir teisybę. Neteisinga 
buvo, kad darli-mukus uetu- 
lėjo darbo, kv! dang sričių 
buvo neapdirbta; kad žemdir
bys neturėjo duonos ir žemės 
tuo tarpu kai dideli plotai že
mės buvo perdaug iclygiai 
puskirstyti. Bus stengiamasi 
tas neteisybes išlyg uti. Lie
tuva yra mū-ų visų tėvynė 
ir visi jos sūnūs ir dukters 
turi lygias ie:se*. i vienon 
jos meilę ir pagarbų. Nė 
Lietuvoje papročio peisek: 
tikybų, kalbų ar atskilų žmc 
nių įsitikinimus Ale? visi jau
čiame esu Lietuvos kūrėjai, 
todėl, 'kiek tik mūsų jėgos lei
džia, dirbama joi? ;• jos gy
ventojų gerovei’ .

ouaU

Pasveikinimai Mūsų Dienraščiui
Mūsų dienraštis savo jubiliejaus proga su

silaukė daug įvairiausių ir nuoširdžiausių 

sveikinimų. Tų sveikinimų daugybę matėte 

praėjusio šeštadienio “Drauge“ laidoje. Be 

to, gauta daug sveikinimų laiškais ir teleg

ramomis, kuriems sukaktuviniame numeryje 

vietos pritrūko. Vienas tų sveikinimų, ban

kiete perskaitytas, buvo nuo Chicagos mies

to majoro Edward J. Kelly.

Ypatingai esame dėkingi už gautus svei

kinimus nuo The Chicago Herald American, 

šis dienraštis ne tik mu3 pasveikino, bet ir 

sukaktuvinį bankietą gražiai pagarsino. Ne

abejojame, kad tai buvo padaryta to laik

raščio redakcijos nario Stasio Piežcs, kuris 

ir mūsų dienraščiui bendradarbiauja, įtaka. 

Tikrai gražus pavyzdis visiems jauniems lie 

tuviams, kurie, prasimušę į šio krašto spau

dos viršūnes ar šiaip jau užimdami žymes

nes vietas, norėdami, gali labai gerai pasi

tarnauti savo tautiečiams, išnaudodami kiek 

vieną gerą progą pagarsint mūsų tautos var

dą ir pakelti jos garbę.

Kuo Vilnius Lietuvai Brangus?
J. G. “Panevėžio Garse” šiuo klausimu ra

šo: “Visa lietuvių tauta džiaugiasi Vilnių 
atgavusi, nors nei pats miestas nei jo srity.- 
nepasižymi jokiomis materialinėmis gėrybė 
mis. V’ilniaus kraštas yra biedniausia Lietu
vos dalis, o vis dėlto tauta džiaugiasi, nors 
prie to krašto reikės daug pridėti, kad jis 
gerai jaustųsi bendrame Lietuvos organizme. 
Tad kuo gi Gnuin's tas kraštas brangus?

Tautai lemta istorijos eigoj pergyvent leng
vesnių ir sunkesnių laikų, bet laimėmis ir ne
laimėmis visa tauta turi vienodai dalytis, o 
tai galima tik tada, kada visų tautų ištinka 
tos pačios bėdos ir tie patys laimėjimai, t. 
y. kili dalinamasi bendrais istoriniais pergy
venimais. Daug Vilniaus krašto lietuvių yra 
savo tautai susvetimėję, bet jei tas U,raštas 
būtų Lenkijos valdžioj pabuvęs ne 19, bet 
9(1 'metų, tai ten mūsų tautiečių būtų savo 
tautos organizmui ne mažiau sugedę, kaip 
Klaipėdos kiašto lietuviai”.

Visų pirma jo vertė yra lyg ir metafiziško 
pobūdžio: Vilnius yra tautinė ir tikybinė Lie

tuvos šventovė, pridengta istorinės romanti
kos šydu. Vilnius Lietuvai yra tai, kas sio
nistams Jeruzalė.

Vilniaus grįžimas yra teisybės laimėjimas 
tarptautinėje politikoj... Didžiausia tautai ne
laimė — tai jos teritorijos anskaldymas ir 
pavedimas skirtingų kultūrų įtakai. Su Klai
pėdos krašto lietuviais mes negalėjome susi
kalbėt ir susiprast dėl to, kad ta mūsų tau
tos dalis septynis šimtus Yuetų gyveno skir
tingų gyvenimą ir per tai nacionalifekai iš
sigimė.

Kas Daugiau Uždirba, 
Daugiau Pirks

KAUNAS (E) — Vilniaus 
paskolai realizuoti imamas pa 
grindų dėsnys, kad kas dau
giau uždirba, tas daugiau tu
rės ir paskolos lakštų pirkti. 
Valstybės tarnautojai bus pa 
raginti įsigyti lakštų už šu
lnių, kuri sudaro nuo 14 iki 
150 nuošimčių mėnesinės bru
tto algos. Panašiu principu 
bus paragintos ir laisvosios 
profesijos, bei kiti darbo pa
jamų mokesčių mokėtojai, ne
judamų turtų miestuose savi
ninkai, prekybininkai ir pra
monininkai. Paskola galima į- 
sigyti nuo lapkričio mėn. pra
džios. « >

Išleis Vilniečiams6 .-r . f
KAUNAS (E) — Visuome

nė jau aukavo per Lietuvos 
Moterų Tarybos lietuviškoms 
knygoms rinkti komisijų apie 
2650 egzpl. įvairių vertingų 
lietuviškų knygų ir daug gra
žių komplektų žurnalų Vil
niaus krašto lietuviams. — 
Spaudos Fondas rengiasi iš
leisti naujų, prieinamų visuo
menei, Vilniaus albumų. 1923 
m. išleistasis kad ir brangus 
buvo, bet jau išparduotas. Be 
to Spaudos Fondas išleido 10,- 
000 Lietuvos valstybinių žen
klelių — Vyčių ir keletu tūk
stančių gražių sveikinimų vil
niečiams su Vyties ženklu, 
Respublikos Prezidento atvai
zdu ir Vilniaus herbu (ketu
rių spalvų).

skambėjo varpai, į kurių ga
lingų chorų įsiliejo ir brolių 
amerikiečių aukotasis Lietu
vai Laisvės Varpas, kurs, be
je, greičiausioj ateityje bus 
iškilmingai perkeltas į Kated
ros bokštų aųižinojoj sostinėj 
Vilniuje, ir idtiio džiugus ska
mbėjimas buvo perduotas ra
dijo bangomis iš Kauno į Vil
nių tų valandų, kada Laisvės 
gatvės aikštėje Vilniuje spa
lių 28 d. sostinės gyventojų 
minios be tautybės ir kitų ski
rtumų entuziastingai sveikino 
kų tik įžengusių Lietuvos ka
riuomenę.

Vilnius, belaukdamas nesu
laukdamas Lietuvos kariuome 
nės, jau gera savaitė kaip 
buvo pasistatęs visose • svar
besnėse gatvėse iškilmingus 
vartus, papuoštus vainikais ir 
laukimo bei sveikinimo šū

. , , .. . .. . i Olandijos laivas Simon Bolivar, kuris užėjęs ant minos Anglijos pakraščiuose, nuskendo
on’ų a cnus. Įzygiavimo panerjarn«ų ; ifirn duona ir 140 crvvvbiu. Laivas niaukė j Vakarų imli.ias. (Acme telepli.) 

dienų visas miestas pasipuošė' 
tokia gausybe tautinių lietu
viškų vėliavų, kokia ir laiki
noji sostinė Kaunas nevisuo 
met pajėgdavo pasirodyti.
“Vilniaus gyventojai sveikina 
Lietuvos karįuomenę”, did 
žiausias tranšparentas . puošė 
didžiuosius iškilmių vartus, 
pastatytus J^aisvės gatvės 
(buv. Jurgio, vėliau Aiidkevi- 
čiaus) pradžioje prie Katedros 
aikštės. “Mip'sto Gedyminn 
wita Armiję Litewskų” kabė-, 
jo didžiulis plakatas skersai'
Vilniaus gatvės. Panašių svei-j 
kinimo šūkių (buvo prie mies-i 
to geležinkelio stoties, prie' 
visų gatvių, kuriomis buvo 
laukiama įžengiant kariuome 
nę ir pačiame miesto centre 
Taip pat iškilmingi vartai bu
vo pastatyti prie b,iv. deniar 
kacijos linijosj kur mūsų ka

šūkį buvo išmokę visi vilnie
čiai, ir tie, kurie šiaip lietu
vių kalbų ligi Šiol n. nemanė 
interesuotis.

Lietuvių, vietinių lenkų, ba- 
ltgudžių, žydų ir totorių tau-

Visa pasaulio didybe nega
li susilyginti su gero draugo 
vertybe. Voltaire
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Į Harwich miesto (Anglijoj) ligoninę atgabenti pirmieji sužeistieji keleiviai nuskandin 
to Olandijos laivo Simon Bolivar. Britų cenzūros leista ši nuotrauka iš Londono radio at
siųsta į Ameriką. (Acme radiophoto)
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AKMENYS TULŽIES 

PŪSLĖJE

Priežastys vedančios prie 
atsiradimo akmenų tulžies pū
slėje ir jos takuose yra: 1) 
kroniškas tulžies pūslės įde
gimas, kurį iššaukia bakteri-1 
jos. 2) Tulžies sutirštėjima'Sj 
— kas trukdo tulžies pūslės! 
normalų išsituštinimų, gi už
laikymas tulžies ilgesniam lai
kui pūslėje, duoda progos už- 
si mėgsti akmens branduoliui. 
3) Padaugėjimais medžiagos 
vadinsimos cbalesterol krau- 
juje. Ši medžiaga žymiai pa
sidaugina pas nėščias moteris. 
Užtat, moterys, susilaukusios 
rieno ar daugiau kūdikių y- 
ra labiau linkusios prie šios 
ligos. Nenuostabu todėl, kad 
moterys kenčia nuo šios ligos 
daugiau negu vyrai. Iš 100 
tokių ligonių moterų rasime 
75, o vyrų — 25. Dėvėjimas 
korsetų, vidurių nukritimas, 
mankštos stoka, valgymas dau 
giau negu reikia, užkietėję vi
duriai taiipgi duoda progos

įdegimas, galįs privesti prie 
pūslės trūkimo.

Jeigu akmuo užkliūva toje 
vietoje, kur tulžies ir kepenų 
dūdelės 'susijungia, be stai
gaus ir begaliniai aštraus 
skausmo ir kitų jau minėtų 
simptomų, ligonį aptraukia 
gelta.

Akmenų atsiradimas ir pa- 
sispendimas bendroje tulžies 
dūdoje (eommon bile duct) 
gali dalinai arba visiškai už
kimšti šių dūdų. Tada dides
nio laipsnio gelta aptraukia 
ligonį. Ji tęsia'si metus, o net 
ilgiau. Tokių ligonių išmato
se mažiau ar daugiau randa
ma tulžies.

Kad atgauti sveikatų, šios ninkas.’ (Acme telephoto)
rūšies ligoniams anksčiau ar----------------------------------
vėliau tenka susidurti su ope- 7 E Kl lf I Al 
racija. Jeigu ligonis pasiduo- A u II H L H I 

da operacijai anksčiau, visa- Daug kas padejuoja: Kodėl 
dos yra geriau, nefc yra stip-jjan(jien nėra stebuklų? Jeigu 
resnis. Vėliaus, ligos kamuo-ž.iandien> pa^ak tokių žmonįUj 
jamas nusilpnėja ir tokių pat būtų stebflklų, žmonių tikėji-

DRAUGAS

Amerikos Jungt. Valstybių Aukščiausiojo Teisimo teisėjo Pierce Butler kūnas nešamas religinėms apeigoms į Šv. Mato 
katedrų, Wasbingtone. Abiejose pusėse Aukščiausiojo Teismo teisėjai. Kairėj įpirinasis stovi Hughes, Aukšč. Teismo pirmi-

IR STEBUKLAI Kaip Kristaus daromi' ste- Prof. K. Pakšto

operacija kur kas 
kiau atlaikyti.

... . v. , ... _. Ypatingo dėmesio Teikialikti sios ligos kankiniu. Liga , . ,. . , v, . . . ’ kreipti i burnos svarų, — tin-daugiausiai liečia žmones tarp , . .v._, v. „ karnai prižiūrėti dantis, jei 50 ir 50 metų amžiaus. Bet . ........ , ,. .»e tonsilai įdegti, juos duoti iš
imti. Maisto atžvilgiu patar
tina saugotis Kiaušinių, kepe
nų, inkstų, saldžių pyragaičių, 
riebalų. Valgius reikia gami
nti paprastai, vengiant keps
nių. Vandens gerti ąpie 8 sti
klus į dienų.

Vaistai priskiriama sulig li
gonio amžiaus, svorio, bend
ros sveikatos padėties ir li
gos simptomų. '

yra sun-

nei jaunesnio nei senesnio akn- 
žiau's žmonės nėra liuosi.

Akmenų tulžies pūslėje gali 
būt tik vienas arba net šim
tas kitas.

Ligonio nusiskundimas yra 
įvairus, atsižiūrint kurioje vie 
toje ir kokioje padėty randa
si akmenys.

Kuomet akmenys yra tulžies
pūslėje, ligonis dažniau’siai __ _____  __
skundžiasi jaučiu sunkom, ir J NeJiks Nej Vieno 

pilnumų po krutinę, ypač poi
valgiui tenka jausti vidurių 
pūtimų jr nemalonumų, kurs KAUNAS (E) — Tikimasi, 
palengvėja riangėjant arba nu, kaj nelik's nė vieno lietuvio

Lietuvio

mas būtų daug stipresnis.

Tiesų pasakius, šiandien 
stebuklai nėra reikalingi. Ti
kėjimui išsiaiškinti turime 
Šventųjf Raštų, Bažnyčios mo
kslų, Bažnyčios istorijų. Bet 
ir mūsų dienomis pakankamai 
daug stebuklų įvyksta. Jeigu 
reiktų surašyti visus stebūk-i 
lūs, įvykusius per paskuti
niuosius 10 metų, reiktų pa
rašyti labai storų knygų. Pa
imkime tik vienų pavyzdį iš 
1937 metų.

20 metų amžiaus protestan-

Liurde yra sudarytas tam 
tikras gydytojų biuras, į kurį 
įeina ir netikinčių gydytojų. 
Gydytojų biuras 40 metų lai
kotarpy užregistravo virš 
3,300 tokių stebuklų, Įvykusių 
Liurde.

Ir šiomis dienomis įvyksta 
•ženklų ir stebūklų. “Kas turi 
ausis klausyti, teklauso!” 
Mato 13,9). Kas turi akis, te
mato!

Kas nori stebūklų, jų ir 
šiandien gali pamatyti. Bet 
protingiems žmonėms stebūk
lų ieškoti nereikia. “Palai
minti, kurie nematė ir tikėjo” 
(Jono 20, 29). Jėzus Kristus 
mums nėra davęs tokio įsaky-

būklai ne visus žmones atve 
dė į tikėjimų, taip ir dabar į- 
vykstų stebūklai ne visus žmo
nes į tikėjimų atveda. Tikėji
mui reikia doro gyvenimo. 
Kam sunku tikėti, tas tegul 
savo tikėjimo tvirtumu ne ste- 

i būklų ieško, bet tegul savo 
gyvenimų padaro doresnį. Kai 
doresnis gyvenimas sutvir
tins tikėjimų, tada nereikės ir 
stebūklų ieškoti.

TTmm. J. Stankevičius

Prakalbų Maršrutas
Lapkričio 26 d. numatomos 

prakalbos East St. Louis, UL 
ir po jų gal būt pavyks su
ruošti prakalbas Springfiel4 
III. ir Kansas City.

karus, apimąs, daugelį klūbų 
ir organizacijų visuose did
žiuose Kanados miestuose.

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

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

Nebūk greitas pykti, nea 
rūstybė ilsisi paikojo antyje

Iš svetimos nugaros gali 
ir platų diržų rėšti, o prie sa
vos bijo ir peilį prikišti.

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

— Astronomai apskaičiuoja, 
kad karščiausias dangaus kū
nas yra žvaigždė Gamma, ku
rios temperatūra siekianti net 
400,000 laipsnių karščio (!). 
Mūsų saulutės temperatūra 
siekia tik apie 6000 laipsnių 
karščio.

sivėmus, visai pranyksta lai
kinai. Šis nemalonulmas gali 
tęstis vienų kitų dešimtmetį 
ir ’savo aukų daug pavarginti, 
nukamuoti. Šiuos ligonius vi
sad vargina kieti viduriai.

Bet kuomet akmenys pasi- 
liuosuoja ir įeina į tulžies iš
tekėjimo dūdelę vadinių Cys- 
tic duct, tada ligonis pergy
vena labai didelio laipsnio 
skausmų, nuo kurio net nu
alpsta. Iš tiesiosios priešakinės 
pusės veriantis kaip striela 
skausmas pereina link tiesio
jo peties ir nugaros. Ligonį 
apima karštis, jis vemia, pra- 

’kaitnoja. Ši kankynė gali tęs
tis keletu valandų arba visų 
eilę dienų.

Tulžies dūdelei užsikimšus, 
gali kilti ūmas tulžies pūslės

ne tik Lietuvoje, bet ir už
sieniuose bei užjūriuose, kurs 
tuo ar kitu būdu neprisidės 
prie pareigos Vilniui. Tikra
sis kelias lietuvių tautiniam 
susipratimui ir Vilniaus mei
lei parodyti yra vyriausybės 
išleistoji Vilniaus paskola, kn 
rios lakštus jau galima užsi
sakyti. “Lietuvos Aidas” ra
šo, kad būtų visai natūralu 
ir teisinga, per atstovybes ii 
konsulatus, ar užsieniuose vei 
kiančias Lietuvos piliečių or 
ganizacijas paraginti ten gy- 
venenčius Lietuvos piliečius 
pagal savo išgales prisidėti 
prie sėkmingo “Vilniaus pas
kolos” realizavimo. Nes “kie
kvienas Lietuvos pilietis, kur 
;jis begyventų, turi jausti, kad

tas G. Bristen susirgo kaulo į mo, kad būtinai turėtume pa 
sųnarių džiova. Pradžioje 
kaulas pradėjo gesti dešine
sės kojos sųnariuose, bet grei
tai apėmė strėnas ir nugar
kaulį. Ligonio sveikata grei
tai bloigėjo. Gydytojai, ligonį 
gerai ištyrę, pareiškė, kad nė
ra jokios vilties pasveikti. Li
gonio kūne atsivėrė žaizdos.
Gydytojams nieko nepada
rant, ligonis T937 m. rugsėjo 
mėnesį atvyko į Liurdų. Duo
dant Švenčiausiu Sakremen- 
tu palaiminimų, ligonis staiga 
pasijuto sveikas. Ištisa gydy
tojų eilė po to tikrino ligonį 
ir nerado jokių ligos pėdsakų.
G. Bristen, tuoj po išgijimo, 
perėjo į katalikų tikėjimų ir 
ten pat priėmė Komunijų. Iš
kilmėse dalyvavo ir daugybė 
kitų ligonių.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 

GREITAI PALENGVINAMI

NekentSkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 

. , mentas ūmai suteikia laukiamą pamatyti stebuklų, Dieviškasis lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
_ . i kačių iau išparduota. Todėl neati-Mokytojas is mūsų reikalauja I dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 

i-i -•• I Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain-tl’k tikėjimo. Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Vėliau numatomos prakalbos:
Gruodžio ir sausio mėn. 

prof. K. Pakštas sakys eilę 
prakalbų įvairiuose amerikie
čių klūbuose Arkansas, Loui- 
siana, Texas valstybėse.

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

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

Nuo kovo 15 d. numatomas 
didelis prakalbų maršrutas iš
ilgai Kanadą nuo Rytų į Va

SKELBKITES “DRAUGE’

Reaches decay-ridden “Blind Spots” 
that ordinary pastas, powders . . . 

even water . . . may not enter
It’s here! The most deUK^tfully different 
tooth pašte you ever heard of Vi hen saliva 
and brush touch the N E W formula Listerine 
Tooth Pašte, supercharged tvith Luster- 
Foam detergent. it instantly springs into 
an amazing “bubble bath“ that makes your 
mouth tingle with life. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrices may never even have reached. Cleans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98 % of decay starts.

Get the big 25V tube, or better štili, the 
double-size 4(M tube containing more than 
W pound of tooth pašte. At any drug coun
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

THI N£W FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

sėmis, bet reikia savo valsty
bei atlikti ir pareigų, ypatin
gai tais momentais, kada val

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.

$1,500.00 Dcvanu Kontestininkams
Lapkričio 19 d. pradedamas "Draugo” skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj "Draugas” 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 lietuviai, 

šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal. 

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla 

tinimo vajaus kontestininkus.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

"Draugo” administratorius

OHJOYT
What • joy to get reiief from a cough due to 
a cold. Get it with Smith Bros. Cough Drops.
Black or Menthol, 5 f. Both tasre deiicious.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) taisės the resistaoce of 

mucous membranes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist- r

Naujausios Lietuviškus Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pataisvta 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 Giovanni Papini; 

vertė Vetusius ......................... .  ..............................................$0.50
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

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

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

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

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

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

MARK

stybei visų jos piliečių para- 
nepakanka naudotis vien tei-ma yra reikalinga”.

įteikta peticija teismas greičiausiai atskirs iT paves kuriai nors prieglaudai auginti šias 
trynukes; La Verne, La Vonne ir Laura Stilman’iutes. Jų tėvai jau turi aštuonis vaikus 
ir sakoma, nebeišgali daugiau auginti. (Acme telephoto)

nnre is due to Vitamin A defic'encv.

W0M ENF
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT Medical Tęst* Imat WHY Faaiaas Lydia L FMkM't VaptiMfl Com- 
rrrO Naa Brrr Httyat Waak, RhMrhr, Narvaus Wormr Far Om Hali A Cnduyl
If you feel tired out, limp, liatless, 
moody, depreaaed—if your netvrs 
•re conetantly on edge and you'ra 
lotiną your boy frienda to more Rt- 
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OF IT! No man likęs a dūli, tired, 
eranky woman

AU you may need ia a good rellable 
tonic. If ao try famoua Lydia B. 
Pinkham’s Vegetable Compound. 
Let it atimulate gastric juicea to help 
digeat and aasitnilate more whole-

some food which your body uaea 
dirtetly for energy—to help build 
up more phyairal reaiatance and thus 
help calm jittery nerves, leaaen fe- 
mate functlonal diatreas and give you 
joyful bubbling energy that ls re- 
fleeted thruout your arhole being.

Over 1,000,000 women have re-

Pirted marvelout beneflta from 
inkham'a Compound. Reaulte 
should doliįh t you I Telephone your 

druggist right now for a bottle.

L

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
—-------- ...

Gražiai Paminėta | ku*tls “Nepatiko vištiena’
Tnkili^inc tiek Priiuokino publikų, kad
» * ir dabar dar vis 'kalbama a-

M. S. 2 kp. ilga’, ir stropiai pie jį. Izišime dalyvavo: Mas-
■rengėsi prie paminėju ;o sa\o 
25 m. gyvavimo sukakties.

Lapkr. 12 d., 7:31) vai. mi
šiose beveik vkes narės, pasi- 

.. puošusios sidabro lapeliu'.s ė- 
jo prie Dievo stalo. Uerb. kle- 

_.bonas J. Vaičūnas pisakė tom
. iškilmėm pritaikinta pamoki.-j
P !

Vakare parap. salėje jubi-
- liejinis bankietus kuo puikiau 

šiai pasisekė. Mabau buvo 
matyti pilnų'.salę nepaprastai

"“gražios publikos, taipgi JiJe- 
._lę reprezentaciją, sų-giečių iŠ 

~ Chicago. Tas rjtL, kad 2 kp
su Visom -santaikoje gražiai 
sugyvena.

Pirmiausiai pe.puošttos gZ
; vų gėlių krosniais: Daužvar
■ dienė ir M. S. organizatorė A.
■ Nausėdienė. Po to, sidabro gė- 
Z lėni pasipuoš':sios įėjo 2 kp. 
Z narės, išbuvusios kuopoje nuo 
Z 20-ties' iki 25 m., būtent: Au-
- gu'stina Šatkienė, Kot. Laz-
- dauskienė, Marijum Anūrula- 
; vieienė, B. Pa'.ubinskivnė, Mo-

nika Lukausk’.e.nė, A. Janso-
Z nienė, O. Maskolaitienė, J. 
Z Balčienė ir E. Siriūnienė; pa-
- starosios dvi, dė. svarbių prie 
’ žasčių, bankiete nedalyvavo.

kolaitienė, Maskolaitis, B. Pe- 
travičienė ir A. Sali ūkas. B. 
Petravieienė ypačiai gerai at
vaidino tipišką Lietuvos kai
mietę.

Bankietui pridavė gero ti
po atsi lankymas gerb. kons. 
P. Daužvardžio su žhnona, a- 
bu įdomiai kalbėjo, ypač vie
šnia, kuri savo kalboje turė
jo daug sveiko jumoro, kas 
žmonėm labai patiko. Nuo 2 
kp. kalbėjo A. šatkienė, pa
brėždama, kad bėgyje 25 m. 
darbuotės 2 kp. stipriai laikė
si jai nustatytų pamatų, dirb
dama tautai ir bažnyčiai. *‘M. 
D.” red. S. Sakalienė malo
niai sveikino 2 kp. ir jos vei
kėjas, linkėdama viso gero. 
Be to, kalbėjo: d r. A. Bukaus
kas, kun. A. Baltutis, dr. S. 
Slakis, A. Nausėdienė, 11. Sta
tkienė, A. Poškienė, gerb. kuų. 
J. Vaičūnas. Bankietui suma
niai vadovavo pirm. K. Sriu
bienė. Pažymėtina, kad šio 
vakaro kom. susidėjo iš nese
niai įsirašiusių narių, būtent: 
B. Jakaitienės, 11. Šatkienė's, 
B. Ttfinavičienės, M. Daunie
nės su pirm. K. Sriubiene prie
šakyje. Tai buvo gražus se-

Britų kreiseris Caradoc šiomis dienomis buvo 'sustojęs San Diego, Calif., uoste. Pasiėmęs 
kuro vėl greit uostą apleido. (Acme telephoto)

šį taip svarbų pradinį vaiku
čių skyrių, mums nereikės lei
sti juos j viešų mokyklų, ku
rioj negali išmokt šių taip 
svarbių ir gyvenimui reika
lingų dalykų.

Mokyklos Motinų Rėmėjų i- 
niciatyva šis darželis įkurtas 
Jos nemažai darbo pridėjo. 
Dabar kviečia tėvelius, kurie 
turite vaikučius keturių ir pu
sės metų, ar vyresnius, atvesti 
į šį darželį (kindergarden).

Kotrina Simonaitis

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yards SKA
VALANDOS: Nuo ll iki IR,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 Ir 7 iU k 

Šveutadieniau; II iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CiURURGAA

ir akiniua pritaiko
3343 S. Halsted Street

KAS GIRDĖT CHICAGOIE

Taipgi turėjome garbės ture- nesniųjų veikėjų pavadavi- 
ti su mumis 2-ros kp. organi-_ mas. Tas irgi parodė jų kom- 
zatorę ir pirmutinę veikėją
Veroniką Raulinaitienę iš

petentiškunią surengime taip 
šaunaus bankieto, kuris ilgai i

Svečiuose Pas 
Nausėdus

Yar pasaulyje žmonių, ku
rie vien žiūri, kad kitą užgau
tų, jam pavydi kada sekasi 
gerai bile kuomi jis užsiima, 
apteršia jo vardą nors ir bū
tų nekalčiausias, atranda vi
sokių nereikalingų kalbų ii 
dėl ko ?

Yra ir pasaulyje žmonių, 
kurie niekuomet nemato jokio 
blogo kitame, jam padeda vi
suose dalykuose, taip gerais 
laikais, taip ir bėdoje neaplei
džia, bet dar labiau bėga į

sta visą tą, kurį jis apsiima 
• nuveikti; nieku, nei žodžiu nei 
j darbu jo neužgauna ir dėl ko? 
i Dėl to, kad pirmasis toks 

žmogus yra priešas, o antra
sis tikriausias draugas.

Tokių antrųjų draugių su
sirinko daug iš Moterų Są
jungos ir Akademijos Rėmė
jų Draugijos, pas Nausėdas 
lapkričio 11 dieną paminėti 
Nausėdų vedybinio gyveninio 
sukaktį ir Nausėdienės 20 me
tų darbuotės rėmėjose.

Sios tikriausios Nausėdie
nės draugės tikrai įvertina 
ir pripažįsta jos nuveiktus

Mažų Vaikučių 
Darželis

MARŲUETTE PARK. - 
Gilinimo Panelės Šv. parapijos 
mokykloje yra mažučių vaiku
čių darželis. Mokinių iki šiol 
yra 22. Sesuo M. Teodora juos 
mokina įvairių žaidimų ir dai 
nelių lietuviškai ir angliškai. 
Be dainelių taip pat patraukia 
noro ir prie mokslo. Jauni 
vaikučiai anksti išmoksta tva
rkos, apsiėjimo, taip pat jau
ni išmoksta Dievulį garbint ir 
mylėt.

Turėdami savo mokykloje

Dideli Paukščiai
NORTH SIDE. — Lapkri

čio 21 ir 22 dienomis, šv. My
kolo parapijos salėj bus daug 
įvairių paukščių laimėjimui 
Kviečiami visi atsilankyti ir 
pasiimti po kalakutų, arba 
bekonų. Rap.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais .^1 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 E •*. 
3147 S. Halsted SL, Chicagt 

Pirmadieniais, Trečiadieniais k 
Seitadienisis 

Valandos: 3—§ P. M.

pagalbą, įvertina ir pripažį-darbus, o Dievas žino jų yra

Grand Rapids, Mieli. Visoms 
buvo įteiktos dovanos. 

Vakarienė Pilkio restorano

pasiliks atmintyje.

Šv. Grigaliaus Choro 
- pagaminta buvo gardi. Pasi- yakaras 

Z- sotinus prasidėjo

A s‘ Svarbu Namų 
Savininkams

daug.
Linksma ir smagu yra vie-

UETUV1AJ DAKTARAI

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 pagai sutartį.

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

TeL OANal 5969

OR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* j 

2155 VVest Cermak Road"
OFISO VALANDOS:

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

OR. F. G. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
21Ū8 W. CERMAK BOAD 

Ofiso teL Canal 234b
Otiso VaL 2—4 ir 7—P

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal suta/ J.
Ofiso telefonas PROspcit 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

prograuia,
~ kuri, nors ilgokai užsitęsė, vis 
£Z gi nebuvo nuobodi. K. Sabo- 

nio dainavimą publika sutiko 
entuziastiškai; įšauktas paka- 

— rtoti. Vietos dain. A. James, 
į taipgi Dievo apdovanotas gra 
“ žiu balsu, padainavo tris dai-
a»
<Z neles. Mondeikos mergaičių 
> trio, susidedantis iš F. ir A.
“ Jurgelaičių ir S. GerdvUaitės 
Z- išėjo nepaprastai gerai. West 
~ Side Panevėžiečių choras, va- 
C dovaujant Brazaičiui, sutarti- 
ZZ nai padainavo keletą daine

lių, viena iš jų pritaikintą Kas tas do paukštis, 
2 kp. jubiliejaus proga. Vei- savo plunksnų nepaneša.

Choras nutarė surengti šo
kių vakarą. Komisijon išrin
kta: Bernice Armalas, Helen 
Armalas, Frances Jurgėla, Ju
lia Mitkus, Aldona Norkus, 
Angelą Pauža ir Helen Va
lančius. Vakaras įvyks vasa
rio 3 d., 1940 m. Komisija ža
da smarkiai dirbti ir sureng
ti ką nepaprasto. Vėliau pa
skelbsim, kas bu's nutarta. 
Tadgi tėmykite “Draugą”.

Choristė

kad

Šiomis dienomis sugriuvo tarptautinis tiltas per Rio 'Gran
de upę. Tiltus jungė Amerikos Jungt. Valstybes su Meksika 
(prie McAHen, Tex., ir Revnose, Mexico). Katastrofos metu 
per tiltų pasitaikė važiuoti keliems autotnobiliams. Vienas 
žmonių žuvo ir keliolika sužeista. (Acme telephoto)

šėti pas Nausėdus. Ten rasi 
susirinkusius visuomet su šy- 

Parajpijos Namų Savininkų psena akyse, daina lūpose, li- 
Klūbo susirinkimas įvyks lap- nksmai šnekačLaojant, sma-
kričio 21 d., 8 vai. vak., par. 
svetainėj. Šis susirinkimas bus 
įvairesnis už kitus. Vandens 
komisijonierius Ed. Mikutis 
praneša, kad šiame susirinki
me dalyvaus vandens departa
mento viršininkas F. Broz. 
Tad ateikit visi, ypač kurie 
turite skundus, arba klausi
mus.

Ši organizacija yra veik
liausia Cieeroje. Visuomet da
rbuojas lietuvių ir 'kolonijos 
gerovei.

A. F. Pocius, klūbo koresp.
i

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4

į VALGIŲ GAMINIMAS 
ffl

;NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS
t Didelė 223 puslapių knyga
* su naujausiais receptais į 

vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii

;I preservų darymai, paukš 
dienos kepimui ar virimui, 
; daržovių ir vaisių užlaiky- 
’mai, ir tt. Taipgi yra vi
• šokių naudingų patarimų 
; šeimininkėms.

!' Šią knygą galima gauti par p«4- 
otą arba rattineja:

KAINA SU PERSIUNTIMU

fiae
raitihub

$1.00
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Ave.
CHICAOO, ILL.

♦ nu

giai praleidžiant laiką. Jokių 
negerumų niekuomet neprisi
menama, nes tos draugės jų 
nepripažįsta ir jų nežino.

Gerai, labai gerai yra būti 
Nausėdų namuose; o jiems lai
mės, sveikatos, gero pasiseki
mo ir ilgiausių, laimingiausių 
metų ir visuomet darbuotis.

Rūta

FOR DEUCIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers ... and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice tbe smart 
new circle-dot design on tbe 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in. •

TEL. YARDS 5667

DR. FRANK G. KWINN
IKVIIAJINSKAS)

GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

_________ ir Pagal Sutarti._________

“ DR. P. J. BEINAR
(BE1NARAC8KA8J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wenlworth 1612.

Res. - Yards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

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

2-tros luboa
CHICAGO, ILL 
Tel. MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. V

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryt*

telefonai HEMIock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte

St-8 yaL vakare- 
TrėČiadieuais ir Sekmadieniais

Susitarius.

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

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

ALEX ALESAUSKAS &
Wholesale Furniture Co.

634-3 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
Dividendai ant padėti, pinigų iSmoknmi Vas. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $6,000 
per Fed rai Savings an<1 Ixjan Insunuicc Corp., Wa«lilngton, O. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto Iki S ▼. v. 
Pirmadienį, Ketvirtadienį Ir Šeštadienį nuo 9 v. ryto iki S v. ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building 8č Loan Association

Joscpli F. Gribauskas. fiec'y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TaL GROvehiU 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7-9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitaria

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PMY8I0IAN and 8URGBOI

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutarti. 

Offlca TaL TARds 4787 
Vanų TaL PRO^ert IBM

Cal OAMal <181

DR. BIEŽIS
GYDTT0JA8 IR O&IRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. g.

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnblic 7868

Offioe Phone Res aad Offiee
PROapect 1088 8159 S. Leavitt St
Vai: SA pp. ir 7-9 vat CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAB)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2463 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Hekmadieptaia

oa«al tetarti

TeL Y A B-d S 5981
Rea.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VIRdnia 0086 
Rezidencijos tel BEVerly 8844

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideaeua
8930 So. Claremont Ava.

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

lai OANal 0257
Rea TeL PROspeet 6669

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare 

TaL YARds 2846

DR. C. Z. VEŽKIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pa^al «utarti

DR. V. L SIEDLINSKI
DAITMTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette MM

Antradieniais, Ketvirtadieniais U 
Penktedieaiait

4631 So. Ashland Ave.
Tai YARds 0994

Pirmadieniam, Trečiadieniais i»
•aUeitieeiaia.

I
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Žinių - Žinelės
BRIGHTON PARK. — Jo

kanto laidotuvės neišeina žino 
nėms iš galvos. “Kam man 
buvo ten lysti”, sako vienas: 
“kalbėtojas tik išjuokė atvy
kusius katalikus”.

— “Kaip gi ten buvo’/, — 
klausia vieno “Dr.” Raporte
ris.

— “Matai, katalikų buvo 
daug, o bepoteriij — tik sau
jelė.

Jų kalbėtojas džiaugėsi su
gavęs į nešventintų vietų mi
rusį katalikų. Kad būtų links
miau, pavedė velionies krikš
to dukrelei ir sūnui užgroti 
rekordų. Brolis Jonas atsisto
jo pas kapų, pradėjo atsipra
šinėti įžeistų žmonių, saky
damas, kad “Unes nešam to'kį, 
kaip tas kalbėtojas nupasako
jo”. Bet anas nelaukė, atrėžė: 
“tu neturi teisės čia kalbėti”. 
Brolis verkė prie brolio kapo. 
Visiems pasidarė nei šis, nei 
tas. Nei mirusiam pagarbos, 
nei gyviems suraminimo, nei 
Dievui garbės.

Biznierius Nikodemas su 

Napoleonu ipakiskaitė “Drau
ge” tilpusius į jų klausimus 
atsakymus, susimąstė ir pasi
darė sukalbesni: jiedu per 30 
metų neskaitę gerų raštų. Ro
dos, žada užsukti ir į Misijas 
pamokslų pasiklausyti.

Biznieriai Rap. ir Zofija, 
4554 S. Rockwell St., minėjo 
savo 25 metų vedybinio lai
mingo gyvenimo sukaktį. 
Dukterys ir žentas apdovano
jo juos gražiomis dovanomis.

Rap.

Graži Parapijos 
Globėjos Šventė

AVEST SIDE. — Praeitų 

sekmadienį Aušros Vartų pa
rapija įspūdingomis pamaldo
mis ir procesija paminėjo glo
bėjos šventę. Pamaldos įvyko 
3 vai. popiet dalyvaujant dau 
geliui kunigų ir žmonių. Per 
procesijų giedojo parapijos, 
choras ir mokyklos vaikučiai 
pakaitomis. Pamuldos baigtos 
Te Deum Laudamus, per ku
rį suteiktas palaiminimas Šv. 
Sakramentu.

Po pa'maldų, parapijos sa
lėj įvyko prof. K. Pakšto pa
skaita apie Vilnių. Gerb. pre
legentas plačiai nupiešė Vil
niaus 'svarbų Lietuvai, taip 
pat jo didelę reikšmę moks
lui, menui ir tt. Paraginus 
neatsilikti nuo plačiosios lie
tuvių visuomenės šelpimo su
vargusių vilniečių, susirinku
sieji suaukojo $20.15. Aukojo 
sekantieji: po $2.00 — J. Bra
zaitis ir U. Maženienė, po 
$1.00 — A. Budria, J. Vilkas, 
Jg Benešiūnas, M. Balčiūnie
nė, kun. K. Matulaitis, A 
Krotkaitė, Idelf. Ūrbona vi
čius ir O. Judikienė. Kiti au
kojo smulkesniais.

Aukos įteiktos Federacijos 
centrui, kuris tuojau pasiuntė 
į Lietuvų. Rap.

RADIO
SKAMBĖS NAUJOS GADY

NĖS CHORO DAINOS, * 

SMAGI MUZIKA, PRANE

ŠIMAI, PATARIMAI IR 

KITOS ĮVAIRYBĖS

lš šios žinutės untgalvio 
kiekvienas radio klausytojas 
galės pastebėti, kad šiandie, 
antradienį, 7 valandų vakare, 
tikrai apsimokės atsisėsti prie 
radio ir išklausyti Peoples re
guliarūs programos iš stoties 
WGES, nos programa bus la
bai graži ir įdomi. Naujosios 
Gadynės choras, vadovaujant 
J. Steponavičiui, padainuos o- 
peretiškų ir liaudies dainų. 
Be to, bus svarbu išgirsti nau
dingus patarimus ir praneši
mus, o tas viskas bus sujung
ta su rinktine ir Smagia mu
zika. Prie to, bus ir kitokių 
įdomybių. Taigi reikia nepa
miršti pasiklausyti.

Rap. XXX

“PASIUNTINIO” RADIO 

PROGRAMA BUS IŠ 

WSBC STOTIES

Šį vakarų, 8:45 vai., eis gra
ži “Pasiuntinio” radio prog
rama iš WSBC stoties. Bus 
dainų, muzikos ir įdomių pra
nešimų. Prašoma pasiklausy
ti. SSS

negu kada nors kus turėjo 
surinkęs. Jokis asmuo ar or
ganizacija dar nėra sudariu
si Amerikos lietuvių statisti
kos. Antra, jokia dar organi
zacija nebuvo dar atkreipusi 
dėmėsiu ir. reikalų patarpinin
kauti suvesti apsileidusius gi
minaičius vienus su kitais, su
rasti dingusius. Pasaulinio ka
ro veteranams gauti jiems pri
klausomų atlyginimų arba pa
šalpų jų gyvenimo priespaudo- 
se, ypač tiems kurie gyvena 
Lietuvoje”.

Padėkojęs New City Furni
ture kompanijai, kurios dėka 
bus leidžiamos šios progra
mos, padėkojęs programos da
lyvėms ir dalyviams, apie šio- 
programos anauncerę prabilo-

“Chicagon atvykęs prof. Ži 
levičiu's pasakė: “Kad mes 
Rytuose turėtumėm tokių pui
kių darbuotojų, kaip jūs tu
rite Chicagoje”. O toji dar 
buotoja, kuri vedė “P.” ra
dio programas iš WGES sto
ties, kurios uolumas man daug 
lengvina mano darbuose, ku
rios pranešimais jūs irgi gė«

ritės ir jos skambančio balse
lio mėgstate pasiklausyti, yra 
Ieva Lukošiūtė. Ji ir vėl bua 
pranešėja “Pasiuntinio” ra
dio programoms iš šios sto
ties. Nuo dabar jai pavedu 
vadovauti šioms mūsų radio 
programoms ir jumis jų per- 
statau”.

Be to, programoj I. Širvai- 
tė solo padainavo “Animn”, 
o paskui ji su V. Taručiu du
etu “Atskrend Sakalėlis”.

Visų prašoma klausytis 
“Pasiuntinio” radio progra
mos iš šios stoties 'kas antra
dienio vakarų. XX.

Pranešimai
NORTH SIDE. — Federa 

cijos 23 skyr. susirinkimas 
šiandie lapkr. 21 d., 8 vai. 
vak., parapijos 'svetainėje. 
Kviečiami visų draugijų at
stovai atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimų. Valdyha

D. L. K. Vytauto draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, lapkričio 21 d., 7:-

BONTBEGRET
toAsuts Cray tok. Gray tok 

■etas yoa look oM and feel ofe 
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Pranešimas
Marks Credit Krautuvės 

prieš Padėkos Dienų bus at

daros iki JO valandos vakare 

Antradienį ir Trečiadienį.

r į}u\tR&tU)W! Ibi .

DressingĮS Important 
ToThanksgivin^ ■

GAUKIT SAVO 

ŠVENČIŲ 

‘APRĖDALĄ.1

k PRIKIMSTA 

L TAUPYMAIS!

“Pasiuntinio” Radio 
Programa

Lapkr. 14 d., 8:45 vai. va
kare, “Pasiuntinio” radio pro 
grama prasidėjo iš WSBC sto
ties. Programų pradėjo kun. 
S. Draugelis kalba, kurioj 
tarp kitų dalykų, pažymėjo, 
kad:

“Pirmiausia aš pasiėmiau 
sau darbą, kuris aštuonius ka
rtus buvo pradėtas, bet ne
baigtas. Tai stati’sti'kos dar
bas. Jei kas manytų, kad jis 
vis tik buvo kada nors atlik
tas ir paskelbtas, aš galiu pa
reikšti, kad nors mano dar
bas dar nėra baigtas, bet aš 
10 kartų daugiau turiu jau 
surinkęs statistinės medžiagos,

Mo bleaching rsqoirs4 te 
/ eoften the bale wtoa 

CLAIROL- YonU the i 
ee year hair—tosntifnl.

MORL

UBMeemM.]

e

HLKNA H L SS 
(po tėvais Puidokai te)

Mirė lapkr. 19 d., 1939 m., 
6:10 ryto, sulaukus 25 metų 
amžiaus.

trinius Port Arthur, \Visc.
Paliko dideliame nuliūdime . 

vyrų. Juozapų, sūnų Juozapų, 
motinų Teklę Bajorienę, patė
vį Jonų Bajorinų, senukų Jo
nų Mockų, brolį Kazimierų, 
seserį Onų Venslovas, brolienę 
itozaiijų Puidokas ir šeinių, 
tetų ir dėdę Daukšus ir jų 
šeimų, dėdę VValter Mockų, 
dėdę Jeronimų Puidokų, dė
dienę ir jų šeimynų, dėdę 
Adomų Magrockį ir jo šeimų, 
pusbrolį Walter Mockų ir ki
tas gimines. Lietuvoje paliko 
3 totas ir dėdę.

Kūnas pašarvotas 3310 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, lapkr. 24 d. Iš namų 3 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Marijos 
kapines, Rockford, III.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Mo
tina, Patėvis, Senukas, Sesuo, 
Brolis, Broli nė, Dėdės, Tetos 
ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. - 
Mažeika, Yards 1138-9.

KURIS JUMS 

SUTAUPO

#46.85
VISKAS 

Ir Dar Kreditas

J ūsą už tiktai 1

'urfaormedct,' 
ti/usuj BaJciruj

4ECONOM Y and 
SATISFACTION utt 

Doublclėsted!Doub/eAc/įonf ’

BAKING 
fltfV POVVDER

25 ounces for 254 ‘
Full Pack •••■NoSlack Fillind

MILLIONS Of POUND5 HAVE BEEN 
LSLo b V O U K L»C /L R N M L H .

30 vul. vak., Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėj. Su
sirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvinas nurys privalo būti
nai atsilankyti. Turime svar
bių klausinių svarstymui.

P. K., sekr.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų centras rūpestingai 
ruošiasi prie paskutinio įvy
kio šį metų, būtent: lapkri
čio 26 dienų, Šv. Kazimiero 
Akad. auditorijoj, 3 vai. po
piet, bus kortomis ir kauliu
kais lošimas. Gerb. seselės ir 

rėmėjos lauks ir su šypsena 
priims kiekvienų atsibinkusį 
vienuolyno prietelį. Užtikrinu, 
kad visi linksmai praleis sek
madienį. Sesutės dar ir pa

vaišins.
Omega

A. t A.
hhlhn vhrdingapskaitė

Mirė lapkr. 20 d., 1939 m., 
suulukus 2 6 melų amžiaus.

Ūmius Cnicago, 111.
1 aliko. dideliame nuliūdime 

motinėlę Hienų, po tėvais Ba
rauskaitė, patėvį Juozapų Ze 
lems, brolį Stanislovų, dėuę 
Antanų Žutautų ir jo šeimynų,
3 pusseseres: Petronėlę, Ade- 
lų ir Pranciškų, pusbrolį Juo
zapų Žutautų, krikštotėvų Jur- ! 
gį BuIoavu, krikštomotinėię Ag- - 
meškų Litvinienę ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. -

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- ę 
deikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 22 d. Iš koplyčios , 
8 vai. ryto bus atlydėta į Šv. ' 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku- . 
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. I’o pa- ., 
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę. Motina, Patėvis, 
Brolis, Dėdė, Pusseserės, Pus
brolis, Krikštotėvas, Krikšlo- 
inotlna ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, Yards 1741.
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED

š Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki |5000.00 pei = 
“ Federal Savings and Loan Insnranoa Oorp., po United Šutei

prietiora.

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki i:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir fieėtadieniais iŪ 8:0* vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
JOHN PAKEL, Prea.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 į

IIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIinittlIlUIMIHNUUlUHlIUMIHIlIHIlIUIIIIIIIIIIilIlIlIlIlimilllllUI |

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES r 

MINTYS
U angliško vertė

K.un. Ant. 11. Karoliui* 1

Lapkričio 21 Diena
Jei išmoksime atsiminti, iš

moksime užmiršti; jei išmok.* 
sime užmiršti, mes išmoksimo 
ir atsiminti; o jei išmoksime 
ir atsiminti ir užmiršti, mes 

išmoksime suprasti ir mylėti.

URBA O ė lės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- ( 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phoae LATayette 5800

tt.

VALERIJONAS 

LUKOŠIUS

Mirė lapkričio 18 d., 1939
m., 4:00 vai. ryto, sulaukęs 23 
metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime:* 
motinų Veronikų, brolius: Le-. 
onų, kunigų Pranciškų ir VIa-’ 
disiovų, brolienę, seserį Soti- , 
jų, švogerį ir gimines, pažįs- ' 
tarnus ir draugus.

Kūnas pašarvotas 6944 ^o. 
Maplearood Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, > 
lapkričio 32 diena Iš namų, 
8:30 valantix ryto bus atlydėtas: 
į Gimimo Panelės švenčiausios., 
pariptjos bažnyčia, kurioje M 
vyks gedulingos pamaldos už. 
velionio sielų Po pamaldų bus* 
nulydėtas j švento Kazimiero, 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus’ 
gimines, draugus -ges ir pažįs- 
tamus-M dalyvauti šiose lai-i 
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Broliai,
švogeris, Brolienė ir Giminės..

Laidotuvių dir.: Butkus Un- , 
dertaking Co., tel Canal 3161.t

•ABT. IMD. LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1AJ 
KELNER-PRUZIN 

•kibusias Patargavtmu — Moteris patarnauja 
Phoae 9000 M0 W. lbth Ava.

■
lOTuviy 1

t
p

br

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A M P C PATARNAVIMAS AnlDULANbLDiENĄir naktį

D V V A T koplyčios VISOSE I R r\ 1 MIESTO DALYSE

Aotioiiy B. Petkos
6834 So. Western Avė. 

GROvehiU. 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

• Puikiu- kailinius . »»»..•« H
• l’u'kų Medi. Kautą, ■
• 2 llnd. Sukneles. . • U VIMI ■
» Skryltelaitę .........................
* ;$ Voras Kojinb,..........
* PaketbHkų ......................
* Pirštinaites ............... • • • •••“IB

Papr. Parsiduoda ui ■

Sutaupote #46.85 1
Pamųatykltr! Pilnas 
AiitOtna. . . Kailiniai, kuriuo. no-J 
rėja,r! M«l*. Kauta", kuria Jumtt 
r»,kalinu""! 2 aukurlėa p«r»«ln-t 
tl jOaų rūbinę' 3 P«rna kO JI . 

k nių. kūrina loma tikrai ™lka i
į llnana. Rkrybalaltę — PRvrloU-1 I _ pirUtlnaltOa — PTltal-
I kinti! Vlakaa u,. atabėtlnal ».enu» 
■ kaina, tiktai ttt.tt.

MARKS
DH Unesl.-i a v* 
,OV6W Tkti.. THUS S

S. Hahted »♦
IT. lUHlHAt UNT!l .j

U M. Wabu»!>, 4th PI.1654 W. Chicago A ve.47.6 S. AtMestf A ve.3396 26th Sirvst1306 W. Ccrmsi. Road

I

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmynų. Jame 

rasite ViaUnu Metama BaAnyčioe 
Giesmes.

Gleamee ir mualkų patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

Uleido O, L. R, K. Vargoninin
kų Provincija.

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

LIETUVIUKAS

MMOLĖLIS 

Šlovinkim Viešpatį.

MMioe Ir Mtiparal. Lietuviškai 
Ir Lotyniškai, vlaieme Sekmadie
niams ir gventėma, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leldlmaa Parašė Kan. Ad. Saba- 
liaoakaa Stipriai" odos vtršala 
kaina — AU. Reikalaukite U: 
MAUGA-B T^UH. OO. 

2334 So. Oaklby Ata, 
Okioagol Hlinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTOMUS

John F. Eudeikis
•RIIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIRA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYCTTE 0727

H V A I k°p>yči08 visosc** Chicagos dalyse

Klausykite mfleų radio programo Antradienio Ir 
ftrjtadlcnlo rytais JOM valantlų, U WniP stoties (I48A.) 

Rn Povilo Aaltlmicm.

Lachawicz ir Si

S. P. Mažeika

2314 West 23rd Place

I
. Phone CANaI 2515

I Skyrius 42-44 E. 108 St. 

• Phone PULlman 1270

4348 So. California Ąve. 

Phone LAFayctte 3572

3319 Lituanica Avenne 

Phone YARda 1138-1139

Aiitanas M. Phillips
3307 Lituanica Avė. 

Phone YADds 4908

I. J. Znlp
1646 Wcst 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

Albert V. Petkts
4704 S. Westem Ava. 

Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas
3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419
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IŠ “DRAUGO” SUKAKTIES BANKIETO
Dalyvavo virš 300 žmonių.,“Draugas” pasižada didėti 

“Draugo” sukakties mi- iva^rČti.

liejimas atėjo ir praėjo, bet 
jis paliko daug neišdildomų'“ 

gražiu prisiiui-įspūtlžių ir 
rūmų. 

Galutinai savo 30 metu

“Prieš trisdešimt metų
Draugas” gimė vargingose 

apystovase, ..perėjo sunkius 
gyvenimo bandymus, bet iš 
]»at pradžių mėginta tobulėti

sukaktį “Draugas” atšven- ir artėti prie gyvenimo.” — 
tė sekmadienį puošniu ban- pažymėjo savo kalboje redak- 
kietu, kuriame dalyvavo j .torius Šimutis. — “Šiandie, 
pusketvirto šimto žmonių, švęsdami 30 metų sukaktį 
Susirinko visi senieji ir uau-'(Irusiai žiūrim į ateitį ir nuo- 
jieji dienraščo prieteliai ir širdžiai pasižadant “Draugų” 
Chieagos lietuvių šviesuo- tobulinti ir didinti. Susilau- 
menė. [kėni naujų jėgų ir pasitikė

dami mūsosios visuomenės 
Įtarauta, tikimės išauginti vie
nintelį lietuvių katalikų dien
raštį į didžiausį ir gerinusį 
Amerikos lietuvių laikraštį 
Kaip visa tai pavyks, pri
klausys ne vien nuo redakci
jos, bet ir nuo bendradarbių 
ir skaitytojų. Tad į r kvieeia-

jvo: Antanas Pocius, Sylvia
Sabonis-McElroy, Genovaitė 
Locaitytė. Meninę programų 
publika sutiko entuziastingai.

Visų programų sumaniai ir
I sklandžiai vedė dabartinis 
“ Draugo” • administratorius, 
kun. J. Mačiulionis, M.l.C.

Bendras pokylio vaizdas* 
jaukus ir šiltas. Tų gražių 
nuotaikų papildė žymių mfl
sų vadovaujamų asmenų kai 
bos, prisiminimai, žvilgsnis 
į ateitį ir mūsų žavingų me
nininkų išpildyta žavi lietu
viška muzika.

“Draugas” turėtų lankyti 
kiekvieną lietuvių šeimą.

..“Menu dar tuos laikus,” 
kalba D. G. prelatas Krušas, 
— kai ir man teko daug ar
čiau “Draugo” darbuotis, 
kai jo leidimo našta sunkiai 
gulo ant mflsų pečių. Šiandie 
sunkių leidimo naštų paėmė 
Tėvai Marijonai. Tačiau ne
galime mes pamiršti “Drau
go” ir dabar. Jis turi susi
laukti nuoširdžios moralės ir 
materijalės visos dvasiškijos 
ir visos visuomenės paramos.!

me visus į bendrą kultūrinį 
darbų.”

Klausykite ‘tap’ M® P™?™
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

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

Rytoj, lapkričio 21 d. programa dedikuo
jama Aušros Vartų parapijai. Programoj 
dalyvauja Aušros Vartų parapijos daini
ninkai.

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

i taip ir mes šiandie 
Svyruoja pasaulio pagrindai, kultūros kovotojui 
— reikalinga sąmoningą ir
vertingą asmenybią pusiau
svyrai atstatyti.

Taip pareiškė garbus Lie
tuvos svečias, buvęs “Drau
go” redaktorius, prof. K.
Pakštas. “Šiandie, kai griū
va pats kultūrinio pasaulio 
pagrindas, kai lūžta dvasinės 
sąsparos, katalikiškajam pa
sauliui ityn reikalinga tam
priau suglausti savąsias ei

i laisvintų miestų sutinka mi-j darbais tik pasidžiaugti ga
inios beriamos gėlės ir ašaros, lim. Bet negalim gi mes vien

gėles ir

kvojame 
‘ ‘ Drau- 

džiaugsmo aša-

“Draugas” turi lankyti kiek- les, labiau įsąmoninti savuo- 
vienų klebonijų ir kiekvienų sius darbininkus, kad sulai- 
lietuvio šeima. kyti pasaulį nuo chaoso, nuo 

subirėjimo. Negalim ir mes, 
lietuviai, užmerktomis aki
mis praeiti pro pasaulio įvy
kius. Tr mes turim auklėti sa- 

Kartu su savo nuoširdžiais vyje atsparumų ir susiprati- 
linkėjimais “Draugui” augti 'mQ ^tai tam auklėjimo dar- 
ir stiprėti, p. Konsulas l)auž-!puį per 30 metų ir tarnauja 
vardis pareiškė, jog “šiandie, į |)raUgas ’>
kai pasaulyj vyksta politi-1 Sveikindamas “Draugų” 
niai, ekonominiai ir geogra- Lietuvos visos katalikiškosios

Reikalinga tvirta ir ryžtinga 
kultūros darbininką 
kariuomenė.

finiai perversmai, lietuvių 
tauta turi išsiauklėti ryžtingų 
kultūros darbininkų, kurie 
jungtų mūsų jėgas bendra
jam darbui tautos švieses
niam rytojui. “Draugas” per 
30 metų tų darbų varė. Mes 
iš savo pusės galim jam tik 
nuoširdžiai palinkėti ir to
liau tų darbų tęsti ir pasiža
dėti jį remti.”

i?

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

• 24 Hours
Happy Days Ahead (or You
Thlnk of lt—how thla old vrorld 

does make progresą—nov comes a 
prescription whlch ls known to phar- 
macists as Allenru and withln 48 
hours after you start to take this 
fccclft hctlng formula pain, agony and 
Inflammatlon caused by eicess urlo 
ucld has started to depart.
•Allenru does just what this nuties 
naya lt wlll do—lt is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
lug drugstores everywhere for 85 
cents and lf lt doesn't brlng the Joy- 
bub results you ezpect—your money 
whol« heartedlz returned.

Paminėjo 10 Metų
Vedybų Sukaktį

Žinomas Chicagos lietuvių 
visuomenininkas Pranas Či
žauskas su savo žmona Brigy-J 

ta šiomis dienomis minėjo de
šimties metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Ta proga į jų 
butų buvo susirinkęs būrys 
jų draugų — laikraštininkų ir 
visuomenės veikėjų, kuriems 
jubiliatai iškėlė turtingų puo
tų. Per puotų P. ir B. Čižaus- 
kanis palinkėta ilgiausių me
tų ir kuo geriausios sveika
tos. Viešnios moterys jubilia
tams dar įteikė surpryzų.

Buvęs

Kam Kankintis?

GAUKITE

MCSŲ
THERMIO

PERMANENT

WAVE

41Z

ras.” kalba Amerikos Tėvų 
Marijonų provincijolas kun. 
dr. J. Navickas. — “Šiandie 
mums tenka didi garbė, didus 
uždavinys ir atsakomybė 
prieš lietuviškųjų visuomenę, 
prieš visų /.atalikiškųjį pašau 
lį — stovėti “Draugo” leidi
mo priešakyj. Nenusigąstam 
mes tos pareigos ir optimis
tiškai žengiam į skaistesnę 

‘ateitį, į šviesesnį rytojų, nes 
žinom, kml su mumis visa 
katalikiška lietuviškoji visuo

visuomenės vardu nuoširdžiai 
linkiu jam ir toliau tęsti tų 
garbingų ir vertų kultūros 
darbų. Dirbkit, o su jumis 
visa Lietuvos katalikiškoji 
visuomenė.”

I skaistesnę ateitį į švieses
nį rytoją

“Kaip trimnfaliai įžengiau 
čių kariuomenę į savąjį iš-

Dzimdzi-Drimdzi
15 METŲ SUKAKTUVĖS

— Minima —

THANKSGIVING DAY, IAPKR.-NOVEMBER 23
Stevens Hotel - Grand-Ballroom 

Tn,

mene.

Džiaugluos “Draugo” pra 
eitim ir tikiu jo ateitimi.

Pagaliau taria žodį dabar
tinis “Draugo” b-vės pirmi
ninkas kun. Ignas Albavi
čius. “Man, dažniausiai pasi
keičiant su kun. II. Vaičiū
nu, tenka būti “Draugo” 
B-vės pirmininku. Tuo aš di
džiuojuos ir branginu. Per 30 
metų “Draugo” nuveiktais

Programo Pradžia Lygini 6:30 Vai. Vakare
Įžanga: .40 .75 ir $1.10

ftokinms — dvi orkestro^: lietuviškai — GEORGE VICTOR; 
Amerikoniukai — BOB STRONCI ir jo X. B. O. Orkestru.

Pz.s'M.s’ Uikrįečia —

MARGUTIS.

-s

M. J. Kiras
REAL ESTATE

3251 So. Halsted St.
TEL. VICTORY 0 3 9 9

praeitimi gyventi. Svarbu 
ateitis. Ir štai pažvelgę į 
dienraščio praeitį, į pereitus 
ekonominius krizius ir var
gus, negaliu netikėti jo skals 
čia ateitimi. Visuomenės nuo
širdžiai remiamas “Drau
gas” negalės nežengti pir
myn. To aš jam ir linkiu.”

Nuoširdžiai sveikino ir pa
linkėjo skaisčios ateities.

Dr. A. Rakauskas, pareikš
damas, jog kad kaip Ameri
kos piniguose įrašyta: “E 
pluribus unumi” ir “In God 
ve trust,” taip pat galėtų ir 
sau šiuos posakius prisitai- 

!kinti “Draugas,” nes jis yra 
iš daugelio vienas ir tikisi 
Dievu. Todėl ir tnri visuome
nės pasitikėjimų ir paramų.

Daug nuoširdžių minčių pa 
reiškė savo trumpose kabiose 
kun. H. Vaičiūnas, teisėjas J. 
Zuris ir Adv. C. Kai.

Meninė programa.

Čia visoj gražumoj pasi
reiškė lietuviškojo muzikos 
meno grožis, kuri patiekė 
jausmingi lietuviškieji meni
ninkai; Kastas Sabonis, Leo
kadija Salionienė, Ona Juo
zaitienė, Eleonora Kandra
taitė, Šv. Kazimiero Akade- 
mikių grupė: A. Druktenytė, 
F. Poškai tė, D. Sabonytė, P. 
Švagždytė, J. Pikturnaitė, L. 
Lesauskaitė, V. Rutkiutė. Dai 
nininkams pianu akompana-

K

1 PAMOKSLŲ 1
J Kunigai turėtą įsigyti (

j I į Vyskupo Petro Pranciš-J 
- (kaus Būčlo, M.l.C. para-} 

'šytą
400 puslaplą knygą. S

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

Chicago, III.

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

Liiten to and Advertise over.

NLMOEGH’S YIKOSUV'MM
Folk Songs and Mana 
Tambaritaa Orchestra

>te<tea*WWAS, Evary Soaday*l te 1
288 S. Clark St., Chicago — Har. 80M

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machlneless Waves,” nes su- 
gcrgcniiioja Ir švelniausius plau
kus. ir tus gcrlM-nliuoJImas laiko
si tol kol plaukai Išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“penuaueiil.s.”

94.75 Ir aukščiau 
kiti $2.50 ir uukšėlan

Mūsų Specialybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tet Yarda 2771

16 metų patyrimo.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST SSRD STREET 

CHICAOO, ILL.

Kviečiu visas kaimynas, draugas ir pažystamas 
naudotis mano patarnavimo.

M idwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vlc Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 8764 

=■ » ■ =3=

Standard Club

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankietam Sutelktam Pa

tarnavimu.

Llnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokia Kaina

TIK $1.00 PT 

4-5 Kvortos...
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ

1 5c. DRINKSAS _____

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pbone Boulevard 0014

iS'Landu* ; Club

už-

*imiiNNiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiii!imiiiiiimiiiiiimiiimiiiig

Iturtas VIRS--------------#3,500,000.00!
I ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00j
S Dabar mokam 31/2% už Pa'
5 dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

4192 ARCHER AVENUE = 
s

8AVINGS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEYVICH, Prea. =

Istandard
I FEDERAL 
Į SAVINGS

and
LOAN ASSOGIATION 

OF CHIOAGO
\Tiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimmmmr5

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl. s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo įlar- 
bą be jokio eaSh (mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų.
(Isgaunu geriausi af.yglnlnią Iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kė Ip- 
kltės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOKftJTMAIB

Barskis Furniture House, Ine.
TH9 HOM1 OF FIN® FURNITURE" 8INCH 1904

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

BRIGHTON INN

— Schlitz Alus —
Geras Vynas ir Degtinė
3965 Archer Avenue

TELFONAS LAFAYETTE 3136 
Nauji savininkai:
Petras ir Marijona Zemliai

CLASSIFIED
REIKAIJNGAS DARBININKAS
Paieškau darbininko prie gazoli

no stoties. Turi suprasti taisymą, 
automobilių. Atsišaukite:

1538 So. Cicero Avė.

REIKAIdNGAS DARBININKAS
Reikalingas janitorlaus pagelblnin- 

kas. Turi turėti patyrimą. Atsišau
kite: “Draugas,” 2334 So. Oakley 
Avė. Laišku arba telefonu. Canal 
7790.

PARDAVIMUI namai
Pardavimui forklozuotl namai: 

15 fletų mūrinis kampinis namas; 
apšildomas; gerame stovyje ir ge
ra vieta. Mėnesinė renda $519.00. 
Taksai tiktai $600.00 i metus. Kai
na $14,500.00.

Dviejų fletų mūrinis namas, 5 lr 
6 kambariai. Karštu vandeniu ap
šildomi. Mūrinis garadžius. Įvažia
vimas iš šono. Arti Marųuette Pk. 
Kaina $8,500.00.

6635 So. Sacramento Avenue, mo
derniškas 6 kambarių, karštu van
deniu apšildamas, mūrinis bunga- 
low. Mūrinis garadžius Ir 4 kam
barių fletas. Forklozeris parduos 
pigiai arba mainys. Netrukdykit 
nuomotojų, nes savininkų ten nėra.

Norintieji pamatyti vidų kreipki
tės j Chas. Urnieli. 2500 W. «3r<l 
St. Tel. Prospeet 0025.

PARDAVTMUI TAVERNAS
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (Liųuor Store). Kaina su staku 
$525.00. Gera vieta. Telefonas BOU- 
levard 0210.

PARDAVIMIT TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas; gera vieta; biznis il
gai išdirbtas. Atsišaukite; 2259 West 
23rd Place. — Telefonas Canal 5976

PARDAVIMIT TAVERNA
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būŲ parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti dėl ligos. Anna Rniz- 
gulls. 2045 West 43rd St. Phone 
VlRginia 2157.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėju. Alga Ir komisas.
Atsišaukite.

Donato Kcntuekv \VholesaIe Llųuors 
2001 W. 5 lst St.

Chicago. III.

PARDAVnm NAMAS
..3 fletų bargenas. 7314-16 South 
Rockwell Rt. 3 lietai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
ponictSckmad2pnĮ__Tcl_Stewar(_0230.

PARDAVIMIT TAVERNAS 
Kampiniame name; didella ata

kas; pilnai (rengtas: gera aplelln- 
kS: parduosiu pigiai. Turiu kitą 
btznĮ. Atsišaukite:

5300 So. Prlneeton Avė.
PARDAVTMUI NAMAI 

Vienas dvlelų-aukštų, 4321 Routh 
Campbell Avenue: antras taipgi
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės | Tėvus Marljonns. 2884 
Bo. Oaklev Avė.. Chicago. Dllnols.

LIETUVYS SIUVĖJAS 
Siuvu naujus ir taisau senus kau

tus. furkautua. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbą. Visi 
mano koatumertal užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. MLINSKAS 
2019 Canalnort Avenne

PARDAVTMUI NAMAS
6 kambarių medinis narna., kar

štu vandeniu apšildomas: ant dvie
jų lotų. 2 karų rnradžiua, 11121 
Ro. Albanv Avė. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Bargenas.

POvAHONTA J

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 SiS.
__________ _____ _________________________ " ** ' t* nus ar daugiai

POCAHONTAS Mine Run iš geiauslų mainų; 
* Išimta. Perkane 5 tonus ar dau-

..................................................... 27.69
CARBON COKE. perkant 6 to- 

dauglau, tonas. .. .97.40. Sales Tai Eksta.

I


