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DRAUGO’ SUKAKTIS RYTOJ SU PAMALDOMIS
Pamate ivyksta šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, Bridgeporto

“Draugo” 30 metų sukakties proga, Šy. Jur
gio bažnyčioj, 3230 Lituanica Avė., rytoj, lap
kričio 19 d. 11 vai. įvyks iškilmingos spaudos 
pamaldos. Šv. Mišias atnašaus kun. J. Mačiulio
nis, M.I.C., asistoj - dijakonu kun. A. Morkū
nas, M.I.C. ir subdijakonu kun. J. Dambraus
kas, M.I.C. Dienai pamokslą pasakys D. G. kun. 
prelatas Mykolas Krušas.

Pamaldose dalyvauja D. G. Amerikos Tėvų 
Marijonų Provincijolas kun. Jonas Navickas, 
M. I. C.

PRAHOJE VOKIEČIAI 
UŽDARE VISAS ČEKŲ 
MOKSLO ĮSTAIGAS

Sėdi iš kairės į dešinę: Br. J. l’eklžius, M.I.C.; Ig. Sakalas; L. Simutis; Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.; P. Tu- 
masonis; Kun. J. Dambrauskas, M.Į.C.; Br. Š. Montvida s, M.I.C. Antroj eilėj iš kairės į dešinę; Br. J. Apšiega, 
M.I.C.; A. Skirius; Br. J. Saibutis, M.I.C.; P. Klikūnas; J. Pilipauskas; F. Juška; M. Juozaitis. M. Pavilionis; J. 
Kulikauskas; K. Boguslovąs; Br. Y, Žvingilas, M.I.C.

ITALIJA ĮSPĖJA
SOVIETUS NESIKIŠTI
I BALKANŲ REIKALUSt 4,
ROMA, lapkr. 17. — Turi

no laikraštis Gazzetta dėl 
Popolo įspėja sov. Rusiją, 
kad Italija nebus rami, „jei 
bolševikai skverbsią į Balka
nus.

Nurodęs Britanijos ir Pran 
elizijos kaltę, kad sov*. Rusi
jai leista įsiveržti j centrinę 
Europą, laikraštis pareiškia:
“Italija nieku būdu neleis 

bolševikinei Rusijai persimes 
ti per Karpatus — į Duno
jaus slėnį, Balkanus, arba ar
čiau Viduržemio jūros”.

Per studentų 
9 nušauta, 1,

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Vokiečių oficiali žinių agen
tūra DNB paskelbė, kad Pra
boje ryšium su čekų studentų 
sambrūzdžiu 9 asmenys nu
šauta ir gausus studentų 
skaičius areštuota.

Be to praneša, kad Praboje 
universitetas, akademijos ir 
kitos aukštojo mokslo įstai
gos trejiems metams uždary
tos.

PRAHA, lapkr. 17. — Hit
lerio rinktinoji Schutzstaffel 
(S. S.) kariuomenė šiandien 
rytą čia užėmė čekų vidurines

demonstracijas 
200 areštuota
mokyklas ir Karlovo univer- 

įsiteto technikos institutą. A- 
pie 1,200 studentų, bernaičių 
ir mergaičių, areštuota. Jie 
sukrušti į autobusus ir neži
nia kur išvežti. To priežastis 
nežinoma.

Masaryko kolegijoje buvo 
girdimi šaudymai. Apie pu
siaudienį kai kuriose gatvėse 
pasirodė nacių valdomi šar
vuoti automobiliai.

Vakar ir užvakar keletas 
tūkstančių čekų studentų de
monstravo prieš nacių protek 
toratą.

SOVIETAI NORI 
SUTARTIES SU TURKIJA

ROMA, lapkr. 17. — Šov. 
Rusija pageidauja pasirašyti 
savitarpios paramos sutartį 
su Turkija. Turkai atsako, 
kad tuo klausimu jie atsi
klausia Anglijos ir Prancūzi

jos.

GIRDIMA, 
PASIŪLYSIĄS TAIKĄ

SUOMIJOS ĮTEMPIMAS 
PALAIPSNIUI MAŽĖJA

HELSINKIS, lapkr. 17. — 
Suomijoje įtempimas ir iš so
vietų pusės pasireiškusi suo
miuose baimė mažėja. Iš čia 
apie 160,000 išsiųstų provin-

PABALTIJY PRAPLITĘ 
VISOKIE GANDAI

RYGA, lapkr. 17. — Pabal-

BASELIS, Šveicarija, lapkr. 
17. — Šveicarijos pramoninių 
kai iš Vokietijos įmonininkų 
patyrę, kad artimiausiuoju 
laiku iš Berlyno išeis naujas 
taikai pasiūlymas.

Sakoma, įtakingi vokiečiai 
skatina Hitlerį taikintis su 
Anglija ir Prancūzija. Vokie
tija gali sau pasilikti Danci
gą, koridorių ir kitas prieš 
pasaulinį karą valdytas sritis, 
o kitas Lenkijos teritorijas 
apleisti. Tikrai žinoma, kad 
Ajiglija su tuo sutiktų.

Daug kas vokiečių tvirtina, 
kad Hitleris be karo būtų lai

mėjęs Dancigą ir koridorių, 
jei kitaip būtų elgėsis. Jam 
nereikėjo kitų Lenkijos teri
torijų pulti.

Daugumas nacių vadų įsiti
kinę, kad Vokietija turi lai
mėti karą. Bet vokiečių stam
bieji įmonininkai bijo, kad il
gas ikaras gali visiškai pakir
sti Vokietijos ekonomiką ir 
finansus. Be o, atsižvelgia
ma dar ir į sovietų Rusijos 
pavojų.

Kai kuriuose sluoksniuose 
spėjama, kad ateinantis pava
saris Europai grąžins taiką.

GEDULO PAMALDOS UŽ 
MIRUSI TEISĖJĄ

- YV ASHIN GĮTON, lapkr 17.
— Šv. Mato bažnyčioje šian
dien laikytos iškilmingos ge
dulo Mišios už mirusį vyriau
siojo teismo teisėją Pierce 
Butlerį.

Pamaldose buvo vyriausio
jo teismo teisėjai ir kiti aukš
tieji valdininkai.

Mirusiojo kimas šiandien 
vakarą traukiniu išlydėtas į 
St. Paul, Minn. Tenai pirma
dienį įvyks laidotuvės po ge
dulo pomaldų Šv. Luko baž
nyčioje.

Popiežius Pijos XII liete vadina
CASTEL GANDOLFO (E). 
- Naujasis Lietuvos pasiun

tinys ir įgaliotas ministras 
prie šv. Sosto Girdvainis į- 
teikė popiežiui savo skiria
muosius raštus.I

I Atsakydamas į ministro 
Girdvainio kalbą, popiežius

Pijus XII pareiškė savo pa- 
lankumo jausmus ir linkėji
mus Lietuvai išlaikyti krikš
čioniškąjį gyvenimą.

Havasas praneša, popiežius 
Pijus XII Lietuvą pavadino 
krikščionybės tvirtove Euro
pos Rytuose.

... i ti jy praplito gandų, kad būk 
cijon gyventom, daugiausiai . . ,*• J sovietų kariuomene užėmusimoterų su vaikais, grįžta at- , . . ,. . , ., c ’ ' , . keletą svarbių miestų ir miegai i savo namus. Tačiau kn-, ... , . .. .
, x • • • j stelių Latvijoje,zė dėl sovietų teritorinių rei

kalavimų vyriausybę vistiek į Latvijos uzs. reikalų minis- 
spaudžia. t ras Munters tai visa užgina.

Matyt, vyriausybė įsitikinu pareiškia, kad sovietų į- 
si, kad sovietai neturi pasiry- KullJ įgyvendinimas J įvijos 
žimo imtis ginklų prieš Suo-| "kirtose normaliai vy-
miją. Dėl to, iš Rusijos pasie-jk^omas ir ka^ sovietų kuriuo 
nių atšaukiamos dalys surno-(m0I,° reikalingoje drausmėje 
bilizuotų atsargų. Paliekamos Ja’koma‘ '
vien negausingos dalys. I 1SO8e Pabaltijo valstybėse 

Spėjama, kad ateinančią sa?arP vis dar yra
vaitę čia ir vėl bus atidarytos ,laų* nepasitikėjimo sovietų

, ,, . .__,_ •» - kariuomene. Bet tas nuolatmokyklos ir gyvenimas grjs į ........................
mažėja, kai žmonės pamato

NACIAI ŠAUDYSIĄ 
ČEKUS KAREIVIUS

— Iš 
naciai

normalias vėžes.
Savo rėžtu sovietų laikraš

čiai ir toliau vykdo kampani
ją prieš Suomiją. Ir vis gra
sina Lenkijos likimu.

raudonarmiečių draugingumą.

HITLERIS TARIASI SU 

KARO VADAIS

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Nežinia kokiais sumetimais 
Hitleris šiandien pas save su

LONDONAS, lapkr. 17. —
Oficialiai paskelbta, kad šio 
karo laiku Anglija netekusi kvietė generolus ir kitus vy

riausybės aukštuosius valdi-165 lakūnų, kurių 39 žnvę ko
voje su priešu. įlinkus.

PRAHA, lapkr. 17 
vietos radijo stoties 
paskelbė, kad vadinamo čekų 
patrijotų legijono nariai, ku
rie Lenkijoje kariavo prieš 
vokiečius, bus sušaudyti kaip 
tik kur paklius į protektorato 
autoritetų rankas.

To čekų legijono vadas yra 
buvusios čekų kariuomenės 
karininkas gen. L. Preliala. 
Jis su savo Jegijono liekano
mis paspruko Prancūzijon. 
Girdėta, kad daugi kitią legijo 
no narių iŠ buvusios Lenkijos 
grįžo namo — Bohemijon ir 
Moravijon. šie dabar ieškomi.

Buvusio čekų legijono didu 
mas nebuvo tikrai žinomas. 
Tik pasakota, kad 30,000 vy- 
nj.

Remkite Savuosius 

Biznierius

GENERAL MOTORS 
KOMPANIJOS 
PRIPAŽINTOS KALTOS

SOUTH BEND, Ind., lapkr. 
17 — J. A. Valstybių teisin
gumo departamentas tieson 
patraukė keturias Motors 
kompanijas ir jų 17 viršinin
kų Shermano antitrustinio į- 
statymo peržengimu. Čia fe- 
deraliniam teisme prisėdžiai 
kompanijas pripažino kalto
mis, o visus pavienius virši
ninkus išteisino.

Kaltomis pripažintos kom
panijos: General Motors ben
drovė, General Motors Sales 
b-vė, General Motors Accep- 
tance b-vė ir General Motors 
Acceptance b-vė of Indiana.

STEIGIA MAŽYTĘ 
LENKAMS SOSTINĘ

PARYŽIUS, lapkr 17. — 
Prancūzijoje lenkams steigia
ma mažytė sostinė, kurioje sa 
vitai tvarkysis bevalfttybinė 

‘lenkų vyriausybė.

KANADA MAŽINA SAVO 
PASIŠOKIMĄ

OTTAAVA, Kanados, lapkr. 
17. — Karo pradžioje Kana
dos vyriausybė smarkiai pasi
šoko padėti Anglijai šiame 
kare. Buvo sumanymas įstei
gti net 100 airportų lakūnų 
lavinimui. Bet susidurta su 
finansinėmis kliūtimis ir da
bar pranešta, kad bus pasi
tenkinta tik 30 airportų.

TAMSIEJI LĖKTUVAI 
BUS NAUDOJAMI

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Karo laiku keleivinių lėktuvų 
.skrajojimas Anglijoje bus at 
naujintas. Bet viduje lėktu
vai bus tamsūs, langų stiklai 
užtepti juodu dažvlu, taip kad 

įskrindant keleiviai negautų 
i progos per langus matyti jo
kio karinio stovio Anglijoje.

PLANUOJA SUBENDRINTI 
KARO REZURSUS

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Anglija su Prancūzija planuo 

■ ja suliendrinti visus savo ka- 
iro resursus ir viską bendrai 
kontroliuoti.

VENGRIJOJE 38,000 
LENKU KARIŲ

BUDAPEŠTAS (Elta). — 
Vengrijos krašto apsaugos mi 
nistras Bartha, atsakydamas 
į interpeliaciją atstovų rū
muose, pareiškė, kad Vengri
joje esą 5,000 lenkų karininkų 
ir 33,000 kareivių. Vengrų 
vyriausybė ėmėsi priemonių, 
sudaryti galimybę pabėgė

BR. J. PELDŽIUI PADARY
TA ŪMAUS APENDICITO 
OPERACIJA

Vakar vakare šv. Kryžiaus 
ligoninėj Dr. A. Rakauskas 
padarė ilgam “Draugo” dar. 
bininkui br. J. Peldžiui sėk
mingą ūmaus apendicito ope
raciją.

Savo nuoširdžiam darbinin
kui linkime skubaus pasveiki
mo.

liams iš Lenkijos 
gimtąjį kraštą.

sugrįžti į

STEIGS ALIEJAUS
SANDELI ARKTIKE

HELSINKIS (Elta). — 
Suomijos vyriausybė svarsto 
sumanymą įkurti Arktikos pa 
krantėje žibalo sandėlius, ka
dangi privežimas per Baltijos 
jūrą karo metu yra žymiai 
apsunkintas. Naujų cisternų 
pastatymas Arktikos pakran
tėje apsieisiąs 6,500,000 suo
mių markių.

Taip pat nustatyta praplė
sti šiaurės uostą Liinahamarj. 
Praplėtimo reikalui paskirta 
devyni milijonai suomių mar
kių. 3,200.000 markių paskir
ta švyturiui pastatyti. Į su
modernintą Liinabamn-io uo
stą galės įplaukti laivai iki 
10,000 tonų.

VILNIAUS GYVENTOJAI
TIKYBOMIS

VILNIUS. — šių metų pra 
džią Varšuvos statistikos biu
ras, remdamasis 1931 įdėtų 
duomenimis paskelbė, kad Vii 
ųiuje iš 261,300 gyventojų 
katalikų vra 169,000, unitų 
300, pravoslavų 19/500, evan
gelikų 2,000, kitų krikščionių 
3,000, Mozės relig. 76,200, ki
tų nekrikščionių 1,000, nepa
žymėk tikyb. 200. Vilniaus 
vaivadijoje iš 1,276,000 gyven 
tojų, katalikų 797,500, pravos 
lavų 324,700.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. -šian

dien numatoma giedra ir šal
čiau. ” ♦

Saulė teka 6:43, leidžiasi
4:27..
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Kun. Dr. J. V. $ (niekas, .žmonių, korio įdėtų daug kil-1 
linus pasiaukojimo, savęs iš- * 
sižadėjimo. Šių tai darbinin
kų vardai ir yra įrašyti Uy-

Kokios nors sukakti'.* iiii-ivudų ir darbuotojų, kurie ne- veninio Knygoje. Dienraščio 
liejimas yra tartum gražios' ieškojo savosios naudos,. bet į sukaktis atkuria mums šių

Garbingoji Sukaktis

■Ingiu Copy >— S cents.
Adveruamg ln “Draugas” brlnga beat reaulta.

“DRAUGAS”
Iielna kasdien, lfiskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos Kaina: Jung. Amerikos Valstybėse:
Metams — $6.00; Pusei Metui — $3.50; Trims Mdue- 
Slama — $2.00; Vienam Mėnesiui — .75c. Kitose val- 
Mybesu prenumerata; Metams — $7.00; Pusei Metui 
—’ $4.00. Pavienis numeris — 3c.

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

Chicago, Illinois, Under the Act of March I, 1879.

* Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražina. 
Jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespou- 
denejas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlėj 
{^.liekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole- 

¥ OMkos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
“ laik]ikraštln nededamoa

Mūsų Diena

Byt mūsų dienraščio diena...

^Užprašome į svečius! Puošniu bankietų 
p bįigsime švęsti savo laikraščio, tamauvusio 

lietuvių visuomenei per trisdešimtį metų, su
kaktuvinius metus ir, pradėdami trisdešimts 
pirmuosius, paskelbsime talkų naujiems skai
tytojams gauti.

Ii

Apie dabartinį redakcijos sąstatą rasite 
žinių kituose rašiniuose.

dramos atvaidinimas. Prieš save užsimiršę, tikrai idealis-
akis atsiveria vaizdas dva
sios milžinų, kurie savo dar
bu ir pasiaukojimais sukūrė 
garbingų kūrinį ir jį paliko 
busimųjų kartų naudai ir ge
rovei. Panaši via ir nii'uii

••Draugas’’ į Chicagų persikėlė 1912 m.

Dienraščiu pradėjo eiti 1916 m.

Nuo 1920 m. visa dienraščio išlaikymo naš

ta sugulė ant Tėvų Marijonų pečių. Jie 

•• Draugų ” išgeloėjo nuo užsidarymo, jį iš- lietuvių katalikų vienintelio

laikė, nes nesigailėjo jam pasisvęsti, nesi
gailėjo ir lėšų. Jų pečiai dienraščio išlaiky
mo naštų laikys ir toliau, nes gerai supran
ta, kaip didelį vaidmenį jis vaidina mūsų vi
suomenės gyvenime. Dienraščio reikalų tvar
kymui Tėvai Marijonai yra davę tokių as
menybių. kun. V. Kulikauskų, kurį visai tei-

vMalonūs skaitytojai, šiandien vartote su
kaktuvinio “Draugo’’ puslapius, kurių yra 

1 ^4. Turėjo jų būti bent 32, bet kai kurios 
nenumatytos tekniškos kliūtys sutrukdė tų 
puslapių kiekį atspausdinti. Iš tos priežas- 

| ties nemažai pasiliko neįdėtų straipsnių, ku
rie buvo skirti sukaktuviniam numeriui. Sa
vo bendradarbių dėl to atsiprašome. Pasi
lieka neįdėtas ir pačios redakcijos paruoš
tas ilgokas straipsnis apie “Draugo” pra- 

|- sitį ir jo vaidmenį religiniame, tautiniame ir
kultūriniame lietuvių gyvenime.

I** * • *

Šia proga vis dėlto paduosime keletu bruo- 
iš Draugo” istorijos.

Pirmasis “Draugo” numeris išvydo pa- 
■ šaulį 1909 m., liepos 12 d., VVilkes Barre, Pa.

Pirmuoju redaktorium buvo tuo laiku pa
sižymėjęs sociologas ir visuomenės veikėjas 
kun. Antanas Kaupas (mirė 1913 m. rudenį). 
Pirmuoju administratorium buvo Jonas Lo- 

"piata, dabar žymus teisininkas ir veikėjas 
Wyoming Klony, Pennsylvanijoj.

# #
Be redakcijos straipsnių, žinių ir kores

pondencijų iš įvairių kolonijų, pirmame nu
mery randame šių pirmųjų bendradar bių raš
tus: “Pasveikinimas ‘Draugui1 ”, eilės — ra
šo J. K. (J. K. tai mūsų žymusis rašytojas, 
poetas ir visuomenės vadas kun. K. Urbo
navičius, “Darbininkos“ vyriausias redakto
rius ir Marianapolio Kolegijos profesorius,); 
“Doleris” — rašo Jurinuks; “Naminis vai
kų auklėjimas” — rašo Senis,- apie seimus 
rašo Tautininkas. Be to, dedamas SLRKA 
22 ro seimo protokolas, A. Čechovo pasaka 
“Kreivas veidrodis”, “Kodėl žydai nėra my
limi net laisvoje Amerikoje?” Blaivybės rei
kalai etc.

tiškai tesisielojo tautos ateiti
mi ir jos gerove. Be luomo 
skirtumo — kunigai ir pasau- 
liouys — aukštos erudicijos, 
tikslaus nusimanymo savo
sios tautos reikalais ir tfivy-

trisdt šimties metų įvairius į- 
vykius, perversmus politinia
me ir kultūriniame gyvenime, 
naujus tautos laimėjimus, 
naujas socijfdines santvarkas, 
nekalbant apie išaugintus ta
lentus, išauklėtus darbininkus

nės meilės kupini sudėjo ant įr tų mūsų kasdieninį pilkų
dienraščio “Draugo” sukak-i tautos aukuro visa, kų turėjo gyvenimėlį su visomis savo i- 
tis. geriausio ir kilniausio; moks-į dilijomis. atvaizduotų niarga-

Ši sukaktis mums labai vaiz-lą, patyrimų, išmintį, supra- me popieriuje, kuriame atsis- 
džiai atkuria trisdešimties timų, meilę ir didį pasiauk pindi visa musų išeivijos didi
metų laikotarpį, pilnų gaiva- jimų.
lingo ir intensyvaus darbo žy- 

kurie

ir garbinga dvasia, tartum 
būsimoms kartoms palieka-Šalia šių garbingų vyrų, vi- 

sa galva iškylančių virš pilko- ’nias testamentas.
Sukakties minėjimas

rito r. KAZ i S PAKŠTAS 
ryt įvykstančiame mūsų dien
raščio sukaktuviniame tan- 
kiete pasakys sveikinimo 
kalbų.

singai galime vadinti spaudos apaštalu, kun.| inidUS1^ ,hUUJOh
dr Macaitį, kun. L. braugeų, kun. M. Ur- Plft(5,u 'are sun- gios niiniog> meg matomp vis}}

bonavičių, kun. A. Andriušį, kun. Adomų Jes-Miaūsų kultūrinio gyvenimo rinktinių žmonių, kurie 
kevičių, kun. Juozapų Mačiulionį, dabartinį Pažangų pirmyn, ši sukakusį fkk mokglu h. i;sihl. 
administratorių. Administracijos ofise ir yra tikrai musų kullurinio < iaukojimu h.
spaustuvėj per daug metų didžiausiu pasi-gyvenimo progreso sukaktis., . diy.bti kul_
šventimu, dirba Marijonų Kongregacijos na-Toji pažanga reiškėsi vijose c. . r 1 ’ ,
riai: br. Jonas Peldžius, br. Stasys Montvy- mūsų gyveninio srityse: tikv-1 u.nn!. V*-, aF
dus, br. Vladislovas Cibulskis, br. Jonas Sei- |)ojc, tautiniai susipratime,!iU P1“nks"a reikKi “k“,h,n- 
būtis, br. Vincas žvingilas. oksle, „putoje ir socijali-į“““ V!8U°me”59 m"'t',8,.b#! <'

* * • '“"‘'-ar- lTy)(8ta kad tolil„iausios,,
Draugas visais laikais buvo ir tebėra lie-!koje. Amerikos lietuviai,

tuvių religinio ir tautinio veikimo judinto-j“Draugo” skatinami ir za-

nuoširdus istorijos prisimini 
mas. Istorija — praeities at
iminimas. Kas gyvena vien tik 
praeitimi, tas jau atgyvenęs. 
Taip, tai tiesa. Dienraštis ne
gali gyventi praeitimi — ji
sai pilnas gyvybinių jėgų, 
naujų užsimojimų, kupinas

yra | nio, gyviesiems linkime tos 
pačios Dangaus palaimos tų 
kilnų ir Šventų darbų tolinu 
tęsti, ieškant naujų kelių ir 
būdų, kaip jį pagerinus ir pa
darius kasdien lietuv i <i;. šei-

kūrybinės dvasios. Toki jį 
lietuvių kolonijose, ar tai sa- 'mes suprantame ir tik toki
vo technika prisidėti prie! pažįstame. Todėl šioje iškil-

jas. Jis rūpinasi lietuvių ateitimi ne tuščiais dinami, sparčiais žingsniais 
žodžiais, bet konkrečiai. Jis organizuoja 
to, padeda visiems, kurie tik gerų darbų 
ba. Jis ragina steigti lietuviškas parapijas 
statyti mokyklas, organizuotis, griežtai
energingai kovoti už lietuvių teises, remti jnies pamatysim, tai tum ekra- leidžiami pasipelnymo tikslais jį rėmė savo raštais, savo te- 
visus aktualiuosius tautos reikalus. Tuo jis ne, visų eilę garbingiausių A- ir todėl tasai laikraščio leidi- ehnika. Mirusiems meldžiame 
labiausia ir skiriasi nuo visų kitų laikraščių?merikos lietuvių visuomenės mas reikalauja viso būrio Aukščiausįjį gausaus atlygini-

mos svečiu.
Dalindamiesi bendru lietu

vių katalikų visuomenės džiau 
gsmu, sveikiname “Draugo” 
Bendroves leidėjus, redakto
rius, bendradarbius, platiuto-

garbei ir mūsų tautos gerovei.

Jau iš pat pirmo numerio buvo galima 
numatyti, kad “Draugui”’ teks suvaidinti 
svarbus vaidmuo visais mūsų gyvenimo po
žvilgiais. Pirmame vedamajame straipsny pa
sisakoma, kad “ Draugui ” rūpės lietuvių pa
rapijos, organizacijos, darbininkų reikalai, 
lietuviškų mokyklų steigimas, jų palaikymas 
ir visi kiti visuomenės reikalai. Jau pirmais 
savo gyvavimo metais “Draugas” išsiskyrė

iš visų kitų laikraščių savo drųsa, aiškia 
religine ir tautine kryptimi, tikrai vyrišku 
ir draugišku gynimu lietuvių katalikų tei
sių, drąsia kova su religijos ir tautos prie-

> šals ir sumaniu vadovavimu Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenei.

Netenka stebėtis, jei “Draugas” ne tik 
išsilaikė tokioj pat aukštumoj, kokioj jis 
pradėjo eiti, bet ir tiek daug nusipelnė Baž 

į. nyčiai, Lietuvai ir šio krašto lietuvių vi
suomenei, nes redaktoriais buvo vieni iš žy
miausiųjų mūsų tautos sūnų.- J. E. vysk. Pet- 

į! ras Būčys, prof. kan. F. Kemėšis, kun. prof

b

“ Draugas ’’ leidžiamas ne dėl biznio, bet 
tikybiniai ir tautiniai sąmonei kelti ir pa
laikyti, organizuoti, informuoti ir šviesti. Dėl 
to pigios vertės sensacijoms “Drauge” ne
buvo, nėra ir nebus vietos.

Tekia kilni laikraščio kryptis patraukė 
prie savęą giežioms idėjoms palaikyti, spsii JJrangūs Mytimlttt- - 
organizavusią visuomenę. Jau pirmais savo
gyvavimo metais “Draugas“ pakviestas Lie
tuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj, Federa
cijos, blaivininkų sųjungos ir kitų organiza
cijų organu. Jis iš savo “jaunų dienų” susi
gyvena su organizuotaja lietuvių visuome
ne, jai vadovauja, jes interesus gina, jos vei
kimų garsina ir plečia.

• * *

Bus ne pro šalį, berods, ir apie dienraščio 
ateitį šių proga šį tų pasakyti.

Yra sakoma, kad tik pranašai ateitį tegali 
įspėti. Ne mums tikrai kompetentiškai apie 
jų kalbėti. Dėl to spėliojimų nedarysime, bet 
tik paplanuosime. Kiekvienas rimtesnis dar
bas be išanksto nustatyto plano nėra gali
mas.

“Iš praeities savo sūnus te stiprybę se
mia...” mūsų tautos himne yra pasakyta.

“Draugo” praeitis šviesi, turininga, tur
tinga darbais. Ji puikiai nutiesė planus atei
čiai. Dabartiniams ir po jų atėjusiems “Drau
ge4* vairuotojams nereiks klaidžioti patamsė- 
se. Keliai tiesūs ir aiškūs.

• }Į. •
Šiais laikais žmonių gyvenimas eina daug 

greitesniu tempu. Greičiau bėga geležinke
liai, puikiais vieškeliais beveik žaibo greitu
mu laksto automobiliai, per porų valandų 
lėktuvais nuskrendama tūkstančiai mailių, 
radijo momentaliai paduoda žinias apie pa
saulio įvykius.

ši gadynė, aišku, ir dienraščiams stato 
naujus reikalavimus. Jei nori egzistuoti, jie 
negali būti atsilikėliais. Tad, ir mes, pla
nuodami dienraščio ateitį, pirmoje vietoje ne
žadame atsilikti nuo gyvenimo. STENGSI
MĖS PADUOTI VĖLIAUSIAS ŽINIAS IŠ 
PASAULIO, Iš ŠIO KRAŠTO IR IŠ LIETU 
VIŲ GYVENIMO. TOBULINSIME DIEN 
RASTI, ĮVESDAMI NAUJUS SKYRIUS,
PRIKVIESDAMI DAUGIAU GABIŲ IR ŽY
MIŲ RAŠYTOJŲ. KAD TIE MŪSŲ PAŽA 
DAI NEBŪTŲ TIK PAŽADAIS, PADIDIN 
SIME REDAKCIJOS NARIŲ SĄSTATĄ.
PADIDINSIME IR PATĮ LAIKRAŠTĮ

Neabejojame, kad tiems užsimojimams mū

of (Htjicago
(CbanrcrtJ (Office 

719 No. lUnbaeb

11 1 I t 4 3. rJ • > f

Tebūna leista man jums priminti kaip brangūs buvo didžiajam Kardinolui 

Arkivyskupui, kurio malonus balsas amžiams nutilo, šventojo Tėvo tikslai. Jei 

jis šiandie būtų gyvas, būtų jam miela pareigą kreiptis j jus šventojo Tėvo var

du. Kas metai Kardinolo Arkivyskupo laiškai pasiekdavo jus iškalbingai ir nuo

širdžiai kreipdamiesi j jūsų ištikimybę ir meilę Kristaus Vietininkui žemėje, šian

die aš kreipiuos to didžiojo vyro, kuris sėdi Šventojo Petro Kėdėje, mūsų Šven

tojo Tėvo, popiežiaus Pijaus XII vardu. Jis turi susilaukti mūsų duosnios, lojalios 

ir entuzijastinės paramos, netik kaipo vien žymiausių pasaulio asmenybių, bet 

kaipo vienas užimąs šventą ir kilnią vietą. Jis yra Kristaus Vietininkas žemėje, 

j mus jis kalba Jėzaus Kristaus vardu ir jam suteikta aukščiausia valdžia. Jis 

ateina j mus Dangaus Karalystės įgaliojimais nešinas, paties Dievo pasirašytais 

’r užantspauduotais. “Kas jūsų klauso, manęs kiaušo; kas jus niekina, mane nie

kina” (Luko X:16). Taigi jis yra tikras amžinojo Kristaus balsas nuolatiniai 

skambąs žemėje.

Šioj tamsioj skausmo ir sunkaus vargo valandoj šventasis Tėvas kreipias į 

jūsų gerą širdį. Jis nieko sau asmeniai nenori. Jam tereikia labai maža. Jis gy

vena paprastą, griežtą, atgailos gyvenimą. Bet retai kada jos istorijoj Dievo 

Bažnyčia juto tokių priespaudų ir suspaudimų iš visų pusių. Kur tik ji pasisuka sa

vo ašarotas akis, ji mato savo palaužtus, pritrėkštus, sužalotus, alkanus, nuogus 

ir benamius vaikus. Jų vardu, vardu viso krikščioniškojo pasaulio ir paties Kris

taus vardu, mūsų visų dvasiškasis tėvas kreipiasi prašydamas mūsų užuojautos 

ir gausaus duoanumo. Ypač šiuo priespaudos metu mes išgirsime šį balsą, ku

ris yra paties Kristaus balsas, gilia užuojauta. Tikrai, mylimieji vaikai, visi jūs 
priimsit kaip mielą privilegiją kuo duosniausiai atsiliepti į šį skausmo šauksmą 

mūsų bendrojo Tėvo. Jei maža turi, duok maža, jei turi daug, duok gausiai. Duok 

ne tik kenčiančiai žmonijai, bet ir juose kenčiančiam Kristui. Būk tikras, kad ką 

tik darai jiems, darai pačiam Kristui. “Jei turi daug, duok gausiai, jei turi ma

ža, stengkis nors maža, bet noriai, duoti. Nes taip tu krauni sau gerą užmo- 

kesnį reikalo dienai” (Tobias IVsD-10).

SVEIKINIMAI
Leonard Šimutis.
Editor Lith. Daily Draugas, 
2334 So. Oakley Avenue.

The thirtieth anniversary ot' 
the Lithuanian Daily Drau
gas i'S a memorable event in 
the progress of the American 
people. Your paper as well 
as the other foreign language 
papers here, has added im- 
measurably to the cultural 
sočiai and religious growth of 
the United States. Please ac
cept my congratulations and 
good wishes to you and your 
asfsistants and to the Mariau 
Fathers Congregation —

J. A. Mallcy,
Managing Editor,

The Chicago Herai d
American

Vakar vakare gauta tokia tele
grama :

Editor Leonard Šimutis,

The Lithuanian Daily Draugas.
Sveikinu tamstą ir visus ben

dradarbius trisdešimties metų 
Draugo sukaktuvių proga. Te
gyvuoja Draugas.

Stasys Pieža, Chicago Edito- 
rial Association Direktorius ir 
Herald American Stabo Narys.

Lietuviškos Knygos 
Pla na Vilniun

KAUNAS (E) — Lietuvių 
knygų leidyklos aukoja dide
lius kiekius lietuviukų knygų 
Vilniui. “Dirvos” b-vė aukojo 
knygų už 10,0)0 litų, Šv. Ka
zimiero Dr-ja 5,000 egzemp- 
liorių, kai kurios mokyklos 
ir .privatūs asmenys aukoja 
šimtais tomų. Aukos knygo
mis ir daiktais gausėja kiek
vieną dieną.

A. Maliauskas, prof. Pr. šivickas, Julius sų malonūs skaitytojai pritars ne tik žodžiais, 
Kaupas, prof. dr. K. Pakštas, prof. dr. Ig. bet savo parama ir bendradarbiavimu. Kristaus Karaliaus Šventėje 1939

Jūsų Kristuje,

Bemard J. Shell 

Administratorius

VILNIUS (E) — Vilniaus 
Kraštui Remti Komitetas įsi
kūrė Lietuvių Labdaros Drau
gijos namuose, adresas: Vil

nius, Didžioji Gatvė, Nr. 12.



šeštadieni'?, lapkr. 18 d., 1939 DRAUGAS O

.JO EKSCELENCIJA AMLETO GIOVANNI CICOGNA|NI 
“Draugui” yra pareiškęs sekančius linkėjimus:

Geidžiu pareikšti sveikinimus ir geriausius linkėjimus lietuvių 
katalikų dienraščio “Draugo” rėmėjams ir skaitytojams.

Ši spauda ne vien patarnauja skaitytojams, informuodama 
juos apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet dar paduoda nu
rodymų apie Tikėjimo mokinimo dėsnius, gina ir saugo juos nuo 
amžinojo išganymo priešų.

Tegul Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skaičius daugerio
pai padaugėja.

Linkėdamas Jums visokios palaimos pasilieku, ’
Nuoširdus Jums Kristuje,

t AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, 
Laodieea Arkivyskupas, 
Apaštališkas Delegatas.

=---- ------ ~-----------f

SVEIKINA

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”

30 Metų Sukaktį Švenčiantį

:<^tuvių
JUOZAPAS IR MARGARETA 

DOBROWALSKIAI

Grosernė ir Bučernė

2325 So. Oakley Avė. Chicago, III. 

Telefonas Canal 1712

ATSARGINIAI TURI 
MANKŠTINTIS IKI 
42 M. AMŽ.
BUDAPEŠTAS (Elta). — 

Remiantis nauju krašto apsau 
gos įstatymu Vengrijos vy
riausybė išleido įsakymų, kud 
visi kariai, kurie paieidžiaini 
iš kariuomenės į atsargų, tu
ri ir toliau kariškai lavintis.

Atsarginiai privalo dalyvau 
ti šaulių organizacijoje, ku
rios skyriai įsteigiami kiek
viename kaime. Karys, atleis
tas į atsargų, turi nuo atlei
dimo iki 42 metų amžiaus da
lyvauti šaulių organizacijoje.

Kariški pratimai šaulių or
ganizacijoje atliekami kasmet 
nuo rugsėjo 1 dienos iki bir
želio 20 dienos. Kariški pra
timai per vienus metus nepri
valo užsitęsti ilgiau, kaip 36 
valandas.

VILNIEČIAMS ŠELPTI 
PASKYRĖ DIENOS 
UŽDARBI
KAUNAS. — Vyr. Komi

teto Vilniaus kraštui remti 
valdininkų ir tarnautojų sek
cijos iniciatyva, Susisiekimo 
Ministerijos patalpose, įvyko 
valdžios ir didesniųjų priva
čių įstaigų tarnautojų atstovų 
pasitarimas. Vadovavo inž. 
Aukštikalnis.

Apsvarsčius vilniečių šelpi
mo reikalų nusistatyta, kad 
valdžios, savivaldybių ir pri
vačių įstaigų valdininkai ir 
tarnautojai vilniečiams šelpti 
skirtų nemažiau kaip vienos 
dienos uždarbį ,nuo brutto 

Į pagrindinioi mėnesinio atlygi
nimo.

Sekmad., Lapkr. 19, 1939

EXTRA! - FARMERiy SŪKIS!
RENGIA

ANDRIEJUS J. POŠKA
VILNIAUS KALNELIUOSE, 135th St. ir Archer Avė.

LEMONT, ILLINOIS
Laimėjimas kas valanda: 1. Zuikis, 2. Višta, 3. Žąsis,

4. Antis, 5. Kalakutas, 6. Paršiukas, 7. Avinas, 8. 'Pe
liukas. Reikia būti darže laimėti dovanų.

Kviečia visus — RENGE.TAT.
Šokiai bus apšildomoj salėj.

Tikietai laimėjimams ir šokiui 25c.
J*

Prof. K. Pakšto 
Prakalbų Maršrutas

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

19 d. 8 val., Chicago, III.

Lapkričio 26 d. numatomos 
prakalbos East St. Louis, UL 
ir po jų gal būt pavyks su- 
ruoSti prakalbas Springfield 
III. ir Kansas City.

“Draugo” jubiliejaus proga 
lapkr. Shoreland Hotel, lapkr. GARSINKITE “DRAUGE”

IG. IR ONA PAURAZAI
UŽEIGA

2942 W. Pershing Road Chicago, III.
REAL RYE BREAD BAKERY

JOHN BALNIS, Savininkas

2910 West 40th St. Tel. Lafayette 6927
ARCHER AVENUE FURNITURE CO. 

PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 
4140 Archer Avenue Tel. Lafayette 3516 

JOE KAZIK, Savininkas.

KAM AR MOTOR SALES
2620 West 44th Street

Telefonas LAFAYETTE 3849

MAPLEWOOD PHARMACY
STANLEY R. PRIHODSKI, R. Ph.

2533 W. 43rd St. Tel. Lafayette 4050-4597
““TONY THE CLEANER & FURRIER

T. LUKOŠIUS
2555 W. 43rd St. Tek Lafayette 1310 

PAUL’S TAVERN
4201 S. Maplewood Avė. Tel. Lafayette 5272

PAUL WILKAS, Savininkas

WALTER IR ANTANAS SZYMKIEWICZ
KEPYKLA

3045 West 42nd St. Tel. Lafayette 1861 
FRANK SMILGIS

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
4248 So. Artesian Avė. Tel. Lafayette 4798 

JOKANTAS BROS.
MUVERIAI

4183 Archer Avenue
J. KONCEVIČIUS 

UNION BARBER SHOP 
2557 West 43rd Street Chicago, III.

M. BLUDGEN
TAILOR AND FURIER

POVILAS PUTRIMAS
GROSERNĖ IR BUČERNĖ

1436 So. 49th Court, Cicero, Illinois
Telefonas CICERO 645

KISHKUNAS JEWELERS
4918% West 14th Street

Cicero, Illinois

F. G. LUCAS & CO.
REAL ESTATE

4108 Archer Avė. Tel. Lafayette 5107 
KARTANAS PHARMACY

a VAKTANACt P PVi

2555 West 69th St. Telefnas Hemlock 0318
J & J PHARMACY

Jcseph Ažukas—Joseph Ohekcauskas, Registered Pharmacist
2557 W. 69th St. Telef. Prospect 4363 ir 1095
f

Sveikina “Draugą”
Su 30 Metų 

Jubiliejaus Proga
MIDWEST 

STORE
PETER BURDULIS,

Savininkas

2210 W. 23rd Place
TEL. CANAL 5194

Gerų Kalakutų už pigesnę 
Kainų

%=
Parapijos 
“Birthday” Balius

' MARQUETTE PARK. —
Šv. Teresės draugija rengia 
nepaprastai įdomų balių ryt 
vakare, parapijos 'salėj, mi
nint parapijos 12 metų “birth

Grieš gera orkestrą.
Klebonas, komisija ir na

rės nesigaili darbo parapijos 
naudai, gi jūs parapijonai,. ne
patingėkite atsilankyt ir link
smai vakarėlį praleisti.

Vida

4540 S. California Avė. Tel. Lafayette 1312 day”. Bus įdomi prograima.
Nebūk greitas pykti, nes 

rūstybė ilsisi paikojo antyja

30 Metų Sukakties Proga Sveikina
i

DIENRAŠTĮ ‘DRAUGĄ’

Ciceros Miesto Valdininkai

GEORGE STEDRONSKY, President 

NICHOLAS HENDRIKSE, Town Clerk 

JERRY J. VITERNA, Town Collector 

ANTON F. MACIEJEWSKI, Supervisor 

HENRY R. SCHWARZEL, Assessor 

GUSTAV O. RANDA — Trustee 

FELIX ZDRCJEWSKI — Trustee 

JOSEPH DANEK Trustee

RUDOLPH J. KREJCI — Trustee

ANTON J. KRUPICKA, Township Committeetnan

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'
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KAS GIRDĖT MEGANE
J*

as Mus Viskas Nauja
Ląpkr. 12 d. Šv. Antano 

draugija laikė mėnesinį susi
rinkimu Lietuvių Auditorijoj.

us-mas buvo 'skaitlingas.
Nutarta prisidėti prie Šv. 

ialtramiejaus parapijos meti
lo bazaro ir išrinkta komisi- 
on Vincas Lulis, A. Stapon- 
us, J. Raila, A. Jonaitis, S. 

Kazakaitis ir A. Taurius.
Nutarta su kitomis draugi

jomis surengti Kalėdų eglai- 
vaikučiams mūs draugijos 
rių ir mokyklos. Komisijon, 

valdybos, įeina: S. Kaza-
paitis ir Rūkantis.

Pranešta, jog jau prasidės 
jamokos gražaus veikalo ‘Ka 
triutės Gintarai’, kuris bus at
vaidintas po Naujų Metų. Vei- 
alui vadovauja Pr. Bujanau- 
kas.
Valdyba ragina narius, ku

rio pasilikę su duoklėmis, pa

sistengtų atsilyginti iki pa
buigos metų.

* * •
Einant, aplink parąpijos 

klebonijų, galima girdėti ka
lakutus ikiurkuliuojant, gai
džius giedant, vištas kuda
kuojant, antis kvaksint, žųsis 
girgint. Mat, “kalbasi”. Sa
ko: “Ne ilgas čia mūsų bus 
gyvenimas, nes Šv. Baltra
miejaus parapijos metinis ba
zaras prasideda šį sekmadie
nį, lapkr. 19 d., ir tęsis iki 
lapkr. 23 d. Tikrai mus kas 
nors laimės.”

Taip ir bus bazaras Lie
tuvių Auditorijoj. Visi galės 
laimėti paukščių ir kitų įvai
rių dalykų, nes parapijos ko
mitetas ir draugijų komisijos 
pilnai yra prisirengę atsilan
kusius patenkinti.

♦ * •
Jūs norit žinoti,- kur dingo

SVEIKINA “DRAUGĄ”

30 METŲ SUKAKTĮ ŠVENČIANTĮ

Lietuvos Vyčiu Clricagos Apskritis
Dominic Varnas, Pirm, 
Cecilija Kvietkus, Rašt. 
Stasys Šimulis, Iždin. 
Trustisai
C. Stulgaitis,
Kotrina Laucius,
B. Klimas

30 METŲ SUKAKTĮ ŠVENČIANTĮ

“DRAUGĄ”

Sveikina

JįRjtUCįSB.

Šv. Antano draugijos nutari
mų raštininkas Jeronimas Ši- 
mulynas, nes jau kelintas su
sirinkimas jo nėra. Tik nie
kam nesakykit, man mažiukas 
paukščiukas pranešė, jog Je
ronimas žada vesti, dėl to la
bai užimtas. Vestuvės įvyks 
lapkr. 26 d., Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj, o bankietas 
Lietuvių Auditorijoj.

Be kitų čempijonu, pas mus 
randasi vienas Kauliukų 
(dice) čempijonas. Tai Stani
slovas Dambrauskis, užvaizdą 
Lietuvių Auditorijos namo. 
Už gabumų ir nuolatinį lai
mėjimų klūbo nariai jį aipdo- 
vanojo vazų (rup), kurių ga
lima. matyti Lietuvių užeigoj.

Šv. Juozapo draugijos mė-
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BERNARDO ŠILKŲ KRAUTUVE
1026 Lake St.

Oak Park, Illinois

Telefonas Mansficld 6818

ftc8tndient.», lankr. IS d., 1939

30 METŲ SUKAKTIES PROGA

“DRAUGĄ”
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Nuoširdžiai Sveikina

MAROZAS BAKING CO*

4332 So. California Ave., Lafayette 1515 

Chicago, Illinois

nesinis susirinkimas įvyks la 
pkričio 19 d., I vai. popiet, 
Nariai malonėsit laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti Enrikas

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

PROGRESS
BRIDGEPORTE LIETUVIŲ DIDELĖJE 

KRAUTUVĖJ THANKSGIVING

DIDIS IŠPARDAVIMAS
Kainos Negirdėtai Sumažintos 

DOVANOS DUODAMOS DYKAI

SVEIKINA “DRAUGĄ”

30 Metų Sukakties Proga

MICHAEL J. FLYNN 

Clerk of Cook County

ir

13th Ward Democratic 

Committeeman

=^1

30 METŲ SUKAKTIES PROGA

“DRAUGĄ”
Sveikina

PRECIN STUDIO
4309 Archer Avenue Phone Virginia 2481

(Near Kedzie Avenue) CHICAGO, ILLINOIS

SVEIKINAME 

“DRAUGĄ” 

30 Metų 

Sukakties Proga

MILDA AUTO SALES
806 VVest 3lst Street

Telefonas VlCtory 1696 

DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

KASTAS SABONIS
JONAS RADINAS 

Pardavėjai: pRANK BULAW

TONY KAPISKI

7-ių dalių laimi gražiai padaryta^ riešuto kombinacijos 
medžio už specialiai sumažintas kainas.
7-ių dalių setas — 6 kėdės ir stalas reguliarės vertės 
$110.00 parsiduoda už ......... ^5950

^2900Bufetas pritaikintas, tik

Papuoškite
Savo Namus
Su Šiuo Setu.

Šis gražus 1939 m. rudeninės mados parlor setas, regu
liariai vertas $120.00 išpardavimo kaina tik^£J9.50

LEMPA DYKAI

Šis 1939 Rudenio mados 
virtuvei gesinis pečius, ver
tas $65.00, parsiduoda už

&

Rosteris Dykai.

1940 Zenitb Console mo
deliai nuo $39.50 iki $195,

Zenith Midget Radios 
nuo $12.95 iki $49.00 
Emunerson Midget radios, 
1940 stiliaus tik 7,95
Pirk dabar ir klausykitės 

karo žinių

Štai kita sensacija, 1940 
naujas Philco Console Ra
dio, su daug kokybės ypa
tybių. Tai radio kurio no
rite mūsų žema kaina, tik

I
$3995

1940 Midget Radios po
$7.50

Pilnas pasirinkimas Philco, RCA Victor, Zenitb, Emer
son Radios, 1940 mados už mažiausias kainas

KALDROS — BLANKETAI — MATRACAI 
SIŪLOMA SPECIALIAI MAŽOM KAINOM 

$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po.. $1.69
$5.00 v. pilnos mier. vilnom išpildytos kaldros5^0.
$7.50 vatiniai matracai po .... .................... $3.95
$15.00 springsiniai matracai po .. ...........$7.75
$3.75 70X80 duheltavi blanketai po .............$1.95
$5.50 9X12 gražios klijonkės po .. $298

LENGVOS IŠMOKOJ! M A I 
Didelė nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

Ui

3222-24-26 South Halsted Street
Prie 32-ros Gatvės, Bridgeporte.

Jurgis Nakroiis, vedėja*
Telefonas; VlCtory 4226 Chicago, III

___ _________— - _______



Šeštadienis, lapkr. 18 d., 1939

NISCONSINO LIETUVIŲ MS
Kenoshos Kronika
Susirinkimai

Po sumos įvyks Seselių Pra- į Paihl™ 720-756-842 taškus 
i.- -• • t»-i nrie& Ben’s Tavern 667-721-

Jakutis Food Shop rinktinė 
padarė 867-788-811 taškus 
įprieš Simo Paint Shop 770- 
922-758.

Mockus Bakery rinktinė pa
darė 853-86S-878 taškus prieš 
Bitautas Tavern 865-857-862.
Parengimas

799. į Ryt popiet, Šv. Petro para-
Sparo Bubble Up rinktinė' 5l“‘ st- ir 7lh av-

737-736.
Lith. Business Men rinkti-

nciškiečių Rėmėjų ir Birutės1 P**es ®en 8 lavern 667-721-į 
dr-jos.
šv. Vardo Bowling Lyga 

Vic’s Barber Shop rinktinė•'padarė 740-793-834 taškus
padarė 708-770-802 taškus prieš Vic’s Tavern 776-799- 
prieš Wall St. Tavern 792- 773.

Šurum-Burum sesutės (choras) iš Chicago, kuris rytoj, Šv 
Petro parapijos salėj, Kenosha, Wis., išpildys dalį progra
mos “1939 Metų Įvairumų” vakare. Kenošiečiams bus tik
ra įdomybė.

Šv. Vardo dr-ja rengia ”1939 
m. įvairumus”. Iš Čikagos 
atvyksta “Šurum-Burum se
selės”. Tai bus jų pirmas pa
sirodymas Kenoshoj, turbūt, ir 
paskutinis. Jos palinksmins 
visus rimtomis ir ko-mediško- 
inis dainomis. Programa tęsu 
su virš dvi valandas ir susi
dės iš lietuviškų ir ang/iškų 
dainų, Bus dvi orkestrus; vie
na stygų iv kita šokiams, ku 
rie prasidės po progra'mos.

Šis parengimas bus toks, 
kokio dar Kenoshoj nebuvo 
ir nebus. Paskutinis muzika- 
liškas parengimas šiais me
tais. Bilietai po 50 centų. Vi
si kviečiami, kaip jauni, taip 
ir augę? Ir iš apylinkės: Ru
čine ir Waukegan kviečiami į 
šį parengimų. Visas pelnau j 
eis pagražinimui parapijos ’sa-. 

lės. Rap.

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
- ' i" ■' '

Nori Pasilinksminti? ( Girdėjau, G. Jankauskas, 1336 
S. 49tb Ct., atves tris jaunus 
vyrus. Tas galima, neg Jan
kauskas yra biznyje ir turi 
daug pažįstamų. Tai gali pa
rinkti, kuriš prie Kareivių 
tinka.

Prašomas Pas Mus
Šv. Antano C. Y. O. ir Holy 

Nntne draugijos rengia “Fall 
Frolic” šį vakarų. Kas nori 
smagiai laikų praleisti, atei
kite j šį šokių vakarų. Visi, 
jauni ir seni, ir iš toliau, kvie
čiami atsilankyti: paremti dr-

Visi nori parodyti savo ga
bumus ir pravėdinti blizgan

ti ir pasimatyti su savo drau- &us šautuvus, štai, praeitų
šeštadienį N, Janūkai!i» su 
draugais buvo išvažiavęs fa 
zanų šaudyti. Grįžo su laimy 
kiu.

gaiš.
Vakaras bus Šv. Antano 

parap. salėj, prie 15 Street u 
49 court. Pradžia 8 vai. vaK. 
Grieš Russ Botbie and bu 
“Bose Rodai Rbytlim” orkes, 
t ra.

Henry Bočūnas, pirm

Palulis, nors

prie medžiotojų klubo, bet 
medžioklės neapleidžia. Bet 
čia, aplink, medžioklė ne kaip 
sekasi. Sako, daugiau medžio
tojų negu paukščių ir zuikių. 
Gayęs progos Palulis trauks 
į Michigan, ar Wisconsin mi
škus. Tikrus, kad parsiveš sti
rnų ar briedį, taip kaip Sha
metas iš Kanados kad parsi
vežė “Moose”. Jo mėsa jau 
suvalgyta, o galva su ragais 
tuojau bus pakabinta už ba
ro.

Palulis sako: “Jeigu aš 
turėčiau tiek laiko, kaip Sha
metas, ta, daugiau tokių di
delių gyvūnų pargabenčiau”, i 
Tiesa, Palulis patyręs šovė-l 
jas, bet Shametas irgi ne lep- Į 
šė, bet medžiotojų klubo pre-

nepriklauso zidentas. i. D.

Šis - Tas

J

Iveo Sbvegzda dar nesvei
kas, bet jau grįžo iš ligoni
nės. Labai išsiilgo namų. Ne 
juokas išgulėti 7 'mėnesius. 
Kaip žinia, Shvegzdų ištiko 
nelaimė prie 16 gatvės ir 49th 
Ct. Neatsargus automobilistas- 
yra kaltininkas. Trijose vie 
tose buvo sulaužyta koja 
Cook County ligoninėj nors 
ir specialistai taršė, bet nepa
vyko. Jau 7 mėnuo,* vienok 
žaizdos nesibaigia. Ligonis ii 
namiškiai labai susirūpinę dėl 
netekimo kojos.

Sbvegzda senas vietos gy
ventojas, daug metų buv u 
Real Estnte biznyje, veiklus 
draugijose, ypač Raudonos 
Rožės klube. Kaip daugelį ki
tų, taip ir Shvegzdų nelemta 
depresija prislėgė, o dabarti
nė nelaimė visai išbaigė. Se
nieji draugai, o jų yra dide
lis būrys, neturite užmiršti 
Hhvegzdos. Jo gyvenimo vie
ta: 1631 S. 49tb Ct., 1 lubos.

• * •
Kareivių draugijos metinis 

parengimas Liuosybės svetai
nėj šį šeštadienį. Graži prog
rama, smagūs šokiai. Ateiki
te visi. O 'sekmadienį popiet 
susirinkimas. Ateikite visi, 
ųtsiveskite ir naujų narių,

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ” 

švenčiantį 30 Metų Sukaktį 

SVEIKINA

CHAS. J. PANSIRNA

FOTOGRAFAS

1901 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

4*
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Sveikina “Drauge” 30 M, Sukakties Proga

FRANK MICKAS
KBIAUOIUS

Prosinu — Valau ir Taisau Vyriškus ir Moteriškus 
Drabužius — Taipgi, parduodu 

Vyrams Kelnes ir t.t.

4146 Archer Avė. Chicago, Illinois
CHICAGO, ILL.

, ... ..... ------ . ....  .

DRAUGAS

Vilniaus Krašte Tuojau
Pradedami Viešieji Darbai

VILNIUS (E) — Vidaus ntiems įsigyti maisto produk 
Reikalų Ministerijos statybos 
ir sauskelių inspekcija su Vįl- 
nįpus miesto savivaldybe su
sitarė tuojau pradėti eilę vie
šųjų darbu, kad darbininkai 
turėtų iš ko gyventi. Prade
dami plento iš Vilniaus į Pa
nerius tiesimo darbai. Tas 
plentas jungs Vilnių su Kau
nu. Bus grindžiama Katedros 
aikštė. Įrengiama akmens ta- 
šykla plentams remontuoti, be 
to bus tęsiama hidroelektri
nės stoties statyba ir stato-

tų, jie bus pristatomi į dar 
bo vietas ir duodami įskai 
tant į atlyginimų. Darbo vie 
tose darbininkai gaus tvirtai 
nustatytomis nebrangiomis 
kainomis duonos, sviesto, mė 
'sos, cukraus, druskos, taba
ko, degtukų ir kt. Viešieji 
darbui pradedami jau nuo la
pkričio 2 d.

VILNIUS (E) — Kainų 
tvarkytojo įsakymu, Vilniuje 
nuo spalių 2 d. atidaromos 
visos krautuvės. Prekės par
duodamos už litus arba zlotusmi pašto rūmai, ‘ligoninė ir 

šaldytuvai. Palengvinti dirba- nustatytu kursu.

30 Metų Sukakties Proga Sveikina 

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ” 

Laikrodininkas

JOHN A. KASS
4216 So. Archer Avenue

CHICAGO, ILL.

Tel. LAFayette 8617

27-tas lOlflYpARENGIMAS

Di>stė Lietuvos Kareivių
rengia

ŠAUNŲ VAKARĄ
SU ĮVAIRIAIS PAMARMHIMAIS

Lapkr.-Nov. 18 d., 1939
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 

14th St. ir 49th Court, Cicero, Illinois

Proogramų išpildys Jaunos Birūtės grupė. Po progra
mo bus šokiai prie šaunios muzikos. Užbaigtuvių va
karo bus traukimas gražių dovanų (Door Prizes).
Durys atsidarys 7:00 vai. vak. Programo prad. 8 v. v. 

Įžanga 35d-
Kviečia visus

VALDYBA IB KOMISIJA

JT

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos 1 Kp.

Town of Lake

SVEIKINA

DIENRAŠTI “DRAUGĄ"

švenčiantį 30 Metų Sukaktį

5

Dėl Švenčių ir Visados 

ADVANCE KRAUTUVE
Pasiūlo

GfeRIAUSĮ IR GRAŽIAUSI

EMERSON
RADIO

Mažiausiom Kainom - Lengvu Išmokėjimu

Šis naujas 1940 metų mados 
mažiukas EMERSON Įtudarys daug 
džiaugsmo ir užganūdijimo jūsų 
namuose. Kaina tik

GRAŽUMAS — TONAS 
JĖGA

mažam radiijnj 
su “Stebuklingu Tono 

Kambariu.’’
Model CR-274 Wainut Taškuotas 

Bakelite kabinetas

* 5 Tūbų Supcrlieterodyne * 7 Tūbų j>erstaty- 
nias dviem dviejų tikslų Tūbais * Tinka ant AC 
ar DC * Standard Auiericau Broadcasts ir Po
licijos šaukimams * Įdirbta antenna * Yra ir 
Natūrai Onyx Plastic už $14.95.

995

Modelis CU-265 
Su STEBUKLINGU TONU

Gauna Standard Broadcasts ir 
Policijos šaukiimus * 5 Tūbų * 7 
Tūbų perstatymas dviem dviejų 

tikslų tūbais * Veikia 
ant AC ar DC. Wal- 
nutinis Bakelite mo- 
demaas kabinetas.

Girdūkitc kas dedasi Europoje 
su šiuo galingu 1940 mados EM
ERSON radio. Mažas, bet gražus 
ir galingas. Perduoda Standard 
ir Sbort Wave brondeastininius, 
iicpalvginiinai

Vertybė tik $22.95

12295

s

YRA EMERSON RADIJŲ VISIEMS TIKSLAMS IR VISŲ 
KIŠENEI PRITAIKOMŲ

07.95 <h< $99.95

Paklausykite kalbos Elijoto Roosevelto iš stoties WMAQ antra

dienį — ketvirtadienį ir šeštadienį 9ta valanda vakare.

INC.

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DEL VISŲ 

KOSTUMERIŲ

r
Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

CHE
FURNITURE C®

2536—40 W. 63rd St. Prie Maplewood Avė.

Vedėjai-Pardavėjai: J. Kaledinskas, A- Luckus,

J. Miškus ir kiti.

Maloniai Tamstoms Patarnaus.

J



DRANGAS Šeštadieni?, lapkr. 18 d., 1939

Jr
Sveikina “Draugę” 

Su 30 Metų
Proga

VLADAS
PALIKEVIČIUS
(Vadinamas Wilsonu)

HOYNE AVEJIUE 
EKSPRESININKAS 

2248 So, Hoyne Avė. 
.Telefonas SEEley 7895

SVEIKINA “DRAUGĄ”
30 METŲ SUKAKTIES PROGA

WEST SIDE EXPRESS
S. T. FABIONAS, Savininkas 

2146 So. Hoyne Avenue Tel. Canal 5233

SVEIKINA “DRAUGĄ 

30 Metų Sukakties Proga

Matas ir Kotrina Kaminskai

2300 W.23rd St., kampas Oakley Avenue 
BUČERNĖ ir GROSERNE

Telefonas Canal 7178

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

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

Priežodžiai
Žmogui, kuris savo akimi 

vos tik dirstelėjo į saulę, vi
sas pasaulis atrodo tamsus, 
kai jis į jį pažvelgia nuo sau
lės savo akis atkreipę*?... Taip 
ir gyvenimas. Juo linksmesnės 
būna jaunos dienos, juo liūd
nesnis turi būti senatvės me
tas. Vincas Krėvė

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

Netiek darbai kiek mintys 
parodo, kur gali nueiti — ar 
į piktų, ar į gerų -- T. Faber

Vargsta, kaip pelė paru- 
giuos.

“O tylusis, ramusis kryžiau, 
kaip neapsakomai daug tu 
moki pasakyti, kaip galingai 
tu pradedi 'mokyti, kada nu

Tiktai tuomet pakilsime 
aukščiau kultūroje, kuomet iš

naudoti.

BILL’S TAVERN
WM. PGPELL, Sav.

4756 S. Westem av.

Skanūs Valgiai ir

Gėrimai

%

Peoples Furniture Mfg. Company

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS
Pranaičių Julei 
Lenkučiai Neduoda 
Ramybes

Teko sužinoti, kad, kuomet 
Lietuva atgavo Vilnių, tai 
lenkų šovinistų pakurstyti 
vaikai, daugiausiai lenkučiai, 
neduoda ramybės Pranaičių 
Julei, redaktorei bertaininio 
laikraščio “Žvaigždė“. Jos 
gyvenimas čia, kiek teko pa
tirti, nėra pavydėtinas. Lietu
viškos kultūros židiny — 
spaustuvės knygyno name — 
ji gyvena tartum “pustelnin- 
kė“.

Bet buvo progos jai aukš
tai iškilti. Vuomet atvyko į 
Ameriką, ji galėjo lengvai pa
siekti gydytojo profesijų ir 
pasidaryti karjerų. Mokant be 
lietuvių kalbos dar lenkų, ru
sų, vokiečių ir prancūzų, o 
anglų įkalbų taip pat bema
tant išmoko, būtų galėjus tu
rėti devynias galybes pacien
tų, būtų praturtėjus ir iški
lus į viršūnes bei gerbiama. 
Bet .būdama ultrapiatriotė lie
tuvių tautos, ji, savęs nepai
sydama, pasiaukojo plunksna 
darbuotis lietuviams, tat dėl 
to dabar ir yra vien kankinė 
už lietuvybę.

Jr
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Grįžo Ir Miestinis 
Gyvenimas

VILNIUS (E) — Miestui 
grįžus prie Lietuvos, kavinė
se orkestrai pradėjo groti lie
tuviškų muzikų- Pardavėjai 
pasirodo žymia dalimi tebe
moku lietuviškai, tik salkosi 
per 19 metų nebeturėję gali
mybės kalbėti, tai daugelis 
primiršę.

VILNIUS (E) — Finansų 
Ministerio įsakymu ligi šiol 
gruodžio 1 d. Vilniuje nusta
tyta'? zloto kursas: 1 zlotas 
lygus 50 centų; išsikeisti lei
džiama turintiems pasų ligi 
100 zlotų, ki ems ligi 50 zlo
tų.

KLAIPF )A (E) — Pasku
tinėmis di no:.:is į Klaipėdos 
uostų atplaukė keli laivai iš 
Sovietų Sąjungos ir Suomija? 
su miško medžiaga, kuri dėl 
nusekusio Kuršių marėse ir 
Nemune vandens, gabenama į 
Tilžę vagonais.

....

Valdyba ir Direktoriai Sveikina Dienraštį “Draugę” su 
30 Metų Jubiliejaus Proga

Širdingiausi linkėjimai dienraščiui “Draugui’’ 30 metų sukakties 
proga. Sėkmingiausio darbo apšvietos srityje.

PAUL M. SMITH & CO.
4631 South Ashland Avenue 

Seniausias biznyje ir sėkmingiausias realestatininkas. Parduoda, mai
no liotus, namus, biznius ir panašiai.

VAIŠINGOS IR GRAŽIOS SVEČIŲ UŽEIGOS SAVININKAS

SMITH PALM GARDEN
4177 Archer Avenue, Kampas Richmond Street 

Telefonas Virginia 9665
■- |

3

“DRAUGĄ”
30 Metų Sukakties Proga 

Sveikina

JOHN PAKEL

Namų Statymo Kon t faktorius

6816 S. Western Avė.
Phone Grovehill 0306

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

S. J. KRUKAS
Direktorius, Departmentų 
vedėjas ir pardavėjas.

J. A. KRUKAS
Sekretorius, Pirkėjas, Ra
dio Anuounceris, Skelbi
mų Vedėjas ir Parda
vėjas

M. T. KEZES
Pirmininkas ir Krautuvės genera- 
lis vedėjas bei pardavėjas.

Peoples Furniture Kompanijos įstaiga gyvuodama 25 metus, jos direktoriai ir valdyba labai 
įvertina pastovių įstaigų darbus Nes kaip “Draugas,” taip ir “Peopleu” turėjo daug ko 
pergyventi — gero ir blogo ir turėti ištvermės bei pasiaukavimo visuomenei tarnauti.

25 metai atgal, kuomet Peoples Bendrovė įsikūrė, tuomet nebuvo čia lietuvišų baldų krau
tuvių, ypač kooperatyviškų. Atsidarius šiai pirmai kooperatyviškai lietuvių baldų krautuvei, bu
vo didis džiaugsmas Chicagos ir apielinkių lietuviams, nes galėjo pirkti namų reikmenis teisin
gom kainom, gauti nuoširdų patarnavimą lietuviškoje korporacijoo krautuvėje.

Šios įstaigos vedėjų sugabumas ir pasišventimas išauklėjimui "Peoples” įstaigos padarė la
bai gražius pavyzdžius tarpe lietuvių biznio srityje, šios įstaigos pavyzdingas vedimas ir augi
mas bei geresnis visuomenės patarnavimas užtikrino lietuvių visuomenę, kad ir lietuviai gali bū
ti gabūs biznieriai ir dėl to lietuvių visuomenė randa, kad pirkinėti lietuviškose krautuvėse yra 
daug naudingiau ir tokiu būdu Chicagoje įsikūrė daug šios rūšie] lietuviškų krautuvių ir gal būt 
tik mažas nuošimtis lietuvių perka ypač namų reikmenis kitataučių krautuvėse, o dauguma per
ka vien tik lietuviškose.

Savo gyvavime "Peoples” Korporacija sėkmingai aptarnavo visuomenę nesuskaitomus skai 
čius privatiškų namų visokiom namam reikmenim, su didžiausiu pasisekimu ir dėkingumu. Taip 
pat dauguma lietuvių profesionalų ofisai, klebonijos svetainės, vienuolynai, mokyklos, bažny
čios, įvairios krautuvės, teatrai, apartment namai, visi jie buvo aprūpinti baldais ir kitom 
reikmenim. "Peoples” įstaiga rado kad ši įstaiga gali patiekti pilnai atsakomingas prekes ir 
patarnavimą ui prieinamiausias kainas.

Geruose laikuose "Peoples” bendrovės krautuvės darė iki pusė milijono dolerių vertės me
tinės apyvartos. "Peoples” įstaiga dėl geresnio visuomenės patarnavimo užlaiko dirbtuvę išdir 
binėjimui įvairių apmuštų baldų. Peoplej bendrovės išbūdavijo ir turi nuosavus namus. Peop 
les bendrovė pergyveno įvairias "depresijas” nes turi visuomenės didį pasitikėjimą ir paramą, 
nes Peoples Baldų Benrrovė visur ir visada prisidėjo kaip medžiagine taip morale parama vi
suose lietuvių tautos, lietuvių organizacijų, parapijų ir kitokių lietuvių reikalų šelpime.

"Peoples” Baldų bendrovė buvo pirmutiniai lietuviai leisti lietuviškus radio programos įr 
kurie neišmatuojamai daug patarnauja lietuviams, lietuvių organizacijom ir šie programai eina 
kas savaitę pastoviai 11-tą metą. Peoples Bendrovė remia visokiu] lietuvių dienraščius ir laik
raščius, remia draugijų, parapijų ir visokių organizacijų judėjimus ir parengimus. Taip kad Peo
ples Bendrovės vardas yra daug ko reiškiantis lietuvių gyvenime.

Kuomet siaučia nepastovūs ekonominiai laikai Peoples Bendrovė yra prisirengus tęsti pre
kyba ir visuomenei ko geriausiai ir naudingiausiai patarnauti su didžiausiu pasirinkimu vien 
tik užtikrintų prekių, visokių baldų setų, pečių, kaurų, radios, refrigeratorių, drabužiams plo- 
vyklių ir viso ko kito kas tik reikalinga moderniškam namui. Viskas parduodama už teisingas 
kainas su lengviausiom išlygom taip kad tarpe Chicagos ir apielinkės lietuvių yra tvirtai išauk
lėtas obalsis, KAD PEOPLES KORPORACIJOS KRAUTUVĖ BUVO, YRA IR BUS GERIAU 
ŠIA VIETA LIETUVIAMS PIRKTI VISOKIAS NAMŲ REIKMENIS
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M AN UFAC T U RING COMPANY®

4179-83 Archer Avenue prie Richmond gatves 

Brighton Parko Kolonijoj

Vedėjai ir pardavėjai
M. T. KEZES, J. A. KRUKAS, -B. J. KRUKAS
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Šeštadienis, lapkr. 18 d., 1939
Jubiliejinis 25 Metų 
Gyvavimo Bankietas

BRIGHTON PARK. — Dr- 
gija Gvardijos Piūma Divizi
ja Šv. Kazimiero Karai, suor
ganizuota lapkričio 8 d., 1914 
met. Taigi, jau 25 metai, ikaip 
sėkmingai gyvuoja ir daug 
yra nuveikusi gerų darbų, 
kaip savo narių, taip ir vieti-

Parapijos Globėjos 
Šventė

WEST SIDE. — Aušros 
Vartų Šv. Marijos diena yra 
švenčiama lytoj, šiais metais 
toji šventė darosi tuo iškil
mingesnė, kad ir tie metai y- 
ra nepaprasti. Juk 35 metų 
sukaktuves yra minimos. Be 
to, šiuo laiku turim dar ir

nės parapijos, lietuvių tautos šventų pareigų padėkoti savo 
šventai Globėjai už tų, kas 
ten už jūrų — marių, senoj 
tėvynėj įvyko, ypač už išgel
bėjimų nuo karo pavojų Au> 
ros įVartų ir grąžinimų Vil
niaus nepriklausomai Lietu
vai. Turim taipgi ir karštai 
pasimelsti, kad susidarę nau
ji pavojai iš galingo kaimyno 
pusės visai Lietuvai nepa
kenktų.

ir labdarybės.

Kad paminėti tų svarbų ju
biliejų ir pasidžiaugti nuveik
tais darbais, rengiama ban- 
kieta's su nepaprasta progra
ma ir šokiais sekmadienį, la
pkričio 19 d., parapijos sve
tainėje. Pradžia 6 valandų 
vakare. Vakarienę gamins 
vien vyrai, specialistai, drau
gijos nariai. Prie stalų patar
naus taipgi jauni vaikinai, ap
sirėdę vienokiom uniformom. 

■* Programa bus labai įdomi 
ir įvairi. Jų išpildys varg. J. 
Kudirka, Ona Piežienė, L. Su- 
tkaitė, Ogentas, V. Kvietkus 
ir E. Paukštis.

Taigi, visi lietuviai brigh- 
tonparkiečiai ir-iš toliau pra-

PAŠTO VIRŠININKAS 
PASKYRĖ LIETUVI 
SEKRETORIUM

llon. Ernest J. Kruetgen, 
Chicagos pašto viršininkas 
paskyrė jaunų ir energingų 
lietuvi Brunonų A. Smardakų

Rytoj pet visas šventos Mi- ,sav° a8me,,iu “kvetorium ir 
šias bns maldaujamas Dievas, Pa‘ar«J“- Paskelbdamas pas- 
kad, dėl -ausų Globėjos Auš.^™’’ P' Kruetgen pareiš. 
ros Vartų Marijos, būtų
nuims maloningas. Bet ypa
tingos pamaldos 3 vai. popiet 
bus išimtinai pašvęstos mūsų 
Globėjai.

Tuojau po tų pamaldų įvy
šomi atsilankyti ir linksniai jko salėj paskaitų apie Vilnių 
laikų praleisti; nes po progra-|įr dabartinę jo būklę, kurių 
mos bus šokiai prie geros mu- jduos prof. Kaz. Pakštas. Ti- 
zl^os’ Ikimės, kad ne tik mūsų para-

Per 25 metus draugija yra 
pašalpos išmokėjus JBĮSdeins 
nariams ligoj 4,303 dol. 19-kos 
mirusių narių giminėms po-* 
miltinės yra išmokėjus 2,660 
dol. Vietinę parapijų įvairio
mis aukomis yra parėmus 380 
dolerių. Labdarybei yra auko
jus 100 dol. (Garbės narys) ir 
šiaip yra aukojus 110 dol; vi
so 210 dol. Marijonų vienuoly
nui yra aukojus 100 dol. (Ga
rbės narys) ir kitomis progo
mis dar 60 dol.; viso 160 dol. 
6v. Kazimiero seserų vienuo
lynui yra aukojus 130 dol. 
Lietuvos reikalams yra auko
jus 75 dol. ir įpirkus Paskolos 
Bonų už 250 dol., kuriuos dar 
ir dabar laiko. Be to, draugi
ja yra visuomet rėmusi kiek
vienų naudingų Bažnyčiai, 
Lietuvai, arba katal. visuome
nei darbų, kuriems sužymėti 
^reikėtų labai daug vietos pa
švęsti.
. Tegyvuoja kilni mūsų drau
gija kuo ilgiausius metusi

Valdyba

pijonai, bet ir kiti atsilankys 
į tas vakarines pamaldas ir į 
paskaitų.

Po paskaitos visiems bus 
užtektinai laiko nuvažiuoti į 
“Draugo'’ jubiliejinį bankie
tų, kuriame vestsidiečiai skai
tlingai žada dalyvauti.

Žmogus niekada nėra toks 
savanaudiškas, kaip didžiulį 
džiaugsmų turėdamas — L. 
Tolstojus.

13-to Wardo Klūbo 
Susirinkimas

Sekmadienį, apkričio 19 d., 
2 vai. popiet, parap. salėje 
įvyksta regularis Marąuette 
Parko Lietuvių Politinio klu
bo susirinkimas.

Pirm. dr. J. Poška praneša, 
kad klūbas yra pasirengęs 
daug darbuotis ateinančiais 
metais ne tik prirašyme nau
jų narių, bet ir kituose įvai
riuose reikaluose.

Vakaras
Prieš Kalėdas klūbas mano 

surengti vakarų. Manoma at
vaidinti gražų veikalų ir tu
rėti judamųjų paveikslų iš 
Vilniaus ir Žemaitijos. Į ko
misijų įeina: St. Cibulskis, 
adv. R. A. Vasalle ir Jack L. 
Juozaitis. J. L.

kė, jog šio paaukštinimo 
Smardakas užsitarnavo savo 
19 metų puikia tarnyba.

Smardakas gimęs Spring 
Valley, Iii. Jo tėvai kilę iš 
Lietuvos ir Ameriką atvykę 
1888. šeimoje yra be Bruno
no dar trys vaikai. Pašto 
tarnybon Smardakas įstojo 

Į1920 metais ir per visų 19 me
tų jis pasižymėjo orgaūizaty- 
viais gabumais. Jis įvedė sėk
mingų reikmenų tiekimo sis
temų ir buvo paskirtas visų 
darbininkų registratorium.

Šalia asmeninio sekreto
riaus pareigų, p. Smardakas 
bus ir Parcel Post direkto
rius, personalo viršininkas.

šis Smardatoo paskyrimas 
aiškiai rodo, jog p. Pašto Vir
šininkas stengiasi sudaryt} 
geriausį tarnautojų personalų 
pasauly. Ernest J. Kruetgen 
iš Vokietijos atvyko neturtin
gas jaunuolis. Čia jis pasižy
mėjo geru pramoninku, meno 
gerbėju, pedagogu ir žymiau
siu Chicagos visuomenininku. 
Kartu jis nepamiršo principo, 
jog visuomenės pasitikėjimas 
turi būti šventas. Jo vejamoj 
įstaigoj tarnautojai parenka
ma ne pagal tautybę ar tikėji
mų, bet pagal jų gabumus ir 
patarnavimų.

AFL Protesto Mitingas
Beveik du tūkstančiai dar 

bininkų lierald-American 
dienraščio susirinku į Musi- 
cians Hali, 175 W. Wasbing- 
ton st., 6 vai. vakare, pirma
dienį, lapkr. 20 d., išnešti
protestų prieš CIO laikrašti
ninkų gildą, kuri “slreikuo- 
'ja’’ prieš llerald-Amciican.

Stasio Piežos. kuris yra šio 
i dienraščio raporteris ir direk-l • •
j torius Chicago Editonal Asso- 
AŪation, AFL unijos, praneši
au, tiktai apie šimtas tebėra 
streikuojančių CIO darbinin
kų, o viso tebedirba 2,000.
Kuomet CIO iššaukė streikų 

prieš metus, tai išėjo tiktai 
300 darbininkų. Didžiuma jų 
sugrįžo, liet CIO unija tebva- 
ro “streikų”, nors 2,000 ne
nori jo visai ir visi patenkinti 
savo padėtim dirbdami “He- 
rald- American ”.

Stasys Pieža, tarp kitko, 
pasakė:

Ak, gerbiamieji, jei jūs ži
notumėt, Uoksai žeminanti'; 
jausmas yra alkis! Į alkanus 
žmones jūs žiūrėtumėt kitaip

SVEIKINAME 

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ” 

Švenčiantį 30 Metų Sukaktį

MARŪUETTE BELRY STORE
6324 So. Westem Avenue

CHICAGO, ILL.

Tel. REPublic 4932

R. ir E. ANDRELIUNAI, Sav.
J?

“Tai visai nėra 
sauja žmonių nori

streikas; 
supurai i- 

zuoti šioj įstaigoj American 
Federation of Labor Unijų ir 
iš pavydo padėti pavojun 2,- 
000 darbininkų. Šis CIO aktas 
tai tikrai komunistiškas ir 
jam vadovauja komunistų ly
deriai. Bet neilgai šis komu
nistų darbas pasiseks, nes 
American Federation of La
bor pasiryžo sugriauti CIO 
darbų ’

Kalbėtojais protesto mitin
ge bus R. G. Sodestrom, pre
zidentas Illinois Federation of 
Labor; John Fitzpatriek, pre
zidentas Chicago Federation 
of Labor, Stasys' Pieža ir ki
ti. Rap.

Any Laikų Bičiulių 
Būrelyje

BRIDGEPORT. — Lapkri
čio 11 d. T. ir O. Aleliūnų na
muose, 3251 So. Union avė. 
įvyko senojo Ž. Ž. draugiškas 
susirinkimas savo vadui prof. 
K. Pakštui pagerbti.

Prie gardžios vakarienės, 
kurių O. Aleliūnienė pagami
no, buvo ir minčių pasidali
nimas iš tų laikų, kuomet bu
vo daug triūso ir pasišventi
mo įdėta į lietuviškų kata
likiškų visuomeninį veikimų. 
Malonu buvo tai prisiminti, 
nes tuomet buvusio Ž. Ž. tik
slas buvo kuo daugiausiai per 
spaudų kas gera girti, o kaskitaip su jais ir santykiautu.- 

mėt. P. Saliapinas blogo papeikti, taipgi rinkti

ANTANAS IR ONA 
1 SUTKAI

Sveikina “DRAUGĄ” 30 Metų
Jubiliejaus Sukakties Proga, 

linkėdami “Draugui” ilgiausių metų gyvuoti, 
geriausių sėkmių platinti 

Katalikiškų Spaudų išeivijos tarpe ir 
Lietuvos tėvynės lietuvių.

dienraščiui “Draugui” nau
jausias ir įdomiausias kolo
nijų žinias.

Be abejonės ir šiandie lie
tuviams katalikams būtų ne 
pro šalį turėti draugijėlę su 
panašiais tikslais. Vincukae

Sveikiname “Draugą”
Stotis WXYZ nuoširdžiai 

sveikina dienraštį “Draugų” 
30 metų gyvavimo proga. 
“Draugas” per tuos metus 
nešė šviesų lietuvių gyveni
mam Linkime, kad tas darbas 
eitų pirmyn ir kad sulauktų 
dar antro 30 metų jubiliejaus.

Stotis WXYZ

RADIO
BUDRIKO ORO TEATRAS

Sekmadienio vakarų, nuo 
5:30 i'ki 6:30, lietuvių visuo
menė turės progos išgirsti iš 
galingos radio stoties WCFL, 
970 kil., gerų radio progra
mų. 15 muzikantų grieš Lie
tuvos liaudies melodijas; liar- 
moniningas duetas ir kvarte
tas dainuos lietuviškas dai
nas pritariant didžiulei orkes
trai. Taipgi Makalai tęs to
liau savo istorijų.

Ši graži 60 niin. programa 
leidžiama pastangomis Budni
ko krautuvės, 3409-21 S. Hal
sted Street. Pranešėjas

Žavėjančios dainos, “Gyve
nimo Bangos,” Muzika.

Dėl įdomios ir smagios va
landėlės, prnnintina radio 
klausytojams užsistatyti savo 
Tadio ant stoties AVGE8 ry
toj, 11 valandų prieš piet. Žy
mūs dainininkai padainuos 
daug gražių dainelių. Dramos 
artistai šauniai suloš “Gyve
nimo Bangos”, teisių patari
mai, smagi muzika ir visokie 
pranešimai suinteresuos kiek
vienų klausytoją. Ypač geros

žinios iš Progress krautuvės 
apie didį Thanksgiving išpar
davimų, kuine yra geros pro
gos pasipirkti namų x reikme

nis uz speciuliai sumažintas 
kuinas. Patartina nepamiršti 
pasiklausyti.

Re/; J.

Sveikina

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”
» r *

30 Metų Sukakties Proga

LAIDOTUVIŲ

’nr
Rektoriai
K

NARIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD lt I A M P C PATARNAVIMAS
H RID u LAN bE dieną ir naktį

D
 V V A T KOPLYČIOS VISOSE 

IRAI MIESTO DALYSE

Antlinny B. Petkus

Lactaiu ir Sunai 
i.
S. P. Mažeika

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

4348 So. California ^ve. 
Phone LAFayctte 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

Antanas M. Phillips
3307 Lituanica Avė. 

Phone YADds 4908

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

AU V. Petkus 4704 S. Westem Avė.*» • •
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 
Telefonas YABds 1419

BRIDGEPORT MOTOR SALES
3040 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

Dabar Laikas

Pirkti Gerą

Vartotą Karą

VISOKIŲ
IŠDIRBYSČIŲ

BUICK PONTIAC 
CHRYSLER PLYMOUTH 
CHEVROLET DODGE 
STUDEBAKER FORD 

OLDSMOĮBILE DE SOTO
PACKARDS 

Didelis Pasirinkimas

/ Visokių Išdirhyščių 

Dideli Pasirinkimai
X? Jr Visokių Modelių

3^______ VISI GARANTUOTI
ANTHONY BALAS Phone, Victory 6992



Šeštadienis, lapkr. IR d., 19308

Joseph F. Budrik Furniture House .......................... $90.00
Slmano Daukanto Federal Savings and Loan
Assn. of Chicago ..................................................... $30.00
L.R.K. Susivienijimo Centras ................................... $25.00
Standard Federal Savings and Loan Assn., Chic. $25.00
Cicero Miesto Valdininkai ........................................  $25.00
Gordon Buick Co.............................................................. $16.00
Roosevelt Furniture Co. ............................................. $15.00
Metropolitan State Bank ................................................$15.00
Progress Furniture Co. ....................................... $15.00
Advance Furniture Co. ............................................. $15.00
People’s Furniture Co.......................................................... $15.00
John Pakel ........................................................................ $15.00
J. M. Kun. Prelatas Mykolas Krušas..................... $10.00
Kun. H. Vaičiūnas .......................................................... $10.00
Kun. I. Albavičius ........................................................  $10.00
Kun. A. Baltutis .............................................................. $10.00
Kun. J. Paškauskas ..................................................... $10.00
T. T. Mari jon y Rėmėjų 5 skyrius.......................... $10.00
T. T. Marijonų Rėmėjų Chicagos Apskr................ $10.00
šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos Centras $10.00
McMahon and Hoban, Ine............................................ $10.00
Keistuto Loan and Building Assn. No. 1 ............ $10.00
Laidotuvių Direktorių Associacija ..................... . $10.00
Adv. C. P. Kai ................................ ....................... $10.00
Wm. A. Lewis, drabužių krautuve .......................... $10.00
Milda Auto Sales .......................................................... $10.00
L.R.K. Federacijos Centras ... .. .. ................................$10.00
George’s Metropolitan tfardware and Elect Shop $10.00 

Ben. J. Kazanauskas ............................................ $10.00

SVEIKINA ‘DRAUGĄ’ 30 METŲ 
SUKAKTIES PROGA

W. J. EŽERSKIS
Užeiga Su Skaniais Užkandžiais

2649 W. 47th Street Tel. Lafayette 4615
KAROLIS irLUČTjAOBEČIŪNAI

KRIAUČIAI

4602 So. Rockwell Street Chicago, III.
j. j.market

JONAS IR PETRONĖLE JUZĖNAI, Sav.

4008 So. Archer Ave. Tel. Lafayette 2111
MATEUŠAS PALIONIS “

LIETUVIS ŠIAUČIU3

4648 South Rockvvell Street

Jonas Ir Agnietė Kulikauskai lr šeima ................
A.L.R.K. Susivienijimo Chicagos Apskr....................
Midvvest Service Station ..........................................
Michael J. Flyim ........................................................
A.L.K. Studentų ir Profesionalų Sąjunga............
Kun. J. šilkas, Sheboygan, Wls...............................
Aušros Vartų Moterų Ir Merginų Dr-ja ................
Vladas Stankūnas, Fotografas .................................
Grant Works Coal and Oil Co.................................
Midvvest Jewelry and Music.....................................
Dr. A. Rakauskas ........................................................
Šv. Barboros Dr-ja, Marąuette Pk............................
Mr. and Mrs. Jonaičiai ir šeima.............................
L.R.K. Federacijos 12 sk., Cicero .........................
Šv. Petronėlės Dr-ja ...................................................
John A. Kass, Jewelers ...................... ....................
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 1 O-tas sk. ..
Komp. A. Pocius ........................................................
Chas. J. Pansima ...................................... ..............
L.R.K. Labdarių Sąjungos 1 kp. Town of Lake ..
Jurgis ir Domicėlė Gasparkai ............. ...................
Antanas Vanagaitis ...................................................
Teisėjas Jonas T. Zuris ............................ .........
Family Pharmacy ...................................... .................
S. M. Skudas ............................................................
Jurgis ir Aleksandra Pūkeliai ir šeima ................
Apaštalystės Maldos Dr-ja, Cicero.........................
Moterų Są-gos 48-ta kp., Cicero .............................
A. J. Sutkus ........... . ............................... ...................
Matt ir Kotryna Kaminskai ................... .................
Juozapas ir Margareta Dobrovvalskial ................
L. Vyčių Chicagos Apskr.......................... ?..............
Bernardo Šilkų Krautuvė ........................ '.t..............
Bronė Pužauskienė .....................................
Precin Photo Studio .............................. .vv,...............
J. Koncevičius ............................................................
VVest Side Express .........................4.............
M. J. Kiras ................................................................
M. Bhidgen ............................... ..............................
Dr-stė Gvardijos Ima div. Šv. Kaz. Kar. Br. Pk.
F. Mickas .......................................................................
Kartanas Pharmacy .......... ...................... .................
J. and J. Pharmacy ............................ ..<...............
F. G. Lucas and Co. ...................................................
Kishkūnas Jevvelera ...................................................
Moterų Są-gos 20 kp., Brighton Pk......................
Paul Putrim ..................................... ....,..,.............
Ir įvairūs kiti ............................................... ............

Vso ........................... .............................. ...............
Visiems už paramą nuoširdžiai ačiū.

Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos susirinkimas į- 
vylks sekmadienj, lapkričio 19 
d., 2 vai. popiet, šv. Kazi
miero akademijoj. Visų ARD 
skyrių įprašome atsiųsti at
stoves susirinkiman su pdnais 
raportais, kiek jau nuveikta 
rengiamai “bunco party’’, ku
ri įvyks akademijos auditori
joj, lapkričio 26 d. Taipgi pra 
šome visų pasižadėjusių sky
rių ir atstovių atvežt susirin
kiman dovanų — “door pri
ze’’. Norime sudaryti visų 
100, be dovanų kiekvienam 
staleliui.

Prašome visų atstovių pri
imt punktualiai 2 vai. susirin 
'kiman. Norime anksti pabaigt, 
kad norinčios dalyvaut 4 Drau
go’ bankiete, turėtų užtekti 
nai laiko išsirengti.

A. Nausėdienė, ARD pirm.
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$5.00 
$5.00 
$5.00 
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S5*00 MARŲUETTE PARK. — 
Marijonų Rėmėjų Draugijos

$5.001 skyriaus susirinkimas į-
f|f|1 . .Vyks rytoj, parapijos salėj, 2 

vai. po pietų. Malonūs rėmė
jai bei rėmėjos, nuoširdžiai 
prašomi kuo skaitlingiausiai 
susirinkti ir grųžinti visus ti
kietus ar už parduotus pini-

T0WN OF LAKE. — Or
gija Šv. Elzbietos unoterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimų sekmadienį lapkri
čio 19, 2 vai. popiet parapi
jos svetainėje. Prašau narių 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJA. — Draugija Susi
vienijimo Brolių ir Seserų Lie 
tuvių rengia metinį balių su 
gražiu perstatymu, kurį iš
pildys Rožių ir Lelijų klūbas, 
lapkr. 19 d., parapijos salėj. 
Pradžia 6 vai. vakare. Visi 
kviečiami atsilankyti. Šokiams 
grieš gera orkestrą.

Kumit. ir valdyba

TOVVN OF LAKE. — Or
gija Šv. Pranciškos Rymietės 
aikys mėnesinį susirinkimų 
lapkr. 19 d., 2 vai. popiet, pa 
rapijos mokyklos kambaryje. 
Narės malonėkite atsilankyti.

Valdyba

$5.00' 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00
$4.50 gUg> kuris įvyko parapijos

Dr-jos * Lietuvos Ūkininko’ 
susirinkimas bu’/ rytoj, lapkr. 
19 d., 1 vai. popiet, paprastoj 
vietoj. Prašoma narių susi
rinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui.

J. Žurkauskas, pirm.

BRIGHTON INN
— Schlitz Alus —

Geras Vynas tr Degtinė

3965 Archer Avenue
TEEFONAS LAFAYETTE 3136 

Nauji savininkai:
Petras ir Marijona Zemliai

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAI

Pardavimui forklozuoti namai: 
15 fletų mūrinis kampinis namas;' 
apAildouuis; gerame stovyje ir ge
ra vieta. Mėnesinė renda *519.00. 
Taksai tiktai *600.00 j metus. Kai
na *14,500.00.

Dviejų fletų mūrinis namas, 5 lr 
6 kambariai. Karėtu vandeniu ap- 
Šildomi. Mūrinis garadžius, įvažia
vimas IA Aono. Arti Marųuette Pk, 
Kaina *8,500.00.

6635 So. Sacramento Avenue, mo
derniškas 6 kambarių. karAtu van
deniu apšildomas, 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 į Chas. I'rnlih. 2500 VV. 63rd 
JSh JTcli Prospcct 6025;

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (Liųuor Store). Kaina su staku 
*525.00. Gera vieta. Telcfonas BOU- 
levard 0210.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai įrengtas; gera vieta; biznis Il
gai iAdirbtas. Atsišaukite; 2259 West 
23rd Place. — Telefonas Canal 5979

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vietoj, Išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti dėl ilgos. Arnui Bruz
gulis. 2645 West 43r»l St. Phone 
VIRginla 2157.

PETRAS IR JULE MASIOKA1
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

2358 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois
MRS. B. KAMINSKIENE ’

DUONOS KEPYKLA

2306 West 24th Street Tel. Canal 0393

BALTUTIS OIL COMPANY 
WH0LESALE AND RETAIL 

2625 W. 47th Street Tel. Lafayette 0376

CHERRY MEAT MARKET. INC. 
TELEFONAS YARDS 6040-41 

4538-42 So. Marshfield Ave. Chicago, III.

GREEN VALLEY PRODUCTS
WM. J. KAREIVA, Sav.

4644 So. Paulina Street Tel. Boulevard 1389
B. R. PIETKIEWICZ & CO.

MORTGAGĘ BANKERS — REAL ESTATE

2608 West 47th Street Tel. Lafayette 1083

$3.00 
$2.50 
$2.50 
$2.50 

. 2.50 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$0.50 

$61.00 

$757.00

naudai. Susirinkimas labai 
svarbus, nes išgirsite raportų Kristopui Čeponiui 
iš praeito vakaro ir turėsime, Padaryta Apendiko

RF.IKADINGI PARDAVĖJAI 
Reikalinga 10 patyrusių degtlnBs

pardavėjų. Alga lr komisas. 
Atsišaukite.

Donato Kentucky VVholcsale IJųuora 
2601 W. 51,<»t St.

Chicago. Rl.
pardavimui namas

..3 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockwell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos *160.00. Kaina *9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 iki 4 vai. 
popiet Sekmadienj. Tei. Stcwart 6230.

pasitarti seimo reikalu.
, Valdyba

MARŲUETTE PARK. — 
Labdarių Sųjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimų sekmadie
nį, lapkričio 19 d., parapijos 
svetainėje, 2:.30 vai. popiet. 
Visi nariai ir labdarybės dar
buotojai kviečiami laiku su
sirinkti. Yra keletas svarbių

Operacija
BRIGHTON PARK. — La

pkričio 15 d. Šv. Kryžiaus li
goninėj Dr. Rakauskas pada
rė sėkmingų apendiko opera
cijų Krištopui Čeponiui. Li
gonis jaučiasi gerai.

reikalų svarstyti. Valdyba 1 tinas.

Prieš didelį džiaugsmų vi
sada esti sunku. — Šv. Augus-

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Kampiniame name; didelis sta

kas; pilnai Įrengtas; gera aplelln- 
kė; parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznį. Atsišaukite;

5360 So. Princeton Ave.
PARDAVIMUI NAMAI 

Vienas dvlejų-aukštų. 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oaklev Ave.. Chicago. Illinois.

METUVYS SIUVĖJAS 
Siuvu naujus ir taisau senus kau

tus, furkautus. Valymas ir dažy
mas. Garantuoju savo darbų. Visi 
mano kostumeriai užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. ŽILINSKAS 
. 2019 Canaiport Avenue

ANTANAS ir ANASTAZIJA TEBELSKIS
UŽEIGA

4018 So. Rockvvell St. Chicago, Illinois
TELEFONAS LAFAYETTE 2820

EXPERT SHOE REPAIRING SHOP
T. VEŽIS, Savininkas

2530 West 47th Street Chicago, Illinois

PARDAVIMlT NAMAS
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever
ly 488 3. Bargenas.

WEST SIDE VIEŠBUTIS
VVALTER NEFFAS, Savininkas

2435 So. Leavitt Street Tel. Canal 9585
STANLEY CLEANERS 

S. ŠIMULIS, Sav. — CLENING AND DYEING 

2150 So. Hoyne Avenue Telef. Canal 5474
NIKODEMAS ir EMILIJA KARLAVIČIAI

IR SŪNUS EDVARDAS
BUČERNĖ

2201 West 21st Place Tel. Canal 2687
MYKOLAS ir MARIJONA JASNAUSKAI 

SMAGI LIETUVIŠKA UŽEIGA 

2259 West Cermak Road Tel. Canal 1295 
Chicago, Illinois

A. SNOREWICZ 
WHOLESALE MEATS AND PROVISIONS 

6930 S. Campbell Ave. Tel. Yards 4700
KAZIMIERA ir PRANCIŠKA VERTELKAI 

PRISTATYTOJAS AUKŠTOS RŪŠIES SALDAINIŲ 

4558 S. Washtenaw Ave. Tel. Lafayette 3713
PRANAS ir MARIJONA SIMINAI

2300 South Oakley Avenue
Cigaretai, Tabakas, Saldainės, Mokykloms Daiktai

NIKODEMAS ABARAVIČIUS IR 
SŪNUS LEONARDAS 

GROSERNĖ IR BUČERNĖ
4600 So. Fairfield Avenue Chicago, III.

TELEFONAS LAFAYETTE 0340

VINCENTAS PAUKŠTIS
HARDVVARE KRAUTUVĖ

2714 West 47th Street Tel. Lafayette 1237
Chicago, Illinois

tui, *

JOHN’S TAVERN 
JONAS IR ELENA YANKAUSKAI IR DUKTĖ 

2259 West 23rd Place TeL Canal 5976

JUOZAS MOZERIS
1603 South 50th Avenue

Cicero, Illinois

MOTERŲ SĄJUNGOS 20 KUOPA 
Brighton Parke

UNIVERSAL FOOD STORE
JAS. JANUŠAUSKAS, Sav.

4601 S. Washtenaw Ave. Tel. Lafayette 6095

JOSEPH YUSHKEWITZ 
REAL ESTATE TITLE REPORTS 

4138 S. Archer Ave. TeL Lafayette 9788

K. KLIDAS IR ŠEIMYNA 
LIETUVIS ŠIAUČIUS 

2830 West 38th Place

D. BARTKUS IR M. VERTELKA
• • •« BU6HRTTĖ • • •

4406 So. Talman Aveenue Chicago, III.
Telefonas LAFAYETTE 8387

GLOBIS IR SŪNUS, - KRIAUČIAI
3961 South Campbell Avenue

Telefonas VIRGINIA 3286

MR. & MRS. J. GABRĖNAS
SMAGI UŽEIGA

4158 S. Campbell Ave. Tel. Lafayette 1583
FRANK S. KUZMARSKIS

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ SIUVĖJAS

2635 West 39th Place

Labdariai Pelnė
ROSELAND. — Labdarių 

Sųjungos 2 kuopos vakarienė, 
kuri įvyko .praeitų sekm., lap
kričio 12 d., gražiai pavyko. 
Publikos prisirinko pilna sve
tainė.

Išpildyta graži programa. 
Mokyklos vaikučiai gražiai 
dainavo. Publikai labai pati
ko. Trumpų veikalėlį, pritai
kintų šiam vakarui, “Susipa
žinimas su Labdarybe”, gra
žiai išpildė mokyklos moki
niai: Vytautas Pivariūnas ir 
Alfonsas Kriščiūnas. Veikalų 
“Žentas iš Amerikos” gra
žiai sulošė parapijos artistai, 
vadovybėj J. Pivariūno. Gra
žiai padainavo keletu daine
lių naujasis moterų cbora's. 
Jam akompanavo varg. J. Ita- 
kauskas.

Trumpas kalbas pasakė La
bdaringosios Sųjungos centro 
dvasios vadas kun. A. Lin
kus, kleb. kun. J. Paškaus
kas ir kuopos pirm. Motiejus 
Pavilonis. i

Kuopa dėlkoja visiems atsi
lenkusiems, biznieriams už au
kas, Sheldon VV. Govierui uŽ 
stambių aukų — bačkų alaus, 
Jonui Dambrauskui už $5.00 
aukų ir visiems kitioms.

Kuotpa labai dėkoja Šv. Ka
zimiero seserims už vaikučių 
išlavinimų programai ir vi
siems kitiems daininkams ir 
lošėjams.

Kuopa gražiai pasidarbavo, 
susilaukė daug paramos.


