
D R A U G A S
T H E  L lT H U A N lA N  D A ILY  FR IEN D  

PUBIJSH ED BY B1AR1AN GUILD. INO.. 
2334 So. Oakley Avc., Chicago, Illinois 

Tdcplionc CANal 7700
The most influentlal Llthuanian Daily 
in America.

T H E  L l T H U A N l A N  D A IL Y  F R IE N D
Chicago, Illinois, Antradienis, Sausio-January 9 d., 1939 m.

D R A U G A S
LEIDŽIA JL4BIJONŲ BENDROVĖ, Ink 

2334 So. O -kley Avė., Chicago, Illinois 
Administratoriaus telefonas CANaI 7778

Vienintelis tautinės ir tikybinės minties 
lietuvių dienraštis Amerikoje.

No. 7 3c a Copy Kaina 3c Vol. XIV

T R U M P A I
Rašo dr. K. M

C. Krmtslcy, buv. sovietu gĮg YRA SVARBIAUSIAS
nuli tarines šnipų tarnybos »

SUOMIŲ LAIMĖJIMAS

SOVIETU DIVIZIJA SUPU
šnipų

vadas, prisipažino kongr. M. 
Dies komisijai, kad Sovietų 
Rusija laiko šnipų J. Am. V. 
armijoj ir laivyne. Jie yra at
siusti J. Stalino.

W. C. Krivitsky sakė, kad 
Aam komunistų partija gauna 
nurodymų, ką ir kaip veikti iš 
Maskvos. J. Stalinas, Sovietų 
diktatorius, vadovauja Ame
rikos komunistų partijai.

S u o m ia m s  k l iu v o  d id e l i  
k a r o  g r o b ia i ;  1 , 0 0 0  n e la is v ių

HELSINKIS, saus. 8. — Suomiams teko: 43 tankui, |
Suomių tariniai autoritetai didelis kiekis šautuvų ir kitų 
šiandien specialiu komunika- karinių reikmenų. Be to, 1,- 
tu pranešė, kad Suomssalmi i 170 arklių, 47 lauko virtu- Į 
srityje — centriniam rytų vės, 278 įvairių rūšių auto- j 
fronte, suomiai nugalėjo so-! mobiliai ir 10 šarvuotų auto- 
vietų armijos 44-ąją diviziją j vežimių.

[(iki 18,000 karių). | Suomussalmi yra netoli Ki
autą ežero, kur suomiai andai 

raudonųjų
Tas pats W. C. Krivitsky

pareiškė, jog visos tautinės! “ 7™ 'I sunaikino 163-ja
komunistu organizacijos (tai- k ad aam e PenknJ savaičių |d 
gi ir lietuviu) yra Stalino | kare snomių laimėjimas |

Komunikate pažymima,

VOKIEČIAI VEIKIAI APSIDIRBO SU NUTVERTU BRITŲ LAIVU

saujoj. Jam paliepus 
nužudyti 9 komunistu

buvo didžiausias ir reikšmių-1 daug

Šiaurinėj jūroj vokiečiai sugavo britų patrulini laivą. IŠ jo pasalino Įgulą ir laivą torpeda susprogdino. Čia vaizduo
jamas laivo sprogdinimas. Šią nuotrauką padarė patys vokie čiai.

(Acme telephoto).
įausias džiaugsmo dėl paskutinio šuo

vadai inių svarbaus laimėjimo. Tuo
Lenkijoj, JV engrijoj ir 1 okie-: Daugiau kaip 1,000 raudo- labiau, kad ir kituose fron- 
tijoj ir antraeilių vadų — nųjų paimta nelaisvėn. 'tuose raudonieji nugalimi,
šimtai. 1937 m. Stalinas pasiun i_______ _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NACIAI IMA RŪPINTIS I
vidaves” vien 35,000 kariniu-

SUOMIAI RAGINA 
RUSUS PASIDUOTI
HELSINKIS, saus. 6.

SMETONOS, MERKIO IR• KUN. DR. VAŠKAS
.i CHICAGOJ.E ĮO1VI13 A

Į Šiandien kun. dr. J. Vaškas, I URBŠIO PRANEŠIMAI
_ Marianapolio Kolegijos mo-1

KARIŲ ŠEIMOMIS MMM
Suomių lakūnų karo užfron-Į,kyk ôs> aplankė redakciją ir 
te ir Leningrado apylinkėse ,dau£ papasakojo naujienų 
skleidžiamais lapeliais sovie-!aP*e Marianapolio Kolegijos

TAUTININKAMS

W. C'. Krivitsky paneigei BERLYNAS, saus. 8.
dabartinio komunistų vadoiVokietijos vyriausybė prade-Ines vyriausybi
Amerikoje Earl Bron-der’io^0 r,m" au kari,} šei’ |kas išlaidas ir

. a i mų likimu. Žiūrima, kad at--lės ištesėti.šneką, esą Am. kom. partijai.. T v. , . , i
. _ . liekančių karinę prievolę vy- --------esanti autonomine. Tas netie- v . •», z  > , *. . , _ rų senuos nevilktu skurdo.sa. Amer. -komunistu partija  , r • - TT , . .... .v. . * ~ Kaip gausingos Vokietijos

“ prižiūrima Sovietu amba- L -v karines pajėgos, nėra žino
j o *  Amerikoje, Maskva at- ma gpejania> kad; jog ,)US iki 
siunčia paramos, iš Kremlio 4 milijonų vyrų. Daugumas 
eina nurodymai veikti. Iv»r5n t;* palikę

Tas vadinama išbandymu, 
bė turės milžiniš 

nežinia, ar ga

KAUNAS, gr. 5. — Šian
dien tautininkų konferencijo-

mianis pasiduoti ir nurodo-! ----------7— 0e valstybės -prezidentas A.
| ma, kokiu būdu tai padaryti. | ARKIVYSKUPAS STRITCH j S metona savo kalboje pareiš- 

Sudarykite grupes nuo j LANKĖSI WASHINGTONE 
6 iki 6 vyrų” , nurodoma.”
Ant peties tūrinių šautuvų

I vamzdžiu* nusukite žemyn it 
iškelkite rankas ’ ’. ‘

lų kareiviai raginami šuo- j gyvenimą.

Pats W. C. Krivitsky 
m., kai gimė, vadinosi

1899

plečiasi prekybos srityse. Gi
lus draugiškumas jungia Lat 
viją, Estiją ir  Lietuvą. Su 
visais kraštais Lietuva palai
ko, politiką, paremtą taiptau 
tinę teise ir  pasirašytomis su 
tartimis.

k‘*‘ §7V̂  pasitenkinimą, kad 
Lietuva savo taikingos poli
tikos dėka išvengė karo. Atei 
tis bus paremta tarptautiniu 
teisingumu, prekybiniais lais
vesniais mainais. Vieningos
lietuvių tautos tikslas yi’a
išlaikyti savo laisvę, nepri
klausomybę. J i  ištvers nera
mius laikus. Tauta turi .būti 
moruiJ’iizuota, disciplinuota, 
klusni, dabartinio rimto mo
mento būtiniems įsakymams. 

Ministras pirmininkas A.

WASHINGTON, ‘saus. 8. — 
Čia lankėsi Midvaukee arki
vyskupijos JE. arkivyskupas 
S. A. Stritch, kurs paskirtas 
arkivyskupu Čhicagai. Ture

ANGLIJOJE ĮVEDAMOS 
MAISTO KORTELĖS
LONDONAS, saus. S. _  I Paduotos karnos už ginklų pa|jo pasitarimus su apaštališku

Anglijoje šiandien įvedama]dav’H1$ suomiams. Suomiai|delegatu.
žada užmokėti: už

Kitais išmėtomais lapeliais

karių yra vedę. Jie
šeimas, kuriomis pati vyriau-j cukraus sviesto, lašinių ir I “ da užmokėti: už revolverį 

kumpių paskirstymo sistema. rublių, šautuvą 150 rub., 
I*-- ... I už kulkosvaidi nuo 1,000 iki

svbė rūpinasi.
Sa- Paskutinio pasaulinio k a r o jo  maisto produktų galimai u^ ulkasvaidi vnuo V-000 ik iJ 

mniel Ginsberg. J komunistus laikais vokiečių kariuomenė- nustatytą kiekį tik su 1}8((0 ir už tank$ 10,000 Į
įstojo 1919 m. 1936 m. jis. bu- jo pasireiškė pavojingas prie-, O1"telėmis (maisto ženklais).

švalstybinis sambrūzdis dėl Kielcvienam asmeniui per sa- 
socialio neteisingumo, šis ne- į vai^  skiriama ne daugiau 
teisingumas buvo tas, kad pa \kaiP tik 4 uncU°s sviesto, 12 
šaukti. karo tarnybon civili- cukraus ir po pusket-

vo pakeltas į Vakarų Euro
pos Sovietų militariiiės tarny 
bos vadus. Tik 1937 m., kai 
Stalinas žudė komunistų ve
dus, jis pasitraukęs.

1933 m. J. Am. Valstybė^ 
pripažino Rusiją. Stalinas ža
dėjo nevesti komunistinės pro 
poįgandos Amerikoje, bet W. 
C. Krivitsky rodo, kad Stali
nas žodžio nelaikė.

SOCIAL SECURITY 
PENSIJOS

rublių. j AVASHINGTON, saus. 8. —
Rusai lakūnai raginami pa | Vyriausybė nuo vasario 1 d. 

duoti ir lėktuvus. Pažymima: pradės mokėti sočiai security

PASKIRTAS KITAS
FINANSŲ VICEMI
NISTRAS

KAUNAS, gr. 5. — Lietū
kis pirko iš SSSR prekių už 
16 milijonų litų.

Antru finansų viceministru 
paskirtas Domas Cesevičius 
J  P. S. — Universiteto docen- 
tas, tarnavęs finansų mini 
terijoje, buvęs Rockfellerio 
stipendininkas Anglijoje ir 
J. A. Valstybėse).

.. v i •• i , . Merkys pabrėžė didelį respu-Suomija užmokės J ,000 a- PensDa^ sulaukusiems 65 m. j,,., __ o A,j ,vuv u ir- d 'blikos prezidento A. Smeto
nos autoritetą. Jo nurodymai 
vadovauja vyriausybės politi 
kai, tiek viduje, tiek užsienio 
klausimais. Vilniaus krašte 
vyriausybė organizuoja nor-

inerikoniškų dolerių už kiek- am'Ž. asmenims ir atsisakiu-
‘ i i virina nnniino InSinin ir Vnm vieną gautą nesugadintą lėk- Šiems toliau užsiimti darbuniai tarnautojai atsargos ka-, irtos lulclJ°s lašinių n kum- ° . , . . .

rininkai,
mokami.

buvo stambiai ap 
o eiliniais karei- ’4 lincijos.

pio. Kitos žaliosios mėsos tuvą ir priede skridikui ap
mokės visais kelionės lėšas

'Jei karas prasitęs, tai An- kur tik ps n(>r6s keliauti” .
SOVIETŲ LAIVYNO 
MANEVRAI JUODOJE 
JŪROJE

NIKARAGVA GELBĖS 
SUOMIAMS

ŽEMĖS DREBĖJIMO 
AUKOS TURKIJOJE

MANAGUA, saus. 8. —
malu gyvenimą, remdamasi | Nikarag.uo j e rimtai susirūpin 

R u m u n i j a , tlk^b;ne tolerancija, j ta  gelb^ti dėl karo nukentė
jusius suomiui. Sudarytas ge

KONSTANZA,
Į saus. 18. — Sovietų karo lai- teis®tu Jefelavim u vidaus 

ISTANBULAS, saus. 8. — vynas surengė manevrus Juo- Ivark°s ir respublikos saugu-

viai's nesirūpinta. Civiliniai
tarnautojai gaudavo stam- ^U os vyriausybė bus privers 
bias algas už* karinę tarnybą! â apriboti ir kitų maisto pro 
ir jų šeimoms priede buvo I du.-:tų vartojimą, nes maisto 
mokamos algos tos, kokias jie ' *inP01'Las kaskart ‘mažėja, 
gaudavo civilinėje tarnyboje1

i būdami. Eiliniams karei-į ŽUVO SU LAIVU
Jis liudijo, kad šnipinėti A-iviams už tarnybą buvo nu-l GIBRALTARAS, ‘saus. 8. 

meriką nebuvę sunku. Ką tik metamos tik nuotrupos, o jųL_ Britų prekinis laivas Kin- 
yra surinkę šnipai J. Am. j šeimos namie gyveno skurdą. gSton Cornelian, 449 tonų, 
Valstybių kariuomenėje iri Kad kariuomenėje nepasi-1 sausio 5 d- susidaužė su pran- 
laivyne, tas buvo Rusijos pa-[kartotu minėtas sambrūzdis, I cūzlJ garlaiviu ClieUa. Nelai- 
tieldama Hitleriui. Krivitsky nacilJ autoritetai sugalvojo
nurodė, kad draugystė taip pašalinti šiuos neteisingumus 
Sovietų ir Vokietijos prasidė-|įr vykdyti tariamą sociali tei 
jusi jau 1922 m., kai vokiečių | singumą. Susimesta • daugiau 
kareiviai buvo apmokomi Rusi I rūpintis eiliniais kareiviais ir 
jos žemėse ir tuo būdu apeita jų šeimomis. Kareiviams bus 
Versailles sutartie^ nuostatai.įmokamas didesnis karinis at-

------------------------ f lyginimas, o vyriausybė jų
Sovietai turi šnipu Wasbin-i šeimoms mokės iki 80 nuošįm- 

gton Navy Yard’e,

Apytiknau apskaičiuota, ta d  dūj e jūroje. Tad Bumlmų0S 
per paskubu} žemės drebėji- vyl.iaTlSyhg įsakg visiems Sa.
mą siaurinėj Anatolijoj žuvo 
daugiau kaip 30,000 asmenų.

MIRĖ RUFUS DAWES

Chicago j mirė pramonin- 
mė įvyko Gibraltaro sąsiaury. I inkas ir buvusios pasaulinės 
Kingston Cornelian nusken- parodos 1933-34 m. vedėjas 
do su visa 17 vyrų įgula. J Rufus C. Dawes, 72 m. amž.

SUTARIA LAIKYTIS 
RIMTIES IR TAIKOS
VENECIJA, saus.

Jos grąžinti Transylvaniją. 
•Kalbama, ministras Ciano pa
taręs ministrui Csakyui atidė 

!ti minėtą reikalavimą ir su 
— Rumunija taikinguoju keliu

vvriausv- tll uždarbių, kokius šeimų V.engnjos azsreiin3 reikalų nn!^spręsti Transylvanijos grą- 
* • i-n5 i • ' galvos privačiai pelnydavo nistras £ral?as Csaky po pasi- tinimo klausimą, 

bes spa .tu e4e .. ka. pašariksiant karo tariml? sn ItaU-ios užs- reika- Italija įtikina Vengriją, kad
se depaariameutuos. Ra, 1 1 ^ , ^  1 >’? ^ afa Ciano u u jšiais nerfmo ]aikais centrinei
kongr. M. Dies pateko a tai. ir.- XT • ___• i •— • •/  « ...  Nacių vyriausybe tikisi,
kainas rastas, jis kvotė komu kad eiliniai kareiviai bus pa- 
nistų partijos C- iumbia sri- tenkinti: nes jie patys gaus 
ties sekretorių Martiną Cban-| didesnį atlyginimą ir jų šei- 
eev keletą valandų. RusijosI mos neturės tokio vargo, ko-
šnipų-darbeliai iškilo aikštėn.) k į iki šioliai turėjo.

sprendė nutraukti čia atosto- EuTQpai ir Balkanams būti. 
gas ir vykti namo — praneš 
ti savo vyriausybei apie pasi 
tarimų sėkmės.

Yra žinoma, Vengrija buvo 
griežtai reikalavusi Rumuni-1 tuno.

nai reikalinga rimtis, ramy
bė ir vieningumas. Pinniąu- 
sia reikia apsidrausti nuo Ma 
skvos žygių ir bolševizmo pi i 

Ik

mo ribose. Del Vilniaus

svbė stengiasi susitarti 'su Va 
tikanu.

Užsienio reikalams minis
tras Urbšys išaiškino įgimtas 
Lietuvos užsienio: politikos 
gaires, išeinančias iš geopoli
tinės padėties. Atsižvelgiant, 
kad didžiuma gyventojų ka
talikai, . valstybės santykiai 
su Šventuoju Sostu labai 
svarbūs. Tie santykiai nor
malūs. Lietuvos pasiuntinys 
Šventajam Sostui paskirtas, 
apaštališkasis nuncijus lau
kiamas Lietuvoje. Spalio 10 
d. sutartimi Sovietų Sąjunga 

MADRIDAS. — E. Laivyno pasidariusi Lietuvos sąjungi- 
ministerija praneša, kad po niūkė; Sovietų daliniai Lie- 
Ispanijos karo pabaigos buvo tuvoje laikosi griežtai tarp a 
iškelti 62 nuskandinti laivai, biejų šalių sudarytos sutar-

vo laivams laikytis savo uos
tų ir be svarbaus reikalo ne
išplaukti jūTon.

PAVASARĮ NUMATOMI
VOKIEČIŲ VEIKSMAI

Chicago j lankėsi britų am
basadorius J. A. Valsh’bčms 
lordas Lothian. Surengtose jo 
pagarbai vaišėse jis pareiškė, 
kad pavasarį numatoma, dide
lė voJiiečių ofensyva sausže- 
my, orę ir jūrose prieš santar 
vės valstybes.

kurių vertė apskaičiuojama 
apie 90 milijonų pezetų. 
Nurodoma, kad dar bus iškel
ta eilė nuskandintų laivų.

neralinis komitetas au'kas rin
. ar-,kti. Šio komiteto gi pastan-

kivyskupo .pakeitimo vyi’iaų- „nmio ^ slinsp departamengomis visuose 
tuose sudaryti, pakomitetai.

Pirmą kartą šios respubli 
kos istorijoje susimesta dar
buotis svetimos valstybės 
naudai.

O R A S
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota ir kiek šal
čiau.

Saulė teka 7 :17, leidžia 
si 4:37.

ties, kuria uždraustas kišima 
sis į Lietuvos vidaus reika
lus. Lietuvos santykiai su Vo 
kietija normalūs, draugiški,

“D raugo” M etinis 
K O N C E R T A S  

-  įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

Chicago Sokol Saleje 
2345 S. Kedzie A vė.
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražina. 
Jek neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunOlama tam tiks
lu i pašto Ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisy tl 
Ir trumpinti visus p r is ių s tu s  r a š tu s  ir y p ač  korespon- 
dencjas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėle) 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios koreapondencijo* 
laikraštin nededamoa

dėl, kur šiemet nebus surengtas Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minėjimas, tu ko
lonijų veikėjus mūsų spauda turės viešai 
papeikti.

Dienraščio “ Draugo
šiemet bus sausio 21 d. Sokolų salėj. Ir sa- j vįem 
kyti, berods, nereikia, kad į tą koncertą
suvažiuos daug muzikos ir dainos mėgėjų, 
daug mūsų dienraščio rėmėjų ir bičiulių.

Skelbim ų kainos prisiunčiam os pareikalavus. 
E n te r e d  as Second-C lass M atter M arch 81, 1916,

C hicago. Illinois, Under th e  A ct o f M arch Z, 1879.
at

L IE T U V O S  P A V IL JO N A S  
N . Y . P A R O D O J

Latvijoj išleistas ypatingas parėdymas 
kad iš Rygos ir kitų miestų išsikeltų Į pro 
vinciją visi svetimšaliai. Pranešama, kad 
tarp tų svetimšalių esanti ir 113 metų am 
žiaus senutė lietuvė Uršulė Morkūnienė.1

“ I

A P Ž V A L G A
“ Lietuvos Draugai Amerikoj” (toji įstai

ga visuomenei nėra žinoma) išsiuntinėjo laik
raščiams atsišaukimą, kuriame ragina ame
rikiečius šiemet užlaikyti Lietuves paviljo
ną Ney Ycrko pasaulinėj parodoj. Esą už
tektų sukelti šešetą tūkstančių dolerių, kad 
tą paviljoną išlaikyti.

LičvU/os v y eė atsisakiusi paviljoną 
išlaikyti savo lėšomis.

Lietuvos dėl to kaltinti Beteška. Jai šiam , “  5  buvo pavo jo Toks pavojus; matvli, 
dien reikalingas kiekvienas centas namie. buvo šiomig dien0lniSj nes sausio 4 d. ,e. 
Europos karas pasunkino jos politinę pade- | dakcijos straipsnyje rašoma:
tį, Klaipėdos krašto praradimas ir Vilniaus 
krašto atgavimas uždėjo sunkią ekonominę 
naštą. Išvežti pinigus iš Lietuvos tokiam

Sunkiai Verčiasi
Lietuvių dienraščiams Amerikoj nelengva

Čiasi tautininku “ Vienvbė”. Jau kelis kar

tikslui — paviljono išlaikymui šiuo svarbiu 
tautos gyvenimo momentu, būtų netikslu ir, 
pagaliau, neprotinga.

Netiksiu būtų ir mums, amerikiečiams, kau
lyti iš žmonių centus1 paviljonui išlaikyti, 
kuomet žinome, kad tie centai dabar daug 
reikalingesni atgautojo Vilniaus krašto šel
pimui ir atstatymui. Jei aukosime paviljo
nui, aišku, mažiau teks Vilniui.

Gerai, žinoma, turėti tokioj milžiniškoj pa
rodoj paviljoną, kuris garsintų mūsų tautos 
vardą, bet tai perbrangiai kainuoja.

Būtų kas kita, jei lietuvių tarpe atsirastų 
asmenų, biznierių, kurie savo vardu išnuo- 
muotų paviljoną ir išlaikytų jį iš biznio — 
restorano ar kas nors panašaus. Be abejo
nės, paviljone turėtų pasilikti ne tik praė
jusių metų eksponatai, bet ir naujų reiktų 
partraukti iš Lietuvos, jei šių laikų sąlygos 
tai leistų.

Į šį reikalą turėtų atkreipti savo dėmesį 
lietuvių biznierių ir jų sudaryti vaizbos bu
tai.

A r Rengiamės?
Mums visiems yra gerai žinoma, kad lie

tuvių tauta gyvena sunkius laikus. Kad iš
liktų nepaliesta jos laisvė ir nepriklausomy
be, reikalinga dirbti, vienytis, budėti. Tau
ta turi būti gerai pasiruošusi prie visokių 
netikėtinumų, kurie ne vieną tautą visai ne
lauktai yra užklupę.

Vasario 16 d. — Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjimas šiemet turi būti pa
švęstas, kad nušviesti tautos aktualiąsias 
problemas visoje rimtumo j e, kad atgaivinti 
tautos vieningumo šūkį, kad. įtraukti į svar
bų tautinį darbą didesnes žmonių mases, kad 
užinteresuoti tautiniais reikalais savąjį jau
nimą.

Dėl to, jei kada buvo svarbu iškilmingai 
minėti Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, 
tai šiemet. Prie to minėjimo-, suprantama, 
reikia išanksto gerai prisirengti, reikia jį 
plačiai išgarsinti ir lietuvių ir kitataučių 

•'spaudoj., reikia kviesti į iškilmes aukštus

BgF&stž oė i ome.' kad pastaraisiais keleliais 
metais nemažas rietuvių kolonijų skaičius 
vasario 16 d. visai jau nebeminėdavo. Ko
dėl? -Nejaugi tų kolonijų veikėjai jau nebe- 
brangina Lietuvos nepriklausomybės? Neį
manytume, kad taip yra. Tokį priekaištą 
jiems daryti būtų perskaudu. Nėra tam nė 
pagrindo. Daugelyje vietų neminima vasario 
16 d. iš paprasčiausio apsileidimo. Tačiau, 
ir apsileidimas dažnai yra dideliu nusikal
timu ir apsileidėlius tautiškuose ar kitokiuo
se darbuose prisieina stipriai papeikti. To-

apie suretintą Vienybės leidimą. Bet tas 
galvojimas pasireiškė pergarsiai ir Brook- 
lyno vienybiečiai pradėjo nuogąstauti, kad 
nebeteks tautiško dienraščio. Žinoma, to
kie gandai neišvengiamai pakerta pasiti
kėjimą dienraščio išlaikymu ir tas dar dau
giau pakenkia jo medžiaginei būklei” . 
Tačiau sausio .3 d. dienraščio palaikytojų 

susirinkime griežtai pasisakyta už dienraš
čio leidimą. Perorganizuotas redakcijos šta
bas, pasitvarkyta ir “ V-bė” ir toliau eisianti 
dienraščiu.

Kai Lietuvą valdė vieni tautininkai, “ V- 
ibės” leidėjai kelis 'kartus kreipėsi į Lietu
vos vyriausybę, kad gauti finansinės para
mos. Dabar tokių galimumų gauti iš Kauno 
paramos, berods, jau nebėr.• ♦ •

“ Tėvynė” praneša, kad prie to laikraščio 
redakcijos ir SLA centro raštinės steigia
mas knygynas ir archyvais.

Vietoje Pastaba
“ Amerika” rašo, kad '“ Kraštutinių -pro

testantų dvasininkai. ir jų pasaulionys reiš
kia nepasitenkinimą, kodėl prezidentas Roo- 
sevelt pa'skyrė savo atstovą prie popiežiaus, 
pavesdamas jam bendradarbiauti su popie
žium, siekiant pasauliui pastovesnės taikė# 
Protestantai prezidento žygyje įžiūri pas
tangas užmegsti diplomatinius santykius su 
Vatikanu, kurs jiems atrodo bauginančiu 
baubu.

Gražūs Šeimos Papročiai
■Maldos reikalas I valgom 3 kartus dienoje. Tad

Gyvieji katalikai supranta,!6 kaltns P a e is im e . Per me- 
tus — 2190 kartų. Per metiletradicinis koncertas kad. be Dievo pagalbos patys

• i susidaro didelis maldos kie-nepajėgsime padaryti
tokių darbų, kurie butų įskai-|iVAO’ 11 ’ als U;

v o palaimos'.
tom! mums į amžinąjį gyve
nimą. Tik vienybėje Su Kris
tumi 'mūsų darbai, natūraliaij Šeimos maldaŽurnalistas Stasys Pieža, The Chicago He- 

rald American redakcijos narys, labai pla- bū<?ami gei1’ san°a. antgani- 
čiai ir vaizdžiai aprašė naujojo Chicago s ’̂ vorio.^Be Kristaus, — 
arkivyskupo S. A. Stritch gyvenimą ir jo Į *r geriausieji .darbai ir gau- 
darbus. Jo raštai apie Arkivyskupą tame
dienraštyje ėjo per keletą dienų. Jie buvo 
iliustruoti gražiomis Arkivyskupo fotografi
jomis.

šiausios aukos neišeina iš pri
gimties plotinės. Už juos ga
lima tikėtis vien prigimtinio 
atlyginimo žemėje.

Tos gi vienybės su Kristu
mi pasiekiame, priimdami 
protu Jo paskelbtąjį dieviš
kąjį mokslą, tikėjimo amži- 

jnąsias tiesas, pasiryždami lai
sva valia įvykinti Dievo va
lią, pareikštą Jo 10 įsakymų 
bei Išganytojo įkurtos Baž
nyčios nuostatais. Priėmę 
Krikšto Sakramentą, dvasia 
atgimę dangui ir tapę Dievo 
vaikeliais, gavome antprigim- 
tinę teisę pasiekti Dievą, būti 
Kristaus dvasinio kūno na
riais, Jo Bažnyčios vaikais. 
Tad esam atsiekę vienybės su 
Kristumi. Jisai mums pelnė 
beg alinius dvasios turtus, a t-

(Mat. 18, 20-). Jis įsakmiai 
pabrėžia ypatingą jėgą ir pa
laimą viešąjai maldai. Tai 
tinka visiems ir visur, bet 
ypač šeimai. Šeima yra arti
miausių asmenų grupė, savi
tarpe meile ir Moterystės Sa
kramentu pašvęsta. Ir tiktai čia
du pasilikdami, jei kartu m e- j Pakankamai man yra mokslo 
lsis, gali pilnai tikėtis, jog! galvoje. Imsiu aš čia dabar 
Jėzus Kristus bus jų tarpe su j davatkauti!
savo malone. . — Tai gal tau jau nė Dievo

Protarpiais vyskupai ragi- 'nebereikia! Tai, mat ko Jo
ną tikinčiuosius sudaryti ir nas bus išmokęs! 
gaivinti gražius bendros mai- _  Ne vįsaį jall taip,. ma
dos papročius. Šeimos malda jna kam DievjuEuį' galvą 
gaivina jos narių pamaldumo varginti _  kam-ten7 kažko 
dvasią, ištikimybę, susiklau- 'prašyti, juk vistiek nieko 1<:- 
symą, savitarpės meilės ir au- to jnaI1 neatsitikę kaip tik 
kos dvasią. Šeimos malda pa- 1<ag turi atsitikti, 
deda išvengti pavojų, kurie j
dažnai atneša šeimai s-Kaus- ! 
mo ašarų ir gėdos.“ Todėl kai kurie Vienybės leidėjai ir silygino už mūsų kaltes Die- 

net štabo žmonės buvo bepradėję galvoti Į v ui, tik reikia, kad- mes pa-
tys panorėtume tais dvasios 
turtais pasinaudoti. Jais nau
dojamės, kai gerai .priimame 
Sakramentus — malonių šal
tinius, kai meldžiamės. Iš to 
suprasime, kaip malda yra 
mums būtinai reikalinga išga
nymui.

Malda prieš ir po valgio

Nėra įsakyta melstis prieš 
ir po valgio; melstis ryte, va
kare. Bet yra tikra mūsų pa
reiga, ypač suaugusiųjų, mels
tis, kad gautume Dievo ma
lonių, kad išsiganytume. Mal
da yra nepakeičiama išgany
mo priemonė. Ir kadangi nė
ra patogesnio laiko maldai, 

Į kaip vos atsikėlus ryte, ar ei
nant ilsėtis vakare;; prade
dant valgį ar jį baigiant, jei 
kas šiais atvejais nesimeldžia, 
tenka rimtai paabejoti, ar jis 
iš viso kada nors meldžiasi, 
ar atlieka savo pareigą mels
tis. Tie, kurie ryte-vakarė, 
prieš ir po valgio meldžiasi, 
paprastai meldžiasi ir kitais 
atvejais; jie geriau supranta 
šv. Mišių vertę, -dažniau eina 
šv. Sakramentų.

Šį iš pažiūros Smulkų da
lyką, bet labai didelį savo pa- 
dariniuos — šeimos maldą te- 
įsiveda, kur to nėra, ypač

Motina viena išėjo į bažny
čią.

Sugrįžus na'mo, ji pietums, 
nieko nepatiekė.

Pietų metu pareina sūnų*. 
Bet stalas tuščias.

, -  O ką mama, ar mes sian-jaunesmeii levai, motinos, ku . w.. . .  . . . . .  dien eisim kur i svečius?nų  ganoje yra pakreipti jau 
nųjų savo angelėlių — vaiku
čių širdį į dorą.

Jaunavedžiai padarytų rim
tą gyvenime žingsnį, dėl. ku
rio jie džiaugtųsi visą gyve- . 
nirną, jei su vestuvių diena ai^ tariau sau.
pradėtų bendrą šeimos mal
dą, jaunojo Tebijo- pavyzdžiu: 
jis salvė pirmąją vestuvių die
ną savo žmonai Sarai: “ esam 
šventųjų vaikai; neturime ju
ngtis kaip stabmeldžiai, ku
rie nepažįsta Dievo” . Jiedu 
karštai meldėsi ir Dievas jų 

Į išklausė ir palaimino.
Jaunos katalikiškos mūsų 

šeimos gali sulaukti gausių 
Dievo malonių ir amžino at
lyginimo, jei papras viešai 
šeimoje pagerbti Dievą.

Kun. Dr. K. Matulaitis, MIC

Tačiau tie patys protestantai nieko nesa
ko, kad valstybė palaiko diplomatinius san 
tykius su Sovietų Rusija, 'kurios santvarka n©ra sunkus dalykas. V erta 
griežtai priešinga mūsų gyvenamos šalies išmokti bent trumpą malde- 
pagrindiniems konstitucijos dėsniams, kuri l’ę, pav.: “ Palaimink, Vies- 
priešinga sąžinės, žodžio, spaudos ir 'susi- patie, mus ir šias Tavo dova- 
rinkiiuų laisvei. i nas, kurias iš Tavo gausumo

Vatikanas atstovauja aukščiausiai pašau- PL'ibnsime arba “ Ačiū Tau, 
lyje dorovinei pajėgai, todėl prezidentas, pa- Viešpatie, už visas Tavo ge- 
reikšdamas norą artimai bendradarbiauti su rybes, kuris gyveni ir vieš- 
popiežium, pasirinko garbingą kelią pagel- patauji per amžius. Amen”, 
bėtį pasauliui ir savo vadovaujamai šaliai. Nors malda būtų trinu putė, 
Dėl šio žygio jis tik sveikintinas”. bet ji nėra smulkus dalykas.

Lietaus lašąs vra .mažmožis.

Malda prieš ir po valgio Ik OUlCK 
b a t u  s v e r v  
MOPNtNG 
ENDINė VYITH 
A  BP15K 

RUBDOVVN, 
HELPS t o  
KEEP THE 

SKIM

J-UOx£lHd S u d U iU S  i Let ai siu nikus, ar starublis
v , , , .v 'lietus — jis sudaryta’.? iš la-

‘ Garsas” rašo, kad suomiai turi juoko is ‘v r  -vr • < i i •. , /-n  |sėlių. Neriui, kad jaunoj sei-raudonujų. Norėdami propagando's bodu pa- v ,... . . . 1 , . . 'moję žydėtu tikėjimas, kadveikti suomių 'moralę, raudonieji lakūnai lai- Lr. v ’ . . .
kas nuo laiko paskleidžia agitacinių atsi_P ',W ats laimintų senuos pa- 
šaužimų. Pavyzdin, gruodžio 26-tą raudo-; stanoas’ âbai yra sJ albu ne‘ 
nieji iš savo lėktuvų mėtė atsišaukimus, ku- maldos prieš ir po
riuose suomių- darbininkams prižada 8 va- va-lo'i°- Toji trumputė ihiaida 
landų dienos darbą. Tu.o tarpu suomių dar- — ti žmogaus geros valios 
bininkai jau seniai turi 8 valandų dienos, auka- Dievui, tai pagarbos 
darbą. Iš tokių žadamų malonių suomiai tu- giesmė, tikėjimo išpažinimas, 
ri Skanaus juoko. [doras pavyzdys artimui. Juk

G E T 5 T H E
THE BEATS A R E  T H E N  l_ESS 
FREQUENL AND THE PERIOD O F  
RE5T BEBVEEN THE BEAT IS LON6ER. —  (o^rrss—'FęaiaretJ

M M  1 
Y

kis, ir, aišku, besflmeldžian 
itieji išprašo savo šeiniai Die

Išganytojas pasakė: “ kame po Svietą Pasidairius ikare daugiau žūna rusų, ne- 
du ar trys susirinkę mano! Į gu finų. Valug mano delno
vardu, ten aš esu jų tarpe’* į svietą vandravojęs J°nasi rokundų, figeriai visiškai !en-

YtėjoĮAugalas grįžo namo. ^ te ju ,gvi; finai turį tik .yien^ fron 
sekmadienis. „ v. — su rusais, o rusai — du:

— A r tu eisi į bažnyčią, | gu fįnaįg jr užpakaly su čeką. 
paklausė jį maldinga 111 Kurių rusų kariuomenės da-

tina- lių finai neišžudo, tai čeką
— Et, mama, aš tiek h©Ea-1 prjkaįgįa

ves, tiek visko matės, dabar | ______________
vaikščiosiu į bažnyčią? p RAgAU NESIJUOKTI!

.— Gali laukti. -Sakiau, kad 
pinigų neturiu ir negaliu 
'kolos atmokėti.

— Bet, gerbiamasis, taip 
negalima. Man žmona įsakė 
neiti iš tavo namo, kol ne
gausiu pinigų.

— Tai ir nustebs tavo žmo
na,*kaip pareisi mamo jau vi
siškai* pasenęs.

Atvykęs į miestą ’ fabmerys 
vienoj gatvėj pastebėjo susi
spietusi būrį žmonių. Priėjo 
ir jis pasiteirauti, kas atsiti
ko.

— Kas atsitiko? Ko čia 
žmonės susirinko?

Norėdamas paasijuokti iš 
farmerio, vienas miestietis 
garsiai atsakė:

— Karvė padėjo kiaušinį ii 
susirinkę žmonės nežino, kas 
iš jo išsiperės. Kaipo farme- 
rys, gal, tu pasakytum?

— Taip, aš žinau, — atsa
kė farmerys. — Iš to kiauši
nio išsiperės asilas toks pat 
kaip ir tu.

— Ne, niekur!
— Bet jūs nieko nepataisėt 

pietums?
— O kaip tu manai? Tavo 

mokslas mane apšvietė: ir aš.
ku

riems galams čia man rūpin
tis pietumis; jei mano, sūnui 
reikės gardžiai pavalgyti, jis 
tą padarys; jei taip turi atsi
tikti, taip ir atsitiks...

Jonas neturėjo ką sakv- T_ x T
u i j v ! — Ko tu verki, Jonuk,ti. Jis suprato, kad čia paša- _r .¥ . ! . ,

v,,,, i • j  j  . - — Mes įssimuvmom i kitąRyta buvo tiesa: duoda tai . v ¥ . v .
ha- v _ . . auzą ir as užmiršau jos nuduoda Dievas žmonėmis visoj :

ko, reikia, tačiau nebe žmo- XT, , ,  — Na, o kaip tavo pavar-gaus pastangų ir maldų. p  r

(V. Š.) — Taip pat nežinau. Va-
----------  kar mama ištekėjo už kito

Baisavil<ų poperos neguii vyro ir aš dar nežinau, kaip
išfigenuoti, dėl ko m’sų-finų jis vadinasi.

HEALTHY, WEALTHY AND WISEJ
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E A rn rs G  ! p u t  o n  a  
C H B E R F U L  C O O K T E N A N C E  

E 6 P E C 1 A L A -V  IF  T H E R E  ARE 
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E IT H E R  h e a p t  
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H 1 G H  B L O O D  
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L I F E . . .



Antradienis, sausio. 9 d., 1940 D R A U G A S B

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas
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atsargiai su votimis
v  \  . - T - l  
Yra nemaža žmonių, kurie! 

išmėto daug pinigo mėginda
mi atauginti sau galvos plau-j 
kus. Viši kiti gi turi jų per
teklių. Kai kurie mėgina net 
iš tūlų vietų pašalinti plau
kus. Nedaug lietgi yra žmo
nių, kurie galvoja kaip daug 
įvairios nešvaros dulkių for
moje prikimba prie plaukų. 
Kas tik labiau gauruotas, aiš
ku, pas tų tos nešvaros dau
giau ir tokiam yra reikalįn- 
ga mazgoti galvų ar imti raau 
dvne kur kas dažniau. Pas

randa sau kelius 
visų kūnų.

Viena geriausių priemonių 
Į gelbėti save kelianti* votims 
lyra drėgnas karštis. Tik rei- 
lna-jo nepavydėti. Karšti ko
mpresai reikia karts nuo ka
rto permainyti. Kad karštis 
būtų pastovus tam reikalui | 
galima vartoti karšto vandens į 

( pripiltų gu'minę tarbų, elek-Į 
Į t ros lempų ar elektrikinę pa-i 
duškų. Tik visuose šiuose at-, 
Įsitikimuose 'reikia būt atsar-. 
giems, nes galima nusipliky-] 
ti arba "save užgauti elektros

DRAUGO" GARBĖS RĖMĖJAS

į  žmogaus S

srove. Jeigu votis atsidaro, 
vvrus, ypatingai ant sprando L v. „ , •• - 1 [karstus 'kompresus, pakei

čiant, patartina vartoti iki 
tekėjimas sustoja. Tuomet 
reikia vietų Įtverti sterilizuo
ta drobule iki visiškai užgyja 
žaizda.

Ankstyvas pavartojimas X- 
spindulių arba ultravioletinės 
šviesos daugely atsitikimų 
gelbsti užkirsti kelia voties 
kėlimuisi. .

augų plaukai, yra priemonė
mis bakterijoms įsibriauti o- 
don.

Patsai odos paviršiu1.' turi 
priglaudęs daugybes mikro
bų. Jų ten randasi nežiūrint 
dažnaus mazgojimo. Nėra rei
kalo eiti toli, kad dulkės, ku
riose slepiasi bakterijos nu
sėstų aut odos, jų, mat, esa
ma ant kiekvieno žingsnio. 
Užgauton odon iŠ priežast’es 
kalni eriaus, apsiausto. . kaili
niu ar kaip kitaip, ligos gy
viai gali lengvai pasiekti 
plauko šaknį ir ten, radę pa
togias sąlygas gali augti, dau
gintis ir plėstis. To paseka 
yra votis odoje.

Pradžioje jaučiama niežėji
mo ir nemalonumo. Spau
džiant tų vietų jaučiama skau 
smo ir opumo. Vėliaus prisi
deda tvinkčiojimas arba nuo
latinis skausmas. Kai. kada 
ligonis nusiskundžia jaučius 
karščio, neturįs noro valgyti, 
o net gali nukrėsti drebulys. 
Jeigu infekcija randasi arti 
lyinfatinių liaukų, pasta-ro-

Reikia atsiminti, kad vo
ties kėlimasi arti burnos ar 
ant veidų yra rimtas dalykas 
ir visuomet reikalauja tinka
mos priežiūros.

Baigdamas pakartoju, nie
kuomet nespauskit kylančios 
ar nunokusios voties.

Gerb. Kun. H. J. Vaičiūnas, Šv. Antano par. klebonas, 
paskyrė $100.00 “ Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui 
Nuoširdžiai tariame ačiū už suteiktų parama.

Šiandie “ Draugo” radio programų dedikuojame “ D.” 
Garbės Rėmėjui.

to, ekspertai suteikė eibę in
formacijų.

Vienoje ‘shadow’ dirbtuvė
je teko matyti, kaip masiniai 
gaminami “ Bristol”  tipo 
Blenheimo bombanešiai. Tie
sa, Blenheimai nėra bomba
nešiai pilna ta žodžio pras
me. Viena iš Blenheimo sa
vybių yra ta, kad jie nėra 
labai dideli ir todėl lengvai 
gali atstoti kovinį lėktuvų ir 
taip pat tinka žvalgybai. Be 
to, išvysto nepaprastų greitį. 
Oficialiai skelbiamais davi
niais Blenheimo bombanešis ir i
valandų nuskrenda apie 4801 
kilometrų! Turi du galingus 
motorus. įgula sudaro tik 3 
žmonės. Sparnų ilgis — 5*6 
pėdos. Lėktuvas labai dailiai yp 
atrodo ir daro stiprų įspūdi. A. 
Toji dirbtuvė, kur gaminami 

| Blenheimo bombanešiai, yra j 
Į “ kaž-kur”  šiaurinėje Angli
joje, vieno didelio miesto pa
kraštyje. Ji buvo paskiausiai 
pastatyta ir, kaip mūsų va
davai tvirtino, yra geriausiai
ir moderniausiai įrengta dirb-

Angly Bombanešių Gamyba
(Specialus laiškas iš Londono)

Kalbant ąpie Anglijos lėk-1 tuvų gamyba buvo padarius;
tuvų gamybų, be abejo, šiuo j smarkų 

——S ——— — — — —  l.metu yra neįmanoma duoti
Dabar man vienintelis tik- ];o];i nors pirmiau_

uolį. 
Reikia manvti

slas yra būti naudingam tik
iu ja žodžio prasme, Tobulėti 
pačiam ir kitus tobulinu — | 
štai idėja, kurių aš visada 
turėjau prieš akis ir savo'

prasidėjus d
, kad 
labiau

karui
pašo-

tuvė pasaulyje.
Dar galima pridėti, kad

atsilankius į jų, susidarė įspū
dis, kad ji yra ir pati didžiau
sia lėktuvų dirbtuvė pasauly
je. Tai eilė milžiniškų pasta
tų, iš kurių pats didžiausias 
yra daugiau, kaip 400 metrų 
ilgio ir kokių 200 metrų plo-

“ Draugo” Spaustuvės Mašinų Fonde .....................  $210.0C
Kun. II. J. Vaičiūnas ...................................................  $100.00

Šveikauskas . . . . . . . . . . . . . .  -...............................  $100.00
Petkus ...................................................................... $10.00

Viso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . ■  $420.00
Ačiū aukotojams už prisidėjimų prie “ Draugo” Spau’s- 

Mašinu Fondo.tuvė
riame skyriuje kyla koks nors 
neaiškumas, tada šaukiamas 
vienas iš tų budinčių eksper-

Kitomis dienomis laikrašti
ninkai lankėsi žinomos Arm- 
strong firmos dirbtuvėse, kur 
gaminami sunkūs bombanešiai 
"VVbitlev ir Wbllington. P ir
masis turi du Rolls-Royce ino- i torus, kurių galingumas per
šoka 2 tftkst. a. j. Turi įgulų 
iš 5 žmonių ir  daro apie 400

Patarles

Pyragų reikia laikyti kitai 
dienai, ne darbų.

Už pinigus viskų gausi, ti! 
tėvo-motinos negausi.

Už pinigu’* ir velnias šoka.

Teisingas kaip žydo buože

čio: «po vienu stogu dirba k e - i  valandų. IVellingtonai 
linlikn tūkstančiu dfirliln'Tikn iyra kiek greitesni ir  gali beiliolika tūkstančių darbininkų, p’
Elektros energijų teikia nuo- sustojimo skristi apie o,200 
sava didžiulė stotis, kuri ^.kilom etrų! Žinoma, tai yra

ia jau vien dėl to, kad jokia | į{0 Dabar Anglijos lėktuvų taip įrengta, kad neišduoda oficialus daviniai
kariaujanti valstybė, taigi ir 
Anglija, jų neskelbia. Po ki
ta, jos lėktuvų gamvba nėra

pramonėje dirba virš milijono .jokio garso. Dar yra angarai, L
žmonių. Į  darbų buvo įtrauk- 

, ta daugiau, kaip tūkstantis'
sieloje. Tai, kas neveda prie Sttkoncentruola vion Anglijo I didesnių bei mažesnių firmų
to, aš pašalinau iš savo gy-
veninio; as nenoriu ne 
ti, nei suprasti, nei

je; jai lėktuvus stato Naujo- | Tiesa, pati pramonė skirsto-
dirb-Į ji Zelandija, Australi;.' taip ma į tris grupes. Pirmoje griv

nei nieko kurti, kas tam ne
šios- palinksta tiek kad pasi-1 pacĮe(ja
daro lengvai apčiuopiamos ii 
gan opios.

Spausti, votį, kad iš jos iš -! 
teketi} nuodai, yra pavojin-1 llių> kuriomis galilna p) 
ga. Šio* taisyklės reikia lai- 1
kytis nors tai būtų labai ma
žas puškelis ir bet 'kurioje 
vietoje. Neprinokusių votį a- 
atidaryti chirurgiškų būdu ir 
gi yra žalinga. Daugelį išli
ko -pavojingos ligos dėl anks- 
tyvaus voties pjovimo.' nes 
pro atvertas venas ne vien 
bakterijos, bet ir jų nuodai

Kokios r u s e s  liuo- 
suotojas yra ge-!

riausias Vaikams?
N ep ak en č iam as , n esk o n in g a s  v a ly to 
ja s  y ra  u ž te k tin a i b logas  s u a u g u 
s iem s. B e t  v a ik a m s  —  J i s  v isai n e 
įm an o m a s. V a ik a m s liuosuo to jas . be 
ab e jo , tu re u  b ū ti Veiklius, bet- švel
n u s  i r  m a lo n u s  p riim ti.
U ž ta t m ilijo n a i p ro tin g a i g a lv o ja n 
čių  m o tin u  sav o  v a ik a m s  v a r to ja  
E x -L ax . D ėl to . k art E x -L ax  y r a  p a 
tik im a s  liu o su o to ja s  —  liuosuo to jas . 
k u r iu o  g a l im a  p as it ik ė ti.
J a u n u o lia i  m ė g sta  jo  g a rd u  Šokola
d in i sk o n į, jo  le n g v ų  ir  p a to g u  vei
kim ą.. M otinos žino, k a d  E x -L ax  pa- 
liu o su o ja  v id u riu s  ta ip  t ik ra i ,  k a ip  
i r  k ie k v ien an  s t ip ru s  liuosuo to jas. 
d u o d a m a s  v a ik am s.
P e r  30 m e tų  E x -L ax  y ra  A m eriko je  
m ė g ia m ia u s ia s  liuosuo to jas . J is  k a š 
tu o ja  tik  10c. a r  25c. d ėžu te i k ie k 
v ie n o je  v a istin ė je .

PA CGOKITBS PAM RGOŽIO.ll ,.I V! 
4TSISAKVKIT J I PAKElėlA.VCIV! 
G am in am a  tik  v ienas t ik ra s  
E x-7ulx! J s id ėm ė k ile  ra id es  
fn rn ė t g e ra s  p a sek m es  re ik a- 
* 'E-X — L -A -X ’’ a n t  d ėž u tė s  ir 
k iek v ien o s  p ly te lė s. K ad  gau - 
la u k ite  o rf '« n a lio  E x-L ax .

S. Fel.

Nepritinka, kaip samtis

Bepigu kiaulei: nei poterių 
kalbėti, nei praustis, nei ,^ai
vų šukuoti, nei kojas plauti.

THINGS THAT NEVER HAPPEM
By GENE BYRNES

aerodromas ir t.t. Didžiulė 
valgomoji salė, kurioje telpa 
keli tūkstančiai žmonių, kar-, 
tu yra ir darbininkų kinoteat- I 
ras. Darbas tęsiasi dienų ir 
naktį, tačiau nedinbama per 
savaitgali.

jausti, pat Kanada ir, kaip žinoma, i P®3® >’ra visos tos firmos, ku
rios lėktuvus statė ir taikos 
metu. Į  antrųjų grupę Įeina 
įvairūs automobilių fabrikai,

Jungtinės Valstybės. Bet yra 
žinoma, kad prieš patį karų 
jau Anglijoje buvo pagami-

Viena iš didžiausių prien.o- na,na 15khlv,J ketul;8ubai dau> 
įeiti' o’au’ kaip 1938 metais. O juk

prie žmogaus dvasios, yra I jau praėjusiais metais, ypač 
knvgos ir laikraščiai. Meškų

A ndre-M arie  Ampere

šiandie išpildys dalį “ Draugo”

gelžkelių dirbtuvės ir t.t., 
taigi, tos firmoš, kurios lėk
tuvų gamyba pradėjo verstis 
tik paskutiniuoju laiku. Ir

apie tų metų pabaigų, jos lėk- Į trečiųjų grupę sudaro jau pa
čios anglų vyriausybės staty
tos lėktuvų dirbtuvės, dėl to 
dar čia vadinamos “ shadow” 
dirbtuvėmis: mat jos nors ir 
suteikė darbo tūkstančiams 
■darbininkų, tačiau nesudaro 
tikrosios krašto pramonės.

Lėktuvai ‘statami grynai iš 
metalo, kai kurioms .dalims 
yra vartojama speciali išras
ta lengva medžiaga. Mažiau
sia dalis, prieš tai kol paten
ka į kitų skyrių, pirmiausia 
yra virinama tam tikrame 
skiedinyje: tas procesas jų 
padaro labiau atsparesne , įr 
dailesne., Blenheimo Įjombanę- 
šls turi-apie 10 tūkstančius 
atskirų daleliu, b'ė toį. Viėnafn 
bambanešiui sunaudojama kę-i 
Ii milijonai sraigteliipį?- Čia’ 
veikia toks pats darbo mėtė-'

. . das, kaip ir didžiose autdmČ-
tuvės Anglijoje pradėjo veik- , -r  y i° d •’ 1 bilių dirbtuvėse: lėktuvas ke-1
ti maždaug 1937 metų pabai- |ianja ;s skyriaus , 
goję, netrukus po to, ka. bu-' pQ -  auga" -  Itiek-
vo paskelbta antroji Anglijos ,viename gkyriuje vig pridfe. 
oro jėgų -  Eoyal Air Force jdanlos na„ios da|vs jr taiį)j
— ekspansijos programa. Da
bar jų tinklas apima visų kra- 
štų.

Anglų oro — arba aviaci- 
jos — ministerijai /pakvietus, 
neseniai teko su kitais užsie-

po kokių 6-8 savaičių, jis 
pasiekia, angarus. Į kitų sky
rių lėktuvas esti perkeliamas 
oro keliu: visų. laika ji* kabo 
ant tam tikrų geležinių vir
balų. Pačioje dirbtuvės vidu-

nio bei dominijų ląikraštinin-!rNJe yra u nervų cen tas” — 
kais lankytis įvairiose Angli- kLiras, kuriame nuolžit budi 

|jos vietose ir iš arčiau keliolika ekspeitų. Jeigu ku
I pažinti su bombanešių garny- Į
įba. Buvo progos pamatyti, 1 
kaip “ giknsta” tokie garsūs 
bombanešiai, kaip: Blenheim, 
Whitlęy ir Wellington. Įdomi 
kelionė truko net tris dienas, 
teko keliauti traukiniais bei 
'specialiais, autobusais. Tenka 
pasakyti, kad lankant lėktu-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

Eleonora Kandrataitė 
| radio programo.

Programoje dalyvaus ir iš Šv. Antano par. mergaičių 
j kvartetas. Nepamirškite pasiklausyti 7:30 vai vakare i š l ^  dirbtuves laikraštininkams 
' WGES (1360 k ik) stoties.

Nekentekite bereikalingai raumenų, 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų, 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota.^ Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain-

buvo duotų visiška laisvė, be | Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Don’t look
OLDER
than your y ears!

Why b e  your age? Look younger than  your y ears with 
Clairoled ha ir . . . with hair that is soft, colorful, youth- 
like! Those g ray  streaks cčm b e  so thoroughly e rased  
with Clairol, the famouą Shampoo Oil Tint . . .  a  3-in-l 
treatm ent that cleanses a s  it reconditions a s  it TINTS. 
S ee your hairdresses today an d  say:

tVrife now for free b o o k let and h ee  advice  on your hair problem Jo  
Joan Clair, President, Clairol. Ine., 130 W . 46th St., New York, N. Y.



IŠ TĖVŲ KRAŠTO
SS

1418 m. Merkinėje karalių? 
Jogaila švenčia Kalėdų šven- 

MERKlNft. Bažnyčia seno- įeg jr dalyvauja bažnytinėse 
viską, mūrinė, be bokšto. Vis- pamaldose. 1421 m. čia jis 
kas dvelkia sena praeitim. priihia atvyk-usius čekų pa- 
Anfroj .pusėj 14 amžiaus čia siuntinius, kurie prašė, prii'm- 
atvyko Lenkijos karalius Jo -1 fį przemislavo karūna., o jei 
gaila. Jis pats čia sakė lietu-, jjs pafg į 0 nenorįs, kad 
viškus pamokslus, norėdamas duotų Vytautui Didž. 
atversti pagonis. Jo atsivežti
katalikų kunigai čia žmones 
krikštijo, o jo tarnai bei pa- 
lvlovai čia dalino apkrikšti
jusiems karaliaus dovanas — 
baltus marškinius. 1387 m.
Jogaila gyveno Merkinėje ir

P er D ainavos šalį

ja

Tačiau Merkinė labiausiai 
pražįsta 16 amiždaus antroje 
pusėje. 1569 m. ji buvo jau 
tiek išaugusi, kad gavo mag- 
deburgiškųsias miesto teises. 
Tvarkos reikalams jis turėjo 

čja pasirašė raštų, kuriuo su- Į v-4’rP4- Šiandien tas varpas, 
teikiama Vilniai Magdeburgo IgeFokai *PSadintas. tebestovi 
teisės. Čia Vytautas ir Jogai-krie '’a'sčiaus savivaldybės 
ta nustatė ninuaia kataliku ™’mJ' Merkinėj mirė medžio- 

klėi sužeistas karalių? Vladi-
pastatė pirmųjų 

bažnyčių, lygiai toje vietoje, 
kur stovėjo pagonių šventyk
la. Ta jų pastatytoji bažny
čia dar ir dabar tebestovi. Le
nkijos karaliaus ir Lietuvos 
kunigaikščio Vladislovo IV 
Vazos ji .buvo padidinta. Bet 
visa presbyterija yra iš Vv 
tauto ir Jogailos laiku.

|  VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

b M Į Į  PRIŽIŪRĖJIMAS}

slovas IV 1648, V 20, dabar
tiniuose valsčiaus savivaldy
bės namuose.

Įdomiausias dalykas Merki
nėje yra jos bažnyčia, kurios 
lubose jr šiandie tebestovi iš
piešti Lietuvos vytis ir len
ku erelis. Be to, ten pat pa
veikslais atvaizduoja visa šv. 
Panelės Marijos litanija. O 

| didžiajame altoriuje yra Zig
manto III paaukotas šv. Pa
nelės. dangun ėmimo, kurį nu- 

! piešė italų dailininkas.

• Didelė 223 puslapių knyga

V,aikas bėga iš griūvančių namų Turkijoj žemės-drebėjimo metu. (Acme telephoto)

ypač kai reikia dalinti ka
riams viatikų. Jie gali nešio
ti su savimi šv. Eucharistijų! 
ir kiekvienu metu, dienų ir 
naktį, dalinti jų kaip viatikų 
į mūšį einantiems kariams ir 
atleisti sergančius nuo susi-’1 
laikymo nuo valgymo prieš I 
šv. Komunijų, nors ir kasdie
nine. Jei kariu skaičius, ei-

••r-r?r\7?Ą7 DAKTARAI

T’.iųfnnar HE Mine k

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAf 
2415 W. MARųuette Ra

Ofisn valandos:
10—12 vai. ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Tremia d lenais ir  Sckniadieninif

Susitartus.

Iš P ietiiAm eriksLiitiivjii Gyvenimo
a
[Lietuviai M etasi 
j Prie Žem es Ū kio

SAO PAULO. — Prasidė
jus krizei, sumažėjus darbams 
ir pabrangus produktams, ne
maža lietuvių yra pasiryžusių 

J palik ti miestų ir išvažiuoti 
| iuterioran verstis žemės ūkiu. 
I Keliolika šeinių jau yra išvą- 
Ižiavusių. Važiuojantiems p?

ros lietuviams buvo pamal
dos, kurias atlaikė kun. P. 
Ragažinskas. Pamaldų metu 
gražiai pagiedojo seselės Ma- 
-rcelinos vadovaujamas jaunu
čių choras.

Po pamaldų kun. P. Raga
žinskas aplankė lietuvius be
sikuriančius žemės ūkyje.

Lietuvių Kalbos Kursai

delis, gali dalinti jiems šv. 
Komunijų be išpažinties atli- 
’k’inio, tik kariai turi sužadin
ti savyje tokio gailesčio ak
tų, kokio reikalaujama per 

[išpažintį ir pasiryžti, pavojui 
praėjus, atlikti išpažintį.

v M.a NDOŠ: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir 7 iki 0

'•r-..adieuiai8 • 2 iki 1 ir  7 ii 
šventadieniais: 1.3 iki 17

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

L IL 1U V 1A I OAni AKAi DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicerv
Antradieniais, Ketvirtadieniai.. 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-0. 7-9 p. m

3147 S. Halsted SL> Chicagc
Pirmadieniais. Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais
Valandos: 3—8 P. M.

lelefonas HEMlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avenue 
VALANDOS

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir  šventadieniais 

pagal susitarimą

Tek Cicero 1484.

DR. S. R. FALDISIS
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.

Tel. CANaI 5968

DR, WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS: 

i  — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaa*
ir pagal sutartį.

DR. A. JENKI^S DR. F. G. K Ū N A S
PHYS1CIAN AND SURGHOA 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir  7—P

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

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2500 Wesr 63rd Street

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

Taipgi pagal sucai .j.
Ofiso telefonas PROspct'b 6737 j 
Namą telefonas VIRginia 2421

GR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Tel. MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. V 

Sekmad. nuo 10 iki 12 v&L ryt®

VILLA ZELINA. — Gruo
džio mėn., 1939 m. pradėjo 
veikti Vilią Zelinoj lietuvių 
kalbos .kursai, kuriuos suor
ganizavo L. K. Bendruome
nės jaunimo sekcija. Kursus 
lanko ypač tie, kurie neturė
jo progos lankyti lietuviškos 
mokyklos. Lietuvių jaunimas, 
'kuris savitarpy dažnai nelie
tuviškai kalbasi, turėtų pri
siminti, kad maža garbė sve
timomis kalbomis kalbėti, o 
didi gėda gerai savosios ne
mokėti.Pirm oji Kom unų|tariaiųa vykti .į tas vietas, kur 

| galima verstis visomis žemės 
i ūkio šakomis, panašiai kaip 
■ Lietuvoj. Klimato atžvilgiu 
I patogiausia yra apsigyventi 

‘Piklius. — Nors Vilniaus I Ri° Grandė .do Sul estade, nes 
aps. gyventoju sudėtis tauti-' teji klimatas panašus Europos 
įiiu atžvilgiu yra labai mar- ldimatui

I;GYVENTOJAI PRAŠO
|  su naujausiais receptais į - I ' LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ
> v a ir ių  v a lg ių  gam inim ui,
♦ pyragų pajų ir duonų kepi
♦ mui; įvairių konservų ii
♦ preservų darymai, paukš
♦ tienos kepimui ar virimui,
‘ daržovių ir vaisių užlaiky-j I yių savo mokykloms.

susidomėjimas lietuvių

i II gų, tačiau dauguma jų pakar- j kviečiai,, 
i, t totinai prašo mokytojų lietu-j kKuruzai.

Taipgi gerai auga 
avižos, bulvės, ku- 
Dųūgiausia pelno

VILLA ZELINA. — Vilka 
Zelinoj buvo lietuvių vaiku
čiam -pirmoji Komunija. Nors 
lietus lijo nuo pat ankstybo

KARO KAPELIONŲ 
TEISĖS

Šv. Tėvo suteiktųjų privi- 
pat, ankstybo I |eoįja (specialiu leidimu) ka- 

ryto, tačiau vaikučiai su savo Į ro kapelionai galį laikyti šv 
Mišias po atviru dangumitėveliais* susirinko ir tolimiau 

šių miesto rajonų.

Vaikučius prie pirmos Ko- 
Vi-

»mai, ir tt. Taipgi yra vi- 
•j šokių naudingų patarimų
• šeimininkėms.
• Šią knygą galima gauti per poi-
•  tą arba raštinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU 

£1.10 
RAŠTINfiJH 

£1.00

“D R A U G A S ” 
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO. ILLu

yra didelis ir visi 
kurie-jos nemoka, yra pasi
ryžę išm,oktj. Gyventojų pa
lankumas mūsų kraštui ir 
tvarkai yrą nemažas. Tas 
duoda viltjes, kad Vilniaus 
sritis, besitvarkydaina sayo- 
sios K— lietuvių vyriausybės 
globoje, greit prisikels iš to 
apsnūdimo, į kurį ji buvo nu
stumta, ir greit susilies į vie
nų organizmų su riša Lietu
va, ir buvusios administraci
jos linijos padarytos žaizdos 
negrįžtamai užgis.

VisurĮducjda kviečiau kiaulės ir pie- jJnūnijos ruošė Vila Beioj, 
kaįba įnp ūkis, ypač apsigyvenus aX- p a Celinoj, Mokoj ir Bom 

yventojai, č,iau stęties. Šie dalykai Bra-1 R^tle seselės Pranei škietės, 
žili jos rinkoje visuomet turi Vilią Anastazijoj 'kun. Ąr- 
užtikrintą kainų. Jei laikai minas. Tėvai labai patenkinti 
nepagerės daug lietuvių bu? 'tokiu gražiu priruošimu ir vi- 
priversti palikti 'miestų ir oi-įsų tvarka.
Ii dirbti žemės. Tik patartina 
•visiems burtis vienon .vieton.
Rio Grande do Sul estada, 
jau yra nemaža apsigyvenu
sių lietuvių ūkininkų.

Kolonistas

Sustojo “Švyturys”

Duodam  Paskolas ant 
Pirm u M orgičiu

Glųcagoj ir A p ie ltn k č d L e n g v a is  Išm okėjimais; pirkimui, 
pataisym ui ir statymui nauju namų.

M O K A M E
Dividendų už padėtus pinigus 3-̂

Kiekvieno asm ens taujjirtiai 3731 apdrausti iki $5.000.00 per 
Kedenti Sa ilngs and Loan Corpouition, Wa&hington, D. .C.

KKEIPKITĖS JDĮ>L JN I’OKMĄCIJ.V

2202 West Cermak Rd.
T ch’plione CANal S8S7

SIMANO DAUKANTO^

tederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Chicągo, III.

Bcn J. Kazųnausku.-, SccrcUtry

K A Š 'I’IN k S  VALANDOS: Kasdien mm 1) rj'lo iki 5 v. v.
K<-tvergq ųx;«  0  vyto  įkj 7 v. v. 
Seiedoj n u o  f l  rj’.lo iki 12 di nsi

Itaquero,s Lietuviai

Prie Central do Brazil ge
ležinkelio linijos, už 2)3 kliu. 
nuo Sao Paulo Itaųueros mie- 

fgj stely ir apylinkėse gyvena ar

Jau kuris laikas, nuo pra
džios rugsėjo m. nebepasiro- I 
do Argentinos lietuvių kata
likų •vienintelis laikraštis 
“Švyturys”. Tur būt dėl su
sidariusių finansinių sunku- į 
mų nebeišeina.

(ant žemė? ir ant vandens), 
būtiname reikaie jas kartoti*

<SpeciaU6t6, 'w /u x  TnaJte, 
n o t /u n ų  hu jb  'R a ic i/zg

T>owdįA,...G>ntĄoUe£ib^ 
&peA£(2he/>uAt4

f o r ^ Q Q V iQ W {  and 

SATISFACTION 
Double lėstedfDoub/cAc/ion!

B A K 5 N G  
A V  POWDER 

Šame PmeTodayas45YedrsAqo 
25 ounces for 254 t 

Full Pack •••No Slack Fillin^

1'hU. YAKDS 5657

DR. FRAKK C. MN
< K VIJUOIN SKA&i)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 Węst 47th Street 

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

__ir Pagai S utail:.______

~ DR. P. J. BEiNAR
(BETNAKAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentwor£h 1612.

Res. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar*
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

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

Tel. YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

20 lietuvių šeimų. Lietu- f 
į užmiesčius toliau ke-i 
gyventi, nes ten butai j 

ir žemė yra pigesni. Be to, 
3 dar susisiekimas Central li

nija yra labai pigus.
Tiek Itaųuer.os miestely, 

tiek jo apylinkėse gyvenų lie
tuviai dirbti važiuoju kasdien 
į S.ao Paulo miestų. Yra ųž- 
sipirkusių šakaras, pradedan- 

ų verstis žemės ūkiu. Nors 
M | pradžia yra sunki tačiau kie- 
^ j |  k vienas “ kolonistas”, kaip ir 
* jų kaimynai japonai turi vii-

Mipie
KM • • pv viai

,• , • lia’si

S  ••

S  I ei

1I

ties prasigyventi. 
Vienų sekmadienį Itaąue-

^D raugo” M etinis 
K O N C E R T A S  

-  įvyks -
Sausio-Jan. 21, 1940 

| Chicage Sokol Saleje
2345 S. Kedzie Avė.

P  Chicago

Roa. 6958 So. T&lman Avė,
Rei. TeL GEOvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia ausitaraa

2423 W. Marųuette Road

r«l. YARdii 5921
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Residencijos tel BEVerly 8244

DR. T . DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

W holesale Fum iture Co.
6 3 A 3  S o . W e s t e r n  A v e n u e

REPUBLIC 6051

K L A U S Y K I T E

t a  City Fnrnitnre Mart
R A D I  O P R O G R A M O  

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

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

. . . . —
PHYSIOIAN and SURGBOB

Į 4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal ratartį.

Office ToL YARda 4787 
damų ToL PROapoct 1038

BečdeBeija
80S0 So. Claremont Ava.

Valandos 0—10 A M. 
Nedeliomia pagal m tartį.

Tai OANal 0257
Res. TeL PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vakare

Tol OANal 6182.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. s.

REZIDENCIJA
‘ 6631 S. Callfomia Avė.

Telefonas REPublio 7868

TeL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj TmeAl autartį

DR. V. E, S1EDL1NSKI
DAHTMTAB

4143 South Archer Avenue
Telefonas I*afayetta 2650 

Antradioaiaia. Katvirtadianiida H
Panktadioaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0804

Pirmadieniais, Trečiadieniais iv

Office Pkone Res aad Otfico
; PROapect 1028 2359 S. Leavitt Bt

Vai j 2-4 pp. ir 7-0 rak. CANal 0796

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR3KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trečiadioaiaia ir  Sekmodieniaia j
ga^al Mtartį.
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AMERIKOS LIETUVIŲ ŽINIOS
MOTINĖLES DRAUGIJOS VAJUS

v Ačiū Dievui, lietuvių tau- ' 
įtos žmones turi didelių ga
bumų ir jų tarpe atsiranda 
nepaprastų talentų; jų tie ga
bumai dažnai žūna neišvys
tyti, nes dėl lėšų sto'kos negali 
eiti į mokslus. Motinėlės Drau 
gija tokiems asmenims teikia 
jpugalbą, bei stipendijas aukš
tiems mokslalms eiti. Lietu

s i ų  tauta Amerikoj ir pasau- 
j ant tiek atsižymės, ant 

įiek mūsų tauta bus išmoks-
Jinta. Tad lietuviai nesigailė
kite lėšų mokslams. Atskiros 
draugijos ir asmenys Motiriė.- 
lės Draugijai kasinėtų duoda 
W  $10.00 ir po $5.00.

Nario mokesčius ir aukas

prašome siųsti: Re v. N. Pa
kalnis 259 No. 5tb St., Broo- 
klvn, N. Y.

Vajų skelbiame iki vasario 
15 d. Nuoširdžiai, prašome 
(Lrb. Dvasiškuos, draugijų ir 
susipratusių - pasiturinčių 
lietuvių suteikti Motinėlės 
Draugijai visokeriopų pagal
bų. ir aukas.

Valdyba:
Kun. Dr. J. B. Končius,

pirm.
Kun. J. Balkūnas vicepirm.
Kun. N. Pakalnis, kasiu.
Kūjį. P. Le'kėšis, sek r.
Kun. A. Jurgutis, trust.
Kun. F. Juras, trust.

JANKĖS! NE SVEČIUOSE, 
BET DIRBTI SUNKU

B R ochester, N . Y . —  Prieš 
Kalėdų šventes mūsų .mieste 
lankėsi ir per visų savaitę mo
kyklos vaikučius mokino tau-

nės garbei, uioldnti Ameriko-į 
j e gimusių lietuvių priaugau- į 
čių jaunuomenę.

Mūsų brangios sesutės dir- 
b,a darbų tėvynės garbei su , 
tolau pasišventimu, kad nega
lima įkainuoti ir už tai josi 
vertos didžiausios paramos 
visoj išeivijoj tėvynainių, ku
rių gyslose teka lietuviškas

CICEROS ŽINIOS
lis Šv. Grigaliaus- 
Choro

Rengimo komisija nutarė 
surengti “ Cabaret Darice” 
Šv; Antano parapijos svetai
nėje, vasario 3 d.* 8:30 vai. 
vakare. Įžanga 35c. Del Reni 

i muzika, kuri bus visiems tin
kama. Jų tarpe yra ir daini
ninkų, >avo balsais pąlinks- 

i mins publikų vėliausiomis dai 
nomis. Tame baliuje bus ne- 

• išpasakvtų Įvairenybių, kad 
; sužavėjus publikų. Tikimės 
i visiems parodyti smagų laikų, j

Linksma būtų visiems pa-i 
j II . . . v. . •sidraugauti ir pasisvečiuoti.
J Kviečiame visus ciceriečiu's,
I chicagiečius ir kitų kolonijų 
žmones. Nesigailėsite atvvke
į šį balių. Komisija!

tinių šokių ir supažindino ,auJas*
Mūsų mieste yra daug ge-

Lie tuvių, Namų Savininkų 
I ir Politikų klubas metinį su
sirinkimų šaukia šiandie sau
sio 9 d., 8 vai. vakare. Lietu
vių Liuosybės svetainėj, 14th 
St. ir 49th Ct., Cicero, 111.

Šis susirinkimas labai sva
rbus. Atsilankys miesto val
dyba. Bus daug klausimų a- 
pie miesto pagerinimų ir daug 

to didelio | Tai gyvenimo reikalai, tai po-1 vis(/kiŲ raporty. Geo Pocius

Buvusi Eileen Herrick ir jos vyras George Lowther III, 
New York, dėl kurių vedybų protestavo jaunosios tėvai, pra
leidžia medaus mėnesį Nortli Conway, N. H. (Acme teleph.)

KAS GIRDĖT CHICAGOJE

^3 uos su Lietuvos menu sesutė 
riPranciškietė M. Kristina, ku

li  tiktai karui prasidėjus grį
žo iš Lietuvos. Teko su ja 
kalbėtis ir iš to gavau įspū
džio, kad negali Imti žmogaus 
pasaulyje, kuriam nebūtų 
brangį tėvų žemė. Kaip žino
me, sesuo Kristina yra Ame
rikoje gimusi ir augusi, apie 
Lietuvą žinojo tiktai iš rašto 

ji.r pati prisipažino, kad nuva

nos širdies moterų, kurios re
mia ir darbuojasi visuomenės 
labui atnešdamos daug garbės 
lietuvių tautai. Bet jos tuos 
savo kibius darbus apvaini
kuotų įsteigdamos seserų 
Prancišldečių rėmėjų skyrių, 
prie kurio galėtų prisidėti ir 
geraširdžiai vyrai. Mūsų mo
kykloje mokytojauja seserys 

i Pranciškietės. Jos nedirba už 
algų. Parama joms reikalin- :

paskaitos. Laukia jo netiktai t kad Vyturio plunksnos praži- 
tikrieji Lietuvos sūnūs ir dūk- ln ir plaukai pabaltėjo. Žinu- 
tervs išeiviai, bet ir suklaidin- čių ir  minčių yra, plunksna 
toji mūsų broliai Kokis tik-! tebėra gabi, bet laiko nėra. 
šias jų laukinio
mokslo vyro ir katalikų vado?I litika ir kitokį darbeliai ati- __ ____________
Gal bandys sukirsti jį argu-ima laikų pašvęsti spaudai.I Draugystė šv. Motinos Die- 
Djentais prieš tėvynę gal paai- Gerai žinau, kad iš priaugan-1 y0 ^ „ 1 ^ 5  laikg priešine- 
šypsoti iš tikrųjų laidų, o, čių jaunuolių daugelis turi ir
gal, atsiversti ir likti sūnūs j laiko ir gabumų ir labai lanks-

tinį susirinkimų sekmadienį,
I ------ - °-------’ ---------------- (gruodžio 31, 1939. Šv. Anta-

tikrosios savo motinos ir ue-| ėią. plunksną Jie galėtų pri- no ios „Mainė,’ Nu-
skaityti Lietuvą pamote, bet j sidėti prie šių žinelių skyriaus 
motina! Pro!. Pakštas tikiu j iš mūsų iuiesto. Pabandykite, 
neviena paklydėlį sugražins] jaunuoliai. Tegul atsiranda Į 
savo motinai Lietuvai, ati
trauks nuo Stalino. Nes “ ha 
tiuškos” garbiu tojams nebe

no parapijos svetainėj, 
tarta užprenumeruoti Draugų 
1940 metams.

ziavus viskas atrodė svetima. 
n • I ga,- o tų parama gali suteikti ,Bet pagyvenus, pažinus kilnių . 1 7.
kauniečio širdį, pamačius tas
samanotas bakūžės, kurios i 
dengia nuo audrų ii- vėjo kil-* Matome spaudoje, kad jau] 
nias širdis, kurios priespaudos | pralaužė žemę naujam akade-1

kiekvienas geros 
vis katalikas.

širdies ličiu-

laikais auklėjo -tautos vadus, 
kurie šiandien vadovauja lais
vai tčyynei; pažinus lietuvį, 
užsidegė toji karšta meilė, 

sukuria tiktai lietuvaitė, kad ir
Amerikoje gimus, gali atjau
sti. Apsakė, kaip nemalonu 
buvo išvažiuoti iš tėvų žemės, 
kaip dar norėjusi pabūti te-

► nai, pasimokyti daugiau ir 
tikrai pažinti Lietuvos menų 
ir pažangų. Bet, kaip karys 
turi klausyti savo vado įsakv- 
' to, taip ir ji turėjo ldausyti 
yresuiųjų įsakymo ir išvykti. 

Grįžo pasirengusi dirbti tėvyr-

mijos namui. Tam namui sta
tyti ir įrengti reikalingi ne 
karšti meilės žodžiai, bet šal
ti doleriai. Rodi este r iečiai su 
savo auksinės širdies klebonu 
priešakyje galėtų daug pagel
bėti ir sesutėms tų naštų pa
lengvinti.

Vasario 11 -diena
Vasario 1(1 d. lankysis pas 

mus garbingas svečias, dide
lis visuomenės veikėjas, kata
likų vadas ir Lietuvos Univer
siteto profesorius K. Pakštas 
Laukiame jo ir jo turiningos

Nutarta eit in corpore 
šv. Komunijos, Motinos Die
nų. Kviečiame iš anksto kad 
visos draugystėm dalyvautų 
sykiu su mumis.

ujo su nacizmu pasibučiavi- i kitę jaunuoliai. O tu, jaunas ^Tl,larta rengt vakarų para
mų. Taikos advokatūra pasi-! kunigėli Pranai, būk jų vadu, PG°S maudai, 
baigė Rusijos meškai užpuo- ir kvėpk jiems mintis.
lūs nekaltų aidnėlį — Suomi
ją. Idealo nebėra. Tarnauti 

negrįžti į 
1 Jetuvai, 

yra tikroji
motina? Motina davė gyvybę CLEVELAND O11IO — 
ir jai reikia pasiaukoti. Lietu-|pri(j. Nauju* gj.uod

žio 28 d., atsiskyrė su Šiuo 
pasauliu vienas seniausių lie
tuvių Lukošius Baltrukonis.

Velionis buvo 73 metų am
žiaus. . Clevelande išgyveno 53 
metus. Buvo 'vienas pirmuti-

Vyturys, Jr. Aš pagelbėsiu, 
kiek galėdamas. Senoji karta 
turi užleisti Vietų jaunajai.

liko argumentų. Kova prieš j Bet jaunoji karta turi pasi- 
nacizmų pasibaigė komuniz- mokinti iš senesniųjų. Bandy

nebėra, kam. Kodėl 
namus ir tarnauti 
gavo tėvynei, kuri

Mirė Vienas 
Seniausiu Lietuviu

TH IN G S  T H A T  N E V E R  HAPPEN

vio motina yra Lietuva. Va
sario 11 diena parodys daug, 
ir parapijos didžioji auditori
ja bus perpildyta. Bet nerei
kia bijotis ir visi tegul atsi
lanko. Žinau, kad bus garsia
kalbiai ir žemesnėje svetainė
je jeigu auditorijoje nebus vi
siems vietos. Tų dieną paau
kosime Lietuvai ir vilnie
čiams.

Prašau
Siu žinelių rašėjui dažnai 

tenka girdėti nemalonų klau
simą, ar tai nuo klebono, ar 
kitų laikraščio! skaitytojų, ku.- 
rie mėgsta matyli žinutes iš 
savo miesto: “ Kur dingo Vy
turys?”  Reikia prisipažinti,

nių lietuvių, kurie organizavo 
draugijas, įstaigas ir Šv. Ju r
gio parapijų.

Gyvendamas čia virš pusę 
,šimtmečio įsigijo daug drau
gų tarp savųjų ir kitataučių. 
Per tą lail <ą ne viena«m ištie-

ITS 0WN THATl 
JMllJONS P3EFER'

Now IT’S EASY Jo mote

Visi Ruošiasi 
Jubiliejui

WEST SIDE. — Sekma
dienį, sausio 14 d. kleb. kun. 

į M. Urbonavičius, MIC., 'mi
nės sidabrinį kunigystės jubi
liejų. Pilni dėkingumo už di
delius darbus, kuriuos, nuvei
kė parapijoj per trumpų, pa
lyginti, laikų čia klebonauda
mas kun. Urbonavičius, para- 
pijonai rengiasi “ in corpore” 
dalyvauti jubiliejinėse iškil
mėse: rytų, 11:30 iškilmingo- 
se Mišiose šv., o vakare (ly
giai 6 vai.) parapijos salėj 
dideliam bankiete, kuriam 
dalyvaus taip pat daug sve
čių ne lik iš Chicago, bet ir 
tolimesnių miestų. Bankiete 
.bus išpildyta graži progra- 
i ma. Tam rengiasi parapijos

'Sėkminga Marijonų 
iR ėm ejų  Pramogėlė 

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJA. — Praeitų sekrna- 

! dieni -parapijos salėj įvyko 
| vietos Tėvų Marijonų Rėmėjų 
(begalo graži kauliukais žai
dimo pramoga, Į kurių susi

slinko pilna didelė parapijos 
salė žmonių. Žaidimų gražiai 
vedė pinu. Pranciška Ivanau
skienė, jai gelbėjo Onutė Bu- 
kantaitė ir jos mainytė. O tų 
geraširdžių talkinini'kių — 

(jaunų mergaičių, buvo visa 
armija,

Bet, kas 'svarbiausią — tai 
gausiu,nes dovanų, kurių gau
ta iš geraširdžių biznierių ir 
šiaip geros valos prietelių, ir 
tokių geni ir .brangių. Tų. do
vanų daugybė, aiškiai įrodo.

,choras, mokykla, ‘moterų (Pa- 
• nevėžio) choras, viešnios dain. ( 
|K. Skelly ir kitos.

Kad užsitikrinus vietų sa
lėj bankiete, visiems pątaati- 
na bilietus įsigyti iš anksto.

R. K.

dalena Kakanauskienė, kasos 
globėjos — Marijona Lauri
naitienė, Ona Lekienėj mar
šalkos — Barbora Rimdzienė 
ir Kotrina Andrulaitienė. prie 
vėliavos — Ona Miliauskie
nė ir Anelė Stasiūnienė: Fe
deracijos atstovės — Ona An
tanaitienė ir Ona Daujotienė; 

P1 le * Labdarių atstovės — Agnieš
ka Rakauskienė ir Ona Bu
kauskienė;

kacl prie šios pramogos reng
tasi nuoširdžiai, daug įdėta 
brangaus laiko ir  darbo.

I pramogų buvo atsilanlcęs 
didž. gerb. klebonas, kun. Ig. 
Albavičius, kun. J. Dambrau
skas, M.I.C., ir šiaip svečių 
iš kitų kolonijų.

Šios pramogos rengimo ko
misija užsitarnauja nuošir- 
džiau’sios lietuviškos .padėkos, 
bet uar didesnė padėka pri
klauso gerb. klebonui kun. I. 
Albavičiui ir visiems malo
ninis prieteliamis, kurie savo 
skaitlingu atsilankymu ir do
vanomis taip gražiai parėmė, 
tų brangiųjų rengėjų darbuo
tę. Iš to, matosi, kad pramo
ga duos ir gražios naudos.. .

Gyvuokit, malonūs aštuo- 
niolikiečiai su savo genb. kle-

Komisija: P. Zakarienė, L. 
Kondrat, S. Kakanauskaitė ir 
O. Gudas.

1940 metų valdyba vienbal
siai nutarta ta pati: pirminin
kė — Magdalena Paseekienė, 
vice pirmininkė — Elena Pau 
zienė, raštininkė — Ona Gu
das, finansų raštininkė — Mi
kalina Kondjatas, kontrolės 
haštininkė — Stella Kaka
nauskaitė, iždininkė — Mag-

ne vienam 
nesigailcį^

sė pagalbos ranką 
parūpino daubų, 
gero žodžio ar patarime.

Pa1 ik o liūdinčius: žmonų, 
tris dukteris, du sūnus ir daug 
giminių.

Palaidotas iŠ šv. Jurgio 
bažnyčios, sausio 2 d. Kalva
rijos kapinėse. K.

URLS
with the

m  "UITMIATIC”

^TIAD£«*aK  FAT.NO. 2.134 J i J

SIMPLY...CurlAsYouComb
Here's Ihe losi word in eosy curling 
methods. Il's the new "Automatic” 
Rollocurl. with o  regulor comb at one 
end and a magic disappearing comb 
oi the other You simply curl as you 
comb . .  . with one end you comb, with 
the other you curl easily. ąuickly and 
with beauly shop perfec- On/y 
lion. On sale a i your local r  *
d e p artm en t, v a r ie ty  or
Chain store.
For aU Typas of CurUz Ringlets, ote»

25̂

Koresp. O. Gudas bonu kun. I. Albavičium prie
šakyje, te šių metų j.sų gra- 

Tikėjimas — tai gyvenimo žus darbai savo parapijai ir 
taisyklė, todėl su juo susipi-. kitiems įvairiems reikalams, 
na visi žmogaus gyveninio būna kuo
santykiai. M eškns Į

sėkmingiausiai.
J . K.

• w o  a

read how thousantis ftave bden afele to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT Medical Tasts Reveal WHY Famous Lydia L  Pinkham’s Vegetable Com- 
peund Has Bcen Helping Weak, Rundown, Nervous Women For Over Hali A Centnry!

I f  you  fecl t ire d  a u t ,  lim p , listless, 
m oody, d ep rcssed— i f  y o u r  nerves 
are  co n s ta n tly  on edge an d  y o u ’re 
loaing y o u r boy  friends to  m ore  a t- 
trac tiv e , p ep p y  w om en—SNAP OUT 
OF IT ! N o m an  likęs a  dū li, tired , 
e ran k y  w om au.

Ali you  m ay  need  is a  good.ręliable 
ton ic. I f  so  t r y  fam ous L y d ia  E . 

■ P in k b a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d . 
L et i t  s tim u la te  g as tric  -juiccs-to h d p  
digest an d  ass .m ila tc  jjįa re ?.-hole-

W h a t a  joy  to  g e t re lie f  from  a cough d u e  to  
a  cold. G et i t  w ith  S m ith  B ros. C ough D rops. 
B lack  o r  M eo tho l, 5f. B o th  taste  delicious.

Smith Bros. Cough Drcps are the 
cn!y drops
V itam in  Ą (C aro tenc) raises th e  r.esijm nce o f  

muėo.us m em branes o f  nosė an d  d in  pj 
coid i,nfc' tion$, » t ie o  laę l- c.f

som e food w hich  y o u r  b o d y  ųses 
d i r e c t t y  fo r e n srg y — to  help  build  
u p  m ore physical re s is tan c e  a n d  th u s  
help  ca lm  j i t t e r y  n e rv es , lessen fe- 
m ale fu n c tio n a l d is tress  an d  g ive you  
joy fu l b u b b lin g  en e rg y  t h a t  is re- 
flee ted  th n io u t  y o u r  w hole beiug.

O ver 1,000.000 w om en  h a v e  re- 
p o r te d  m a rv e lo u s  b e n e fits  from  
P in k h a m ’s C o m p o u n d .  R e s u l t s  
should  d e l i į th  t  y o u ! T elephonc y our 
d ru g g is t r ig h t now  for a  b o ttlc .

oBtainjcg 1HTAH1N A

DAROME

P A S K O L A S
ANT VISOKIŲ NAMŲ

Del ]>Ii'kiino — Pataisymo 
Mod rni'z.avimo

Ar Seno Mortgieio Atmokėjlmo
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI T K T  $ 5 ,0 0 0 . 
per Fed-ral Savinas and Loon Insiv-Auuee Oorp., Wnslilngton, D. O.

ST. ANTHONY’S
L1THUAN1AN PARIŠK

BUILDING & LOAN ASSOCIA TIO N
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412



6 D R  S t T 5 X S Antradienis, sausio 9 d., l94Qjįį

2 3 4 5  S o u th  K e d z ie  A v e n u e
C H I C A G O , I L L I N O I S

JACK BARRY’S ORKESTRĄ GROS ŠOKIUS

A

Koncertas Prasidės 5 vai., o šokiai 8 vai. vakaro EMILIJA MICKŪNAS
Jt

Kuomet Emilija Mickūnas 
pirmu kartu Cliicagoje da
vė koncertą, Chicagos laik
raščiai šiaip apie ją išsitarė:

“ It is easy to> believe re- 
ports of this young artist’s 
successes abroad... Of all her 
sisters of florid song heard 
here recently. she is by all 
odds the best in point of na 
turai vocal resource. Her 
taste, her feeling for the mo- 
vement and impulse of melo- 
dy, the warm, glowing timbre 
of her voice are assets that 
should be marketable evenin 
this moment cf depression.” 
(Chicago Herald and Exami- 
ner).

j the point where she cansing. 
i‘*Una voce poco fa”  from 
Ithe Barber of Seville and the 
j Bell Song from “ Lakine” 
iwith all their glitter of runs 
and flourishes. Other singers. 
have done these and will con- 
tinue to do them. Where Miss 

I Mickūnas excels is inasuper- 
| latively lovely ąuality of voice 
a ąuality with the spark- 

|ling bead of vitality  in it, 
that beautifies on its own 
beha’f every phrase th a t she 
sings. Pergolesi ’s • * Nina ’ '
for example becomes a ąuite 

! different wcrk when it  is 
Iprojected by her voice.” 
f Chicago Daily Tribūne).

-v'

Šv. Jurgio parap. Antifonalis Choras, po vadovyste komp. p. A. Pociaus, kuris1 išpildys 
žymią programo dalį.

•‘She is by all odds the best. Dabar ir vėl turėsime pro- 
coloratura soprano heard here gos pasiklausyti Emilijos 
in a number of seasons. Tech- Mickūnas dienraščio * ‘ Drau- 
nically she has developed to go”  metiniame koncerte.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti dien
raščio “Draugo” koncerte ir pasigrožėti lietu
višku grožiu bei menu.

RENGĖJAI

Tikiety kainos: 01.00 -  75c -  50c -  Šokiams 35c
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BRIGHTON P ARK. — girdėjęs, kad kuris nors kitas
Naujienų N. 279 lapkričio 28 laikraštis taip karingai ir 
d. 1939 to. septintame pusią- brutališkai užpultų agentus, 
pyje einasi išvedžiojimai ir 'kurio nors laikraščio kaip 
aprašymai laidotuvių A. Jo- 4‘Naujienos” kad užpuolė bro 
kanto, kuriose būk tai atsi- liukų savo kurstymais. Bro-. 
lankęs broliukas iš “ Draugo” liukas nieko neprasikalto ir 
pastogės ir nepaisydamas, kad nieko neužgavo tik pildė sa- 
šeimininkė užimta, metęs vo agentūros darbų, tadgi nie- 
4<T;’raugų” ir “ Laivų” jai antikas neturi jo įžeisti arba už- 

iikų ir šeimininkė būk tai'gauti kaip kad “ Naujienos” 
įgalėdama atsikratyti įky- norėtų. Man atrodo kad ži

bus broliuko tarė “ dont bot- tokis “ Naujienų” pasielgimas 
ljfir me”. Tadgi toliau “ Nau- yra labai negražus ir nepa- 
jienos” kursto ir ragina žmo- dorus. Vieton kad pamokyti 
nes pavartoti brutališkų jė- kų nors naudingo, raginti 
gų. Girdi “ Labai būtų gerai, prie muštynių ir užpuolimų 
kad tuos broliukus ir kito- tai jau ne laikraščio darbas
kius iš 44Draugo” pastogės ir dar viešai. Kiekvienas a-1 

centus ne žodžiais prašyti gentas nežiūrint kokios fir.-l 
ifdšalinti, bet tiesiog šluota mos jis nebūtų ar lamraščio Jaukęs §2

per nugarų užvažiuoti”. Tad turi teisę eiti į namus ir siū- photo)
gi štai prie ko “ Naujienos”] lyti savo bendrovės gėrybes. ________________________

Prie kurstymo prieš Nei “ Naujienos”, nei kas ki- sumuštas. Nes sako: “ Labai

R A D I O DAINUOS A. ZABUKIENĖ 
BRIGHTON PARK JAU
NUOLIAI. GRAŽI MUZIKA 
IR T. T.

Primintina radio klausyto
jam, kad šiandie, antradienį. 
7-tų Valandų vakare iš sto
ties WGES bus transliuojama 
reguliari antradienio progra
ma, leidžiama pastangom Pe- 
oples Furniture Company 
krautuvės. Šios dienos prog
rama susidės iš smagių ir į- 
domių numerių. Anelė Zabu- 
kienė ir Brighton Park Jau
nuolės padainuos daug sma
gių ir meliodiškų dainelių, be 
to, bus gražios muzikos, pa
tarimų, pranešimų ir kitokių 
įvairenybių naudingų ir sma
gių pasiklausyti. Taigi nepa
mirškite užsistatyti savo ra
dio minėtu laiku. Rap.

Senatorius Corter Glass, su
metu. (Acme tele-

LIETUVIŲ RADIO 
ŽVAIGŽDŽIŲ REVUE

Daugumas čikagiečių daly
vaus didžiuliame New City 
Furniture Mari radio štabo 
artis tų pirmame parengime, 
kurs įvyks sekmadienį, sau
sio 14 d., naujoje Dariaus- 
Girėno salėje. Tai bus gera 
proga visiems pamatyti tuos 
jaunuolius, kurie džiugino ra
dio klausytojus geromis pro
gramomis. Programa prasidės 
lygiai 4:30 va!, po pietų. Bū
tinai atvykite laiku, nes pro
grama bus labai įdomi. Iš
girsite gražių dainų, kurias 
išpildys rinktinis choras, ska
mbės muzika, juokai ir viso
kios linksmybės. Po visų .pa
silinksminimų seks šokiai prie 
geros radio orkestras; Įžanga 
tik viena kaina — 65c. Pasi- 
stengkite bilietus įsigyti iš
anksto, nes jie greit parsi-i Šakiečių klubo metinis su-

namuose, 5033 W. Roosevelt
| Rd. Cicero. Šis susirinkimas 
bus labai svarbus todėl pra- 

I šome visus narius ateiti. Taip- 
i gi mūsų klubo dviejų metų 
'sukakties balius įvyksta šeš
tadienį sausio 13 d., Lietuvių 
Demokratų salėje, 4808 W. 
16th St. prie Cicero Avė. Buy 
gardus alutis, sotūs užkan
džiai ir gera muzika su. dau
gybe visokių smagumų. Tat 
užprašome visus Šakiečius — 
mūsų prieteliųs ir rėmėjus at
silankyti ir kartu su mumis 
malonų laikų praleisti; P- J-

BRIDGEPOPT. — Dr-stes 
Palaimintos Lietuvos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 10 
d. 8 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Valdybai

SKAITYKITE “ DRAUGĄ”

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
iŠ angliško vertė 

Kuri. Ant. M. K am žiškis

Kai Mylėtinis užmiršo savo 
Mylimųjį, Meilė susirgo; ir 
pats Mylėtinis susirgo kai jis 
pasidavė perdideliam mąsty
mui, ir jo Mylimasis davė 
jam ištyrimus, išsiilgimus ir 
liūdesius.

Kas save aukština bus 
pažemintas (Luk. XVLII).

URBA
Gėlės M ylintiem s,. I 
Vestuvėms, Bankie- 
tains, Laidotuvėms 
ir Puošim ams.

G Ė L IN IN K A S
4180 ARCHER AVENUE

Phone LAFayette 5800

tuos kurie ue taip mano kaip' 
jie norėtų. Kursto mušti bro
liukus, kurie platina katali
kiškų laikraštį. Nurodo įran
kį, kokis turi būti pavartotas

tas jam ne tik negali uždrau- būtų gerai... 
sti, bet tuo labiau neturi tei
sės .piudinti žmogaus kad a- 
gentų 'ūiuštų su šluota kaip 
1 ‘Naujienos” mokina. “ Kau

duos. Visi dalyvaus šiame pa
rengime, dalyvauk ir tamsta.

oirinkimas įvyksta sausio 10 
d., S vai. vakare, Antanaičių

tose muštynėse. Ir už kų, o j ienos’ priėjo prie aukščiau 
gi už tų kam agentauji “ Drau šio laipsnio neapykantos prie 
gui” arba kam iš “ Draugo” broliukų, kad skaitys blogu i 
pastogės. Nesu nei skaitęs nei dalyku, jei broliukas .±ebus |

a n o u s E  febu 
IS P A R

%

Sutaupymai iki 50 nuošimčių Kainos.
Nauji,' gražūs, Midget pianai, verti7 -$200:00 už . . . . .

$ 9 8 .0 0
Geri vartoti pianai už . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 9 . 0 0
10 tūbų Victor, Sparton, Zenith Radio Kombinacijos po

$ 3 4 .5 0
11 ir 10 tūbų Radios — PHILCO, VICTOR ir lutų iš- 
dirbysčių gražiausiuose kabinetuose po $ 1 9 .5 0  
Mažosios radijos General, Television, 6 tūbų po . . . . . .

$ 5 .9 5
Oil Burners, 4 kambariams po .. $ 2 9 .5 0
Hot Blast Šildomi Pečiai, didelės mieros, verti $30.00,
p° ............................  $ 1 2 .5 0
Gasui ir anglims Bungalow pečiai po • • $ 2 9 .5 0  
Didelės naujos keturkampės skalbiamos mašinos po

$ 3 7 .5 0

Panašūs dalykai kaip kūrs- 
tymai, muštynės ir tam pana
šūs yra nagrinėjami teismų 
rūmuose. Tadgi ir šitas aiš- 

v | kus kurstymas ‘ 4 Naujienų ’ ’ 
kėsintis ant broliuko gyvas
ties turėtų būti nagrinėjamas 
teismo rūmuose. Ir ten turė- 
tų būti išspręsta ar “ Naujie
nos” turi teisę kurstyti žmo
nes prieš kieno nors sveika
tų ir gyvastį. Girdi, neturi 
jie kišti savo snapo kur jų 
nieks neprašo. O gi 4‘Naujie
nų” agentas ar nekiša savo 
snapo ten, kur jo neprašo? Ar 
jie tik su užkvietiniais kiša 
savo snapų agentūros ir ki
tais savo biznio reikalais? O 
anaiptol, kiša savo snapų ne 
tik. pas savo laikraščio min
ties parapijomis, bet atlanko 
ii- kitokių nusistatymų visuo
menės sluoksnius. Tai kų su 
jais daryti? Ar “ Naujienos” 
patars ir jidms užvažiuoti su 
šluota, nes ir jų snapas ki
šamas ten kur jų neprašo. 

[Taipgi ir broliukas nekvietė 
kurstytojo iš ‘ ‘ Naujienų ’
kad ragintų žmones per spau
dų kėsintis ant jo sveikatos 
ii’ gyvasties, bet vistiek ir ne
prašomas įkišo savo kųringų 
snapų ten kur jo neprašė. Tai 
reiškia jo .paties žodžiais kad 
neprašomam pritinka jo pa
ties patarimas, kad broliukas 
jam: “ tiesiog šluota per nu
garų užvažiuoti)” .

Namiškis E

DON’TBEGREY
toterste grey hak. Orcy bafr 

m t a  yoa look old &nd f eel 
Ifry tbe ’Moderu* M ethod far Cc4« 
c d n (  H atr .  . .  C L A IR O L . Yču*® 
eppredara q okk t plaaaant t r e o
tn ent. N o  b le a c h in g  r e ą o lr td  ta  
• o f t e a  tfae h a ir  w.han you  oaa 
C L A IR O L . T oaH  Ieva tha reauSti 
e o  your hair —  beantiful, natūrai* 
looktnf color that defiea deteetk m  
ta a  y o m a t f  a s ju o  ’eou ld  Bka ! •  
b *  8aa yoar hairdreaaer taday «  
a n d  <hb conpon N 0 W »

A b ž m f y  —  ir f t l

C1MR01
* & .  por&et aaaoMoMlaa riek tm  

•M 9  sa< < U f t .  color tb u  can*t ha

Baltos Kėdės po 0 0  centus.
Apmuštos Kėdės, vertos $4.00 po $ 1 .9 5  
2 šmotų Parlor Setai po $ 2 4 .5 0 -

3417 So. H alsted  Street

rh
BERNICE TALALLS 

VANAGAS
M irė  Sausio  G, 1940 m ., 1:30 
vai. ry te , s u la u k u s  26 m e tų  
am žiaus.

.Gimė B ro o k ly n , N. Y.
Chicagoj išgyveno 19 m e tų
P a lik o  d id e liam e  n u liū d im e  

m o tin ų  O ną, tė v ų  T am ošių , 
b ro lj S tan islovų , švogerį J o n ą  
S k irn ic k  i r  jo  s ū n ų  T eodo re  
i r  d a u g  k itų  g im in ių .

K ū n a s  p aša rv o ta s  nam u o se  
326 W . 106 St., KoselsLnde.

L a id o tu v ė s  jvyks  T re č iad ie 
n i, Sausio  10 d. iš  n a m u  8:30 
vai. ry to  b us  a t ly d ė ta  į V isų  
š v en tų  p ar. bažnyčią, k u rio je  
jvyks gedulingos p am a ld o s  už 
velionės s ie lą . P o  p am a ld ų  b u s  
n u ly d ė ta  i šv . K az im iero  k a 
p ines.

N u o šird ž ia i k v ie č iam e v isus 
g im ines, d rau g u s-g o s  Ir pažys- 
ta m u s-m u a  d a ly v au ti š iose la i
do tuvėse .

N u liū d ę  M otina , T ėvas, B ro 
l i s  i r  švogeris .

L a id o tu v ių  D ire k to r iu s  L a -  
cliaw icz i r  S ūnai, T el. CA Nal 
2515.

A. I A.
STANISLOVAS KUNDROTAS

Mirė sausio 5 d., 1940 m., 1:00 valandą po-pietų, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Grinkiškiu parapi
joje, Vaitekūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną, po tėvais Aneher, 

2 brolius:-Vladislovą ir jo žmoną Aleksandrą ir sūnų Edwar- 
dą ir Bronislovą, 2 pusbrolius: Juozapą Kondrotą ir jo šeimą 
ir Antaną Kondrotą ir jo šeimą ir  taipgi Kleivų šeimą.

Lietuvoje paliko du brolius: Vincentą ir  Kastantą ir  jų 
šeimas ir seserį Adolfiną ir švogerį Masalskį ir jų šeimą ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4157 S. Kedzie Avė., tel. LAF. 2742. Lai
dotuvės į\ylis antrad., sausio 9, 1940. Iš namų 8:30 valan
dą ryto bus atlydėtas į Švento Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Ulotcris, įbroliai, Pusbroliai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis tel. YARds 1741.

•A & Y . IB D . L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I  

K E L N E R —  P R U Z I N 
tter ia iu lM  F a t e r u v lm u  —  M otazla p a tarn au ji 

P h oae 9000 620 W. 1 6 t i  A va.

£iiiiiniitHiMiiininmmiimmniiuuiifimummmiiiniinumtaiun»»»i|inmuuia

SKOLINAU! PINIGUS
ANT 1 -M p  MORGIČIĮJ

E Kiekvienos ypatus padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per E 
s  Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United States = 
E Goversment priežiūra.

Mokame Už
Padėtus Pinigus ^ ^ 2  '&

Oriso vaL: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai vak. Pirmadieniais, Ket- E 
virtadieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vai. vakare. s
6816 S. W estem  Avė. Phone G RO . 0306 |)

JOHN PAKEL, Pres.

CHICAGO SAVINGS &  LOAN ASSOGIATION I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!?

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCESS^
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSED Y K A I

“ Dieve ir Žmogau, kurs 
gimei iš Mūsų' Panelės panys- 
tos! Padaryk kad dejavimai 
užgimtų mano širdyje, ir a- 
šaros mano akyse, kad aš tei
sumai melsčiaus” .

K rū tin ė s  slogos, k u rio s  ga li išs i
vysty ti į ne la im ę , p a p ra s ta i  p a - 
iengvieja p a v a rto ju s  ram in an č ią , 
š ild a n č ią  M ustcro lc . M ustcro lc  n ė 
r a  t ik ta i  m oste . J in a i  y ra  “O oun- 
te r- ir r ila a it .”  M ilijonai y r a  v a r to 
ję  j ą  p e r 25 m . D a k ta ra i rek o m en 
d u o ja . G a lim a  MauLi aplietose.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
0 S S 1 A U S IA  ra D ID Ž IA U S IA  laidojimo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
___________Tek LAFAYETTE 0727________

1A V  A T koplyčios visose 
L-' • •  *  Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10.06 valandą, iš WHEP stoties (1480.)

Su Povilą ftaltlmleru.

Antlioiiy B. Petkas

L a M c z  ir Sanai
J. Linlevičins
S. P. Mažeika
Aatanas M. Phillips
1 .1  Zola
AlbertV. Petkas
P. J.

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve. 
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Anrradlenis, suosto 9 a.,

P A D Ė K A
Tėvu Marijonų Chicagcs Rėmėjų Draugijos apskritis nuo

širdžiai dėkoja visiems, kurie malonėjo atsilankyti į  Tėvo 
Misijonieriaus Jono J. Jakaičio išleistuves, sekmadienį, sau
sio 7-tą dieną: J. Mal. Pralotui M. K rusui. gerb. kun. Ig. 
Albavičiui, kompozitoriui Antanui Pociui, solistėms: Onai 
Juozaitienei, Irenai Aitutytei, muzikui Kaštui Saboniui ir 
jojo akompanistui muzikui Juozui Sauriui.

Laidotuvių direktoriui Antanui Phillips, 3307 Lituanica 
Avė., už aukavimą gėlių, kurios puošė estradą ir stalą.

Taipgi nuoširdžiausiai dėkojame visiems misijų darbų my
lėtojams, kurie neatbodami nepalankaus oro ir nepagailė
dami savo brangaus laiko mus taip gausiai ir maloniai pa
rėmė.

Visoms šeimininkėms, patarnautojoms ir darbininkams, ku
rie taip linksmai ir nuoširdžiai ėjo savo pareigas.

Su gilia pagarba,
KUN. J. A. DAMBRAUSKAS, M.I.C.,

Tėvų Marijonų Rėmėjų dvasios vadas
ANTANAS BACEVIČIUS, pirmininkas 
JONAS KULIKAUSKAS, sekretorius

C H I C A G O J  IR  
A P Y L I N K Ė J

šv . Vardo katedroj 
užvakar pamaldose dalyvavo 
virš 2,000 žmonių, kurie atsto
vavo apie 200,000 Šv. Vardo 
draugijos narių Chicagoje. Šiomis dienomis Chicagoj rasta dėžėj nužudytos moters la

vonas. Tai 63 ‘metų Nellie Sharp. (Acme telepboto)

DARBO KOVOS SIEKIA 
ŽMOGŽUDYSČiy
Sunkiai sužalotas mėsininko 
padėjėjas.

Neseniai rasta nužudytas 
garažiaus. savinirikas Mari
ntis Jlvid. Šiomis dienomis 
sunkiai sužalotas 51 metų 
mėsininko- (buteher) padėję-* 
jas Louiš Mikolajczyk. Jis
buvęs per ištisus metus uni
jos agentų terorizuojamas. Jo 
pasakojimu, unijos agentai 
atsisakę surasti jam uarbo ir 
jam pačiam susiradus koki 
darbeli, ji nuolatinai perse
kiodavę. Mikolajczy.k turi še
šis vaikus.

Užvakar 20,000 
ar daugiau chicagiečią šventė' 
Kalėdų šventes. Mat, tuo lai
ku pripuola Ortodoksų Ka
lėdos.

šeštadienį
uždaroma senienų paroda, ku
ri dabar vyksta Marškai 1 
Field & Co. Paroda sudaly
ta iš Wm. R. Hearst rinkinio. 
Per paskutiniąsias savaites 
parodą aplankė tūkstančiai 
žmonių.

Vakar per
| demokratų ruošiamas Jackso- 
no pietus, kuriems asmeniui 
kainavo $25.00, vieton gubcr- 

| natoriaus H. Horner kalbėjo 
senatorius Slattery.

| LIGONIAI ŠV. KRYŽIAUS 

LIGONINĖJ

C0IINTY TAKSU SU
RINKTA $6 ,000,000  
DAUGIAU

Už 1939 metus Cook Coun- 
ty taksų surinkta $6,000,000 
daugiau, negu seniau. Išrišo 
taksų surinkta $163,545,397. 
Nesurinkta liko 20 nuošimčių.

3 plėšikai
atėmė iš Mr. ir Mrs. AVilbur 
Kirk brangenybių $4,200 ver
tės. Apiplėšimas įvyko prie jų 
pačių narnų, 7343 Merrill Avė.

12,000 Illnois
gyventojų, kurių daugumas 
gyvena Chicagoj, nuo vasario 
1 dienos pradės gauti federa- 
lius pensijų čekius.

Chicaga išpildė

armijos kvotą. Iš Cbieagos į 
Amerikos armiją įstojo 4,714 
vyrų.

Baniulienė, Anastazija. — 
Šv. Jurgio parap.

Gulbinienė, Nellie —- šv.
Jurgio parap.

Sadauskaitė, Agota — Šv.
Jurgio parap.

Tamošaitis,. jA.domas — Šv.
Jurgio parap.

Buzienė, Josephine —- Šv.
Jurgio parap.

Gronskienė; Tekle — Šv.
Petro ir Povilo parap. 

Jurkshenas, John — Švč.
Panelės .Gimimo parap. 

Rugienis, Antanas — Švc.

GAISRE ŽUVO 26  
SUNKVEŽIMIAI
Sužeistas gaisrininkas.

Vakar Haivtborne Dairy 
garažiuj, Highland Park, kilo 
gaisras, kuriame sudegė 26 
sunkvežimai.

Gaisrą begesinant sužeistas 
vienas gaisrininkas Ray Bod- 
ker. Jo žaizdos nepavojingos.

V I S S N I E G T I  |
Gal ir kiek pavėluotai, po 

didelių šalčių, Chicaga pasi
puošė baltai. Galima, jog snie
gas ilgiau pasiliks.

Sniego iškrito virš 3 colių, i

VIETOJ ŽIBALO ELEKTRA 
j Marijampolė. — Daugelis 
Marijampolės apylinkės ūki
ninkų, negaudami pirkti pa
kankamą kiekį žibalo, savo 
namuose stato vėjo dinamas, 
iš kurių gauta energiją sunau
dojama žibinimui ar radio 
imtuvui. Pareikalavimas vėjo j 
dinamų Marijampolėje yra 
gana didelis.

Ieškoma dar 2 aukų.

Mikolajczyk pasakojimu 
agentai prieš 3 savaites su
mušė prie 27tb St. ir Millard 
Avė. vieną ne unijos darbi
ninką. Ir  prieš metus agentai

sšSoitdnnfsa
For quick relief Irom i tehing o f cczcma, pimples, 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troublcs, ūse \vorld-famous, 
cooling, antiseptie, liquid D .D.D.Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ąuickly stops intense itehing. 35c iriai bottle 
proves i t ,  o ry o u r  m oney back . Ask your 
druggist today for D. D. D. P R E S C R IP T IO N .

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, K rikštynom  ir K ito
kiem  B ankletam  Suteikiam  P a 

tarnavim ą.
L inksm as P atarnav im as Visiem*

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

Tel. Victory 9670

Panelės Gimimo parap.
I rba, Juozas — Nekalto

Prasidėjimo parap.
Navickas, Bruno — Šv. An

tano parap.
■ Paukštienė, Morta — Šv. 

| Kryžiaus parap.

N E U R IT IS^
RheumatismX«
To relieve torturing pain of R h eu matiem, 
Neuritis, Neuralgia. or Lumbago in a  few 
minutes, gct NURITO, tlie aplendid formula. 
used by thousauds. Dependable—no opiatcs. 
Docs tlie work ąuickly. Muot relieve cruel 
pain, to ’your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist today for NURITO ou this guarantoe.

“Draugo” Metinis 
KONCERTAS 

-  įvyks -
Sausio-Jau. 21, 1949 

Chicago Sokol Saleje 
2345 S. Kedzie Avė. 

Chicago

'sumušę vieną darbininką 
taip  skaudžiai, jog jis atsidū
ręs ligoninėj.

Mikolajczykas sumuštas 
John Mateuseks mėsinėj, 
37 JO W. 26th. St. Tenai M y-1 
kolajezykas kartkartėmis Į 
dribdavęs už maistą. Unijos’, 
agentai grąsinę Matuesekui 
streikui.

• Agentams $.10.00.

Prieš du metus Mikollajczy- 
kas neteko darbo, nes jo darb- 
davis išėjo iš biznio. J is  uni-

Švediškas Kūno 
Masažas

Vienas $1.25, arba 9 už $10 į

Thermic Macbineless Per
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir  aukščiau, kiti $2.50 

ir  aukščiau.
— o —

Šilto Aliejaus Treafcmentas 
Pleiskanoms.

— o —
Sausi plaukai pataisomi 
kitam permanent $1.00

BERNICE'S BE AUT Y 
S H O P

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

16 m etų  patyrim o.

jai priklausęs per 10 metąJJ 
Netekus darbo jį atleidę nuo 
unijos mokesčio, bet vėliau 
pareikalavo $10. užsilikusio 
mokesnio, nes kitaip jis ne
galėsiąs gauti darbo. Bet kai 
jis pasiūlęs užsimokėti — jį 
išriję laukan. ▼

Jo pasakojimu agentai g a u ^  
ną $10 už kiekvieną, naują 
narį todėl ir nesirūpina se
naisiais nariais.

SKELBKITES “ DRAUGE”

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . .

CHEESE SPREADS
9  Ju s t bring ou t Severai vari- 
eties o f K raf t  Cbeese Spreads 
and crackers . . . and company 
refresbments are all ready! 
These Spreads are grand for 
6andwiches, ap petizers and  
salads, too. Notice tb e  sm art 
nevy circle-dot design on tbe 
Svvankysvyig glassea K r a f t  
Spreads come in.

Listen to and Advertise oaer

PfiUUfflEGH’S YUGOSLAVRADffl 
F a lk  Son gs an d  M u m  
T’am&trrifza O rch estra  

Marioa WWAE, Every Svad&y 1 to® SA 
5S6 S. (Hari St., Chicago —  Har. SUOS

Startard CM)

“Draugo” Spaustais Masini Froidas
Kadangi su Naujais 1940 Metais “ Draugas” išeina kasdien 

padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. i

“ Draugo”  Bendrovės, direktoriai nutarė steigti “ DRAU- : 
GO” SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ.

Aukotojai, kurie “ Draugo” Spaustuves Mašinų Fondui į- ' 
neš $100.00 bus įrašomi į “ DRAUGO1” BENDROVĖS GAR
BĖS NARIUS,- b) gaus mūsų dienraštį “ Draugą”  iki mir- | 
ties dovanai.

•“Draugo” Labor Day (Rugsėjo 2J Piknike bus duodama 
1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimui. Šio pikniko 
pelnas skiriamas “ Draugo” Spaustuvės Mašinų Fondui.

“ Draugo” darbininkams atimama teisė laimėti šią De Sotc 
automobiliaus dovaną.

Visus kviečiame prie šio “ Draugo” Spaustuvės Mašiną 
Fondo prisidėti pagal išgalės.

KUN. J. MAČIULIONIS, M. I. C.,
“ Draugo” Administratorius

SS
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.c

Vic Juknis, sav.

2 3 3 5  S o u t h  V V estern  A v e n u e  
TELEFONAS CANAL 3764 

------ą -------------

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos.

TURTAS V IR Š ------------- #4,000,000.00
ATSARGOS KAPITALAS -  275,000.00

Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATIOH 

OP CHICAGO 
JUSTIN MAOKIEWIOH, Pree.

VAL.: 0 ik i 5 p. (p. Trečia d.: 9 ik i 12:00 p. šeštad.: 9 ik i 8;00 v. v.

Chartercd by U. S. Government 
SAVINGS FED ERA LLY  

INSURED  
•

4192 ARCHER AVENUE

švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLEP IN  BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą 

TIK $1.00 PTOl P n 
4-5 Kvortos?. DU

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 

15c. DRINKSAS ‘

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Bonlevard 0014.

C L A S S IF IE D

P a sto v u m a s --
Tę liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas.

Ši bendrove, kaip. mošų tauta, yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
•saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

jstgykite namą per  mūsų lengvo 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

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

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

ik i $5,000.00 Federalinejc Įstaigoje.

BE

REIKALINGA
Likerio  pardav ė jų  su  South  Side 
tavernų  pažintim . D idelė ir  žinom a 
urm o sankrova. T iesioginis popu
liarių  garsin am ų  rūšių  p la tin im as. • 
T aipgi rink tin ių , p rivačių  an tsp au d ų  
(labels) ir  žym iausių rūšių . A lga ir  
kom isas.

K LA U SY K IM E  
Šaltimiero RYTMETINI!)
LIETUVIŠKŲ RADIO

Iš STOTIESPROGRAMŲ 1480 KO.
10:00 VAL. RYTO

I

W.H.I.P.

KONTRAKTORIUS 
NAM Ų STATYM O 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

S tatau  visokios rųsi-'s naujus n a 
m us a n t  lengvų m ėnesinių Išmo
kėjim ų. D arau  visokį taisym o d a r
bą be jokio casli {mokėjimo, am 
lengvų m ėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu gcrlausf a tlygin im ą i?
P ire Insurance K om panijų dėl ta i
symo apdegusių nam ų). D araa 
paskolas a n t  -naujų ir  senų nam ų. 
an t lengvų m ėnesinių išm okėjim ų 
nuo 5 iki 20 m etų. R e ika le  k r  ip- 
Idtčs p rie :

J O H N  P A  K  E  L  
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

B a rs k is  F u r n itu r e  H ouse, Ine.
“THE HOME OP PUTE PURNITURE” SINOH 1*04

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

A tsišaukite  P irm ad ieny j i r  A n tra- 
dienyj nuo 9 vai. ryto ik i 1 vai. p. p. 
CAP1TOL W 1KE & LIQ U O R CO.

161S M ilw aukee Avė.
R E IK A LIN G A  DA RBIN IN K A S

R eika lingas p a ty ręs jau tienos p jo
vėjas (ben t splitter). G era a lg a  »»■»- 
stovus d arb as gerai pa ty rusiam  i 
gui. A tsišauk ite  la išku : “Dronig 
2334 Soutli O akley Avė., B o s 9 
Clūcago, niiiaois.

. R E IK A LIN G A  VARGONININKA S 
R eikalingas pastovus v argon in inkas, 
m okantis savo a m a tą ; g e ra s  katalJaT

i kas, m okan tis vesti chorą, ruošti 
kada, n ek ad a  v ak arė liu s. V ieta  g ra 
ži, a lg a  geram  žm ogui v idu tinė  pa-

; lei vargonininko veik lą . K reipk itės 
laišku  į “Drangą”. 2334 S. Oakley

PA RD A V IM U I NAMAS 
P arsid u o d a  nam as, a rb a  galim a iš
m ainyti 2-fIety n a m ą  su garadžium

I a n t p riv a tau s nam o. K re ip k itės  ad re
su: 3943 W est Jack so n  Blvd., tele- 
fonas Nevadn 8039.

RENDON E L IJA S  
R endon 6 k am g arių  fle tas, nauja] 
išdekoruo tas; a n tra s  au k štas . Atšl- 
šauk ite  4223 P rinccton  Avenue.

PA R D A V IM U I NAMAS I R  BT7.NT9
J  P ardav im ui p ilna i {rengta groser- 

n ė : m edinis nam as. A tsišauk ite! 
4225 Princeton Avenne.

0 PAIEŠKOJUMAS IŠ ARGENTINOS "
|  K azim ieras D eveikis, gyvenan tis P ie-

I  tų  A m erikos respub liko je  A rgentl- I  noje. m ieste B uenos A ires, paieško H savo a rtv m ų  gim inaičių  PRANO
■  D E V EIK IO  ir  ONOS D EV EIK Y TfiS-
■  PU M PU TIEN ĖS (7 ) .  k u rie  gyvena
I Chicagos m ieste. Ju o d u  abudu  yraH prašom i užeiti } d ienraščio  D RA U G O 'I spaustuvę, 2334 So. O akley Avenue,H atsiim ti juodviem  kunigo Jak a ič io  13 I  A rgentinos parvežtą jį siun tin i. ■ .'įM'

PARDAVEUUr NAMAS
I  6 k am b arių  m edinis namas, kar-I Štu vandeniu  apšildom as: a n t  dvie-
■  jų  lo tų . 2 k a rų  garadžius, 11121II So. A lbany Avė. A tsišauk ite : Bever*

1 ly  4883. B argenas.


