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NAUJA KOALICINĖ VYRIAUSYBE LIETUVOJ
NAUJAS MINISTRAS 
PIRMININKAS YRA 
ANTANAS MERKYS

KAUNAS, Inpkr. 21. — Mi-! Antanas Merkys, buvęs KiaiI
nistro pirmininko gen. Jono P^los krašto gubernatorius ir 

)komisionierius Vilniaus kraš-
(’erniaus vadaujamas minis-;tui> giandien sudarė naujų 
trų kabinetas atsistatydino. Įsamburinj ministrų kabinetą.
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DAUGIAU LAIVŲ 
NUSKANDINTA; BRITAI 
IMASI PRIEMONIŲ

LONDONAS, lapkr. 21. — kimi Maru, apie 12,000 tonų. 
Anglijos vyriausybė paskelbė,) Anglijos vyriausybė paskel-
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kad ji toliau nepakęs neutra

lių valstybių prekiavimo su 

Vokietija.

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Anglijos pakrantėse šiandien 
dar keli britų ir neutralių vai 
stybių laivai nuskendo nuo 
minų, arba nacių povandeni
nių laivų torpedų. Tarp nus
kendusių yra vienas ir japo
nų prekybinis laivas — Terc-

bė, kad .paskutinėmis dieno
mis šių laivų skandinimai pa 
sidarė nepakenčiami. Vyriau
sybė nusprendė tokių pat 
skandinimo priemonių imtis 
prieš Vokietijos eksporto lai
vui.
Ministras pirmininkas Cliam 

berlainas šiandien parlamen
te pranešė, kad prieš nacių 
žiaurumus jūrose Britanija at 
sakys tokiais pat žiaurumais 
ir nesijaus už tai atsakinga.

NACIAI AREŠTUOJA 
ČEKUS KATALIKUS

ROMA, lapkr. 21. — Iš Va
tikano patirta, kad Prahos au 
xilini’s vyskupas A. Eltschk- 
ner per nuncijų Berlyne Šven 
tajam Sostui prisiuntė rapor
tų apie vyskupijos stovį ir 
katalikų likimų Bohemijos ii’ 
Moravijos protektorate.

Vyskupas raporte pareiš
kia, kad Prahoje ir kitose 
protektorato srityse naciai su 
ėmė tris kunigus ir 37 katali
kus be mažiausios priežasties.

Čia spėjama,, kad .po stu
dentų demonstracijų ir riau
šių Prahoje bus daug vargo 
Ir katalikams.

Nuncijaus Vokietijoje pro
testai neigiami nurodymais, 
'kad vyriausybė ištirs dalykų 
stovį.

SLOVAKIJAI GRĄŽINTOS n)usp 
LENKŲ UŽGROBTOS 
SRITYS

BERLYNAS, lapkr. 21. —
1920, 1924 ir 1938 metais Len 
kija buvo užgrobusi kai ku
rias Slovakijos sriti's. Dabar 
Vokietija jas grąžino.

20-JO AMŽIAUS 
KARINE IŠDAIGA

LONDONAS, lapkr. 21. —
Spaudoje pranešta, kad britų 

šaliuiSpaudoje pranešta, kad 
karo lėktuvas tomis die
nomis nuskrido į Vokietijos 
dausas ir išmetė su parašiutu 
negyvų triušį, adresuotų oro 
maršalui Goeringui, tarp vo
kiečių išgarsėjusiai medžiok
lių meisteriui.

Neseniai vokiečių lakūnai 
puolė Sbetland salas. Jie mar 
šal ui Goeringui raportavo 
kad orinėmis bombomis pa
taikė į vienų britų karo laivų 
ir sunaikino du jūrinius lėk
tuvus. Britai sako, kad vo
kiečių lakūnai išmetė 20 bom
bų ir vienų vienų triušį už-

VOKIETIJA SULAIKIUS 

127 LAIVUS

DRABUŽIŲ GAMYBOS 
UNIJA PRIEŠ CIO

WASHINGTON, lapkr. 21. 
— International Ladies’ Gar- 
ment Workers’ unijos vadai 
praneša, kad jei iki pavasa
rio CIO nesusitaikys su Ame
rikos Darbo federacija, unija 
iš naujo susijungs su šia fe
deracija.

Ši drabužių gamybos unija 
turi apie 250,000 narių.

Tnž. Petro Vileišio namai Vilniuje, kuriuose telpa Lietu
vių Mokslo Draugija, jos turtingas knygynas ir archyvas.

NACIAI SUSIRŪPINĘ 
ČEKŲ IR LENKŲ 
SAMBRŪZDŽIU

BERLYNAS, lapkr. 21. — rius ir Lenkijos teritorijų ad- 
Vo'kietijos valstybiės polici
jos viršininkas Himmler pra
nešė, kad suimtas George El- 
ser, kurs išpažinęs bombos su 
sprogdinimų Miunchene. Be 
to areštuota du britų žvalgy
bos agentai.

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Berlyne pašalinių stebėtojų 
sluoksniuose gaunamas įspū
dis, kad nacių centriniai au
toritetai daug susirūpinę čeki} 
antinaciniu sambrūzdžiu Bo
hemijoj ir Moravijoj. Be to, 
apturima žinių, kad ir nacių 
užimtose Lenkijos teritorijose 
lenkai nesuvaldomi — veržia
si laisvėn.

Čia atvyko čekų protekto-

UŽDAS, SAKO DIES 
DETROIT -- ŠNIPU
DETROIT, Mich., lapkr. 

21. — Kongreso1 atstovas čia 
atliko įžengiamuosius komu
nistų ir nacių veiklos tyrimus 
ir prieš išvyksiant į Chicagų 
pareiškė, kad artimiausiomis 
dienomis grįšiąs su visu ko-BERLYNAS, lapkr. 21.

Vokietijos vyriausybė paskel- 'mitetu vesti tardymus, 
bė, kad nuo karo pradžios vo-
kiečiai jūrose sulaikę, ir atly
dėję, į savo uostus 127 įvai
rių rūšių laivus, kuriuose pa
darytos kratos.

RAGINA JAUNIMĄ 
PRIEŠINTIS KARUI

MASKVA, lapkr. 21. — 
Bolševikų kariuomenės lai
kraštis “Krasnaja Zvezda*

Dies pareiškia, kad Detroi
tas yra komunistų ir nacių 
agentų lizdas. Tarp jų, anot 
jo, yra eilės šnipų, išgavusių 
daug įvairių automobilių ga
mybos ir karinių paslapčių.

Be to, Detroite komunistai 
ir naciai plačiai užsiima sa
botažu, sako atstovas Dies.

NEW YORK, lapkr. 21. — 
ragina Amerikos jaunimų jčia deimantų apdirbimo pra 
priešintis kapitalistų vykdo- jjnonėje sustreikavo 250 darbi 
mam karui. '.ninku.

ministratorius. Ilgokų laikų 
abu paskirai tarėsi su Hitle
riu.

Kai kurie nacių sluoksniai 
reikalauja vienur ir kitur 
prieš nerimstančius čekus ir 
lenkus imtis griežčiausių prie 
monių — represijų. Kiti na
ciai reiškia baimės, kad tie 
griežtumai,nieko nepadės. Jie 
sako, reikia daugiau žmoniš
kumo. Tik tuo būdu su vie
nais ir kitais bus susitartinta.

Nacių spauda už čekų ir 
lenkų sambrūzdžius kaltina 
'santarvės valstybes — Angli
ją ir Prancūzijų, kur čekų ir 
lenkų vadai susispietę vykdą 
sąmokslus prieš Vokietijų.

BRITANIJA SLEPIA
SAVO NUOSTOLIUS
BERLYNAS, lapkr. 21. — 

Laikrašty Essener Nazional 
Zeitung kap. \Vladeyer-Hartz 
rašo, kad Anglija naudoja 
neutralių valstybių laivus su
laužyti vokiečių blokadų.

Jis taip pat nurodo, kad 
britai savo laivų nuostolius 
slepia ir iškelia1 viešumon 
tik tuos. kurių nuskendimų 
svetimšaliai žino.

Neutralių valstybių nuosto
liai Šiaurės jūroje ir Angli
jos pakrantėmis tikrai dideli, 
rašo vokietis kapitonas. Bet 
pačių britų taip pat nemaži, 
tik viešumon nepaduodama. 
Britai visgi visomis priemo
nėmis, kiek galint, saugoja 
savo laivus ir į pavojų siun
čia neutralius.

Jei neutralių valstybių lai-

HITLERIS DUODA
PROGOS EILINIAMS
BOTI KARININKAIS
BERLYNAS, lapkr. 21. — 

Hitlerio kariuomenėje kievie- 
nas eilinis kareivis turi pro
gos būti karininku.

Hitlerio įsakymu kariuome
nėje paskelbtos taisyklės, kad 
jei kareivis karo fronte atsi
žymi uolumu ir turi kvalifika
cijų būti vadu, gali būti pa
aukštintas karininku. To
kiems nereikalinga jokia ilga 
karinio mokslo mankšta.

Tas kaip tik yra priešin
ga vokiečių žymiųjų karinių 
vadų nuomonei. Kaip seniau, 
taip ir iki šioliai šie vadai 
tvirtina, kad naujoviniam ka
riavime karininkai reikalingi 
gilaus karinio mokslo ir tai 
būti specialistai kariuomenė
je.

Naujomis taisyklėmis, kiek
vienas kariuomenės dalinvs•f
parenka tinkamus karininkų 
rangai kareivius ir jie siun
čiami trumpam kursui į ka
rininkų mokyklų. Iš ten grą
žinami frontan ir dalinių va
dai paskiau gali iš jų gabes
nius rekomenduoti pakelti ka
rininkais.

VYSKUPUI O’BRIEN 
VĖL TENKA VADOVYBĖ
Katalikų Bažnyčios Praplė 

timo draugijos suvažiavime, 
kuriam dalyvavo apie 50 ar
kivyskupų ir vyskupų, ilgus 
metus esųs draugijos prezi
dentas JE. vyskupas W. I). 
O’Brien, Chicagos auxilinis 
vyskupas, iš naujo išrinktas 
prezidentu.

Vyskupas O’Brien suvažia
vime pranešė, kad pereitais 
1938-39 metais draugija šios 
šalies misijų srityse pastatė 
arha pataisė 75 koplyčias ir 
bažnyčias. Šiam tikslui dau
giau kaip 100,000 dol. išleista 
40-yje diocezijų.

Per 34 gyvavimo metus 
draugija išleido daugiau kaip 
vienų milijonų dolerių .jaunų 
vyrų mokslinimui į kunigus.

Priimta rezoliucija, kuria- 
ja reiškiamas gilus dėkingu
mas mirusiam kardinolui 
Mundeleinui, kurs šių draugi 
jų uoliai rėmė.

KONFISKUOJA
LENKŲ SAVASTIS

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Nacių autoritetai Lenkijoje 
konfiskuoja buvusias lenkų 
valstybines savastis.

vai tarnauja britams kontra
bandomis, tai britai turėtų 
su karo laivais juos lydėti ir 
saugoti. Tačiau jie to nedaro 
pavbjaus sumetimais. Neiir 
tralių šalių laivų britams ne
gaila, pareiškia kapitonas.

SOVIETŲ LAIVYNAS 
“PARUOŠTAS” KARUI; 
GRASINA SUOMIJAI

MASKVA, lapkr. 21. —So
vietų Rusija šiandien iškėlė 
aikštėn, kad Baltijos jūroje 
jos laivynas, naudodamasis į- 
gytomis Pabaltijy bazėmis, 
turįs didelius manevrus. Ry
šium su tuo grasina Suomi
jai, kad niekas pasauly nesu
turės Sovietų Suomijos įlan
kos srityse įvesti stiprių sau
gų ir pastovių taikų.

Šį Suomijai įspėjimų skel
bia sovietų Baltijos laivyno 
vadas adm. A. V. Tributz 
laikrašt;. “Komsoinolskaja

Pravda” — jaunųjų koniunis 
tų sųjungos organe Jis ap
gaili, kad Suomija neigia so
vietų vyriausybės pasiūly
mus.

Anot jo, Suomijoj girdimi 

vien gin'klų žvangimai. Suo

mijos valdovai šaukia Suo

mius ginkluotis ir sukelti ka

rų sov. Rusijai. Atrodo, Suo
mija virstanti sąmokslų įprieš 
sovietus centru. Tas nebus 
ilgai pakenčiama, sako admi
rolas.

tetarti čeko studentai nepaleisti; 
namiškiu apeliavimai neigiami

PR/YHA, lapkr. 21. — Pa
tirta, kad iš areštuotų čia 
1,200 čekų studentų ir stu
denčių tik maža dalis išlais
vinta. Daugumas uždugnyta 
koncentracijos stovykloje.

Areštuotųjų tėvai, namiš
kiai ir giminės kreipiasi į au
toritetus, stengdamies juos 
išlaisvinti. Jie pareiškia, kad 
toks jaunimo spaudimas ne
girdėtas. Bet naciai nenori nė 
klausyti apie paleidimų. Sa

ko, tas yra tuščios pastangos. 
Sako, valstybė turi apsidrau
sti nuo nenuoramų.

Savo rėžtu visos čia vidu
rinės mokyklos, akademijos 
ir aukštojo mokslo įstaigos 
uždarytos. Kai kurių mokyk
lų patalpose Hitlerio sargy
bos kareiviai įsikraustę.

Numatytas darbininkų strei
kas kol kas nevykdomas, nes 
naciai grasina represijomis.

BELGIJOS OKINĖ 
PADĖTIS
BRIUSELIS (Elta). 

Belgijos ūkio ministras 
pas atstovų rūmų ūkio komi
sijoje padarė pranešimų apie 
Belgijos ūkio dabartinę pa
dėtį. Anot “Libre Belgigue”, 
ministras pareiškė, kad dabar 
negalima sudaryti ūkio plano 
ilgesniam laikui, nes laivų 
susisiekimas negali vykti nor 
maliai. Kartais laivai kariau
jančių šalių sulaikomi ilgesnį 
laikų. Belgiją negalinti kai 
kurių prekių pristatyti Vokite 
tijai ir kartais net neutra
lioms valstybėms.

Dėl žaliavų trūkumo fabri
kams susidaro sunkumų. Di
delė dalis Belgijos išdirbinių 
gali būti eksportuojama tik
tai sutikus Anglijai ir Pran
cūzijai.

Toliau ministras pareiškęs, 
kad Belgijos ūkis ir karo me
tu plėtosis netrukdomai. Ū- 
kio ministerijos planas turėtų 
mažos reikšmės, jei kariau
jančios šalys trukdytų Belgi
jos prekybų. Tuo atveju Bei, 
gijos ūkis turėtų smarkiai nu
kentėti.

BERLYNAS, lapkr. 21. — 
Vakariniam karo fronte šian
dien nieko ypatinga — vyks
ta artilerijų dvikova Luxem- 
burgo pasieniu.

Sa-

PASTABA
Rytoj, lapkričio 23 d., yra 

Padėkos diena — Amerikos 
nacionalė švente. Tad rytoj 
visų dienų “Draugo” raštinė 
bus uždaryta ir sekantis dien
raščio numeris išeis penkta
dienį.

VIENAS ATPLAUKĖ, 
KITAS IŠPLAUKĖ

“NEAV YORK, lapkr. 21. — 
Vakar čia atplaukė iš Euro
pos įginkluotas prancūzų ke
leivinis laivas De Grasse. Ki
tas prancūzų didelis prekybi
nis laivas Indochinois, pri
krautas karinės medžiagos iš
plaukė.

NUMUŠTAS VIENAS 
NACIŲ LĖKTUVAS

LONDONAS, lapkr. 21. — 
Nacių karo lėktuvai ir šian
dien atlankė Anglijos pakran
tes. Vienas bombonešis nu
muštas.

AMSTERDAMAS, lapkr. 
21. — Olandijos kareiviams 
grųžinti savaitiniai trumpai 
urliopai, kurie buvo nutrauk- 
lapkr. 10 d.

ORAS
CHTCAGO SRITTS. —Šian

dien debesuota; imaža tempe
ratūros atmaina.

Saulė te'ka C:4S, leidžiasi 
4:24.
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jos Jūra, Vilniaus Problema ir kaip Penkios Minutės Dievui
rišti, Aplink Afriką,, Afrikos Regionalinė Ge • .. .
ogralija, Lietuvos Sienų Problema ir kitas. Netikybinė aplinka 
Taip pat yra parašęs ir išleidęs knygų aa- ftv. Augustino raituose ran- 
glų, prancūzų, latvių ir estų kalbomis. dūme gydytojo Genadijaus at-

luietuvos visuomenės veikime 'prof. Kazys sivertimo priežastį. Jis buvo

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražina, 
jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto žšnklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
denejus 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.

Prof. K. Pakšto Sukaktis

Šiemet sueina 25 metai kai prof. Kazys 
Pakštas dirba lietuvių spaudos ir visuomeni
nį darbų. Kadangi gerb. Profesorius, pabu
vęs pas mus Chicagoj su virš mėnesį laiko 
ir čia pasakęs keliolikų kalbų, rytoj išvyk
sta į St. Louis kalbėti lietuviams ir Vašing
tono universitete ir kadangi šį vakarų lietu
vių katalikų visuomenės veikėjai rengia jam 
kuklias išleistuves, ta proga bent trumpai 
paminėsime brangaus mūsų svečio nuopel
nus mūsų spaudai ir visuomenei.

Jubiliatas spaudos ir visuomeninį darbų 
pradėjo dar prieš 1914 m. Lietuvoj. Tačiau 
platesniu mastu ėmė veikti atvykęs į Chica
gų 1914 na. Senesni veikėjai atsimena, kai jis 
pradėjo sukinėtis L. Vyčių kuopų tarpe ir 
sakyti kalbas. Pirmoji jo gyvenimo vieta 
Chicagoj buvo Šv. Mykolo parap., North Aide, 
kurioj klebonavo taip pat dar neseniai at
vykęs į Amerikų a. a. kun. F. Kudirka, M.
I. V., kuris drauge su kun. Kazaku, ir a. a.
kun. V. Kulikausku 1914 m. pradėjo leisti 
mėnesinį laikraštį •‘Tikyba ir Dora ". šiam 
laikraščiui daug rašė ir faktinai jį tvarkė 
jaunas studentas K. Pakštas. Be to, akty
viai dalyvavo jaunimo draugijų veikime ir, 
atliekamu laiku, bendradarbiavo ‘ Draugui”, 
kurio redaktorium tais laikais buvo kun. F. 
Kemėšis. ** y

1915 m. pavasarį įvyko L. Vyčių seimas 
Chicagoje, kuris nutarė išleisti nuosavų laik
raštį “Vytį”. Redaktoriais išrinkti studen
tai — K. Pakštas ir A. Račkus. Administra
torium — šiuos žodžius rašantis. “Vytis” 
pasirodė tų pačių metų rudenį. Visi trys 
studentai drauge jaunimo laikraščiui dirbo, 
drauge gyveno ir drauge studijavo.

Beredaguodamas “ Vytį”, K. Pakštas pa
rodė aiškių rašytojo ir visuomenės veikėjo 
gabumų. Jis labiausia mėgdavo rašyti straip
snius iš mokslo srities ir iš politikes gyve
nimo.

“Vytis” studentų Pakštų įvedė į platesnį 
Amerikos lietuvių visuomenės gyvenimų ir 
veikimų. Jis renkamas į mūsų centralinių 
organizacijų valdybas, sekretoriauja garsių- 
jam Tautos Fondui ir renka aukas Lietuvos 
reikalams. 1918 m. Amerikos Lietuvių Ta
ryba drauge su adv. F. Mastausku ir kun.
J. Dobužinsku pasiuntė K. Pakštų į Euro 
pų rūpintis Lietuvos nepriklausomybės rei
kalams. Nuo tada prasidėjo jo diplomatinė 
veikla. Gyvendamas Šveicarijoj ir būdamas 
lietuvių misijos sekretorium, dalyvavo visoj 
eilėj tarptautinių konferencijų. Besidarbuo
damas Šveicarijoj, lankė Friburgo Univer
sitetų ir jį baigė 1923 m. daktaro laipsniu.

Baigęs aukštuosius mokslus, trumpam lai
kui atvyko Amerikon ir vėl įstojo į mūsų 
spaudos ir visuomenės darbų. Redagavo “Da
rbininkų” ir dienraštį “Draugų”. 1925 m. 
pakviestas į Lietuvos Universitetų geogra
fijos profesorium, kuriuo ir ligšiol tebėra. 
Dėsto fizinę, regionalinę, ekonominę ir poli
tinę geografijų. Nuo 1928 iki 1931 metų pro
fesoriavo Rygos Universitete. Skaitė paskai
tas Pietų Afrikos ir Skandinavijos universi
tetuose. Praėjusių vasarų profesoriavo Ka
lifornijos universitete, kur ir 1940 m. vasa
rai yra pakviestas.

Mokslo reikalais yra apvažinėjęs visų Eu- 
ropų, Mažųjų Azijų, Šiaurės ir Pietų Afrikų, 
beveik visas Pietų ir šiaurės Amerikos da
lis. Yra nariu visos eilės tarptautinių geo
grafų draugijų. Rašo moksliškus straipsnius 
ne tik Lietuvos, bet ir kitų tautų žurnalams.

Lietuvių kalboj yra parašęs ir išleidęs šias 
mokslo knygas. Lietuvos Klimatas, Javų Ge 
ografija, Baltijos Valstybių Politinės geo-

Pakštas yra garsus kaipo dinamiškas kalbė
tojas m veikėjas, jis jau daug metų vado
vauja garbingajai Ateitininkų Federacijai. 
Yla vaidybos narys visos eiles kitų kultū
rinių ir socialinių draugijų Lietuvoje.

Prof. Pakštas yra gimęs 1893 m. Užpa
liuose, Aukštaitijoj. Pradžios ir vidurinius 
mokslus išėjo Lietuvoj, aukštuosius — Ame
rikoj ir Šveicarijoj.

Gerb. Jubiliatui linkime geros sveikatos 
ir ištvermės, kad ir ateityje galėtų taip uo
liai, taip naudingai ir taip produktingai dar
buotis mokslo srity, spaudoj ir visuomenėj.

Ilgiausių metų!
Chicagos ir apylinkių Ciiicagos lietuvių 

veikėjus prašome šį vakarų susirinkti į Auš
ros Vartų parapi kleboniją, kad pagerbti 
prof. K. Pakštų jo veikimo sukakties proga.

4 ''
Padėkcnės Diena — Thanksgiving Day vi

sada būdavo paskutinį lapkričio mėnesio ket
virtadienį- Bet šiemet Prezidentas Roosevel- 
tas tą šventę atkėlė savaitę anksčiau ir dėl 
to ji įvyksta rytoj. Mūsų dienraščio spaus
tuvės vedėjas br. Jonas (Peldžius) pernai 
vasarą (1938 mj spausdindamas šių metų 
“Draugo” kalendorių, lyg žinodamas, kad 
Prezidentas tų žygį padarys, ir jis Padėkos 
Dienų atkėlė savaitę anksčiau. Ir, matot, 
klaidcs nepadarė.

APŽVALGA
Lietuvos Vienkartiniai Leidiniai
1939 m. jau išleista 1299 tomai, iš jų lie

tuvių kalboje 1211 tomų, žydų 24, vokie
čių 16, hebrajų 14, rusų 9, lotynų 7, lenkų 
4, kitomis kalbomis 14. Visuose šiuose lei

netikintis, bet geros valios 
žmogus. Jis netikėjęs nei į 
Dievų, nei į sieks neramumų, 
nei į amžinų pomirtinį gyve
nimų. O visgi tiesos ieškojo.

Štai kartų prisnūdęs Gena
dijus pamato neišsakytai gra
žų jaunikaitį baitais rimais.

— Ar tu mane matai f — pa
klausęs jaunikaitis.

— Taip, rnalau.
— Ar tu 'mane matai savo 

kūno akimis f —
— Ne, nes mano akys už 

merktos — aš miieg'u, — atsa
kė gydytojas.

— Tai kaip tu mane matai f
— Aš pats nežinau.
— Ar tu mane girdit —
—Taip.

— Ar tu mane girdi savo 
kūno ausimis?

— Ne, nes jos miega.
— Tai kuo gi tu girdi?
— Aš pats nežinau.
— Ar tu dabar kalbi?
— Taip, kalbu.
:— Burna?
— Ne.
— Tai kuo?
— Aš nežinau, — tarė Su

simąstęs gydytojas.
Stebėtinas jaunikaitis jam 

paaiškinęs:
— Tu dabar miegi, tačiau 

ir matai, ir girdi ir kalbi.
Ateis laikas, kai tu būsi (mi

ręs, tačiau ir matysi, ir gir
dėsi, ir kalbėsi ir.jausi”.

Gydytojas Genadijus pabu-

veldromis užsikrečiam darbe 
vietose.

— Kaip? — paklausite.
— Malda.
Žymiausis žmogiškasis mū

sų veikalas žemėje yra mal
da. Ji yra svarbiausioji dva
sios lavyba kiekvienam žmo
gui. Nei gyvuliai, nei pasmer
ktieji nesimeldžia. Pragare nė
ra maldos. Kas iš savo šei
mos, iš savo širdies pašalino 
maldų, — eina pasmerkimo 
keliu. Malda yra tikinčios sie
los oras. Be maldos žus tikė
jimas. Jei tad tikėjimas tu
rėtų turėt norimos įtakos jū
sų šeimai, — visi šeimos na
riai privalo melstis, kasdien 
melstis.

— Bet tai ne mada, — pa
sakysite.
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Gromata prof. 
Kampininkui

Vacumere, profesor? Kas 
pasidarė, kad savaitės jau kai 
mūsų bilijušavoj poperoj ne
simato tavo vožnaus delno, 
ant kurio dėstei visokias ro- 
kundas? Sergi, o, gal, esi su
sibostinęs ant šnekų? Apie li-'V
gų nieko negirdėjom, o jei esi 
susibostinęs ant šmekų, tai
padėk ant savo delno nors

-Madų nevaito tie, kuri. ži,» mal“>

,Valug paskatinių naujienų 
iš Lietuvos, Stalinas keliose 
vietose jau pasodino raudo
nųjų pipirų. Vakar suėjęs

nori išsigelbėti iš gaisro, iš 
vandens, ar kitos 'stambios 
nelaimės. Netikėjimas yra sie
lai stambi nelaimė, lygiai kaip 
kūnui, nustojus kraujo, svei
katos. Turime tos nelaimės 
saugotis ir net iš jos gelbė
tis.

vienų gerų Stalino trentų pa
sakiau, kad dabar Lietuvon 
gali kraustytis ir Amerikos 
lietuviškų balšavikų pope ros, 

Šeimos malda — tai tinka- jjja Amerike joms nebeliko
miausioji priemonė įtvirtinti kas Veikti. aukn politiniams 
tikėjimų šeimoje. Ryte, vaka-|kaiinimas jau negali rinkti> 
re, prieš ir po valgio melski-]junįs 3U Bilingiu jau pa
mes. Geriau, jei tos maldos Jinosuoti. Spanijoj vaina pa-

diniuose yra 150,677 psl., taigi vienam to
mui tenka 116 psl. Pradedant 1929 m. mūsų
h‘idiiii.{ puslapių skaičius kasmet anga: Jiš įaugėsi gautu'švie-

vienais tomui teko vidutiniai 85,2 psl.,' spinduli„. Pradėjo gilin.
1933 ui. 85, 1935 m. 94,3, 1936 m. 100,3, 
1937 uni. 106,6 psl. 981 t. išleistas Kaune, 196 
Marijampolėje, 31 Kėdainiuose, 18 Panevė
žyje, 16 Klaipėdoje, po 13 Šiauliuose ir Vil
kaviškyje, 5 Biržuose, 4 Telšiuose, 22 ki
tuose miestuose. Pagal turinį daugiausia iš
leista beletristikos ir literatūros 347 t., teo
logijos 214 t., socialių mokslų 212 t., taikomų
jų 'mokslų 201 t., istorijos ir geografijos 88 
t., griežtųjų mokslų 72 t., meno ir sporto 
60 t., bendrybių 56 t., 'kalbotyros 31 t., filo
sofijos 1,3 t. Praeitų metų leidinių skaičius 
žymiai prašoko ankstyvesnius metus: 1937 
m. išleista 1080 t., 1931 m. 1069 t., 1936 m. 
1010 t., 1933 m. leidinių skaičius buvo nu
kritęs net iki 899 t.

Italai Apie Lietuvę
Italų laikraštis “Ręsto dėl Carlino” iš

spausdino rašytojo Lionello Fi ulini straips
nį ‘'Vilnius Lietuvai”. Ta proga straipsnio 
autorius duoda bendrų Lietuvos vaizdų ir 
sako, kad Lietuvos valstybė nebuvo dirbtinis 
sutarčių kūrinys, bet tikras su nuosava kul-

tis į žmogaus dvasios apraiš
kas, suprato žmogaus sielos 
nemarumų, Dievo esimų, am
žinų gyvenimų. Atsivertė ir 
dėkojo V. Dievui už tikėjimo 
šviesų.

Mūsų laikais yra daugine 
tikinčių žmonių. Nesigilinsim 
čia į priežastis, dėl ko tiek 
daug yra tikėjime aklų, neby
lių ir kurtinių. Svarbu mums 
žinoti, jog mus siaučia neti- 
ikybinė aplinka. Kitų netikėji
mas skverbiasi į mūsų dvasių 
it užnuodytas oras iš visų pu
sių.

Dvasios valykla

Kaip plaučiai įtraukia su 
oru ligos perus, kaip kūnas 
prisidengia pamažu dulkių 
sluoksnių, išėjus mums į did
miesčio sūkurį, taip mūsų ’sie-

bus atliekamos visos šeimos 
narių kartu ir balsiai. Kur šei
ma kasdien skirtu laiku mel
džiasi, ten tikėjimas žydi, ten 
viešpatauja ramybė ir pasi
tenkinimas, o kur šeima pa
prastai apleidžia maldų, ten 
tikėjimas, jei dar kiek jo li
ko, pasidaro be gyvybės, vien 
formalumas.

Laimingos besimeldžiančios 
šeimos, — jas lydi Dievo pa
laima ir jų namai pasidaro 
šventi.

Mes tikime į Dievų, mūsų 
Kūrėjų ir galingiausiąjį visa
tos Viešpatį, kuris yra mūsų 
didžiausias geradaris ir mūsų 
Tėvas. Tikime, kad pasaulyje 
eSalme iš V. Dievo

sibaigus. Rengti subatomis 
pasivaikščiojimus aplink Hitle 
rio konsulatus New Yorke ar 
Čikagoj taip pat negali, nes 
Stalinas su Hitleriu sudarė 
bendrų pruntų. Belieka tik 
kapitalistus išnaikinti, Bet, 
ar gi balšavikai ant tiek būtų 
adraicos, kad naikintų tuos, 
kurie jiems gera daro? Juk

Mums reikia Jo šventų valią 
gyvenime įvykinti ir už tai 
gaut amžinųjį garbingų atly
ginimų. Tad kas gali bū? na 
turalian, ryte pabudus, savo 
pirmų mintimi kreiptis į Die
vų, pagerbti Jj, atsiklaupus

tūra ir literatūra, su savo nuosavu charak- la: protas, valia, atmintis, vai-
teriu vienalytės tautos išreiškimas. Lietuviai 

yra tikra ir gryna rasė, aiškiai skirtinga nuo 
visų kitų. Tai izoliuotas etninis vienetas, ku
rio kalba kelia pasigėrėjimų filologams. Šita 
'kalba yra viena iš pirmykščių arijų kalbų, 
harmoninga ir su nepaprastai turtingu žo
dynu. Pats lietuvio tipas yra gryniausias 
arijų pavyzdys.

Toliau autorius trūmpai apžvelgia lietuvių 
literatūrų, pažymėdamas svarbesnius tos li- 

į teratūros etapus ir atstovus. Straipsnis pa- 
1 rašytas su aiškiu palankumu, kad Vilnius 

grįžo Lietuvai, kuri tokiu būdu patenkino 
‘savo tautinį siekimų.

Liikraštis “S-ra” praneša, kad: “Naujai 
suorganizuotos lenkų valdžiau užsienių rei
kalų ministeris Zaleskis pareiškė anglų spau
doj, jog Lenkija atsisako nuo rytinių daliuj 
kurias okupavo Sov. Rusija ir nuo Vilniaus 
krašto, kuris neseniai grįžo prie Lietuvos.

“Šitokį pareiškimų padarė ne geruoju, bet 
aplinkybių verčiami. Anglai ir prancūzai su
tiko ginti lenkite nuo vokiečių, bet ne nuo 
bolševikų. Taigi kų pasiėmė bolševikai, tas 

- į ir pasiliks jų, o su Lietuva lenkai neturės 
bendrų sienų”.

zduotė pajunta netikybinę a- 
plinkų, susidūrus mums su 
platesne visuomene.

Savo kūno sveikata teisin
gai esame susirūpinę. Prieši
namės miesto dūmams ir pur
vams, plaunaunės, maudomės 
nuo dulkių, stengiamės at
gauti prarastų gai v tu gumų; 
valgome sveikų valgį, šalina- 
mės nuo suteršto dirbtuvių ir 
prekyviečių ore, ieškome ty
ro oro.

Panašiai reij»ia elgtis sie
la* reikaluose, saugojantis ne
tikėjimo ligos.

Apvalykime sielų nuo gau
tų netikėjimo įspūdžių, kurių 
pasisėmėm bendraudami su 
netikinčiais žmonėmis. Eikime 
į sveikų orų, iš knr yra paša
lintas netikėjimas. Mūsų pro
tų sustiprinkim sveiku proti
niu maistu. Atvirai sakant, — 
meskim netikėjimų, kurio ake-

bes malones ir paprašyt Jb 
palaimos dienos darbams? Ir 
tai yra malda.

Tas pat vakare: natūralu, 
protinga ir tinkama yra pana
šiai pasimelsti, kaip ryte, 
pirm eisiant miegot, ilsėtis,

valios.1 nes iš tikrųjų nežinome, ar iš
ryto- būsim gyvi, ar kelsimės.
Penkics minutės

Paprastam darbo žmogui 
gali užtekti penkių minučių 
malda. Ryto, vakaro malda*, 
.jei jos kalbamos iš maldų 
knygos, galima sukalbėti j 2-

pagarbinti, padėkoti už beri- 2 minutes. Labai yra svarbu,

jei ne viena Ne\v Yorko knpi- 
talistė, tai viso Amerikos bal- 
šavizmo Brokeris džėloj sėdė
tų. Kapitaliste jį išbvlavo. 
Valug to, jie turė'ų kapitalis
tams kuo žemiausiai kloniotis.

Bet jis man, štai, kų pasa
kė: “Greičiau ant jūsų prof. 
Kampininko delno plaukai 
užaugs negu balšavikai va
žiuos ten, kur juos gali Stali
no rankų pačiupinėti, kiek 
dar pas juos yra sklokiniškos 
galvo'sėnos. Stalinas, tai ne 
kapitalistų valdžia: nepatiko 
kas nors ir... pykšt, pokšt į 
pakaušį. Esu, kur rasi geres
nį balšavikams rojų kaip čia, 
pas kapitalistus: pavalgę, iš
sigerti gali, kada tik n-ori, 
daugelis važinėja savais ar- 
mabilais, o yra ir tokių,kad iš 
sprando ir pilvo manytai lyg 
būtų ryl kapitalistas. Tegul, 
girdi, Stalinas parodo nors 
vienų savo darbininkų, turin
tį armabilių, arba atrodantį 
į kapitalistų?

Baigdamas šnekų Stalines 
frentas padaręs tokių rokun- 
dų: balšavikams Amerike ro
jus iš visų galų, tik reikia 
gero botago, kad jie nebūtų, 
lyg anos Ieptaausės, kurios, 
prikimšusu's pilvus, lenda po 
suolu, stalu, norėdama viskų 
išvartyti ir padaryti didžiau
sių neparėdkų. Draugas

kad-dos trumputės maldos bū
tų kalbamos .pastoviu, skirtu 
laiku ir atliktos tinkamu bū
du; geriausia — klūpant. Ge 
ra yra naudotis maldaknyge, 
nes tai padeda įprasti į mal
dų.

Dievui pavestos penkios mi
nutės laiko yra labai nedaug, 
nes mūsų reikalams paroje 
atlieka 1435 minutės. Bet jos 
yra mūsų dvasiai išsigelbė 
jimo lenta.

Vienas gydytoja*, prieš grį

ždamas iš darbo r.amo, buvo 

(Tęsinys 3 pusk)
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“DRAUGO” 30 METU SUKAKTIES BANKIETO DALYVIAI, SHORELAND HOTEL.

Prie didžiojo stalo iš kairės į dešinę: p. Zurienė; Teisėjas J. Zuris; p. Mackevičienė; finansininkas J. Mackevičius; dainininkė O. Piežienė. kun. A. Linkus; žurnalistas S. Pieža; kun. B. P r ha; p. E. 
Daužvardienė; Konsulas P. Daužvardis; kun. J. Mačiulionis, M.I.C.; kun. dr. J. Navickas, M.I.C., T.T. Marijonų Provincijolas; Prof. K Pakštas; kun. Ig. Albavičius; p. L. Šimutis; kun. J. Paškauskas; 
dr. A. Rakauskas; kun. J. Vaičiūnas; p. Brenzienė; bankininkas Jonas Brenza; p. Kai; adv. Ch. Kai.

Ekonominis Centras Ir Mnso Spauda
Remkime Spaudą, Jeigu Norim Jos Paramos 

Savo Darbams
Amerikos Lietuvių Ekono

minis Centras 1940 metais mi
nės dešimtmečio sukaktį. Ko
kios bus iškilmės, sunku dar 
išank’sto pasakyti, tačiau vi
suomenė apie tai patirs per 
lietuvišką spaudą.

Visuomenė privalėtų žinoti, 
kad Ekonominis Centras yra 
organizacija, suimanti į save 
Amerikos lietuvius biznierius 
ir profesijonalus, susirūpinu
sius stiprinimu lietuvių išeivių 
gyvenimu ekonomiškai, pre
kiavimu su Lietuva ir 1.1.

Ekonominis Centras yra
»sioginis centras Amerikos 
ituviij Vaizbos Butų, kurie

pradėjo organizuoti's prieš de
šimtį metų. Tiktai Lietuvių 
Vaizbos Butij įgalioti atsto
vai sudaro Ekonominio Cen
tro valdybą.

Ekonominio Centro parei
ga, be kita ko yra organizuo
ti į Vaizbos Butus tų koloni
jų biznierius ir profesijonalus, 
kur dar tokios organizacijos
nėra ir visiems išvien stoti* ,
kad paėmus į savo rankas 
visus ekonominius reikalus, 
kiek tai galima atsiekti, A- 
merikos lietuvių gyvenime ir 
santykiuose su Lietuva.

Darbai nebuvo visai nusta
tyta tvarka vedamas. Tačiau

bandoma eiti prie tikslo pla
ningiau.

Naujai išrinkta Ekonominio 
Centro valdyba pradėjo vajų 
— ‘suartinti Amerikos lietu
vius biznierius ir profesijona
lus vienus su kitais ir su lie
tuvių visuomene. Iki šiol biz- 
nieriai-profesijonalai ir visuo
menė vieni kitais nusiskund-

programoj nepanunejo 
spaudos.

Spauda buvo ir bus mūsų 
viešo lietuviško gyvenimo kel- 
rodys Amerikoje, taigi reika
linga sudaryti tampresnius 
ryšius su savo laikraščiais.

)konominio Centro valdyba, 
prašydama lietuviškos spau
dos bendradarbiauti su cent-

mūsųj Penkios Minutes 
Dievui

žia, nors vieni iš kitų daug i ru, ras atitinkamus būdus jai

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriup
Yra Pigus Tr Pelningi. Pabandvkite.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas 
Kaipo Toksai. “Draugas*' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

MALDAKNYGES
Jėzus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.................... $2.50
Dievo Malonių Šaltinis, juodais gerais
virš., paanksotais lapų kraštais....................................$3.75
Dievo Malonių Šaltinis, jnod. odos virš..
raudonais lapų kraštais.............................. $3.00
Naujas Aukso Altorius, juodais odos
virš., paanksotais lapų kraštais.....................................$1.75
Angelas Sargas, juod. paauks. virš...........................................................................$1.50
Maldaknygė ir Bai. Vad., odos viršeliais....................$1.25
Maldaknygė ir Baš. Vad., raud. lapų kraštais............... 60
Maldų Rinkinėlis, odos viršeliais....................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš...................... ............................................ TBo

DRAUGO KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

reikalauja.
Profesijonalai ir biznieriai 

privalo artintis su mūsų vi
suomene, susidraugauti su ja, 
tada gaus prijautimą.

Taip pat reikalinga ir pa
čiam A. Liet. Ekonominiam 
Centrui susiartinti su lietu
vių spauda, suartinti ją 'su 
Vaizbos Butais ir, pagaliau, 
visuomenę suartinti-surišti su 
savo spauda.

Amerikoje nėra įvesta val
diškas patarnavimas (pašto! 
tarpininkavimu) užsirašyti, 
laikraštį. Tą pareigą privalo 
pasiimti ant savęs mūsų eko
nominės, kultūrinės bei pa
laipinės organizacijos. Visi 
labai daug iš mūsų spaudos 
reikalauja, bet jai beveik nie
kuo neatsilygina.

Vaizbos Butų parengimuo
se, kur raginama visuomenė 
remti savus biznieriui ir pro
fesijonalus, privalu priminti, 
kad lietuviai užsirašytų ir lai
kraščius, nes didelė dalis mū
sų žmonių ir po šiai dienai 
gyvena be jokio laikraščio.

Ekonominio Centro valdyba, 
nenori padaryti tokios klai
dos, kokią padarė paskiausia, 
pavyzdžiui, Lietuvių Dienos 
rengėjai New Yorke, kurie 
spaudą per virš pusę metų 
laiko buvo užvertę savo atsi
šaukimais, pranešimais, o už 
tai nei ačiū nepasakė Lietu
vių Dienoje, nei tos dienos

atsilyginti.
Visa, kas iki šiol Amerikos

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
pratęs užsukti į bažnyčią ir 
ten jis paprastai melsdavosi 
15 minučių. 1927 im. miręs 
garsus Dubline blaivybės apa
štalas darbininkas M. Talbot, 
kas vakaras, grįždamas iŠ 
darbo, adoruodavo ŠŠ. Sakra- 
mentą pusę valandos. Tai vis 
gražūs papročiai. Be to, kiek-

Kas mirtinai nusikalto, to 
priežastis — per mažai meldė 
si, per retai ėjo Šv. S ak ra 
mentų. . '•%

sti maldoje penkiij minučių 
kasdien.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

Nepagailėkim Dievui pašvą j GARSINKITE “DRAUGE”
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lietuvių atlikta, atlikta dėka vienas turi skirtingus rei'ka-
mūsų spaudos, kuri tai rėmė 
ir daug kartų net pasiaukojo. 
Be spaudos mūsų kultūrinis 
veikimas, ekonominiai reika
lai būtų “akli”: jei kas ką ir 
veiktume, apie tai visuomenė 
nežinotų.

Amerikos Lietuvių

Ekonominis Centras, 
Chas. K. Pikiel, pirm.

Dr. M. J. Colney, v. pirm. 
F. Petrulis, v. pirm.
K. S. Karpius, sekr.

A. 3. Trečiokas, iždin.

KAUNAS (E). — Nuo spa
lių 29 d. įvestas reguliarus 
traukinių susisiekimas tarp 
Kauno ir Vilniaus, Kasdien 
ten ir atgal vaikščioja po ke
turis traukinius.

lūs. Ilgiau turėtų melstis, kas 
yra labiau gundomas, ar yra 
įpratęs į blogą, ar yra įsipa
reigojęs tobulėti.

Bet visi privalome melstis 
kad pajėgtume išsilaikyti pa
švenčiamojoj Dievo malonėje

SHE LOŠT 20
POUNDS 0F FAT

Feel full of pep and possess thfl
Blender form yon crave—you can’t 
lf you listen to gossipers.

To take off excess fat go llght on 
fatty meata, butter, cream and sug- 
aiy swcets— eat more frult and 
vegetables and take a half teaapoon- 
f11 of Kruschen Salta ln a glass of 
bot water every morning to elimi- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md„ writes: '1 took off 20 
lba.—my clotbee flt me fine nov." 
r No drastlc cathartica—no conatl-
f>atlon—būt bllssful dally bowel ac- ’ 
lon wben you take your llttle dally 
dose of Kruschen.

mE iwfol rniCE vou m for being
NERVOUS

Check Belovr And See If Yon Have 
Any Of TTir Signa

Oulverlrc narvas ean malra yon old and 
tamrd loolrinc, cranky and hard to liva 
wltl i — aan^krapjrou atrak* nlghta and rob
you oi (ood hmlth, cood tlmaa and

Don’t lot youraalf "go” lik* that. Start 
latrine a cood, rallablo tonle—ona made my*- 
tiallt for trornm. And oould you aak (or any- 
Ihing whns* banaflta havn bean better pr>v*<l 
Ihan world-(amoua Lydla E. Plnkham'e 
Vamtable CompoundT

Lat the vhnlmnm* herbo and rooti of 
Plnkham’s Compound halp Natūra ealm 
your .h r lakini narvra, ton* up your ayitam, 
and halp laaaan diatraaa from (amale luno- 
tional dtaordara.

Kak* a not* HOW to fat * bottle oi thla 
Ume-provan Plnkhau'i Compound TODAY

vrithout fafl from your dnigtlat. Ovar a mfl- 
llon aroman have arrlttan Inlattara raportlng 
vondarful heneflt*.

Por the paat 80 yaara Lydla E. Plnkham'e 
Vagatabla Compound lia* halpad grateful 
«om*n go “smllinc thru" teytnc ordaala. 
Why not lat lt halp YOVT A

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 lrilocycle8.

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

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINES DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinosu».

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. Žįda- 

navičius. Autoriaus leidinys .................... $1.00
KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli- ’ •

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 
vprto VAfriflina 10 50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė \ i 
Kun. J. Aleksa, M.T.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50

ŠVENTASIS RASTAS, Senojo ir Naujojo 
įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. 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 Sino adresu:

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

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Iš Lietuvių Veikėjų 
Susirinkimo

Cicero lietuvių veikėjų su
sirinkimas įvyko pas Ant. Ma 
tūlį, jo spaustuvės patalpoje. 
Susirinkime dalyvavo šie vei
kėjai: A. Petkus, laidotuvių 
direktorius; W. Babitzas, 
Grant teatro savininkas; stud. 
J. Matonis; A. Valančius; A. 
Matulis pats tos spaustuvės 
savininkas; Pajaujis, vieno 
Cicero laikraščio redaktorius 
ir Ed. Mikutis. Visi tie vei- 
'kėjai yra geriausiai susipažinę 
su lietuvių padėtim Cicero 
mieste.

Susirinkime nutarta suorga
nizuoti Lietuvių Respubliko
nų Organizacijų ir laikinon 
valdybon išrinkta šie’: pirm.

darbščių narių, kaip pinu. P. 
Zakarienė, A. Stašaitienė, O. 
Rašinskienė, o kų jau kalbėt 
apie M. Laurinaitę.

Kuopa nutarė surengti va
karų gruodžio 3L d. Komisijon 
išrinkta: M. Česienė, A. Sta
šaitienė ir M. Vaičūnienė. Nu
tarta suruošti laimėjimų 'kny
gutėmis ir Čia pat visos na
rės pasiėmė po vienų knygu
tę. Laimingųjam teks dvide
šimts dolerių.

Nutarta dalyvauti Moterų 
Sųjungos 2 kuopos 25 metų 
jubiliejaus vakare, (nors 2 
kp. mūs kuopos nekvietė), 
taipgi iš kasos paskyrė 5 dol. 
prie pasveikinimo dienraščio 
‘‘Draugo” 30 metų jubilie
jaus proga. Gal tai būsime 
pirmutinės iš sųjungiečių. Pa

A. Petkus, pag. J. Matonis, turtina ir kitoms kuopoms pa
seki1. A. Valančius, ižd. A. sveikinti dienraštį “Draugų”.

- Matulis.

Nutarta kuo greičiausiai su-
“ šaukti Cicero lietuvių respub- 
3 likonų masinį susirinkimų. Jis
- bus šaukiamas atvirutėmis ir
- per spaudų. Tam susirinkime 

lietuviams bus išaiškinta, kas
t reikia daryti, kad prašalinus 
* visu's nesusipratimus iš lietu

vių, arba asmeniškumus.
Kalbėdamas Cieeroj prof.

- K. Pakštas pabrėžė, kad lie-
- tuviai, lietuvių tauta, moksle 

jau pasiekus ketvirtų vietų. 
Tat, kodėl mes, Cicero lietu
viai, negalim to parodyti? Tik 
reikia vieningo darbo, nežiū
rint ar kas yra respublikonas, 
ar demokratas. Visi lietuviai 
turi stoti viens už kitų. Visi

- nesusipratimai 'ir asmenišku- 
mai turi eiti į šalį. Lietuviš
ka vienybė telydi visus lietu-

- vius. A. Valančius

Jo jubiliejiniam bankiete da
lyvavo ir mūsų 'kuopos sųjun
giečių.

Moterų Sųjungos 48 kuopa 
yra darbšti. Remia kiekvienų 
gražų ir kilnų darbų.

Sveikinu jus, sųjungietės, o 
ypatingai myliu būti jūsų 
kuopos nare. Korespondente

Iš Sųjungiečių Veikimo

DFĄUGjS

mir
Gedulo pamaldos Šv. Luko bažnyčioj, St. Paul, Minn., už sielų šiomis dienomis 

irusio Amerikos Jungtinių Valstybių Aukščiausiojo Tribunolo nario (teisėjo) 
1 iei,ce Butler 'sielų. Aukščiausiame ’lribunoie velionis buvo vienatinis katali
kas teisėjas. (Acme telephoto).

LABDARIŲ DIRVA
—L ...

Liet. R. K. Labdarių 
Sųjungos 20-to Seimo 
Rezoliucijos

Lietuvių R. K. Labdarių 
Sųjungos jubiliejinis seimas, 
įvykęs 1939 .m., lapkričio 5 
d., Dievo Apvaizdos par. sa
lėj, nutarė išreikšti pagarbų 
sųjungos steigėjams, jos pa
laikytojams, visiems veikėja
ms, aukotojams ir rėmėjams, 
kurie savo darbu ir parama

Operacija Buvo 
Sėkminga

Žyniaus biznierio dukrelė,
EI. Kulpinskaitė, jau grįžo
namo iš Lorettos ligoninės, . . . ,
, . • , tj i t. • v apvainikavo dideliais nuopel-kur jai dr. S. R. Palutsis bu- 1. ... „ ., ... na,s, kaip biednuomenes sel-vo padaręs apendiko opera- ’ .
cij». Ligonė sveiksta ir džiau- P,mo 

• • , , •• • gražios Šv, Kryžiaus ligoni-giasi, kad operacija gerai pa- ° ............. f . ®
vyko. Matote, kaip mūsų, lie- n5s- aki° »slgijilPe’ 30 ‘f1”' 

tuviai, daktarai yra gabūs sa-

kėjiune ir kitų kilnių labda
ringų darbų nuveikime.

II
Senelių prieglaudos statymo 

reikalu 20-tas seimas užgiria 
pirmesnių (18 ir 19-to) seimų 
nutarimus, būtent — statyti 
prieglaudų Chieagoj prie šv.' 
Kryžiaus ligoninės ant Labda
rių Sųjungos žemės, prieglau
dos vedėjomis kviesti šv. Ka
zimiero seseris ir statymo da
lbų pradėti taip greit, kaip

25 metų sųjungos gyvavimų bus sukelta šiam tikslui pa
kankama pinigų suma. Kad 
greičiau tų sumų sukelti, sei- 
ijuas ragina sųjungos valdybų 
gyviau ir didesniu užsimoji
mu vesti vajų.

III

, vo profesijoj. Teisingi ir sų- 
I žiningi visados stengias kuo 
geriausiai patarnauti.

I Jei ieškote gero daktaro, vi
sados rinkitės tuos, kurie ’s'kel-

Moterų Sųjungos 48 kuopos: biasi “•Drauge”. Rap.

.-iusirinkimas įvyko lapkričio----------------------

valgo obuolį. Juo yra Vladis- Seimas dėkoja Labdarių Sų-

(i d., parapijos mokyklos kfim- 
bary. Susirinkimas buvo skai
tlingas. M. Česienė ir P. Za
karienė išdavė raportų iš Lab
darių seimo ir Federacijos 12- 
to skyriaus. A. Stašaitienė ir 
M. Vaičūnienė išdavė raportų 
iš parapijos bazaro. Kuopa 
savo būdoj padarė pelno $78.- 
40. Vienbalsiai užgirta komi
sijos darbuotė. Kuopa ypač 
dėkoja Elzbietai Urbonienei 
už gražų per bazarų pasidar
bavimų mūsų kuopo's suskai
tom Negalima praleisti nepa
minėjus dar vienos naujos sų
jungietės, būtent K. Barčie- 
nės. Ji pralenkė visas kitas 
.savo darbštumu. Kuopa džiau
giasi gavus tokių gabių ir ‘su
manių narę.

Kalakutienos Puota 
Pas Vyčius

Lapkr. 14 d., Lietuvos Vy
čių 14 kp., nors iš anksto, tik
rai šauniai paminėjo Padėkos 
Dienų kalakutine puota. Su
sirinko apie keturiasdešimt 
narių ir nei vienas nesigailė
jo atėjęs.

Be to, buvo malonus {pasi
linksminimas, šokiai, šokių 'ko
ntestas ir žaidimai.

Kaipo “Veloz and Yolan- 
da”, pasižymėjo Juozapina 
Rimkiūtė ir Antanas \Vallens. 
Nepasidavė ir Florencija Ar
bir ir Jonas Žukauskas. A- 
biem porom įteiktos dovanos. 
Savo kuopoje turime ir tokį

lovas Arbir.
Kas sakė, kad Cicero gy

čiai ne veiklūs? Jie ne tik vei
klūs, bet talentingi.

Nepamiršo mūsų ir myli
mas klebonas kun. Vaičūnas 
ir vikaras kun. Grinius.

Šiuo kreipiu visų dėmesį į 
didelį šokių — pasilinksmi
nimo vakarų, kuris įvyks sau
sio 27 d. Bus to, ko dar ne
buvo. Ateikite — pamatyki
te. Komisija

jungos centrui ir kuopoms bei 
jų veikėjams už didelį pasi
šventimų dirbant varguolių 
šelpimo darbų ir auginimų se
nelių prieglaudos statymo fo
ndo. Taip pat dėkoja visiems 
aukotojams ir rėmėjams, ku
nigams klebonams, organizaci-

- \

Randasi kuopoj ir daugiau žmogų, kuris greičiausiai su-

$1,500.00 Dovanu MestiNkains
Lapkričio 19 d. pradedamas ‘ Draugo” skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj “Draugas” duoda $1,500 DOVANŲ vajaus 

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai

tytojų skaičių.

Pinnoji 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 g: erčiausiai registruotis į spaudos pla 

tinimo vajaus kontestininkus.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

’ Draugo ’’ administratorius

vakaras pasiseks. Įžanga 25c.
Rezervuokiane gruodžio 3 d. 

vakarų, eikime, kaipo vienos 
šeimos nariai, nes labdarybės 
darbas yra vienas gražiausių, 
vienas kilniausių.

Ciceros kuopa teikia pagal
bos sekantiems asmenims. J. 
Lapinskui, Astrauskienei ir 
Monkevičienei. Jei visi daly
vausime ir juisidėsime, nepa
jusime, kaip įplauks desėtkai 
dolerių vargšains šelpti.

Labdarys

KAUNAS (E). — Lietuvos 
Valst. Opera ir Drama ren
giasi pradėti Vilniuj vaidinti 
reguliariais laikotarpiais. O- 
pera toliau statys Otelo, o 
drama Šarūnų.

SKELBK1TĖS “DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI

TaL Y arda 3146.
VALANDOS: Nao 11 iki 11,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pimadieniaia • 2 iki 4 lr 7 iki * 

fiventadieuiaia: H iki 11

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB OfilRUROAk 

ir akinius pritaiko
3343 & Halsted Street

džių talkų. Dėkoja ir savo 
kasdieniniam rėmėjui — dien
raščiui “Draugui”, kuris ne
skundė ir neskundžia vietos 
labdarių reikalų garsinimui ir 
ta pačia proga jį sveikina su 
30 metų tarnavimo visuome
nei sukaktimi. Seimas ačiuoja 
gerb. kun. Ig. Albavičiui ir 
labdarių 4 kuopai už gražų 
jubiliejinio seimo prirengianų.

Labdarių Są-gos 3 kp. 
Vakaras

Labd. Sųjungos 3 kuopa re
ngia gražų vakarų. Veikalų 
“Moterų triūsas” atvaidins 
Ma’skolaič.iai ir jų grupė.

Lapkričio 12 d. įvyko kuo
luos susirinkimas. Rengimo 
komisija: M. Česienė ir A. Jo- 
varauskas išdavė raportų, kad 
viskas priruošta.

Elzbieta Urbonienė pasiėmė 
dešimts tikietų, o Ogentas čia 
pat užmokėjo už keturis. Iki 
šiol šie asmenys pasiėmė ti
kietų parduoti: P. Zakarienė, 
Vilčauskas, K. Armonienė, 
Laurinaitienė ('močiutė), A. 
Valančius, M. Vaičūnienė. Re
ngimo komisija žadėjo priduo
ti tikietų ir kitiems nariams.

joms ir draugijoms už nuošir- i Turime vilties, kad Labdarių

LIETUVIAI 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 pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
- TeL Cicero 1481.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sucar.į.
Ofiso telefonas PROapot 6737 
Namų telefonas VIBginia 2421

TEL. YARDS 8667

DR. FRANK C. MINN
(KVIKCLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

________ ir Pagal Sutarti._______

DR. P. J. BEINAR
(BEINARACSRA8J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rea. — Yards 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAI

<446 Sa 49th Court. Cicero 
intradieniais, Ketvirtadieniais x 

Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 p. 
3147 S. Halsted St. Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ■ 
fieėtadieniaia 

Valandos: 3—8 P. M.

TeL OANal 6968

OR. WALTEB J. PHILLIPS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDO8:

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

DR. F. G. WINSKUNAS
rHYSICIAN AND SURGEOfe 
2158 W. OERMAK ROAD

Ofiso tel Canal 234b 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—8

Res. 2305 S. Leavitt St
Res toL Canal 0402

~DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Av«a 

2-tros luboe
CHICAGO, ILL
Tel. MIDway 2880 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

letofonas HEMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YAKds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

:: VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
o Didelė 223 puslapių knyga 

su naujausiais receptais į 

vairių valgių gaminimni, 

pyragų pajų ir duonų kepi 

mui; įvairių konservų ii 

preservų darymai, paukfi 

tienos kepimui ar virimui, 

daržovių ir vaisių užlaiky-; 

mai, ir tt Taipgi yra vi 

šokių naudingų patarimų 

šeimininkėms.

knygą galima gauti par paA 
tg arba raktinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU

fl.lt
RA8TTNRJB

£1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAOO, 1IL.
». • . ♦

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MĮĮ MORGIČĮŲ

.TV/ or vonia \Jv, l>>vl V™*-** vr'*'
INSURED
treigy

Dividendai ant padėtų pinigų iSmoknmi Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fed rai Savinas an.l lxvan Insurance Corp., \VSHlilnglon, U. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečlad. nuo • v. ryto Ik, I v. v. 
Pirmadien], Ketvirtadieni tr ėefttadienj nuo 9 v. ryto iki S v. v.

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

Joneph F. Grlbauakas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

'jį*, ‘.i , '.'t / • -, • .

j

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6968 So. Talman Ava.
&es. TaL GROvehiU 0617 
lifioa TaL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Yal. 2-4 ir 7-8 vak.
Ketv. ir Nedėlioinis

TeL YABds 6923.
Bea.: KENwood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
756 VVest 35th Street

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN aad SURGBON

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS!

Nuo 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vai. vak.
Nedėti o mie pagal 

Offioe TaL YARda 4787 
Samų TaL PROapect IBM

Tel OANal I1M

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 V. C. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonae RBPnbUo 7868

Ofiao ToL VIBginia 0086 
Reūdesdjoa tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Remdecaua
8989 So. Olaremont Ave.

Valandoe 9—10 A. M. 
NedėJiomia pagal atitarti

Tel OANal 0287
Bee. ToL PROepect

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

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

6 iki 9 vakare

Offioe Phone Ree aad Offiee
PROapect 1028 8869 8. Leavitt SI
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. OANal 07M

DR. J. J. KOWAR
(XOWARSKAS) 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago 
Trediadieniaie ir Sekmadieniaie

ToL YARda 2846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal ■ūtartj

DR. V. L SIEDLINSKI
4143 South Archer Avenue 

Telefonae Lafayette 86M 
Antradiaamia, Kotvirtodieraaia la 

Penktadimiai.
4631 So. Ashland Ave.

Tel YARda 0894
Pirmadieniaia. Trečiadieniaia ia
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KAS GIRDIT CHICAGOJE
Pranešimai

- — - ■ —
Šauni Vakariene

BRIDGEPORT. — Lapkri
čio 19 d., parapijos svetainė
je įvyko šauni vakarienė pa
gerbimui dviejų viet. vikarų 
Stanislovų — kun. St. Petrau
sko ir kun. St. Gaučo.

Vakarienė nusisekė visais 
žvilgsniais. Žmonių buvo pil
na salė. Valgiai patys ska
niausi ant gėlėmis papuoštų 
stalų.

Vakarienę rengė ARD 2 
skyrius, bendrai su Šv. Jur
gio Parap. Jaunų Moterų klu
bu, vad. Antaninai Vaišvilie
nei. i.-., i

Per vakarienę ilgų ir turi
ningų kalbų pasakė J. M. pra
lotas M. Krušas. Jis sakė ne
randąs žodžių išreiškimui 
džiaugsmo ir padėkos parapi- 
jonams už pagarbų, meilę ir 
prisirišimų prie abiejų jo asi
stentų, kaip ir prie jo paties.

Vakarienėj dalyvavo ir ke
liolika svečių iš Cicero. III.

Muzikalę programos dalį iš
pildė Antifonalis choras, vad. 
prof. A. S. Pociaus ir mokyk
los mokiniai. Visų keturių ku- 
nigų (vienas 'kun. buvo kita
tautis) kalbos, choras ir mo
kyklos mokiniai pelnė daug 
karštų aplodismentų. O ARD 
2 skyrius ir Moterų klūbas 
nuoširdžių padėkų už pasidar
bavimų.

Kun. St. Petrauskas savo 
turiningoje kalboje pareiškė, 
kad per septynis ir pusę me
tų Bridgeporte nematęs tiek 
daug žmonių svetainėje, kiek 
šiandie, ir kad visi būtų taip 
patenkinti.

Tai vis nuopelnas vieno as
mens paskui kurių seka ir 
daugelis veikėjų. Tai A. Vaiš
vilienė.

Beje, štai, už poros 'savai
čių ir vėl bus didelis paren
gimas tų pačių veikėjų pas
tangomis. Būtent, gruodžio 3 
d., parap. svet. ARD 2 sky
rius rengia bunco party. Ci
cero jaunametės rėmėjos pa
tieks didelį surpryzų.

Pradžia 5 vai. p. p. Įžanga 
25c. Rap.

West Pullmano
Naujienos
Jubiliejinis bankietas

Lapkričio 26 d., parapijos 
salėje įvyksta ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parapijos 25 metų 
nuo įsikūrimo jubiliejinis ba
nkietas. Reikia pasakyti, kad 
bankietui jau prisirengta.

Bus gardi — 'kalakutienos 
vakarienė. Programų išpildys 
prof. A. S. Pocius su savo ar
tistėmis ir solistėmis. Be to, 
dalyvaus ir parap. chorus, ve
damas muz. 8. Railos, ir mo
kyklos vaikučiai. Bns daug 
svečių — dvasiškių ir pasau- 
lionių. Valgiai bus duodami 
3 vai. popiet ir 7 vai. vaka
re. Skaitlingas būrys šeimi
ninkių jau ruošiasi, vadovau
jant Joanai Pitčkorienet.

Svečiai iš kitur nuoširdžiai
prašomi nesivėliuti.

• * *
Praeitų savaitę parapijos 

skolų atmokėjimui aukojo se
kantieji; mergaičių C. Y. O. 
klubas savo parengimo pelnų 
$33.00, Stasys ir Marijona Pi-

ktužiai $25.00, Jurgis ir Pra
nciška Ciesiūnai $25.00, Sta
sys ir Sofija Pašakarniai $25. 
Edvardas ir Konstancija Ru- 
shiai $25.00, Kazimieras Al- 
vinskas $25.00. Aukojusiems
širdingai dėkui.

* * *
Religinis koncertas mūsų 

bažnyčioje įvyks gruodžio IG 
d., 7:30 vai. vak. Programų 
išpildys Sasnausko vardo vy
rų choras ir solistai-ės, vado
vaujant prof. A. S. Pociui, 
taip pat ir parapijos choras, 
vedalmas muz. S. Railos. Kvie
čiami svečiai ir iš kitur at
vykti pasiklausyti gražios mu
zikos. Rap.

Iš Marijonų Rėmėjų 
5-to Skyr. Susirinkimo Sporto Žinios

Kas Laimėjo Dovanas 
Šv. Vardo Dr-jos

MARĄUETTE PARK. —
Marijonų Rėmėjų 5 skyriaus 
susirinkimas įvyko lapkričio 
19 d. parapijos salėj.

Pirm. A. Pukelienė atidarė lB°wIing Turnyre

susirinkimų ir pakvietė pra
eito susirinkimo buvusį laiki-
nai rašt. J. Žalandų perskai- parapijos Šv. Vardo Dr-jOi
tyti protokolų, kuris buvo pri
imtas.

Toliau ‘sekė raportas nuo 
įvykusio vakaro parapijos 
naudai, kurį išdavė A. Jonai
tienė ir A. Pukelienė. Vaka
ras gražiai pavyko. Pelno pu
sė šimto.

Labdarių seimo raportų 
išdavė atstovės M. Petroške- 
vičienė ir A. Riinidaitė.

Iš Marijonų Rėmėjų apskri
čio susirinkimo raportavo A. 
Pukelienė ir B. Nenartonis, 
pranešdami, kad Marijonų Rė 
mėjų seimas įvyks vasario 4 
d. Šv. Antano par. salėj, Ci
cero. Skyrius nutarė surengti 
vakarėlį pirm. A. Pukelienės 
namuose ir pelnų poskirti sei
mui pasveikinti. Komisijų su
daro: A. Pukelienė, M. Petro- 
škevičienė, O. Vilimienė, Za- 
rambienė, A. Jonaitienė, E. 
Andreliūnienė ir J. Žalanda.

Už “Laivo” prenumeratų 
užsimokėjo 2 dol. ir rėmėjos 
mokesčius 1 dol. Vincenta Vi- 
leikienė ir Karanauskienė ' 1 
dol.

Pirm. A. Pukelienė dėkojo 
visiems už graži) pasidarba 
vimų praeitiems parengimams 
ir visiems aukotojams ir pra
šė, kad ir ant toliaus taip gra
žiai iš vieno visos darbuota
si.

Nesiradus daugiau naujų 
sumanymų, susirinkimų užda
rė pirm. A. Pukelienė.

Elz. Andreliūnas

Visi Rengias į 
Dr. Poškos Bankietą

BRIGHTON PARK. — Spie 
čius brightonparkiečių plati
na bilietus ir visus ragina į 
dr. Poškos puotų, Gedimino 
ordino įteikimo proga. Puota 
įvyks Slierry Hotel, prie 53- 
čios ir Michigan ežero, gruo
džio 2 d. Bilietus platina M. 
Šrupčienė, Ona Ivinskaitė, M. 
Paukštienė, F. Šatienė ir kiti.

AV

Visa pasaulio didybė nega
li susilyginti su gero draugo 
vertybe. Voltairt

Šv. Mykolojaus bažnyčia, Vilniuje — tai istoriška ir kiek
vienam lietuviui katalikui brangi pastata.

BRIGIITON PARK. — Pra
eitų sekmadienį baigęs šios

botvling turnyras. Aukščiau'sį 
trijų žaidimų “average” pa
darė Jokūbas Dimitras (230) 
ir laimėjo pirmų dovanų ($10.- 
00). Jį sekė “Mažiukas” Ur- 
nikas su 216 ir laimėjo $7.00. 
Trečias Klemensas Genevičius 
išėjo su 214 ir laimėjo $5.00. 
Trijuose žaidimuose aukšciau- 
sį skaičių padarė A. Kilku’s 
ir jis laimėjo $2.00.

Šiame turnyre žaidėjų pa
sirodė daugiau, negu buvo ti
kėtasi. Viso dalyvavo virš 70. 
Pasisekus šiam turnyrui, vien
balsiai nutarta artimoj atei
ty surengti dar vienų turny
rų.

Turnamentu buvo susidomė
ję ir šiaip jau to sporto 'mė
gėjai, nes per žaidimus buvo 
prisirinkus pilna salė publi
kos — riuterių.

k4
1

DON’T
NEGLECT 

A COLD F
Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa- 
irngvtrja pavartojus raminfutėių, 
šildančių Musterole. Musterole ne
rs tiktai mostė. Jinai yra “Donu- 
ter-lrrltaot.” Milijonai yra varto
je Ji per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Gailina —utį asUrbose.

įsigykite Naujų Giesmynų. Jame 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Gleemea-

Gleemea lr mušikų patvarkė 
Ąpt- S, PooilMk

Uleldo C. L- R. K. Vargoninin
kų Provlnetja.

Knygos kaina — kO centai, pri
dedant 1( sentų persiuntimui.

GIESMYNAS

LIITUVI1KAS

MI8OLELIS 
Šlovinkim Viešpatį.

Mlšloa lr Mišparai, IJetuvlškal 
tr Lotyniškai, v toteme Sekmadie
niams ir šventėms, lr kitos Mal
dos lr Otesmėa Antras pataisytas 
leidimą* Paraėė Kaa. AA. Sabu- 
Hauakaa Stipriais odos virtela, 
kaina — 8.7S. Reikalaukit* lė: 
DRAUGAI PUB. OO. 

2334 So. Oakley Avu., 
Chicago, Illinoia

Valio, Šv. Vardo Dr-jai, su- 
ruošusiai sėkmingų botvling 
turnyrų. Troy

DON’T BE GREY
ftort esteto grey hdr. Grey tek 
■■te* yoo look old aod (oM o9A 
Try the tfoten* Method to Cet>

... CLAIROL. Tool

Mo bleaching requlrod t* 
•oftea Cho hair wten 
CLAIROL. YooTl leve tho

color that

de eeepea NOW> 

Natanlty—*i&

F
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" SKOLINAM PINIGUS 

ANT 1-Mįl MORGIČIŲ
Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pm = 
Federal flaring* aad Loaa Insurance Oorp., po United Stato = 
Ctorsramot prieiiftn.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus

Ofiso valu 9:00 vaL ryto iki »:00 rak. Pirmadieniaie, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:09 rak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 
uiiiiiiiiiiiiiiuinmiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■MIAUKIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIftA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tcl. LAFAYETTE 0727_________

pi VZ IZ’ A T koplyčios visose 
** * Chicagos dalyse

1.1. Zola
Albert V. Petkus

Klausykite mflmi nulio programo Antradienio Ir 
HdNadlcnto rytais 19.M eatandų, Iš WTTTP stoties (1480.) 

Bu Povilą šaltlmleru.

P. 1. Ridikas

ROSELAND. — Šv. Onos 
draugijos pusmetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 3 d., 
11:30 vai. ryto, parapijos sa
lėj. Kadangi yra daug svar
bių reikalų svarstymui, tad 
vi'sos narės stengkitės daly
vauti susirinkime. Prašomos 
taip pat pažiūrėti, kad mo
kesčiai nebūtų užvilkti. Atei
damos į susirinkimų prašo
mos atsinešti ir atvirutes ipa- 
tikriniimui.

Gruodžio 17 d. draugija re
ngia kauliukais žaidimo va
karų, parapijos salėj. Visos 
narės turi pasiimti tikietų pa
rdavinėjimui ir atnešti vaka
rui dovanų.J. Lntz, pirm.

B. Plekavičiūtė, sekr.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos mėnesinis susirin-

6:10

ELENA RUSS 
(po tėvais Puidokaitė)

Mirė lapkr. ly d., 1939 m., 
ryto, sulaukus 25 metų 

amžiaus.
Gimus Port Washington, Wis. 
Paliko dideliame uuliudime

vyrų. Juozapų, sūnų Juozapų, 
molinų Teklę Bajorienę, patė
vį Jonų Uajorinų, senukų Jo
nų Mockų, brolį Kazimierų, 
seserį Onų Venslovas, brolienę 
Kozaiijų Puidokas ir šeimų, 
tetų ir dėdę Daukšus ir jų 
šeimų, dėdę VValter Mockų, 
dėdę Jeronimų Puidokų, dė
dienę ir jų šeimynų, dėdę 
Adomų Nagrockį ir jo šeimų, 
pusbrolį VValter Mockų ir gi
mines M r. & Mrs. Adam Dauk
ša ir M r. & Mrs. Myk. Dauk
ša.. l.ietuvoje paliko 3 tetas 
ir dėdę.

Kūnas pašarvotas 3310 So. 
Halsted St.

Laidotuvės jvyks penktadie
nį, lapkr. 24 d. Iš namų S 
vai. ryto bus atlydėta į Sv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Marijos 
kapines, Kocki'ord, 111.

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

Nuliūdę: Vyras. Sūnus, Mo
tina, Patėvis, Senukas, Sesuo, 
Brolis, Broli no, Dėties, Tetos 
ir Gimines.

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

kinia’s jvyks penktadienį, lap
kričio 24 d., 9 valandų vaka
ro, daktarų Strikolio - Veze- 
lio ofise, 4645 So. Ashland 
Avė. Visi atvykite laiku.

Dr. A. J. Gussen, sekr.

SKELBK1TĖS ‘'DRAUGE’’

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms. 

* —ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAPayette 5800

. JUOZAPAS PETRAITIS .

kuris mirė lapkričio 5 d., 1939 
met., ir tapo palaidotas lapkr. 
8 d., o dabar ilsis' Sv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų Ir palydėjo jį į tų 
neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo pnisišalinimų iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. M. Ur
bonavičiui, kun. M. Jodkai, 
kun. Ad. Markūnui, kun. A. Ig
notui ir kun. J. Dambrauskui, 
kurie atlaikė įspūdingas pa

maldas už jo sielų. Dėkojame 
kun. Urbonavičiui už pasaky
mų pritaikinto pamokslo. 
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame Šv. Kazimiero Se
serims ir vietinės mokyklos 
vaikučiams už atkalbėjimų ro
žančiaus.

Dėkojame laidotuvii, direkto
riams Lachanic ir Šūdams, ku
rie savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
jį į amžinastį ir mums paleng
vino perkęsti nuliūdimų ir rū
pesčius. Dėkojame grabnešlams 
ir visiems, kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdimo valandoje. Ir 
pagalios dėkojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau Juozapai, lai Die
vas sutekia amžinų atilsį.

Nuliūdę: .Moteris, šonai, Duk
terys lr Gimlnes-

•ART. m. LAIDOTUVIŲ DI&BKTORIAI 
KELNER-PRUZIN

temato Patenaelmu — Moterį* patarnauja 
Phone 9000 620 W. ISth Ane.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas H m D U L H H u t dieną ir naktį

D V v A T koplyčios visose 
I Iv rV 1 MESTO DALYSE

Mm B. Petkis
Lachauicz ir Šonai

S. P. Mažeika
Antaiias M. Phillips

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS

MINTYS
li angliško verti

Kun. Ant. M. Karužtoie

Lapkričio 22 Diena
Paukštis giedojo ant šakos, 

sulapojusios ir sužiedavusios, 
ir vėjelis sujudino lapus ir 
nunešė žiedų kvapsnį. “Kų 
reiškia lapų drebėjimas ir žie
dų kvapsnis!” klausė Mylėti- 
nis paukščio. Paukštis atsa
kė: “Lapų drebėjimas reiškia 
klusnumų, o žiedų kvapsnis 
priešingumų”.

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

rh

VALERIJONAS
LUKOŠIUS

Mirė lapkričio 18 d.. 1»39
m., 4:00 vai. ryto, sulaukęs 23 
metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motinų Veronikų, brolius: Le
onų, kunigų Pranciškų ir Vla
dislovų, broliene, seserį Sofl- 
jų, švogerį ir gimines, pažįs
tamus ir draugus.

Kūnas pašarvotas 6344 So. 
Maple>vood Avė.

Laidotuvės įvyks treėžaJtonJ, 
lapkričio 32 ulelių. Iš namų 
8:30 valandų, ryto bus atlydėtas 
į Gimimo Panelės Švenčiausios 
parapijos bažnyčia, kurioje J- 
vyks gedulingus pajii.tldos už 
velionio sielų Po pamaldų bus 
nulydėtas j švento Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-^s daly va vii šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Mot'na, limbai,
švogerts, Brolienė lr Giminės.

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

6834 So. We8tern Avė. 
GROvehiil 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULknan 1270
4348 So. California ,Ave. 
Phone LAPayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARde 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1646 Wcst 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Westorn Avė. 

Tel. LAPayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419
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PLĖŠIKAI NUŽUDĖ i
POLICININKĄ

Miesto ir parko policija su
jungtomis jėgomis ieško 3 i 
jaunų banditų, kurie lluin- 
bold parke nušovė policinin
kų llarrv Franeois.

DZIMDZI - DRIMDZI 1924 - 1939

ŽMONA IŠGELBĖJO 
NORĖJUSI NUSIŽUDYT 
VYRĄ

56 metų .Joseph Cihorow- 
ski, 1804 \Vilmot avė., 10 vai
kų tėvas, pareiškė savo žmo-1 m 
nai išgersiųs nuodų. Žmona 
pasekė j j į virtuvę ir pama
čius jo rankose bonkų, išmu
šė jų iš jo rankų. Bonkoje 
buvo karboliaus esencija (car 
bolic acid), klri nsdegino 
jam veidų ir kairiųjų akį. -lis 
išvežta-s į psichopatų ligoninę.

Ciborowski prieš

Policininkas buvo nušautas, 
‘kai jis norėjo sulaikyti ban
ditus apiplėšiant parke auto- 

iuj sėdinčius Nelson ir 
Mrs. 'I’essmer.

Banditai peršovę policinin
kų pabėgo. Palikę negyvų po
licininkų pabėgo ir porų išsi
gandusį skandalo.

Pro apiplėšimo vietų va
žiavo Andrius Andruška, ku-.

keturis j . , , _. .... .
..|ris pastebėjęs gulintį polici-

mėnesius buvo paleistas iš, , , ... ,." ’1 ninku pradėjo vytis nuvazauo
WPA, nes sužinota, kad ne- 
išsiėn>ęs paskutiniųjų piliečių 
popierų.

'COMMUNITY FONDUI 
SURINKTA 2 MILIJONAI

jautį auto ir pasižymėjo nu
meri. Jo pranešimu ir susek
ta Nelsonas ir jo kompanijo- 
nė. Tačiau užpuolikai dar 
nesuimti.

BUDRIKO RADIO 

VALANDA

Pereitų sekmadienį Budriko 
radio programų grųžiai išpil
dė didžiulė simfonijos orkes
trą, dainininkai vienu, dviem 
ir keturiais balsais ir Maka
lų grupė gražiai suvaidino nu
skendusio laivo keleivių isto
rijos dalį.

Iš orkestros išpildytų nu- 
merų geriausias buvo “Dai
nų Vainikas”. Iš dainų ge
riausia buvo “Kud galėčiau”, 
padainuota Onos .Juozaitienės 
solo. Taip pat huvo geros ir 
kitos “Drula-la”, “Siuntė 
mane močiutė”, “Oi tu ieva 
ievuže”, “Sužavėjai tu ma
ne”, ‘"Pelėda” ir kitos.

Kita Budriko radio prog- 
raina bus ketvirtadienio’vaka
re, nuo 7 iki 8 vai., Chicagos 
laiku, iš stoties WHFC, 1420 ] 
k. Bus gražios dainos, ukor-> 
dijonų muzika, svarbūs asine-i 

nų ir draugijų pranešimai,

juokai ir kiti numenu. Bus 
svarbu pasiklausyti.

3
Radio mėgėjas

Kam Kankintis?

Šiuo laiku Community Fon-! VIENINTELIS MIESTAS,
dui jau surinkta virš $2,000r 
000. Šių metų lomias žymiai 
prašoksta pereitus metus. Ti
kimasi surinkti $3,611,000.

Iš svetimos

KURIAME NĖRA 
AMBULANSŲ

Chicago yra vienas dides
niųjų U. S. miestų, kur nėra 
viešųjų ambulansų.

nugaros gali i
ir platų diržų rėšti, o prie sa- | Daroma planai juos įvesti.
vos bijo ir peilį prikišti. Į Pagal planų manoma įvesti

, . mažiausiai 20 ambulansų, ku.-
Nebūk greitas pykti, nes

rūstybė ilsisi paikojo antyje

Kam Vers t Vaikus 
Imt Neskanų 
Liuosuotoją

Kai kurie tėvai daro klaidą, versda
mi savo vaikus imti neskanų, sargi
nant] vaistą reikiant jiems liuosuo- 
tojo. Vaikas pyksta dėl tokios pa
baudos. Ir tas viskas yra visai ne
reikalinga.
Kada jūsų vaikams reikalingas lluo- 
suotojas. daryk, kaip milijonai mo
dernių motinų daro — duok jiems 
Ex-Ig»xl Jums nereikės raginti jau
nuolius imti Ex-Lax, dėlto, kad jis 
gardus, kaip skanus šokoladas. Kas 
dar svarbiau, Ex-I,ax yra švelnus 
liuosuotojas, tinkąs jautriems, ma
žiems vidurėliams. Jis veikia vidu
rius švelniai, lengvai, be prievartos 
ir išsitempimo.
Ex-Lax yra geras suaugusiems ir 
valkams taip pat. Visose vaistinėse 
po 10c ir 25c.

rie nuolatinai patroliuotų. 
Ambulansus ir jiems aptar
nauti personalų parūpintų 
miestas, o ligoninės sudary- 

Į tų nelaimingiems įvykiams 
aptarnauti departamentų 
ambulansams daktarus.

ir

RAl’GOKITP.S PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Lax! Įsidėmėkite raides 
“E-X—L-A-X” ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite origiiiulio Ex-Lux.

J BERLYNĄ!

Užvakar “Dime a Day” 
kįubo nariams kalbėjo adv. 
Jeronimas W. Jurewicz, kuris 
pareiškė, kad pokarinė Len
kija turės ne tik Danzigp ir 
Gdynės uostus, bet ir Kara
liaučių. Į vakarus Lenkijos 
sienos atsiremsinčios Oderio 
upės.

Litten to and Advertite over

nUHOECH’S YUG0SLAV RAM8
Folk Songt and Mtuie 
Tambaritza Orchestra

W~WAJB, Every Svaday 1 te I
B® S. Clark St., Chicago — Har. SOM

SUAREŠTUOTAS VAIKAS 
PLĖŠIKAS

15 metų AYillard Atmore 
norėjo atsižymėti savo sky
riaus draugų tarpe. Tam tik
slui jis įvykdė aštuonis api
plėšimus. šeštadienį jį sua
reštavo.

Jr

MOTERŲ SĄJUNGOS 
2 KUOPA

CICERO, ILLINOIS

Sveikina “Draugą” 30 Metų 
sukakties Proga

VALDYBA:
B. Petravičienė, Nut. Rašt.
K. Sriubienė, Pirmininkė 
B. Jakaitienė, Fin. Rašt.
B. Tumavicienė, Iždininkė

%

GACKITH 
MPSV ‘

THEK.MIC

PERMANENT

WAVE

Bėdytė .Jeronimas, atėjęs į Margučio redakcija sveikina
Dzimdzi-Drimdzi generolų An tanų Vanagaitį.

Prieš penkiolikų merų Ame- tik Vanagaitis ir Olšauskas.
rikos lietuviškajam gyvenime, Vanagaitis šiuo laiku leidžia
Margutį ir Margučio radio' programas, o Olšauskas var-

’staiga pasirodė Dzinidzi-Drim-j gonininkauja Amsterdam, N.
dzi — artistų grupė, kuri tuo: Y. lietuvių parapijoj.
laiku tan gvveniman įnešė kaž! ,. • , . .. . , • .1 j Dzumdzi - Drimdzi 15 > metų
kų naujo ir nepaprasto. Tų , » v . . . ..., . „. sukakčiai paminėti Stevens
keliaujančia trupe sudarė ke- Ir . , v.J ?. „ . , ! Hotel ruošiama šauni progra

ma, kurioj dalyvauja: Anta- 
į nas Vanagaitis, Juozas Olšau 
skas, Chicagos Vyčių Choras, 
Du Margučio Merginų Cho-

turi Lietuvos artistai: komp.
Vanagaitis, Olšauskas, Diki-į 
nis ir Dineika.

Per kelis savo
'metus Dzimdzi - Drimdzi yra rai> soiįstės: Barbara Darlys, 
įnešę nemaža gyvumo į lie-, I)orotliy Kvedaras, Šokėjų 
tu\iskųjį scenos menų. Deja, grUpg? didelė orkestrą progra 
jie neisoilaikė ir išsisklaidė:, niaį-įr ,jvį orkestros šokiams: 
V. Dineika ir J. Dikinis Lietu-1 NBC Bob Strong Orkestrą ir

gyvenimo

voj, pirmasis Lietuvos Dra- George Viktoro Orkestrą. Pra
moj, o antrasis, berods, Kau
ne notaru. Amerikoj užsilikol džia lygiai 6;3° vak

IEŠKO LIUDININKŲ

AUTO NELAIMĖJ

Važisojant į Nekalto Pra
sidėjimo parapijos misijas, 
sekmadienį, lapkr. 19 d., Jo
nų Žilių ištiko automobilio 
nelaimė. Nelaimė įvyko apie 
7 — 7:30 vai. vakare prie 
44th St. ir California Avė. 
Aksidentų mačiusiuosius pra 
soma atsišaukti: 3137 W. 
42nd PI. arba telefonu; Vir- 
ginia 1796.

“Draugo” Radijo 
Programa

Vakar ir vėl iš WGES ra- f 
dio stoties nuskambėjo ‘Drau
go’ radio programa, kurioje 
dalyvavo Aušros Vartij para
pijos merginų sekstetas, vado
vaujamas muz.. Brazaičio it

Praneširrsas
Marks Credit Krautuvės 

prieš Padėkos Dienų bus at

daros iki 10 valandos vakare 

Antradienį ir Trečiadienį.

į PAMOKSLŲ .
J Kunigai turėtų įsigyti |
į Vyskupo Petro PranclS-1 

J kaus Bučio, M.I.C. para-J 
Jšytą į

BARBORA PIPIRIENĖ

3117 So. Union Avenue

SVEIKINA “DRAUGĄ” 
30 METŲ

JUBILIEJAUS PROGA

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito 
klem Bankletam Sutelktam Pa 

tarnavimą.
Llnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

400 puslapių knygą.

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

i Chicago,

Mes pasižymėję ru mūsų 
“Macliineless Waves,” nes su- 
grrgrniiioja Ir švelniausius plun
kus, ir tas gerlienluojlnias laiko
si tol kol plaukai Išauga.

Mes garantuojame mūsą 
“pe nnanrnls.”

$4.75 ir aiikšėiau 
kili $2.50 ir aukščiau

Mūsą Specialybės 
CLAIROIj Plauką Dažymas 

Kūno Masažas
BERNICE S BEAUTY 

SHOP

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

16 metą patyrimo.

UI.

Standard M
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokia Kaina
TIK $1.00 PT.O4 n n 
445 Kvortos...» ■•0U 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pbone Boulevard 0014

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonaa 

VICTORY 3480
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED

solistė Irena Aitutytė. Seks
tetų sudarė: Anastazija Va- 
raniutė, Jean Miliauskaitė, Al
dona Sakalaitė, Eugenija Nau
sėdaitė, Bronė Zauraitė ir 0- 
na Ūsaitė. Progralma buvo de
dikuota Aušros Vartų para
pijai. Dedikacijos kalbų pa
sakė kun. J. Mačiulionis, M. 
I.C., “Draugo” administrato
rius.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

M. J. Kiras
REAL ESTATE

i

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

SS-

3SS

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

MiM Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TEUTONAS OANAL 8784 

b B s ■ ■ — » i. ■
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iTURTAS VIRS------------- $3,500,000.00|
f ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
= Dabar mokam 3į/2% už Pa*
E dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalingi pieno pardavėjai. Geras 
nuošimtis. Atsišaukite laišku sekan
čiai: “Draugas-’, 2334 So. Oakley 
Avenue, Chleago. III.

REIKALINGAS DARBININKAS
Paieškau darbininko prie gazoli

no stoties. Turi suprasti taisymą 
automobilių. Atsišaukite:

1538 So. Cicero Avė.

REIKALINGAS DARRININKAS
Reikalingas janitoriaus pagelbinin

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

4192 ARCHER AVENUE |

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Prea. =

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui forklozuoti namai: 

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

Dviejų fletų mūrinis namas, 5 ir 
6 kambariai. Karštu vandeniu ap
šildomi. Mūrinis garadžius. (važia
vimas iš šono. Arti Marąuette Pk. 
Kaina $8,500.00.

6635 So. Sacramento Avenue, mo
derniškas 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, mūrinis bunga- 
lo\v. Mūrinis garadžius ir 4 kam
barių fiėtas. Forklozeris parduos 
pigiai arba mainys. Netrukdykit 
nuomotojų, nes savininku ten nėra.

Norintieji pamatyti vidų kreipki
tės j Chas. ITrnieh. 2500 W. «3rd 
St. Tel. Prosneet 0025.

ISTANDARD 
I FEDERAL 
| SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATIOH 

5 OP CHIOAGO
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiimiir»

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl.a naujus na
mus ant lengvą mėnesinių Išmo
kėjimą. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio casli (mokėjimo, anl 
lengvą mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu gerinusi atlyginimą iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdeginsią namą). Darau 
paskolas ant naują ir seną namą, 
ant lengvą mėnestnią išmokėjimą 
nuo 5 iki 20 melą. Reikale kr* ip- 
kitės prie:

PARDAVĖM II TAVERNAS
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (Liąuor Store). Kaina su atakų 
$525.00. Gera vieta. Telefonas BOU- 
Įevard 0210.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai Įrengtas: gera vieta: biznis li
gai išdirbtas. Atsišaukite; 225# AVest 
23rd Plaee. — Telefonas Ganai 5B70

PARDAVIMUI TAVERNA
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti dėl ligos. Arnui Bruz
gulis. 2045 AVest 43rd St. Phone 
VIRginia 2157.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėju. Alga ir komisas.
Atsišaukite.

Donato Kentucky AVholesale Llųuors 
2001 AV. Slst St.

Cbteago. RI.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAM HMOKftJTMADI

Barskis Furniture House, Ine.
••THH HOME OP FINE FlJRNTTrrRE” SIHCB 1MM

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

_ __ __ ___ r

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

PARDAvnnn namas
..8 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. 
poolet Sekmadienį, Tel. Stewart 0230.

PARDAVIMFT TAVERNAS 
Kampiniame name; didelis sta

kas; pilnai (rengtas; gera aplelln- 
kė; parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznf. Atsišaukite:

5300 So. Princeton Avė. 
PARDAVTMTT1 NAMAI 

Vienas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukStų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės Į Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oekiev Avė.. Chleago. Rllnols.

LIETTTVYS SITTVfclAS 
Siuvu naujus Ir taisau senus kau

tus. furkautus. Valymas ir dažy
mas. Garantuoju savo darbą. Visi 
mano kostumertai užganėdinti. Pra
šome pabandyt*

A. MLINSKAS 
2010 Cansinort Avenue

PARDAVTMiri NAMAS
6 kambarių medinis narna., kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotą. 2 karų gsrarižlus, 11121 
So. Albanv Avė. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Bun 18 gelaustų mainą? 
daug dulktą Išimta. Perkane 5 tonus ar dau-
lau už toną ...................................................... $7 0$
’ETROLEUM CARBON COKE. perkant K to

nus ar daugiau, tonas... .,7.40. Sales Tax Eksta.


