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TRUMPAI
Rašo L. šimutis

Vokiečiai nurpušę 34- britų lėktuvus
Sovietų Rusija, truputį at

sipeikėjusi nuo smūgio, kurį 
jai uždavė Tautų Sųjunga, iš
mesdama iš savo narių tar
po, vis dėlto pradeda jausti 
skausmų. Tai žymu iš AI aš
vos spaudos visokių pasiteisi
nimu ir kaltinimu kitų.

Maskvos laikraščiai rašo, 
kad Tautų Sųjunga tarnauja 
tik imperializmui, dėl to so
vietai buvo išmesti. Prie to 
žygio prisidėjusios ir Jungti
nės Valstybės, kurios taip pat 
tarnaujančios imperializmui 
ir, be to, kapitalistams.

da-Taip kalba bolševikai 
bar, kuomet jie atsirado 
Tautų Sųjungos durų. Pirma 
Tautų Sąjunga nebuvo nei im
perialistinė, nei kapitalisti
nė. Jų manymu, tada nesirgo 
imperializmu nė Jungtinės 
Valstybės. Nesirgo tol, kol 
jos neužstojo bolševikų užpul
tųjų Suomijų.

Bolševikų spaudos pravar 
džiojinias kitų valstybių im
perialistinėmis, primena že
maičių priežodį — “kuo pats 
kvep, tuo kitus tep.”

uz

TJetuviškųjų bolševikų ly
deris A. Bimba ir ■“Laisvė
je'’ numina snsovietinti Lietu
vų. Jo manymu, kad tik na
gaika tegalėtų sulaikyti Lie
tuvos žmones nuo įsteigimo 
sovietų santvarkos.

Bet mes ir visi kiti sąmo
ningi lietuviai visai kitokių 
nuomonę turim.

Kad Lietuvų susovietinti, 
pirmoje vietoje reiktų pas
maugti jos laisvę ir nepri- 
klausomybę; o kad priversti 
žmones pasiduoti sovietų 
tvarkai — be nagaikos tikrai 
nebūtų galima apsieiti. Jei ne 
nagaika ir Rusi'o.1* bolševiz
mas nebūt įgyvendintas ir jo
kiu būdu nebūt išsilaikęs per 
22 metu.

Ar ne 
Bimba?

taip, “draugas”

Vokietijos karo laivas į 
“Graf Spee” išplaukė iš 
Montevideo uosto ir nugar
mėjo į Plate upės dugnų. Jis 
buvo nuskandintas Hitlerio į- 
sakymu, Jis pabūgo susirem
ti su anglų karo laivais. Daug 
kns mano, kad Hitleris, duo
damas tokį įsakymų, parodė 
nacių bailumų.

Karo metu yra daug skau
to reikalas Ira imantis nuo 
džių nuotykių. Bot, ar nebus 
skaudžiausia, kuomet pasida- 
priešininko savo turtų naikin
ti: deginti miestus, kaimus, 
sprogdinti tiltus, skandinti 
savo laivus.

Ne be skausmo ir vokiečiai 
paskandino “Graf Spee”, ku
riuo didžiavosi ir kuriuo 
daug tikėjosi.

LONDONAS PATAISO 
VOKIEČIU PRANEŠIMĄ
BERLYNAS, gr. 18. — JJel- 

golando apylinkėse šiandien į- 
vyko didžiausios šiame kare 
britų ir vokiečių oro laivynų 
kautynės.

Vokiečių vadovybė paskel
bė, kad 44 britų jūriniai lėk
tuvai kovoje dalyvavo ir jų 
34 numušti. Vokiečiai prara
dę tik du lėktuvus. Abiejų i- 
gulos parašiutais išsivadavu
sios.

Oficialiai paskelbta, kad nu 
muštųjų britų lėktuvų dalis 
vanduo išplukilino į Frisan

20,000 RAUDONŲJŲ 
SUOMIŲ SPĄSTUOSE

HELSINKIS, gr. 18. —
Žiniomis iš Karelijos tarpjū- 
rio fronto, naujų sovietų at
sargų divizijos ten susimetė 
prieš suomius. Tačiau su di
deliais raudoniesiems nuosto
liais atblokštos. 36 tankai dau 
giau sunaikinta.

STOKHOLMAS, gr. 18. — 
Gautomis čia žiniomis iš Suo
mijos rytinio karo fronto, du 
raudonosios armijos daliniai, 
kiekvienas apie 10,(X)0 karei
vių, pakliuvo į suomių spęs
tus Suomussalmi ir Tolvaja- 
rvi apylinkėse.

Nepasakyta, ar raudonieji 
paimti nelaisvėn, ar tik ap
siausti.

Kalbama, kad pakliuvę į 
spąstus raudonieji metę gin
klus ir suomiams pasidavę.

Žiniomis iš Helsinkio, vi
sam lytiniam fronte suomiai 
atmuša atakas ir eilė raudo
nųjų 'lsatalijonų stačiai išklo
ta.

Karelijos tarpjūry, Lado
go ežero pakrantėmis, suo
miai per dvi paras sunaikino 
daugiau kaip 30 tankų, tarp 
kurių yra trys milžiniškos, 
kiekviena 30,000 tonų.

BRITAI NUSKANDINO 
NACIŲ KARO LAIVĄ

LONDONAS, gr. 18. — BriI
tų povandeninis laivas uUr
sula” nuskandino nežinomo 
vardo vokiečių karo laivų, a- 
piei 6,000 tonų, Ribos upės 
žiotyje.

Šiemet Kalėdos pirmadie
nyje. Švęsime dvi dienas. 
Tnrėsimei gražaus laiko ir 
maldai ir pasiviečiavimui. 
Nepamirškime ir pasiskaityti 
gerų raštų.

Mūsų dienraščio kalėdinis 
rrmeris išeis Trigubai dides
nis, negu kad šiaip šeštadie
niais išeina. Jame bus gražių 
ir naudingų pasiskaitymų. 
Pasakykite apie tų numerį vi
siems savo pažįstamiems.

salų pakrantes.
Britų lėktuvai buvo atskri

dę atakuoti vokiečių bazes 
Prieš juos tuojau pakilo vo
kiečių lėktuvai, budėjusieji 
Sylt saloje.

LONDONAS, gr. 18. — 0- 
ro ministerija šiandien va
kare pranešė apie įvykusių 
lėktuvų kovų. Vokiečių pra
nešimų atitaiso. Sako, 12 vo
kiečių lėktuvų numušta Hel- 
golando apylinkėse ir tik 7 
britų lėktuvai negrįžę. Ma
tyt, jie žuvę.

SPEE NUSKANDINTAS 
UŽDENGTI PASLAPTIS
JjONDONAS, gr. 18. - 

britų karo laivams neteko 
nuskandinti vokiečių karo 
laivo Admiral Graf Spee, ar
ba jį pagrobti. Specialistai 
j tu nuomonės. Aumirai Graf 
Spee nuskandintas, -kad už
dengti jame visas išrengįino 
paslaptis.

Žiniomis iš Montevideo, U- 
rugvajaus, vokiečiai darbavo
si savo laivų ilgiau išlaikyti 
uoste tikslu jį pataisyti ir 
gauti progos pasprukti. Savo 
rėžtu britai Urugvajaus vy
riausybę spaudė vokiečių lai
vų arba internuoti, arba pa
šalinti.

Sakoma, Hitleris įsakė lai
vų verčiau nuskandinti, nei 
leisti britams jį toliau pulti, 
daužyti ir girtis laimėjimais. 
Hitlerio įsakymas įvykdytas.

Išplaukęs laivai iš Monte 
video uosto pačių vokiečių 
susprogdintas. Visa jo įgula 
kitais laivais išsivadavo ii 
nuvyko į Buenos Aires.

GYVENTOJAI PAKVIESTI
BUDĖTI

PARYŽIUS, gr. 18. -
Prancūzijos vyriausybė ėmėsi 
priemonių apsisaugoti nuo 
šnipų. Gyventojai pakviesti 
sulaikyti nusileidžiančias pa
rašutais individus Prancūzi 
jos teritorijose ir juos paduo 
ti a išritėtoms. Ne* tai gal. 
būti pavojingi va.v.ybei šni 
pni.

Sovietų batalijonas sukėlė 
maištus Ladogo šiauriuose

HELSINKIS, gr 18. -
Suomių kariniai sluoksniai 
tvirtina, kad Ladogo ežero 
šiauriuose, rytiniam f ronte, 
raudonųjų batalijonas, apie 
800 kareivių, sukėlė maištus, 
Atsisakęs ilgiau kariauti.

Vokiečių karo laivas Admiral Graf Spee Montevideo uoste. Nuotrauka padaryta iŠ oro prieš pat jo išplaukimų iš 
uosto ir nuskandinimu šį sekmadienį. , (Acme telephoto).

LIETUVOS VYR. ŠTABO
VIRŠININKAS IŠVYKO
J RYGĄ/

KAUNAS, gr. 15. — Vyr. 
štabo viršininkas div. gene
rolas Pundzevičius išvvko re
vizituoti Latvijos 
viršininkų.

gen. štabo

ŽEMES REFORMA
VILNIAUS KRAŠTE

KAUNAS,^gr. 16. — Sei
mas priėmė įstatymų žemės 
reformai Vilniaus krašte pra
vesti.

STEIGIAMAS PRAMO
NES BANKAS

KAUNAS, gr. 15. —• Lie
tuvoje kreipiama daug dėme
sio tinkamai remti ir kredi
tuoti pramonę. Tam tikslui 
šiuo metu steigiamas pramo
nės bankas.

AMERIKOS LIETUVIŲ
AUKOS VILNIEČIAMS

ŠELPTI

NEW YORK, gr. 16. — Į 
generalinį konsulatų jau su
plaukė Amerikos lietuvių au
kų vilniečiams šelpti $3,031.- 
66.

ARGENTINA INTERNA
VO 1,039 NACIUS

BURNOS AIRES, gr. 18. 
— Čia atvyko nuskendusio 
vokiečių karo laivo Admiral

VATIKANO SANTYKIAI
SU VOKIETIJA

,VATIKANAS, gr. 18. -
Kall>aina, kad Miuncheno ar
kivyskupas kardinolas Faul- 
haberis, 71 m. amž., dėl nes
veikatos, matyt, pasitrauks iš 
užimamos vietos.

Graf Spee įgulos 1,039 na-1 Jei ivYktų, <ia spėjama 
riai ir visi internuoti. Monte- 1 paarėtų A ati kan o santykiai 
video (Urugvajuje) sulaikytai811 Vokietija. Nes kardinolas
tik 4 nacių jūrininkai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ M

Kareiviai išžudė visus sn-
t

vo karininkus ir politinius ko 
misarus.

Platesnių žinių apie tai ne
turima. Ir vargiai bus gauta 
Pas bolševikus tos rūšies įvy
kiai yra gili paslaptis.

BRITAI NORI KREDITO
J. A. VALSTYBĖSE
AVASHINGTON, gr. 18. — 

Pačiuose vyriausybės sluoks
niuose kalbama, kad čia bri
tai išvysto propagandų tiks
lu gauti Amerikoje kredito 
vykdyti dabartinį karų.

Šiandien kreditas uždary
tas žinomu Johnsono aktu. 
Juo pažymėta nepripažinti 
jokio kredito nemokančioms 
karo skolų valstybėms. Tik 
vienai Suomijai kreditas ati
darytas, nes ji visų laikų mo
ka karo skolas.

Anglija Anie.-lai skolinga 
daugiau kaip pusšešto bilijo
no dolerių ir kelinti metai 
nieko nemoka.
i Dabar britų agentai išvys

to propagandų tikslu sugriau
ti minėtų Jobnsono aktų ir 
tuo būdu atidaryti Anglijai 
kreditų, žinoma, kad dar dau
giau įsiskolinti ir po karo į 
tai tik ranka numoti.

Sųmoningi amerikiečiai 
tvirtina, kad šios britų pas
tangos yra tuščios.

Faulhaberis yra griežtai nusi
statęs prieš nacius ir nenu- 
maldinamas kovotojas žž ka
talikų teises Vokietijoje.

Už
T.

MASKVA KALTINA
AMERIKĄ

MASKVA, gr. 18. — 
sov. Rusijos išmetimų iš
Sųjungos bolševikų spauda 
kaltina J. A. Valstybes. Sa
ko, Amerikos pastangomis so
vietai pašalinti iš Sųjuag. s.

GARSINKITES “DRAUGE”

BRITAI DAUGIAU UŽ 
VOKIEČIUS NUKENTEJO

LONDONAS, gr. 18. —
Vokiečiams nuskandinus sa
vo karo laivų Admiral Graf 
Spee Urugvajaus pakraščiuo
se, britai iškėlė aikštėn savo 
nuostolius kovoje su tuo vo
kiečių laivu, kurs po kelioli
kos valandų kovos su britų 
trimis karo laivais paspruko 
Montevideo (Urugvajaus) 
uostau.

Su vokiečių Admiral Graf 
Spee laivu kovojo britų lai
vai Exeter, Ajax ir Acbilles. 
’ xeter laive Gi vyrai žuvo ir

NERADO NĖ VIENO 

BALOTO DEŽEJE

Tirianti suktybes balsavi
muose Cooko apskrities 
“grand jury” vakar atidarė 
Proviso miestelio 42-ojo dis
trikto balotų dėžę ir nerado 
nė vieno baloto.

Rinkimų dienų, pavasarį, 
distriktui duota 500 balotų.. 
Balsavimų sarųše pažymėta, 
kad 56 balotai sunaudota. Iš 
jų 49 tekę respublikonams, o 
7 — demokratams. Tuo tar
pu dėžė tuščia.

Pranešta, rinkinių boardas 
bus šaukiamas prieš “grand 
jury"M

BERLYNAS, gr. 18. — Es 
tijos prekybiniam laive vokie 
čiai nutvėrė Anglijos diplo
matų, Gordon Vereker, skirtų 
Bolivijai pasiuntinį.

LONDONAS, gr. 18. — 
Šeštadienį ir sekmadienį nuo 
nacių minų ir torpedų 6 lai
vai daugiau nuskendo. Iš jų: 
2 britų, 2 norvųgų, 1 švedų ir 
1 graikų.

ORAS
CHICAOO SRTTTS. - šian

dien debesuota ir šalčiau.
Saulė teka 7.13, leidžiasi 

4:22.

23 sužeista; Ajax — 7 žuvo 
ir 5 sužeista; Acbilles — 4 
žuvo ir 3 sužeista.

Kaip žinoma, vokiečių Ad
miral Graf Spee laive 3S žu
vo ir apie 60 sužeista.

Vadinasi, britai dukart 
daugiau nukentėjo nei vokie
čiai.

Nepaprastai nuostabu, kad 
trys laivai, kad ir mažesni, 
neįveikė vokiečių vieno ir lei
do jam pasprukti Montevi
deo uostan.

RAUDONŲJŲ RIAUŠĖS 
JUGOSLAVIJOJE
BELGRADAS, gr. 18. —

Komunistai surengė demons
tracijas ir riaušes sukėlė Dal
matijos uosto mieste Split.

Apie 2,000 sukurstytų dar- 
bininkų užatakavo policijų 
akmenimis ir revolveriais. 6 
policistai sunkiai sužeisti. 
Riaušių laiku žuvo komunistų 
vadas Milje Buljanovič.
Demonstracijų ir riaušių prie 

žastis nežinoma. Sakoma, kad 
dėl gyvenimo pabrangimo.

Jugoslavijos vyriausyliė i- 
masi priemonių pašalinti gy
venimo pabrangimo priežas
tį.

Prieš keletu dienų pačiam 
Belgrade vyko raudonųjų su
keltos riaušės. Kelios dešim
tys vadų suimta ir nubausta 
kalėti.

LEWIS PRIEŠ
DARBO ĮSTATYMĄ

AVASHINGTON, gr. 18. — 
Congress of Industrial Orga- 
nizations (CIO) vadas Lewis 
reikalauja, kari darl>o santy
kių įstatymas būtų pataisytas, 
kad darbdaviai, kurie priešin
gi CIO, būtų traukiami tieson 
kaip kriminalistai.

v r
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lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
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tuvoje žemės reformos įstatymo, kuris leidžia 
vienam asmeniui turėti iki 190 hektarų šė
mės. Tai perdaug. Mūsų manymu, žemės re
forma Vilniaus krašte turėtų būti žymiai ra- 
dikališkesnė. Kuo daugiau žmonių bus ap* 
rūpinti žeme, tuo produk tingesnis pasidarys 
to krašto žemės ūkis, tuo labiau bus paten
kinti gyventojai, tuo greičiau sukultūtės lr 
sulietuvės grįžęs prie Lietuvos Vilniaus kra
štas.

• • •
Lietuvos katalikų savaitraštis Ūkininkas' 

nuo šio .mėnesio pradžios nebeišeina. Jis sa
vo skaitytojus paveda “Mūsų Laikraščiui”, 
kuris turi platų ūkininkų reikalams skiria
mą skyrių.

XX Amžiaus Hunai Europoje
(Mūsų specialio korespondento)

Bolševikai užima Vilniaus binti varpais, žmonėkua gies-

Jungtinėms Amerikos Valstybėms nebėra 
jokios prasmės palaikyti diplomatinius san
tykius su Sovietų Rusija, kuri pastaruoju 
laiku viso civilizuoto pasaulio buvo pasmerk
ta (kaipo agresorė. Prezidentas Rooseveltas 
vis dar svyruojąs ir nenorįs daryti taip sku
baus ir radikalaus žygio. Plačioji visuomenė 
jau laukia, kad tie santykiai kuo greičiausia 
būtų nutraukti.

Anuo kartu trumpai rašėm, kad Sovietų 
Rusijos valdžios pripažinimu Jungtinės Val
stybės nieko gero nelaimėjo. Blogo iš to bu
vo daug. Tuo pripažinimu ir diplomatinių 
ryšių užmezgimu plačiau atidaryta durys 
priešvalstybinei komunistų akcijai. Bolševi
kų ambasada Vašingtone ir konsulatai įvai
riuose miestuose pasidarė (komunistų propa- 
ganąios centrai.

Gerai ištirta, kad santykiavimai su Rusi
jos bolševikais visoms valstybėms įkyrėjo 
iki gyvo kaulo ir daug blogo joms atūešė. 
Susibičiuliavimas su komunistais daug žalos 
padarė Didžiajai Britanijai, vos neparbloškė 
Prancūzijos respubliką, Ispanijoj daug krau
jo dėl to buvo pralieta. įsileidusi į savo tar
pą. Sovietų Rusiją ir Tautų Sąjunga savo 
prestyžių visai buvo praradusi. Ta pačia 
proga galima priminti dar ir tą, kad labai 
glaudūs Čekoslovakijos santykiai su bolševi
kais ir pasitikėjimas jų pagalba šitą valsty
bę visai pražudė.

Nesnaudžia Maskvos agentai ir šiame kra
šte. Savo priešvalstybinį darbą jie dirba pla
čiu mastu. O juk buvo žadėję to nedaryti.

Sovietų komisaras Litvinovas, pietau
damas New Yorko puošniame viešbuty fWal- 
dorf-Astoria; 1933 m. lapkričio 24 d. su A- 
merikos kapitalistais, davė tekį pažadą : 
“...mūsų literatūroj, laikraščiuose nieks ne
suras skelbiamo siauro nacionalizmo, šovi
nizmo, siekiančio svetimų teritorijų... mokyk
lų rankvedžiuoap nebus dalykų, kurie skie
pytų januose žmonėse kitų tautų neapykan
tą... ”

Bet tie žodžiai buvo melagingi. Maskvos 
komisarai jų neišlaikė. Ta pati Sovietų Ru
sijos vyriausybė siunčia raudonąją armiją, 
kad užgrobti Suomiją, bolševikų spauda skel
bia didžiausią neapy kantą prieš kitas tau
tas ir kursto prie keršto.

Bolševikai yra žmonių visokios laisvės per
sekiotojai, taikos ir ramybės ardytojai, ag
resoriai, dėl to Jungtinėms Valstybėms ne
tinka palaikyti su jais diplomatinius santy
kius.

Panašią nuomonę pradeda reikšti net tie 
Amerikos laikraščiai ir žurnalai, kurie lig
šiol vienu ar kitu būdu Sovietų Rusijai le
dydavo savo palanuumą. Mat, Stalinas pas 
kutiniaisiais imperialistiškais žygiais daug 
aiškiau parodė pasauliui Rusijos bolševizmo 
veidą.

Žemės Reforma Vilniuje
Lietuvos vyriausybė užsimojusi pravesti i&- 

mės reformą atgautame Vilniaus krašte. Tai 
geras ir naudingas žygis.

Jei kur, tai Vilniaus krašte buvo daug 
nelygybes ir neteisybės. Dvarininkų saujelė 
turėjo apžiojusi daugybę žemės, jos visos ne
išnaudojo. kuomet dauguma bežemių ir ma
žažemių didžiausią skurdą kentė. Socialinis 
teisingumas šaukte šaukėsi atitaisyti tą bai
sią nelygybę.

Galimas dalykas, kad dalinant Vilniaus 
Krašto dvarus, bus laikomasi veikiančios Lie-

Belgo Žodis Lenkams
Dvisavaitinis belgų katalikų laikraštis La 

Cite Chretienne neseniai turėjo įsidėjęs Jono 
Leklerko, savo redaktoriaus, Luveno profeso 
riaus, straipsnį “Lenkijos galą’’. Juomi mo
kytasis profesorius nelaimingąją Lenkiją'už- 
jau'sdatnas pasako ir skaudų kritikos žodį:

“Negalima sakyt, kad Lenkija nėra pada
rus! klaidų. Lenkija kaip valstybė moraliniu 
atžvilgiu nesiskyrė nuo kitų. Turėdama pro
gų kam nors pasiimti iš silpnesnių už save, 
jinai niekada nelikdavo nepasinaudojusi: ji 
atėmė iš Lietuvos Vilnių, dalį Ukrainos iš 
Rusijos, o 1938 m. dalinant Čekoslovakiją ji
nai nesvyruodama pareikalavo dalies ir iš 
ten. Jei karas būtų kilęs per Miuncheno de
rybas, Lenkija būtij pasidariusi Vokietijos 
sąjungininkė, ar bent būtų jai simpatizavusi. 
Mes taip pat negalime užmiršti skaudžiojo 
įspūdžio, kurį patyrėm praeitais įmetais, gir
dėdami apie ukrainų graikų — unitų perse
kiojimus, kuriuos darė katalikų Lenkijos vy
riausybė.

“Aš pažinau puikių lenkų katalikų, be ga
lo aukojančiųsi, atsidėjusių Bažnyčios ir sie
lų reikalams. Dėl jų privataus gyvenime, dėl 
jų veiklos lenkų visuomenėje juos tegalima 
mylėti ir jais gėrėtis. Bet iŠ pažiūrų į kitas 
tautas, į metalinės užtvaros atskirtąsias Len
kijos mažumas tie žmonės buvo tokie pat, 
kaip ir masė ir visiškai sutardavo su savo 
vyriausybe. Jų informacija būdavo ta pati, 
kurią duodavo oficialieji jų šalies atstovai. 
Tokiais atvejais net pačios' tauriosios sielos 
žmonės ištenka į pavojų pasidarjti tikrą 
nusikaltimų bendrininkais, ir tokie jie tikrai 
pasidaro kiekvieną kartą, kai jų tauta pa
daro kolektyvinį nusikaltimą’’.

Gale duoda Lenkijos kardinolo lllondo žo
džius, pasakytus “Croix” laikraščio atsto
vui. Štai tųjų žodžių būdingesnė vietelė:

“Mes visiškai pasitikėdami pasivedame 
Apvaizdai, kuri iš mūsų kančių mokės pa
daryti palaimą busimųjų kartų gerovei”.

“ Amerikietis” Lietuvos Ministru
Pasirodo, kad naujasis Lietuvos susisieki

mo ministras Jonas Masiliūnas yra “eksame- 
rikietis”. Jo paduotoj biografijoj rašoma, 
kad jis gimęs 1899 m. Ramygalos valsčiuje. 
1904 m. su motina išvyko į Ameriką, kur 
anksčiau buvo nuvykęs tėvas. Amerikoj lan
kė pradžios mokyklą. Bet čia neilgai tegy
veno. Grįžęs Lietuvon lankė Panevėžio rea
linę gimnaziją. Aukštuosius mokslus ėjo Ru
sijoj, Lietuvoj ir Vokietijoj.

1926 m. krikščicuių demokratų sąrašu iš
rinktas į trečiąjį Lietuvos Seimą. Pastaruoju 
laiku dirbo susisiekimo ministerijoj, kaipo 
Ekonominės Direkcijos direktorius.

Apie Vilniaus Darbininkus
Lietuvos “Darbininkas“ savo 47 nr. rašo: 

“Vilniečiai darbo žmonės turėjo du pagrin
dinius tikslus: kovoti dėl lietuvybės ir dėl 
savojo luomo ateities. Kovą už lietuvybę vil
niečiai lietuviai laimėjo; o už šios kovos lai
mėjimą lietuviSkoji darbininkija reiškia bro- 
liaiins vilniečiams dideliausią padėką, tiesia 
.Jums draugišką darbininkišką ranką ir ryž
tasi su jumis kartu, Jūsų vergijos pančiams 
nukritus, dirbti Lietuvos labui ir šviesesniam 
lietuviškosios <larbininkijos rytojui.

Lietuvos darbininkija, žinodama, kad jūs 
broliai esate lenkų vergijos ir karo ekono- 
mišfkai nuvarginti, Jums tiesia darbininkiš
ką meilės ranką: visi darbininkai sava ne
dirbtus ir surinktus centus siunčia Jums, 
broliai vilniečiai”.

kraštą, šiurpi bo ševizmo tik‘ 4J U Į I
rovė. Plėšimai. Orgijos .baž 
nyčiose. * • ’ *' ?

Prasidėjus lenkų vokiečių 
karui, visa Lenkijos kariuo
menė buvo sutraukta prię Vo
kietijos fronto. Kada bolševi
kai puolė Lenkiją, jie nieku; 
nesutiko rimtesnio pasiprie
šinimo. Todėl bolševikų gyri
masis, kati jie nukariavo Len
kiją yra tušČįas džiaugsmas 
pergale ir savo jėga. Bolševi
kams artinantis prie Lietuvos 
rubežiaus, tragingos scenos 
buvo čia matyti. Daug gyven 
tojų bėgo nuo bolševikų, kaip 
nuo didžiausio siaubo. Birvu 
pasklydę gandai, kad bolševi 
kai kunigams liežuvius nu
plauna, moterims akis išbado,»
išniekina, o turtingesniuosius 
žudo žiauria mirtimi. Daugelį 
pabėgėlių, nespėjusių perbėg
ti į Lietuvą, bolševikai sulai
kė, iškratė, viską atėmė ir nu 
sivarė kažkur su užtaisytais 
šautuvais.

I ja bai šiurpus vaizdas buvo* 
kur lenką kariuomenė bėgda
ma nuo bolševikų veržės į Lie 
tuvą. Nuvargę, šlapi, šimtus 
kilometrų bėgę be miego, verk
dami ėjo per rubežių ir bu
čiavo ginklus pirm juos ati
duodami. Vienas kitas kari
ninkas, negalėdami pernešti 
savo pralaimėjimo, čia pat nu
sišovė.

Bolševikų kariuomenė, tie
sa, gerai ginkluota, bet savo 
išorine išvaizda ir dvasia at
rodo nekaip. Kareiviai nuply
šę, nuskurdę, alkani. Nepapra 
štai stebisi, kad čia žmonės 
gerai gyvena, o jiems ten pa
sakodavo, kad kituose kraš
tuose darbinidkai nuogi vaik
što, badu miršta ir p.

Vienas bolševikų karinin
kas, kalbėdamas su Lietuvos

mes giedoti. Gerai dar jei pa 
lapijoj nėra vietinių gyven
tojų komunistų, tai dar ku
nigas gali gyventi šiaip taip, 
bet jei yra vietinių komunis
tų ir bedievių, tada ten jiems 
duodama visa valdžia ir lais
vė.

Pasakojama, kad bolševi
kams užėmus Vilniaus sritis, 
per vieną kaimą iš atlaidų 
važiavo du kunigai. Bolševi
kų pakurstyti gyventojai iš
bėgo su basliais ir vietoje 
tuos du kunigus užmušė. Yra 
ir daugiau kunigų užmuštų, 
bet,, jie skapte* k nužuddmi ir 
užkasami, kad niekas nežino 
o mano, kad gal pabėgo į Lie
tuvą.
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Po Svietą Pasidairius ' — ()i> Magdute, su 
kai šoku, nė žemės

Bruklyno balšavilkų popera 
garsina Mizara parašytą pain- Žinoma, kur tu jausi, jei.

pietą: č“Ko Nori kunigas laiką ant kojų lipi, —•
Cough.inas? ” Paikas daiktas, ašarotomis is skausmo akimis
tavorščiai. Jei norite žinoti, atsakė, (š).
. . ... iko kunigas Coughlinas nori,
atsisukite radio .kuomet jis Gydytojas.- Kuo galėčiau 
kalba ir sužinosite iš jo pa- lamstai patarnauti ? Ką taura- 
ties, o ne kokio ten Mizara, skauda?
lūpų. Jis. — Aš, pone gydytojau, 

sau sveikutėlis. Aš tik atėjau^ 
“Kuntaplis“ į-1 pasiklausti, ar kartais jūs tu

rėtų 14 raidžių, prasidėtų B. 
ir baigtųsi S? (š).

Kauniškis 
<lėjo į vieną numerį tokį pik-

Bolševkkų grąžinta Vilniaus cerį; 
sritis teko labai apiplėšta. Bol- - ‘Minkštam fotelyje atsisė-
ševikai viską, ką galėjo išpie
šė iš įstaigų, dvarų, fabrikų na jam sako:

dęs patogiai pareigūnas.'Žmo-

ir išvežė. Iš žmonių, nedrįsda
mi -prievarta imti, neva pirko 
už rublius, kurių ,patys bolše
vikai dabar neima.

Daug lietuviškų sričių dar 
pasiliko prie bolševikų. Gy
ventojai lietuviškų sričių, ku
rios li'ko neatiduotos, venkė 
kruvinomis ašaromis, nakti
mis šaukė iš tolo Lietuvos 
kareivius, kad jie nepaliktų 
jų ir pas juos ateitų, bet žiau
ri bolševikų letena ir šautuvų 
buožės nutildė jų ašaras. Dau
guma lietuvių nepakęsdami to 
žiaurumo, plėšimų, bėga slap
tai j Lietuvą.

Kas keisčiausia, kad žydai, 
kurie Lietuvoje privilegijuo
tai gyvena, tie žydai Vilniu
je lietuvius sutiko su demon
stracijomis, sukilimais, maiš
tais. Sulenkėję nekurie Vil
niaus gyventojai ir dvasinin
kai su arkivyskupu priešaky, 
kurie bolševikų buvo taip u,j«e 

pasienio -policininku, pareiškė j mi, badą kentė, o dabar so- 
nusistebėjimą, kad čia pas jus .čiai atsigaivinę ir dovanai 
Lietuvoje miškuose matyti ka- maitinami, Šelpiami, vėl pra- į 
rklai neaplupti. Rusijoj gi to Įdeda rodyti savo lenkišką am- 
nėra, ten žmones daugumoje biciją lenkų dvasininkų ir a-

gentų inspiruojami.

Pagal sutartį su sovietais 
Lietuvoje, būtent Alytuje, Prie

, nuošė ir Gaižiūnuose stovės

gavę,, pas žmoiu* sviesto, pra Mieviky karių įguloa siuo
dėjo vien, Šviest, valgyti, tarp„ ja„ 5jos vietoB te 

klausdamas, kur Sis valgis au- pl.igrflstos sovietų karių Ma. 

ga. “AS dar t*io valgio nesi n01|la ,kad atvvko daUK djdeg_ 

matę,”, - pareiškė jis. |nis negu bu
Kitoje vietoje bolševikas vo sutarta dienas viBais

gavęs pas žmog, lašini, Smo. k(,|iajs p]-d<) 8oyietų kariuo.

vyžas nešioja iš karklų, todėl 
retai kur pamatysi nenuluptą

Vienas bolševikų kareivis

telį atsisėdo džiaugdamasis ir 
pradėjo valgyti pirma persi
žegnojęs ir sakydamas, kad 
nuo gimimo dar jam netekę 
lašinių ragauti; nes pas juos 
tik aliejo galiima gauti. Kada 
ūkininkas nusistebėjo dėl per- 
sižegnojimo, tada (kareivis kla
siškai alsakė: “Pas mus nėra 
Dievo, kryžių, nėra nei laši
nių, pas jns vra kryžius, Die 
vas, yra ir lašinių”.

Reikia pastebėti, kad yra 
nemaža bolševikų karių, ku
rie atvirai išsikalbėję pareis 
kia savo nepasitenkinimą Ru 
sijos santvarka, ūkio bankro
tu ir k.

Liūdnas yra likimas tų lie
tuviškų parapijų ir kunigų, 
knrte liko negrąžinti Lietu
vai. Daugumoje bažnyčios pa
verstos šokių salėm, klūbai s 
ark lydėtu. Kunigams uždraus
ta sakyti pamokslus, skam-

menė.. Ir dabar dar vis jokios 
tvarkos rusų sunkvežimiai vis 
nuolat virtinėmis veža įvai
riausius daiktus: pradedant 
amunicija, baigiau-1 iš žmonių 
išplėštais gyvuliais, baldais.

Bolševikų komisarai Te- 
žinodami pro miestelius užei
na į krautuves ir pamatę į- 
vairiausių prekių įtarinėja, 
kad tai propagandai ar pro
vokacijai tiek sukrauta, kad 
erzinti sovietų karius. Komi
sarai išsiima pinigines pilnas 
prikimštas litų ir perka ką 
galėdami ir siunčia į Rusiją, 
sakydami, kad ši propaganda 
.jums brangiai kainuos.

Bolševikų karininkų tarpe 
yra ir ntoterų, kurios šnipinė 
ja kitus karininkus ir neišti
kimus pačios atlieka sušaudy
mo ekaekuciją. Savo išviršinę 
išvaizdą daro baisų, žiaurų į-

— Dėl ko tu neskaitai pas
kutinio romano? /

— Negaliu namie susikaup
ti, — atsako ja> vyras. — Įs
taigoj perskaitysiu.

Ligonis: — Ponas 
man nugaroje dieglys, prašau 
išgydyti.

Daktaras.- — Negaliu. Aš 
esu filosofijos daktaras.

— Kai kurie šunės yra gu
dresni už savo ponus, —-sa
ko Kazys.

— Taigi, ir aš tol$Į 
— pasigyrė Mikas,

turkų,

Teisėjas. Kokiu būdu tu 
daktare, | ištraukei piniginę iš to pilie 

Čio kišenės ?
Vagis., Piniginė buvo iš to 

piliečio kišenės pusiau išlin
dus. Aš pamaniau, kad dar 

Ligonis: — E! Jau šita Ii-įgali ką ją pavogti, dėl to ir 
ga aš dar nesergu, (š). 'ištraukiau.

spūdį, ir jų patys sovietai ne
kenčia. Daugumoje jos senos 
po 40 metų, matyt dar lieka
nos revoliucijos laikę

Lietuva labai nukentės nue 
bolševikų užplūdimo. Tegu 
Dievas saugo nuo kruvinos ra
nkos brangią Lietuvą tėvynę.

Hjalmar Procope (kairėj) įteikia Iždo sekretoriui U. Mor
genthau Suomijos skolų čekį. (Acme telephoto)

Sužeistas admiral Graf Spee laivo leitenantas (Acme tele
photo)
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SVEIKATOS KELIU
Bado Dr. A. O. Rakauskas
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ODOS VĖŽYS

Odos vėžys savo pavojingu
mu nei kiek nesiskiria nuo 
vėžio ligos bet kurioje kito
je kūno daly. Nežiūrint ar 
šioji liga apimtų odos pavir
šių ar gilesnius jos audmenis, 
ar ji pasireikštų kokioje ypa
tingoje išvaizdoje, vis vien ji 
slepia savy tuos pačius žalin
gumo nuodus, kuriais yra ke
rtama žmogaus gyvybė.

Vėžio liga odoje dažnai pra 
sideda karpose, apgamose ar
ba ilgai neužgyjančiose iš 
priežasties kokios nors odos 
ligos žaizdose. Vėžio liga ne

šta kai grybas iš po nak- 
ies — ūmai. Ji vystosi išleng- 

vo ir užima ištisus mėnesius 
arba 'metus iki pilnai pasireiš
kia. Anksčiau ar vėliau tose 
užaugose, jos gali būt mažy
tės ar didelės, atsiveria opos 
iš kurių, nors ir prie mažiau
sios priežasties, rodosi krau
jo tekėjimas. Odos vėžys, jei 
tik gauna progos, persimeta
j gilesnius 'kūno audmenis.

Vėžio liga odoje pasireiš
kia pas žmones, pradedant 
pusamžiu ir baigiant senatve, 
ir sudaro tuos pačius sveika
tai ir gyvybei pavojus kaip 
vėžio liga bet kurioje vieto-1 
je.

Apsisaugojimas nuo vėžio 
ligos odoje, aišlk’u, kiekvienų 
domina. Šiuo reikalu įvairios

vietos, kur vėžys gali imti 
sau pradžių, kaip tai karpos, 
apgamos, ramiai ir šiems pa
našūs odoje reiškiniui pas se
nesnius žmones reikia šalinti 
be atidėliojimo, jeigu tose 
vietose pasirodo didėjimas, į- 
degimas, arba jos esti labai 
jautrios. Kas į tai nekreipia 
dėmesio ir neina prie gydy
tojo arba, patariamas, nepa
klauso, tas skaudžiai pasirin
ka. Kuomet tokia provokuo
janti vėžio ligos vieta iŠtik
rųjų virsta vėžiu, tuomet jau 
nėra taip lengva šios nelai
mės nusikratyti, ypač, jei liga 
turėjo progo-s persimesti gi
liau. Reilkia žinoti, kad vėžio 
ligai, persimetus į kitas vie
tas, yra labai sunku ir kar
tais visiškai negalima užkirsti 
ligos plėtimosi. Pagyti tokiam 
ligoniui, aišku, nelieka vil
ties.

Pasireiškusiai vėžio ligai o- 
doje gydyti yra vartojama ke
letas priemonių, kaip tai chi
rurgijos, X-spindulių ir radiu- 
mo. Vienam atsitikime viena, 
kitam kita yra galima pritai- 
Ikyti. Gydytojas pasirūpina 
tai kas jo ligoniui tuo laiku 
yra geriausia.

Pastaruoju laiku vėžio li
gos gydyme daroma mėgini
mai šaldymo priemone. Apie 
sekines parodys netolima atei
tis.

“DRAUGO” METINIS

KONCERTAS
Su Šokiais

-JVYKS

SAUSIO-JANUARY 21 0., 1940 METAIS

SOKOL HALL

2345 South Kedzie Avenue

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

IŠ TĖVŲ KRAŠTO
Atsakymas

Prof. Ignas Končius - 
Vilniaus Stepono 
Batoro Universiteto 
Valdytojas

Vytauto Didžiojo Universi
teto gamtos matematikos fa
kulteto prof. Ignas Končius 
paskirtas Vilniaus Stepono 
Batoro Universiteto valdyto
ja.

Prof. Ignas Končius gimė 
1886 metais liepos 31 d. Tel
šių apskrityje, Pusvaičių kai
me. 1903 metais baigęs Palan
gos progimnazijų ir jų baigia 
1907 in. Vėliau įstojo į Petra
pilio universiteto fizikom ma
tematikos fakultetų ir jį bai-

1913 m.

’rof. Ignas Končius yra pa

3U—rašęs daug Originalios moks
linės literatūros 'knygų, kele
tu jų išvertęs iš svetimų kal
bų ir aktyviai bendradarbia
vo periodinėje spaudoje, rašy
damas straipsnius įvairiomis 
mokslinėmis temomis.

Be to, prof. I. Končius ak
tingai dirbo ir visuomeninėse 
organizacijose, ypač skautų, 
kur nuo 1935 metų buvo Skau 
tų Sųjungos tarybos nariu.

Dar Viena
Lietuviška Opera

Kompozitorius Stasys Šimkus 
parašė aperų “Pagirėnų 
Danutė”
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Kryžiuku pažymėta kovos 
vieta, kurioje vokiečių laivas 
Graf Spee buvo smarkiai ap
šaudytas. Acme telephoto)

Šiomis dienomis Stasys Ši
mkus baigė rašyti keturių 
veiksmų buities operų “Pagi
rėnų Danutė”, iš XIX am
žiaus pabaigos. Operoje vaiz
duojama Seredžiaus apylinkės 
ūkininkų santykiai su dvari
ninkais, tos apylinkės, kur 
Šimkus gimė ir jaunystės die
nas praleido, kur mielai lais
vu laiku ir dabar pagyvena.

Skaitydama’* gruodžio 14 d. 
“Draugų”, Cicero lietuvių 
naujienų kampelyj radau tūlo 
“Rap.” raštų, būk girdėjęs, 
kad aš žadųs perkelti savo 
biznį kur kitur. “Rap.” ži
niai — toji žinutė yra netie
sa. Atrodo, kad “Rap.” tų 
žinutę rašė norėdamas suda
ryti skandalų ir tokiu būdu 
paikenkti mano bizniui.

1914 m. aš 'mažam kampe- 
lyj, 4906 W. 14th St., Cicero, 
pradėjau laikrodininkystės bi
znį. Šiandie, 4930 W. 14tb St. 
Cicero, turiu nuosavų namų ir ' 
puikiausiai įrengtų laikrodė
lių bei deimantinių daiktų 
krautuvę. Mano krautuvė yra 
didžiausia lietuvių kolonijoj 
ir nematau reikalo jų kur ki
tur kelti. Kviečiu “Rap.” a- 
teiti ir pasipirkti kalėdinių 
dovanų.

I
“Rap.” skundžiasi, kad lie

tuviai suorganizavę du res
publikonų klūbus ir matomai 
jis kaltina biznierius už jo 
nepasisekimus politikoje. Aš 
jokiai politinei organizacijai ' 
nepriklausau ir su respubli
konų klūbo organizavimu nie
ko bendro neturiu.

Tiesa, esu daug dirbęs lie-

Cicero žmonės yra teisingi 
ir mėgsta teisingas žinias. Čia 
yra daug lietuvių veikėjų, a- 
pįe kuriuos “Rap.” galėtų 
skaitytojams pranešti. Tokios 
žinutės skaitytojų tarpe suda
rytų gerų nuotaikų — net ir 
pačiam “Rap.” sektus geriau 
politilkuoti.

Priežodis sako, jog su tei
sybe toliau nueisi. Netiesų ra
šydami nesusidarvsim gero 

Į vardo. Nei politikieriai nykš
tukų nenori.

A. F. Pocius, laikrodininkas

Operai tekstų parašė prof. Ba
lys Sruoga ir operos solistas 
poetas Stasys Santvaras. Su 
pertraukomis opera truks a- 
pie tris valandas.

Pereitų sekmadienį Palulis 
5-10 tavern 2320 S. Cicero 
ave. vaišino svečius stirniena. 
Svečiai susidėjo iš įvairių tau
tų ir iš visos apylinkės. Lie
tuviai turėjo gerų reprezenta
cijų. Jų dainos skambėjo ga
na garsiai. Labai puiku, kad 
savieji palaiko draugiškumų 
ir remia vieni kitus. D.

Susprogdinto vokiečių karo 
laivo Graf Spee 'komanderius 
kap. llans Laugsdorff. (Acme 
telephoto)

'mėgsta, o be to, yra plačiai 
žinomi linksmaus būdo. Per 
savo gabumų įgijo 
turto.

PEOP
LIET. DIDŽIULE KRAUTUVE

Yra Centras Tinkamiausių
KALĖDINIŲ DOVANŲ

šių Savaitę Viskas Parsiduoda Už Stebėtinai Sumažintas 

Kainas. Didžiausias Pasirinkimas. Viskas Dėl 

Kiekvieno šeimynos Nario.. 

Lengvus Išmokėjimai

gražaus

Carl Bevan geriau žinoma, 
Paugų žentas, Marės vyras 
prie jų ir dirbo. Alų išvežio
ja. Pereitų savaitę išvažiavo 
pas tėvus. Staiga susirgo ir 
'mirė. Liko jauna moteris ir 
maža duktė. Matote trys lai
dotuvės iš eilės.

Praeitų šeštadienio vakarų 
Liuosybės svetainėj buvo “bu
nco party” vietos Kultūros 
draugijos. Komisija iš trijų 
moterų labai gražiai pasidar
bavo, surinko daug vertybių. 
Gaila — publikos buvo nedau-

PAIN IN BACK

Kiek laiko atgal Petras bu
vo stojęs taverno bizni n Mi
liauskų name, bet jam biznis 
nepatiko. Grįžo atgal savo mė- 
gianian užsiėmiman. Yra ge
ras me.’kanikas Western Elec
tric kompanijoj. Apie pačius 
Miliauskus būtų daug kas ra
šyti, bei jie “publicity” ne-

MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief
Museles were so sore 
she eould hardly touch < 
them. Used llamlins Wizard Oil I.iniment and 
found wondcrful relief. Try it today if your 
museles are štili, sore, achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt v/arming action eaae pain- 
bring soothing relief. Plcasant odor. Will not 
stain. Money-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS

WIZARD OIL
LINIMENT

For MUSCULAR ACHES flnd PAINS 
RHEUMATIC PAIN-«LUMBAGO

JOY!
TRADn

What a joy to get relief from a cough due to 
a cold. Get it with Smith Bros. Coufeh Drop*. 
Black or Menthol, 5f. Both rašte delicious.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

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

nnre is due to Vitamin A deficiencv.

Puikūs Lounging krėslai 
platus pasirinkimas nuo

£14.50
Kiti po $4.95, po $8.50 ir tt.

Naujas veidrodis papuoš 
Tamistų namų. Specialės 
kainos nuo 98c- G ražus 
dideli paveikslai po $1.00

Geras 1944) mados radio Į 
tinka visiem. Pasirinkimas 
Midget radios nuo $7.50 
Console radios nuo $29.50

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

Dėl jaunų ir visų mote
rų praktiškiausia dovana, 
Cedar Chest pasirinkimas 
už specialę kainų nuo

Vaikam staliukų setai
nuo $3.95

Gražios lėlių bogės
nuo $4.95

Puikios rogelės po 98c.

Riešuto medžio kombina
cijos kavos staliukai, tin

ka visuos namuos, po

>.95

Platus pasirinkimas gražių 
naujos mados lėlėm vežimė
lių už specialę kainų nuo

1.95

Kaurų šlavikas nepaprastai 
brangi covana už negirdėtai 

pigių kainų, verti $3.50,
Parsiduoda tik po $1.95-

tuvių organizacijose, bet nesu 
suorganizavęs nė vienos poli
tinės organizacijos.

1915 m. kun. F. h emėSi ui 
ir kitiems veikėjams padedant 
suorganizavau L. Vyčių 14-tų 
kuopų, vėliau Visų Šv. Vyrų 
ir Moterų šalpos draugijų, pa
rapijos Namų Savininkų klū
bų. Viršminėtos organizacijos 
visos gražiai gyvuoja.

Bedarbės metu žmona ir aš 
daug esam prisidėję vargšų 
šelpimui, esu aukomis prisi
dėjęs “Draugo” kontestams 
ir įvairiems kitiems darbams.

WOMEN!
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT Msdical T«sts Rmil WHY Fanras Lydl» L Pinkham's Vaptahlt Cra- 

pentf Nas Basa Helping Waak. Ruwlown, Namus Wcman Far Ovar Half A Centurjl

If you feel tired out, limp, listless, 
moody, drprmsrd -if your nervea 
are constantly on edge and you’re 
losing your boy f-ienda to more at
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OP ITI No man likęs a dūli, tired, 
eranky woman.

All you may need ia a good reliable 
tonic. If so try famous Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to heip 
digest and assimilate more whole-

some food whlch your body uses 
diiKlty tat energy—to heip build 
up more physical resistance and thus 
heip calm jittery nervea, lessen fe
male functional distress and give you 
joyful bubbling energy that ia re
fleeted thruout your|whole being.

Over 1,000,000 woaien have re- 
ported marveloua beneflts from 
Pinkham’s Compound. Results < 
should efa/ighf yout Telephone your 
druggist right now for a bottle.

£4.

His gražus Smoking 
Stand su taca, už 98<‘-

Toasteriai po .... $1.00 
Lempos po ............ $1.00

Tūkstantis ir vienas kitų dalykų dabar galite gauti
Peoples Krautuvėje už stebėtinai sumažintas kainas,
didžiausiame Prieš-Kalėdiniame išpardavime.

rURNITURE
IANUFACTUBING COMPANV®

4183 Archer Avenue
Dėl patogumo krautuvė atdara vakarais ir Sekmadie

niais nuo lOtos valandos ryto iki 4tos popiet, iki Kalėdų.
Vedėjai ir Pardavėjai: M. T. Kezea; J. A. Krukas; S. J. Krukae 

ir kiti maloniai tamstoms patarnaus.
’ ............ **
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criuois

KAS GIRDĖT CHICAGOIE
lietuv iškiebioms laikruščianifc 
dantų higienos klausimais. 
Tuo pačiu reikalu yra daug 
ekcijų laikys ir per Chicagos' 
lietuvių radio programas. 

.Jubiliatas 1918 mėtau vedė40,000 tūkstančių pacientų - dr. Vezelio
atsiekimas per 25 metus dentisto profesijoj! Miss Teodorų Lukošiūtę, *i-

,, , . .... , • , .. _______ ______ ______ laive kiltim lietuvaite. Jie aa-!Keturiasdešimt tuKstancių ------------------------------------

5

pacientų! Ketvirtdalr.* amžiaus 
prie dentisto kėdės rafminant 
40,000 žmonių, kurie papras
tai sėsdami jon mano, kad 
.pasauly yra tik viena kita 
kėdė kuri baisesnė — elektros 
kėdė. Tokį tai rekordų susi
krovė dr. Kazimieras Vezelis, 
4645 So. Ashland Ave., Chi
cagoje, kuriam šiomis dieno
mis suėjo dvidešimt penki me
tai nuo to laiko kai jis, tadu 
jaunutis dentistas savo nau
jai atsidarytame ofise susilau
kė savo pirmojo paciento. Tai 
užgyvenamas kuris imponuoju 
netik eilinį žmogų, bet ir ju
biliato kolegas daktarus.

O kas gali geriau nusakyti 
dr. Vezelio būdų, karakterį ir 
temperamentų kaip paminėji
mas, kad tuos visus dvidešimt 
penkis metus jis praleido toj 
pačioj kolonijoj, To\vn of 
Lake. I

Dr. Vezelis savo profesijos1 
praktikų pradėjo 1914 metų 
rudenį, užbaigęs Chicago Col
lege of Dental Surgery. Pir- 
mųjį ofisų atsidarė 4712 So. 
Ashland Ave. ir išbuvo ten 
iki 1925 metų, kada jis .per
sikėlė į dabartines moderniš- 

. kas patalpas, 4645 S. Ashland 
Ave., vos pusė bloko krausty- 

. mosi.
Paklaustas kaip tautybėmis 

jis savo pacientus su'skirsty- 
tų, jubiliatas sako, kad 60 
nuoš. buvo lietuviai. Iš liku
sių 40 nuoš. didžiuma buvo 
lenkai kurių toj apylinkėj yra 
daug.

Dr. Vezelis yra kilme že
maitis. Gimęs kovo 19 d. 1885 

. metais Jucaičių kaime prie 
Švėkšnos. Mokytis prade! 
Švėkšnoj, pirma pradinėj, vė
liau ir aukštesnėj mokykloj.

Dr. K. Vezelis

nų valandų savaitėj — tai ku
nigo dėstomos tikybos pamo-;1,11 
kos. i

gina vienų sūnų, Kazimierų, 
Jr., kuris dabar vrr. ?'» metų 
amžiaus ir ,,uu re: g -i ■ 
tisto profesijai

Dr. Vezelis lutu, ,r o.
ganizacijuse darbuotis. Taip 
pavyzdžiui Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijoj jis pri
klauso nuo 1914 metų. Karo 
metu aktyviai dalyvavo Lie
tuvai Gelbėti D-jos darbuose. 
Tai buvo draugija sudaryta 
iš lietuvių daktarų, kuri rin
ko ir per Raudonųjį Kryžių 
Lietuvai persiuntė daug pini 
gų, rūbų ir medikamentų.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija noi ėdama atžymėti 
savo seno nario darbuotę šio- 

dienoinis surengs dr. Ve-
zeliui pagerbti pagerbtuvių

Amerikon Vezelis išvyko 
turėdamas 18 metų. Kelionė 
buvo nuotaikinga tuo, kad jo 
laivui ėmė net 17 dienų van
denynų perplaukti, šioj šaly. 
Vezelio pirmas sustojimas bu
vo Worcester, Mass., pas pus
brolį Jokūbų Rau'ktį, dabarti
nio Chicagos konsulo žmonos, 
ponios Daužvardienės tėvų. 

i Daktaras sako, kad jis atvy
kęs rado dabartinę konsulienę 
mažu kūdikėliu.

Nuo pirmosios dienos Ame
rikoje, Vezelis nusitarė siek
ti 'mokslo ir profesijos. Tris

Antradienis, gruodžio 19, 1939

LIETUVIAI DAKTARAI

Vidaus sekretorius H. Ickes (dešinėj) savo sūnaus Raymond W. Ick-es vedybose su Mara- 
lotta Lucia Bauer. (Acme telephoto)

Lenkų Dovanos 
Giminėms

Be visuomeninių aukų vil
niečiams, Konsulatas yra ga
vęs ir (kablegramomis Lietu
von išsiuntęs $1,075.00 asme-

Klūbas hegyj 3 savaičių'n’ni4 ai'ba specifinių dovanų.
Tas dovanas Konsulatui yra 
pristatę tik keli Chicagoje 
gyvenų vilniečiai. Kitos bei 

Kasmet, mūsų CLM Klūbas i mažesnės lenkų ir žydų dova- 
surengia “Christmas Party” !nos vilniečiams eina įvaino- 
savo nariams ir kviestiems >Inis Perlaidoniis betarPiaE Tai
•svečiams. Šįmet tas parengi-!sveikintinas h flTažus re,Sk,‘ 
'mas įvyko gruodžio 13 d. Sta- i n-s‘ 
nkūnų villoj, prie. 112-tos iri
Western ave. Susirinko apie Šakiečių Darbuote

puotų. Chicagietis

Chicagos Liet. Moterų

paaukojo $250.00
\ 7*1 • v 1 • •Vilniečių šelpimui

Klūbo 2 metų gyvavimo pa 
rengimo komisija išdavė ra
portų. Parengimas įvyks sau 
šio 13 d. 1941!), Demokratų sa
lėj, 4808 W. 16th St.. Cicero 
111. Tikietai platinami visu 
smafku'mu.

Vilniaus reikalams klūbas 
nutarė paaukoti $5.00.

J 1940 m. valdybų išrinkta: 
pirm. Pranas Juška, Is^to ra- 
štin. Balsiutė. Kiti valdybos 
nariai pasiliko tie patys.

Raporteris

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 1484.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagul suča/.į.
Ofiso telefonas PROspcct 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

40 narių su viešniomis. Po 
skanių pietų, padaryta trnm- 

metus dirbo jis ir taupėsi pi-' pas “biznio” susirinkimas.
n i gus, ir l!)06 metais atsirado 
Valparaise. Čia jis baigė higb 
school kursų, vėliau ir univer
sitetų su Bachelor of Science 
laipsniu. Valparai'se tarp jc 
mokslo draugų buvo dr. Ado 
mas Juška ir kun. Jeronimai 
Vaičūnas (chicagiečiai) ir dr 
?*. Sąpranas (dabar Water 
burv).

Nors profesijos pareigos a-
Pamokos buvo rusu kalba, tima iš dr. Vezelio daug lai- 
Lietuviskai turėjo tik po vie-1 ko. jis randa laiko rašinėti

'. <iiiiinii!iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii;^]|iiimiiiiiiiiiiiiii^

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGlčiy

Bunco rengimo gruodžio 6 d. 
komitetas, išdavė raportų, 'kad 
pelno padaryta $200.00, vien
balsiai nutarta visus paaukot 
Vilniaus našlaičiams. CLM klū 
has lapkr. 15 d. iš kasos au-' 
kojo $50.00. Štai gruod. 6 d. 
vėl sukelta $200.00, tad į tri's 
savaites šis veiklus ir susipra
tęs moterų būrelis parodė gra
žų pavyzdį kitoms organiza
cijoms savo stambia auka vil
niečių reikalams $250.
Klūbo viešnios

Šakiečių klūbo priesųnetinis 
sus-mas įvyko gruodžio 13 d., 
Antanaičių namuose, Cicero. Į ■ 
susirinkimų atsilankė skaitlį- Į 
ngai narių. . *

Telefonas HEMIock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare . 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą

INSURED
HA 5
"V =

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States 

Goversment priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Apart mūsų klūbo garbės 
narės Daužvardienės, dalyva
vo dar ir S. Čerienė, Anglijos 
lietuvių atstovybės sekretorė 
ir dvi jaunos viešnios iš Lie
tuvos, būtent p-nia Vaiiokai- 
tytė-Jasinškienė su savo jau
nesne sesute Vailokaityte, abi 

= bankininko Jono Vailokaičio
S Oriso vai.: 9:00 vaL ryto iki 5:00 vai. vak. Pirmadieniais, Ket- = dii.<terys. Po susirinkimo, dar 
S virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. I l kiek pažaista kortomis, pasi-
= 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 =
g JOHN PAKEL, Pres.

1 CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
?iiiiimiiiiiiiiiiimiHiiii»uiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiMimiiimimiiiimmiimimiiimiii£

dalinta dovanomis ir viena 
kitai palinkėjus linksnių šven
čių, klūbietės skirstėsi namon.

TEL. YARDS 5657

OR. FRANK G. KWINN
(KVIECLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

ir Pagal Sutarti._______

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS.) 

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 Sekmadieniaia 

pagal sutartį.

Telefonas HElfloek 6980

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
2415 W. MARquette Rd

Ofiao valandoe:
10—12 v*L ryte

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

Susitari ub.

Tai. Yarda 8146.
VALANDOS: Nuo 11 dd 12)

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir-nadieniaia.- 2 iki 4 ir 7 tki fe 

Šventadieniais: II iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

IT «Hnina pritaiko

3343 S. Halsted Street,

Ifi’ P. ATKOČIŪNAS^
DANTISTAS

1446 bo. 4916, Court, Cicere
Xatra4tuuau, Ketvirtadieniai* Jk.

Penktadieniais I
Valandoe: 10-12 ryte, Z-0. 7-9 h. m.
3147 S. Halsted St, Chicaga

Pirmadieniais, Trečiadieniais v 
Šeitadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

TaL OANal 5969

OR. VVALTER J. PHlLUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — fe ir 6:30 — 8:30 vatoms
ir pagal sutartį.

DR. F. G. VVINSKUNAS
rdi blClAN AND SURGRGto 
2158 W. CERMAK KUAO 

Ofiso teL Canal 2349
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. Leavitt St
Res teL Canal 0402

DR. CHARLES SEGaT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

2-troa luboa 
CHICAGO, ILL.
TeL MIDway 2880

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 9 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. t.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, ryta

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

TeL YARds 0994 
Res. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Aee. 6958 So. Talman Ava. 
ies. TaL GROvehiU 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedeliomia

2423 W. Marųuette Road

TeL YABda 6921
KEN w ood 6197

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38
756 VVest 35th Street

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BURGRON 

4645 So. Ashland Avenue

1 940 METŲ

“DRAUGO” KALENDORIAI
JAU PLATINAMI

Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven- 
| temis. Kiekvienas Mėnuo Turi I’o Gražų Paveikslų. 

Senieji “Draugo” Skaitytojai ir Naujai Užsiraku
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant
— 25c. J Lietuvų Su Persiuntimu — 30c.

Mažas Sumas Galimu Siųsti Pašto Ženklais. 

Agentai atsišaukite:

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

FOR DELICIOUS 
SNACKS ..

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Junt bring out eereril veri- 
etiee of Kraft Cbeea* Spreads 
and erackera .. . and company 
refreehments are all readyl 
These Spreads are grand for 
aandwtehe», appetiaers and 
aalads. too. Notioe the amart 
new circle-dot deoign on the 
Swankytwig glaaeee Kraft 
Spreads come ia. •

DAROME

PASKOLAS
ANT VISOKIŲ NAMŲ

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Mml mlzavimo

Ar Seno Mortgh'io Atinokėjimo
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI >5,000. 
per Fede rai Savings and Loan liumnuK-e Corp., Waslilng(on, D. O.

ST. ANTHONY’S
LITHUANIAN PARISI!

BUILDING 8d LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49th COURT

TEL CICERO 412 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Secretary

♦♦♦♦♦♦ .♦♦♦♦♦♦»

£

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

anaanan.eaasoeaaame...................... .

OITSO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak.

NedSliomia
Office TcL
Namų TaL PROapect 1889

Ofiao ToL VlRginia 0036 
Besi den cijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaideaeija
8939 So. Claremont Ava.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutarti.

lomia pagal Betarti. 
YABds 4797

Tel OANal CUI.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. B.

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telef anas RKPabUe 7881

Offiee Phone Ree aad Offiee
PROepect 1088 1369 B. Leavitt Bt
Vali 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANai 87H

DR. J. J. KŪ W AR
(H0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago 
Xreiiadisaiai« ir Sekmadieniai.

Tel OANal 0267
Rea. TeL PROapect 6669

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

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

6 iki 9 vakare

TcL YABda 2946

OR. C. L VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakara
Seredoj pagal sutartį

DR. V. L SIEDLINSKI
4143 South Archer Av

ias Lafayette 8969
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais fc

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YABda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais b t
■■ —* • Yz^

V
■ **,
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MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
PRIESSEIMINE VEIKLA

Visų pirma turiu pranešti, 
kad Marijonų Rėmėjų Drau
gijos Chicagos apskrities prieš

sirinkimas apkalbėjęs ir pri
ėmęs gerb. kun. A. Baltučio 
•pasiūlymų išrinko gausingų

metinis susirinkimas įvyks (komisijų, iš darbščiausių na-
no trečiadienį bet ketvirta
dienį, gruodžio 21 d., “Drau
go” name, 2334 So. Oakley 
Avė., 7:30 vai. vakare. Šis su
sirinkimas yra vienas svar
biausių, nes jame bus renka
ma valdyba sekantiems me
tams ir pasitarta Marijonų 
Rėmėjų Draugijos seimo rei
kalu, kuria įvyks Šv. Antano 
•parapijoj, Cicero, vasario 4 d., 
1940 metais, Ikur klebonauja 
didis Tėvų Marijonų priete- 
lius, didž. gerb. kun. H. J. 
Vaičūnas.

Kadangi beliko tik apie še
šios savaitės iki seimo, tai 
pastaromis dienomis visų ko
lonijų skyrių rėmėjai dirba iš
sijuosę, renka valdybas, ren
gia įvairius parengimus, ieš-j 
ko garbės ir amžinų rėmėjų, 
vienu žodžiu seime nori pasi
rodyti kuo gražiausiai ir sėk
mingiausiai.

BRIGHTON PARK koloni
jos Marijonų Rėmėjų 35-tas 
skyrius praeitų, sekmadienį 
turėjo susirinkimų, kuriame 
buvo išduotas raportas M pra
ėjusio vakaro, ir padarė gra
žaus pelno, kuris skiriamas 
seimui, bet, kiek teko girdėti, 
dar nepasitenkina tuo, gal 
suspės surengti dar vieną pa
rengimą, nes brightonparkie- 
čiai, paprastai praeityje užim
davo pirmą vietą, tai ir šiais 
metais, gal seime pasirodys 
su pilna šimtine arba ir dau
giau. Mat čia nuoširdžiai dar
buojasi pirm. Pr. Vaičkaus- 
'kas, M. Navickienė, O. Ja's- 
parienė, T. Alroškienė, J. Ke- 
rulis ir V. Miciūnienė, Tėvų 
Marijonų Seminarijos auklėti-( 
nio (klieriko J. Miciūno moti
nėlė. Iš šio sąstato gulite su
prasti, o kiek dar yra tokių 
geraširdžių talkininkių, kurių 
vardai nors ir nesimato spau
doje, bet jų darbų dideli ir 
žynius.

Valdyl»ą, ateinantiems me
tams sudarė: pirm. Pranas 
Vaičkanskas, vice pirm. Ve
ronika Miciūnienė, rašt. Ona 
Jasparienė, iždin. Teodora At- 
roškienė. Šią valdybą ir jos 
visą vei'klą stropiai seka sena, 
bet žymi savo dideliais dar
bais nenuilstanti veikėja, tai 
Marcijona Navickienė, be iku- 
rios nei vienas mažiausias da
rbelis nepraeina.

Už tai sveikiname ir linki
me naujai valdybai ir 35-to 
skyriaus rėmėjams sekančiais 
metais gražiausios ir sekmin-i 
ginusios darbuotės.

rių, būtent: A. l’ukelienės, A. 
Jonaitienės, T. Petruškevičie
nės, K. Andreliūnienės, O. Vi
limienės, B. Lazdauskienės, P. 
Gailiaus, M. Zarombienės ir 
J. Zalandos. Vakaras įvyks 
Jurgio ir Aleksandro* Pūke
lių name, 6447 So. Washtenaw 
Avė. Vakarėlis bus labai įvai
rus ir maldnus, nes jame bus 
gera muzika, skanūs rėmėjų 
pagaminti užkandžiui, na, o 
prie to bus ir saldžiausi ir 
biskį kartesni gėrimai. Tas 
vakarėlis įvyks sausio 28 d. 
1940 metais prieš pat seimą.

Taip ,pat išrinkta komisija 
1 knygoms patikrinti, nes mar- 
ketparkietės labai stropiai vi
ską tvarko. Tą viską atliks 
valdyba ir dar pageięes na
rės — A. Riinidaitė ir T. Pet- 
roškevičienė gruodžio 22 d. 
biznierių Andreliflnų name, 
6324 So. Western Avė.

Valdybą sekantiems meta
ms paliko ta pati — pirm. A. 
Pulkelienė, vice pirm. A. Jo
naitienė, rast. B. Nenartonis, 
iždin. P. Gailius ir fin. rašt. 
B. Andreliūnienė.

Pasirodo, kad valdyba la
bai gražiai ir nuoširdžiai dar 
bavosi ir turi pilną pasitikė
jimą 'skyriuje, už tai ir už- 
girta sekantiems metams.

Sveikiname ir linkime ge
riausių sėkmių ir ištvermės 
visuose kilniuose jūsų užsimo
jimuose.

DRinflls

Wyatt (dešinėj) nubaustas 50 metų Lalėjimo už bandymą 
susprogdint Mary Jo Miller, buvusią Brooklaud, Tex. moky
toją, kur jis buvo mokyklos viršininku. ,(Acine telephoto)

sų kolonijos biznieriai — na 
mų dekoratorius Vincas Sa
dauskas, tavernininkas Anta
nas Lenartavičius, Knistau- 
tas ir daugelis kitų rengiasi 
šiame vakare gražiai pasiro
dyti ir kartu atsivesti savo 
skaitlingus kostumerius ir pa
vaišinti.

Komisija rūpinasi, kad at- 
silankusius kuo geriausiai pa
tenkinti ir pavaišinti. J. K.

Įvairūs Parengimai

Stušaitienę, 1413 So. 48th Ct.,
Į Cicero, III. Iš tenai visos ben- 
I drai važiuosime Ol'son Rug

Kadangi su Naujais 1940 Metais “Draugas” išeis kasdien i (’o 
padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują,
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. Nuoširdžiai kviečiame 2 Ikp. 

‘ Draugo’’ Bendrovės direktoriai nutarė steigti ‘ DRAU
GO ’ SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ.

Aukotojai, kurie “Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui į-
neš $100.00 bus įrašomi į -DRAUGO’’ BENDROVĖS GAR
BĖS NARIUS; b) gaus mūsų dienraštį “Draugą” iki mir
ties dovanai.

Visus kviečiame prie šio “Draugo’’ Spaustuvės Mašinų 
Fondo prisidėti pagal išgalės.

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C.,
• 4 Draugo ” AP. ministratorius

“Draugo” Spaustuves Masinu Fondas

są j tingit*tęs ir ne sąjungietes. 
Važiuoti gali kas tik nori pri
imsime mielu noru. Lygiai 1D 
vai. jau turime būti vietoj, 
nes tą dieną bus ir kitų drau
gijų grupės.

Nepamirškite dienos, valan
dos ir vietos. Sąjungiets

Amerikos Liet. Moterų ir
Dukterų baLuotojų lygos mė
nesinis susirinkimas nebus lai
komas šį mėnesį. Kitas mėne
sinis susirinkimas įvyks sau
sio 23 d. 1940 m. Tada bus 
renkama nauja valdyba. Pra
šom visų narių atsilankyti.

d., 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S 
Halsted St. Susirinftrimas sva
rbus. Kiekvienas narys būti
nai privalo atvykti, nes bus 
renkama 1940 metams valdy
ba ir įvairūs kiti reikalai.

P. K. sekr

Reaches decay-ridden “MScd Spets” 
that ordinary pastas, powders . . . 

even water . . . may not enter
It’s here! The moNl deligblfully diflerent 
tooth pašte you ever heard of. When saliva 
and brush touch the NEW formula Listerine 
Tooth Pašte, supercliarged with Luster- 
Poam detergent, it instautly springs into 
an ainazing “bubble bath” tliat makos your 
niouth tingle with iifo. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrices may never even liavereachi'd. Cleans 
and polishes arras where some experts say 
UP U) —

Get the blg tube, or better štili, the 
double-slze 40^ tube coutaining more than 
L pound of tooth pašte. At any drug ooun-

Rimas. Ateikite visi, nes 
valdtbos rinkimas.

Keterų

bus

A. F. Pocius

Są-gcs 48 k;.cpos
visos narės ir jų draugės 
gruodžio 21 d. 9 vai. (ne vė- 

Rašt., A. Alekna liau) renkasi pus sąjungietę
i

Šv. Antano Namų Savinin
kų susirinkimas įvyks gruo
džio 19 d. 8 vai. vak. parap. 
svet. Tai priešmetinis susirin-

GARSINKITE “DRAUGE"

dėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėm*.

' —ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE
Phone LAFayette 5800

MARQUETTE PARK. — 
Praeitą sekmadienį ir čia Ma
rijonų Rėmėjų 5-tas skyrius 
gražiai gyvuojantis turėjo sa
vo priešmetinį susirinkimą, 
kuriame buvo išduotas rapor
tas iš įvykusio valka ro, ku
riame padaryta gražaus pęl- 
no — $50.00. Si graži suma 
per atstovus A. Jonaitienė ir 
P. Gailių buvo įteikta gerb. 
klebonui kun. A. Baltučiui 
parapijos naudai. Gerk kle
bonas nuoširdžiai dėkojo per 
atstovus visam skyriui už 
raauą ir ragino skyrių sureng
ti vakarą Mari,jonų Rėmėjų 
Draugijos seimui dovaną. Su-

D1EVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS Marijonų rėmėjai, 
kuriems gražiai vadovauja 
pirm. biznierka Pranciška I- 
vanauškienė, taip pat rengia
si prie vakaro, kuris įvyks 
sausio 7 dieną, 1940 metais. 
Skyrius gražiai darbuoja'si dėl 
to, kad turi gabių talkininkių, 
būtent: Onutė Bukantaitė, M. 
Bukantienė, T. Stučinskienė, 
O. Jucienė ir daugelis kitų. 
Už tai tikimasi, kad viršmi- 
nėtą dieną aštuoniolikiečiai 
susilauks daug svečių, (kaip 
vietinių taip ir iš kitų kolo
nijų. Skyriui taip pat nuošir
džiai daug padeda gerb. kle
bonas kun. Ig. Albavičius, ku
ris visa širdimi įvairius gra
žius darbus remia ir gelbsti.

WEST SIDE Marijonų Rė
mėjų parengimas įvyks sausio 
1 dieną., Naujuose Metuose, 
tai viena gražiausių progų 
maloniai praleisti šventes, at
silankant į West Side parapi
jos salę. Vakare galėsite pa
žaisti bingo, nes šiam vaka
rui bus gražių dovanų; apart 
to bus išdalintos piniginės do
vanos laimingiesiems; taip pat 
bus užkandžių ir gėrimų. Mtt

BRIGHTON PARK. — Šv. 
Pranciškaus Rėmėjų antras 
skyrius rengia “Arbatini Va
karėlį” Seselių PrancisRiečių 
naudai. Vakaras bus gruodžio 
19 d. 7:30 vai. vakare M. Na
vickienės name, 4538 S. Wash- 
tenaw Avė. Nuoširdžiai kvie
čiame visus atsilankyti. Už-j 
tikrina'ine, kad linksmai pra-l 
leisite vakarą. Turėsime ska-J
nių valgių ir bus gražus door j _
prize. Lauksime visų. ' J/

Elena J., rašt.

Susirinkimai
Federacijos 23 skyriaus su

sirinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 19 d., Šv. Myl/olo 
parapijos svetainėj 8 vai. vak. 
Kviečiami visų draugijų at
stovai į susirinkimą atsilan
kyti. Valdyba

D. L. K. Vytauto dr-jos
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks antradienį, gruodžio 19

, trr tone r
Ihisfattlbi/

_____________  rMoMylMi
Fnrųuick rclirf irom iteiung of oczrma. punpies. 
athlete’s foot. seabies, rashes and other ex- 
•irnslly cauard akm troubies, ule world famoua. 
cnnimg. antiseptic. liųuid D.D.D.Prescnption. 
Greaaeless, etainless. Soothes irritalion aid 
nuickly stopa intenae itch.ng. 35c triai bottle 
praves it. oryour money hack. Aak your 
druggist today for Ik. D. D.

^Itchiiu?"
PRCtCMIFTIOM.

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING
NERVOUS

Pteelt Belosr Aari See K Yon Have
Any Of The Signa
nervas ean mslm you «id aad 

hsggsrd jovking. cranky and hard to liva 
vith-csn Itsep you awaka nifhta and rob 
vou ai aaod heal«h, gnod timaa and inha.m,, u,., įtartOnn't tat Voaraeli 1 ga 
taking a good, raliable tonle—ona mana rape- 
ruiUa for mrmen. And could you aak for any-ar tsssss: *ciW?ac=«

— m
Pinkham'a Compound halp Natūra ealm 
your ahrleking narvoa, tona up your ayatem, 
and Mįp laęeen dtatnaa irom (emde func-

adthout tail from your drug«bt. Ovar a mil- 
llon women have vrittcn in lattara raportlng 
vondarful banaflta.

For the paat. SO yaara Lydla F,. Finkham'e 
Vegntabla Cnnmound Ima halpad grataful

Lambert Pharmacal Co.. St. Louis, Mo.

THI NfW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged 

with

ELZBIETA PALILIONIEUe
(gyv. po adr. 3213 S. Grecn St.)

Mirė gruod. 17, 1939, 10:45 
vai. vakare, sulaukus 55 me
tų amžiaus

Gintus Lietuvoj, Biržų apskr., 
Biržų patupi joe.

Paliko dideliame nuliūdime: 
pusseseserj, 3 švogerius; My
kolų. ir Gnu Palilionius, Jurgj 
ir alortų Vtkirus ir Vladislovų 
Palilionj ir jų šeimas, krikšto 
sūnų Edvardų l’alilionj ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu
anica Avė.

Laidotuvės (vyks trečiadienį, 
gruodžio 20 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta i Sv. Jur
gio par. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tanius-us dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusseserė, švoge-
riai. Krikšto Sūnus ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips, telef. Yards 
4908. *

JOANA TAUTDAIŠIENĖ
po pirmu vyru Braziaiįskieaė

(gyv. po adr. 4304 S. Wood St.)

Mirė gruod. 18 d., 1939 m., 
11:45 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kaltinėnų 
par., Požerių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Aleksandrų, sūnų Juoza
pų Brazlauskų, seserj Marijonų 
Ališauskienę ir švogerį Antanų 
ir jų šeimų ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas Pohn F. 
Eudeikio koplyčioje, 4005 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
gruodžio 21 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėta į švento 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų liūs 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tanius-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Kūnus, 
šuo, šiogeris, ir Giminės.

Se-

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, (ei. Yards 1741.

1 r n

MI L
VILIMAS RAGINIS

Mirė gruod. 15, 1939, 7:08 vai. 
sulaukęs 51 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nuliūdima 
du sūnai: YValterį ir jo m<» 
terį Josephinų, Vilimų, svoge- 
rį Aleksandrų Tunkį ir šeimų, 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6808 So. 
Campbell Avė.

Lųidotuvės jvyks Trečiadienį, 
gruod. 20 d. iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
švene. Panelės parap. bažny
čių. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus_-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Sūriai, švogeris, Mar
ti ir kiti Gimines.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas Petkus, Tel. GROvehill

0142.

•AKT. IKD. LAIDOTUVIŲ DI&EKTOKIAJ
KELNER—PRUZIN 

CtonaiulM PatanavAmaa — Moteris patentam)*
Phoae 0000 S» W. lfitk Avs.

Pastovumas —
Tę liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

w . . • ■ •
Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! i

KEISTUTO LOAN & BUILDING ASS'N, NO. 1
3236 South Halsted Street

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.
Indeliai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki $5,000.00 Pederallnėjc įstaigoje.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMDIII A M P C patarnavimas A m D U L A N u t dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Anthony B. Petkus
6834 So. Westem Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
UKIAUBIA EK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {BTAItA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17411742
4005-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TA V V Ą T koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Antradienio Ir
Mtntttrado rytais 10 M vatandų, M WniP stoties (1480.) 

8n Povilu AnltlmlrnL

Lacbavricz ir Šonai
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I Linlevicins
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
1.1. Zolp
Albert V. Petkos
P. I. Ridikas

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YARds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 8. Western Avė. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 
Telefonaa YARda 1419
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IS CHICAGOS ISTORIJOS

Gruodžio 18

1848m. — Iš New Yorke 
gimusiųjų sudarytu Excelsior 
Society.

1879 m. — Kentucky mirė 
antrasis Chicagos majoras 
Buckner S. Morris.

1895 m. — Chicagos Avie
tinio Komisija pavadino vie
šąsias mokyklas Vietor F. 
Lavvson, James W. Scott ir 
Charles Kozminski vardais.

1897 m. — Mirė Washing- 
ton Hesing, redaktorius-lei
dėjas “Staatfl Zeitung,’’ 1S97

BALLET RUSSE DE MON

TE CARLO CHICAGOJ

šešios sensacinės premjeros

Gruodžio 26 d. Chicagoj 
pradeda savo gastroles Ballet 
ltusse, kurios tęsis iki sausio 
4 d.

Žymiausias iš šešių prem
jerų bendrus “Ghost To\vn,’ 
kuriai koreografijų paruošė 

(amerikietis Mare i’lutoff, 
muzikų Richard Rogers. Svar 
blausias roles šoka — Mia 
Slavenska ir Fred. Krankliu.

Philadelphios premjera 
“DeviPs Iloliday” pirmų sy-

RADIO
DRAUGO RADIO

Šiundie 7:30 vai. vak. iš 
stoties WGKS (1360 Cdlo) vėl 
nuskambės “Draugo’ leidžia- 
įna radio programa, kuri de
dikuojama Visų Aventų ’^ara- 
pi.įai. Programoj muziko Ra
kausko vedama dainininkų 
grupė.

Paklausykit! R.

TELEFONINIS ORO 

PRANEŠINĖJIMAS

Oro biuras nuo vakar 6 vai. 
p. p. įvedė oro pranešimų te
lefonu panašiai kaip prane
šama laikas.

Oro atmainos bus praneši- 
nėjamos kas 30 sekundžių. 
Telefonas \VEAther 1212, o 
laikui — CAThedral 8000.

Pagal bendruosius apskai
čiavimus per šių metų Kalė
das laukiama automobilių ne
laimių, per kurias žūsiu apie 
40 žmonių.

Lute n to and Advertite over

NUUIDEGHt YU60SUW’RAM« 
Folk Songs and Mi
Tambarihca Orchestra

• ,______ . .OAK, Every tariajčl *• ■
S. Clark St., Chicaro — Har. 90M

m. kandidatavęs j majorus ir k j Chicagoj statoma gruodžio
1893 —1897 m. buvęs Chica 
gos pašto viršininkas.

SWIFT0 KOMPANIJOJ 

AIŠKUS BIZNIO 

PAKILIMAS

27 d. Tų patį vakarų — “Cap 
riccio Espagnol” — koreo- 
grafija Massine ir Argentini- 
ta ir “Igrouchka.” Kitas 
Massine baletas, “Rauge et 
Noir,” pagal Dmitri Skosta-

Šiomis dienomis pranešta, kovitch muzikų, pirmų kartų
jog Sivift and Co. šių metų 
pelnas siekia $10,321,522 ar
ba $1.72 šėmi. Tuo tarpu 
1937- 1938 metais turėta 
$3,493,000 nuostolio.

.John Holmes, pirmininkas, 
pareiškė, jog kilęs karas nie
kuo neprisisėjo prie biznio 
pagerėjimo.

1940 metais tikimasi dar 
didesnio biznio išplėtimo ir 
didesnio darbininkų skai
čiaus.

DAINININKĖS

AMERIKOJ

DUBUTAS

Marta Eggerth “LaBoheme”

Naujųjų Metų išvakarėse 
.Chicagos City Opera stato 
“La Boheme,” kurioj pirmų 
kartų Anuerikoj debutuoja 
garsi Vengrijos dainininkė, 
dainavusi flmose, operoj ir 
koncertuose, Morta Kggerth.

Chicagoj ji debutuoja svar
iausioj “La Boheme’’ ope

roj. Be jos operoj dalyvauja 
jos -vyras Jan Kiepura, Geor
ge Czaplicki, Virgilio Lassari, 
Reinhold Schmidt ir kiti gar
sūs dainininkai. Diriguoja
Carl Alvin.

Bilietai nuo $1.65 iki $5.50.

Chicagoj gruodžio 28 d.
Sensacingiausia, gal būt, iš 

premjerų bus surrealistinis 
Salvador Dali baletas “Bac- 
chanale,” gruodžio 29 d.

GRĮŽTA TĖVYNĖ 

NUSIVYLUSI

Prieš 30 ar 40 metų jų iš 
lydėdavo ir pasitikdavo šim 
tai žmonių. .Ii skambindavo 
karaliams ir imperatoriams. 
Jos garsas skambėjo visam 
pasaulyj. Bet tai buvo seniai.

Šiandie ji 70 metų senutė. 
Be turto, be garso, be svei
katos. Gyvenimo naštos pa
laužta grįžta savo tėvų žemėn 
— Italijon.

Tai buvusi pasaulinio gar
so harpistė Giovanna Saina-

ILLINOIS

5,602

CCC PRIIMS

Sausio mėnesį 5,602 Illinois 
jaunuoliai galės įstoti į Civi- 
lian Conservation Corps.

Chicagos aplikantai turi 
kreiptis į IERC ofisų, 1257 N. 
Paulina. Įstojantieji turi bū
ti tarp 17 ir 23’/2 metų, Iš
darbiai, sveiki, nevedę ir pi
liečiai.

MENO MĖGĖJA GAVO RA 

FAELIO REPRODUKCIJĄ

Mrs. Myrthel Fuller, 130 
iCallan, Evanston, gavo Ra- 
faelio “Madonna of the 

iCbair” reprodukcija, nes ji 
buvo 100,000 aplankiusi Ita
lijos meno parodų Meno In
stitute.

NEW CITY FURNITURE 

MART IŠ STOTIES WSBC 

1210 KIL. r

Kas antradienio vakarų, ly
giai 8-tų v. v. New City Fur
niture Mart, gerų baldų krau
tuvės lietuviška programa y- 
ra transliuojama iš WSBC 
stoties 1210 kil. Programa pil
nos valandos, per kurių girdė
site lietuviškų dramų, dainų, 
muzikų ir pranešimus.

Taipgi išgirsite apie tų mil
žiniškų programų, kurių New 
City Furniture Mart turės 
pirmų syk. Galėsite pamaty
ti tų vėliausį šokį, kurte va
dinasi “Jitteršbugs”, ir pa
tys galėsite pasišokti prie ge
riausios 'muzikos. Visas sta- Į antradienį leidžia savo lėšom 
bas labai darbuojas, kad jūs I įr pastangom Peoples Furni- 
galėtuniėt sakyti, jog jų pa- fure Company. Kuomet šios 
i engime turėjote gerinusį lai- f]jenos programa išpuola pas- 

Žinantis kufįng prieš Kalėdas, ji bus 
pilnai pritaikinta šiam laikui 
ir bus suderinta iš šio sezono 
melodijų, pasveikinimų ir pra 
nešimų. Dainį) išpildyme da
lyvaus muzikali Sabonių šei
myna ir kiti žymūs talentai. 
Be to, gros žavi muzika, nau
dingi patarimai bei praneši- ) 
mai. Ypač radio klausytojam Į

ŠĮ VAKARĄ PRASIDĖS 

LRKSA RADIO KALBOS

Kalbės L. šimutis

Šį vakarų lygiai 8:15 vai. 
vakare iš stotie:- WSBC per 

rotto, kuri išvyks Italijon Cbi- j Wliite Eagle Brewing kompa-
cagos
gaiš.

United Cbaritie's pinl-, nijos

RAGINAMA AUKOTI 

SUOMIJAI

Chicagoj susidaręs Suomi
jai šelpti komitetas raginda
mas kreipias į visuomenę, 
kad paskubėtų su aukomis.

radio programų, prasi
dės įdomios LRKSA Įkalbos. 
Kalbės LRKSA centro pirmi
ninkas, Leonardas Šimutis. 
Kalbų vedėjas bus apskričio 
organizatorius, J. A. Micke- 
liūnas. Susivienijimo nariai ip 
pašaliečiai prašomi pasiklau
syti. L.

Remkite Savuosius 
Biznierius

-V.-v:

O

MACARONI- 
AND-CHEESE 

READY IN 9 MINUTES

NO EXTRA COST 
VITAMI

TRADE

ĮCAROTfNIj

SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OR MLNTHOL-Be) , MAUK

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

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau- 
sias ir vertas jūsų pasiklausymo.

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

Peoples Furniture Company bus svarbu išgirsti naudingi
Duos Gražią Prieškalėdinę 

Radio Programą

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandie įvyksta re
guliari antradienio lietuvių 
radio programa, kurių kas

---------------------- —’-------

CUTStBURNS-SCRLDS
shouid be ųuickly treated to p--vrnt bad nftcr- 
effects aa well aa relieve pain. oae OIL-of-SALT. 
Wonderful too for aore, tired feet. At your 
druggiata—money back if not tatiafied. For 
free aample writeMosto Laboratories, 215Soutb 
Leavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TKLSrONAS OANAL S7M

Uh

patarimai dėl kalėdinių dova
nų pirkinių, reiškia, kam, kų 
ir kur pirkti. Beabejonės šiuos 
klausymus atsakyti ir užpil
dyti yra gerai prisirengus 
Peoples Bendrovės Krautuvė. 
Taigi malonėkite pasiklausy
ti. Rap. xxx.

PEOPLES BENDROVĖ 

PASIRUOŠUS PATARNAUT

Artinantis Kalėdoms Peop
les Baldų krautuvė atdara 
kas vakaras iki 9 vai. Yra di
delis pasirinkimas kalėdinių 
dovanų visai šeimai.

Mr

KLAUSYKIME 
Šaltimiero RYTMETINIŲ
LIETUVIŠKŲ RADIO
nnAAnmii 18 STOTIES

PROGRAMŲ 1480 ko.
10:00 VAL. RYTO

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10

Thermic Macbineless Per
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus
$4.75 ir aukščiau, kiti $2.50 

ir aukščiau.

— o —
Gaukite čionai Kalėdines 
dovanas: Cologne, Orcliids, 
Cosmetics ir Permanents — 
savo Motinai, Seserei arba 

Mylimajai.
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

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

Dabar mokam 31/2% P»-

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

Chartered by U. S. Government 
SAVINOS FEDERALLI 

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUE

VAU.: 9 Iki 5 p. (P. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: » iki 8;00 v, v.

3;

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšlca naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visok| taisymo dar
bų be Jokio e&sh {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu gcrlausj atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darao 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
anl lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr ip- 
kltės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IflMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
•m Hora of rara furniture” ringe i mm

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

___ P (
-RANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 r

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankietam Sutelktam Pa

tarnavimą.

Llnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

StanM M
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokie Kainą
TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Forklozuotl. Turi greitai būti 
parduoti:

10 fletų kampas $19,500.
6 fletų kampas $12,000.
4 fletų, pigiai, arba mainysim ant

2 fleto arba farmos.
2 fletų apšildomas, Marąuette

Parke $8,500.00.
Bungalow su pagyvenimu užpa

kalyje, pigiai.
Visi namai yra up-to-date, mo

derniški.
2 fletų medinis, po 5 kambarius, 

$1,000. pilna kaina.
4 fletų medinis po 4 kambarius, 

$1,200. pilna kaina.
Mažai tereikia Įnešti. Renda 

išmokės.

Chas. Urnich (Urnikas)
2500 W. 63rd St., Prospect 6025

Teisingas Patarnavimas

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Naujenybių ir Įvairenybių Krau

tuvė pardavimui. 2519 W. C3rd St. 
Įsteigta 10 metų. Pagyvenimui kam
bariai už krautuvės. Parduodu iš 
priežasties senatvės. $2,000.00 cash. 
Agentai nepageidaujami. Telefonas 
Prospcct__643<b_________-

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS
Pardavimui 1937 m. Oldsmobile, 

6 cyl., 4 durų Sedan. Gerame sto
vyje. Atsišaukite: 4004 S. Rock
vvell St... 3 aukštas, užpakalyje.

PARDAVIMUI KANARKOS
Pardavimui 72 kanarkos. Geri dai
nininkai. Atsišaukite šeštadien) arba 
sekmadieni: 2341 West 23rd Street, 
1-mas aukštas.

Parsiduoda arba išmainoma biz- 
blzniavų namų Brighton Parke. Gera 
vieta. 2 karų garadžius. AtsiSaukite 
pas savininkų telefonu — Novadn 
8039.

KONTR AKTO AKTORIAI
Stato, taiso, aukštus, skiepus, ply
tinius pastatus, stogus, saidingus 
Apskaičiavimas dykai, — lengvi iš
mokėjimai. Terzo Construetlon Co., 
7518 South Damen Avė. Phone — 
SF-Eley 3363.

PARDAVTMUI NAMAS
Parsiduoda namas, arba galima iš
mainyti 2-fletų namų su garadžium 
ant privataus namo. Kreipkitės adre
su: 3943 West Jackson Blvd., tele
fonas Nevada 8039.

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
išdek oruotas; antras aukStas. Atsi
šaukite 4225 Prlneeton Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui pilnai Įrengta groser
nė; medinis namas. AtsiSaukite;
4225 Prlneeton Avenne.

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos respublikoje Argenti
noje. mieste Buenos Aires, paieSko 
savo artvmų giminaičių PRANO 
DEVETKIO Ir ONOS DEVEIK YTES- 
PUMPITTIENftS (?), kurie gyvena 
Chieagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti Į dlenraSčio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti Juodvlem kunigo Jakaičio IS 
Argentinos parvežtųlĮ sluntlnj.

PARDAVIMUI NAMAS 
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apSlldomatt: ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 11121 
So. Albany Avė. AtsiSaukite: Bever
ly 4882. Bargenas.

POCAHONTAS Mine Run tl geiauslų mainų; 
daug dulkių ISlmta. Perkane B tonus ar dau-

lau už tonų .............................................................. 37 AS
ETROUEUM CARBON COKE. perkant B to

nus ar daugiau, tonas... .17.75. Sales tnz ekstra.

L ILLLL llLLMI ,r - -


