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TRUMPAI 
Rašo J . Pilipauskas KOL KAS MAŽA VILTIES SIEKTI TAJKOS 

Mirė Wm. E. Borah. 
Su jo mirtinu baigėsi viena j 

ilgiausių ir puikiausiu karje-i 
rų Amerikos politikoj. Sena
torius Borah nuo pat savo 
politinės karjeros pradžios 
buvo aiškus didžiųjų trustų 
priešas ir garsus gynėjas ne
priklausomos Jungtinių Vals
tybių linkmės tarptautinėj po 
litikoj. 

Senate Borah buvo nuo 19-
07 metų. 

TAIP PAREIŠKIA ŠV. 
TĖVAS PIJUS XII LAIŠKE 
PREZ. ROOSEVELTUI 

Bet už taiką darbavimasis 
yra svarbus reikalas 

Atgavus Vilnių, Lietuva su 
sirnpino vietinių gyventojų 
medžiaginės ir kultūrinas ge
rovės kėlimu. 

Šiuo laiku Vilniuje vėl ati
darytas j au nuo seno garsus 
Vilniaus universitetas. Davės 
Lietuvai daug žymių mo
kslo vyrų, kurie ir pačia, Lie
tuva prikėlė ir iŠ vergijos iš
laisvino. 

WASJIINGTON, saus. 21. Į giniu bendram darbavimosi 
— Popiežius Pijus X I I laiš-1 pasauliui grąžinti taiką) 
ku pranešė prezidentui Roo-| 

Naujai at idaryto univer
siteto rektorium paskirtas 
Mykolas Biržiška, Tai plačios 
erudicijos, didžios toleranci
jos ir gilaus administracinio 
supratimo vyras. 

Ši žinia nuskambėjo ne tik 
per visą Lietuvą, bet mielai 

seveltui, kad šiandien siekti 
pasauliui ta.kas yra mažai 
galimumo, nes visur susidu
riama su atkakliomis kliūti
mis, kurios kasdien didėja ir 
kurių greitas įveikimas neį
manomai. 

Popiežius atsišaukia į tai
kos bičiulius pažymėdamas, 
kad karų nutraukimas nenu
matomas, kaip ilgai kariau
jančių pusių pajėgos nebus 
savo esmėje pakeistos. 

Bet darbuotis už karų nu
traukimų ir siekti taikos yra 
gyvas reikalais ir tas galų ga
le bus atsiekta, pareiškia po
piežius laiške prezidentui. 

Popiežiaus laišką, preziden
tui įteikė apaštališkas dele
gatas J . A. Valstybėms, J E . 
arkivyskupas Cicognani. Šis 

Šventasis Tėvas didžiai į-
vertina prezidento Roosevelto 
pastangas grąžinti taika ir 
gelbėti nuo karo nukentėju
siuosius. 

Tas yra pavyzdingas nau
jojo ir senojo pasaulių broliš
ko ir nuoširdaus solidarumo 
aktas gintis nuo šiunpaus ag
resyvumo ir nuodingų bedie- j p j r m ą k a r t ą j 2 2 metus Mississippi upėje ties Memphis miestu pradėjo pliuduruoti le-
viškų ir antikrikščioniškų ten-, dai temperatūrai nupuolus iki 3 laipsnių žemiau O. Ir pietinių valstybių žmonės pergy-
dencijų, kuo siekiama išdžio-jvena nepaprastą šaltį. (Aeme telepboto) 
vinti šaltinį, iš kurio civili-

nuteikė ir viso pasaulio lie-
tuvius. Tikime, jog Biržiškos , a i * k a s *** ******** i V*' 
v e* la t i uis .V U nituife, u» i*gmi <*• 
tas tik gražios ateities susi
lauks. 

Šiandie labai daug kalba
ma ir rašoma apie nesubalan 
suotą Amerikos biudžetą, a-
pie vidaus skolas . Įdomu, 
kiek valstybė yra neturtin
gesnė, jei ji sau pačiai dau
giau a r mažiau skolinga? 

zidento Roosevelto pasiųstą 
faišką popiežiui gruodžio 23 
d. Prezidentas tiio savo laiš
ku pranešė popiežiui, kad jis 
Vatikanan siunčia savo perso 
nalų atstovą, kurs bus jun-

zacija iškilusi ir sau stipru
mą semia, pareiškia Jo Šven
tenybė. 

Popiežius nurodo, kad tai
kos bičiuliai turi pirmiausia 
susipažinti su visomis taikai 
grąžinti kliūtimis. Tas bus 
lengviau prieš jas kovoti i r 
jas nugalėti. 

Patsai Jo Šventenybė pasi
sako, kad iš pat pirmųjų sa-
Vo popiežiavimo dienų visas 
pastangas paaukojo taikos 
grąžinimui. I r toliau sieks to 
tikslo, geros valios žmonėms 
padedant. 

Kalbant apie originalumą, 
nežinia, kurte originališkesnis 
a r " J a u n i m a s " ar " D r a u 
g a s - . Jauniesiems skiriamas k u r s 3 3 m e t u g b e p e r t r a u k ( y . 

Drauge' , berods, at i,ninmtaik i ^ m n v n w daug 

VISA ŠALIS APGAILI 
MIRUSĮ SEN. 

WASHINGTON, saus. 21. 
— Visa šalis didžiai apgai 
Ii ir pagerbia mirusį federa 
linį senatorių W. S. Borahą, 

v 
u z sirado daug ankščiau 

" J a u n i m ą " ir pavadintas 
" J a u n i m o " jau tada, kai 
*' J a u n i m o ' * redaktoriai dar 
gal nė nesvajojo apie laikraš
čio leidimą. 

Pradėjus vėl " D r a u g e " 
jaunųjų skyrių j is i r pavadin 
tas senuoju vardu *'Jauni
m a s . " Tad kas iš ko skolino 

1 — nežinia. 

Je i pilnai tikėti ateinančio
mis žiniomis, Rusijos-Suomi-
jos karas Rusijai tapo di
džiausiu nepasisekimu. Tiesa, 
ne visomis žiniomis galima ti 
keti, tačiau viena tikra, jog 
Suomijoj Sovietų Rusija su
silaukė daug didesnio pasi
priešinimo, negu tikėjosi. 

kongrese ištarnavo ir 
nusipelnė savo šaliai. 

Mirusiojo pagarbai sureng
tos valstvbinės laidotuvės, 

w 

kurios įvyks rytoj, pirmadie
nį, .pusiaudieniu. 

Mirusiojo kūnas bus išsta
tytas senato rūmuose ir įvyks 
pamaldos. Dalyvaus preziden
tas Rooseveltas su savo kabi
neto nariais, senatoriai, vy
riausiojo teismo teisėjai, kon
greso žemesniųjų rūmų ats-
stovai, diplomatai ir ki t i žy
mieji valdininkai. 

Popiet mirusiojo kūnas bus 
traukiniu išvežtas į Boise, I-
daho, kur ta ip pa t įvyks vai-> 
stybinės laidojimo iškilmės. 

LONDONAS. — Šiaurinėj 
jūroj nuo minos, ar nuo tor
pedos pa'skendo britų naikin
tuvas Grenville. 81 jūrinin
kas žuvo. 

VATIKANO METRAŠTY 
ĮDĖTAS U.S. ATSTOVAS 

VATIKANAS, saus. 20. — 
Išleistam Vatikano 1940 metų 
metrašty tarp kitų Įdėtas i r 
J . A. Valstybių prez. Roose
velto personalus atstovas Va
tikanui Myron C. Taylor. 

Tayloro pavardė pažymėta 
gale v.iv$Į Vatikanui akredi
tuotų įvairių šalių 38 ambasa 
dorių ir 'pasiuntinių. Skaito
ma: 

" J . A. Valstybės — Jo Ek
scelencija Myron C. Taylor, 
J . A. Valstybių Jo Ekscelen
cijos prezidento atstovas su 
ambasadoriaus 

BRITANIJA ĮSPĖJA 

DAUG'. . M K L Į Į ! B£ 
KU SUOMIJA SUKLUPS 

LONDONAS, saus. 20. — 
Suomijos pasiuntinys Londo
ne (1. viripenbergas sako: 

Jei Suomija į porą mėnesių 
iš svetur negaus pakankamo 
kiekio ginklų ir amunici joj 
šiandieninis sėkmingu Suo
mijos gini mas is nuo bolševi
kų įsiveržimo sugrius ir tada 
Suomijoje įvyks šiurpios ir 
pašau!\ negirdėtos suomių i-
viiinių skerdynės. Šimtai i r 
tūkstančiai suomių bus iš
tremta Sibiran ir šalv raudo-

« 

nieji įsivyraus. 
Int. News Service kores

pondentui pasiuntinys pareis 
kė: 

"Mūsų gyvybinė problema 
yra kulkų ir šovinių stigimas. 

"Bolševikai, kaip patirta, 
, turi galybes amunicijos ir 
j ginklų. J ie dešimteriopai dau NEUTRALES VALSTYBES18'8" šaua° npi™-visa 

Šaukias jų pagalbos, k i ta ip 
joms lemiamas žlugimas 

| laimė, kad jų šaudymai nėra 
' kenksmingi suomių pozici
joms. 

"Suomiai retai kada atsako 

LONDONAS, saus. 21. — ' 
Britų admiraliteto pirmasis 
lordas Winston Churcbillis 
vakar kalbėjo per radiją. J i s visų tarptautinių taisyklių ir 
kalbą aukojo neutralių vals- konvencijų ir, viskas 

Raminasi mintimi, kad san-U tuos priešo šaudymus kulkų 
tarvė laimės karą, kad Bri
tanija i r Prancūzija laikysis 

ranga 

TULONAS, Prancūzija. — 
da i s r a s ištiko jūroje italų 
keleivinį laivą Orazio, 11,669 
tonų. Prancūzų karo laivai 
susimetė vaduoti 900 keleivių 
ir įgulos. 

POLITIKOJE TAS NĖRA 
NAUJIENA 

Į balsavimų suktybes Chi-
cagoj įveltas ir valstybės 
vieškelių policistas J . Howe. 
Dabar 'susekta, kad šis poli
cistas prieš keletą metų bu
vo įkaitintas plėšime, pas
kiau pripažintas bepročiu ir 
iš bepročių įstaigos pabėgęs. 
Tiriama, kaip jis gavo poli-
cisto vietą. 

tybių įspėjimui, kad jos bur
tųsi pagalbon santarvei, kad 
jos jungtusi su Britanija ir 
Prancūzija ir padėtų nuga
lėti pavergusį Vokietiją hit-
lerizmą. Nes jei, anot jo, Hit
leris laimėtų karą (kas vi
siškai neįtikėtina), neutralios 
valstybės bus žlugusios. 

"Neutralės valstybės nuže
mintai lenkiasi prieš Vokieti
ją, bijo vokiečių grasinamo 
smur to , " sakė Churchillis. 

tvarkoje. 

ir šovinių taupo sumetimais. 
I r atidaro Sėkmingą ugnį t ik 
priešui arčiau priėjus. 

mtfp '**e* Suomija gautų pakan
kamai ginklų ir amunicijos, 

Kiekviena neutralių vals
tybių viliasi, kad kaip ji ilgai 
krokodiliui pataikaus ji pe
nėdama, j i paskiausia pateks 
į krokodilio nasrus. Savo rėž
tu viesulas gal pereis ir ji iš
liks gyva. 

" B e t aš bijau, kad viesulas 
ne tik nenuslugs, bet dar pa-

užtikrinn, bolševikai negalėtų 
užkariauti k raš to" . 

SOVIETAI APIE SAVO 
LAIMĖJIMUS 
MASKVA, saus. 20. — So

vietų žinių agentūra Tass pra 
neša, kad Ladogo ežero šiau
riuose raudonieji sunaikinę 

smarkės ir dar toli plačiau,j vieną suomių batalijoną. Sa-
jis praplis pietų 
l ink." 

ir šiauriu 

SUOMIAI ATMUŠA 
RAUDONŲJŲ ATAKAS 

HELSINKIS. — Suomiai 
pagaliau t ikrai patyrė, kad 
sovietų lakūnai iš Pabaltijo 
valstybių savo bazių puola 
Suomiją. 

PARYŽIUS, saus. 20. — I r 
Prancūzijos senatas pripažino 
vyriausybes. reikalavimą iš 
parlamento pašalinti visus ko 
munistus atstcrvus, kurie atsi
sako nutraukti santykius su 
Stalinu. 

BERLYNAS, saus. 21. — 
Bet — Suomija gina savuo| Vokietijos vyriausybė nus-

sius namus, o rusai gi sveti- prendė konfiskuoti visas Len-
muosius apiplėšti nori. kijos valstybine*? savastis. . 

MASKVA "GRASINA 
KARU" SUOMIJAI 

KOPENHA GENAS, saus. i lai, kurie suomiams kliuvo 

Emilija Mickūnas "D raugo" 
Radio Programoj 

Rytoj * Draugo*' radio programoje dalyvaus Emilija 
Mickūnas, kuri padainuos keletą savo mėgiamų dainų "Drau 
go1 ' radio klausytojams. Nepamirškite užsisukti savo radio 
7:30 v, T. 1360 kil . 

21. — Iš Maskvos radijo sto
ties suomių kalba paskelbta 
reikalavimas, kad suomiai 
sovietams grąžintų ginklus ir 
karines reikmenis, kuriuos 
jie nuo raudonosios armijos 
"užg robę" Suomussalmi fron 
te. 

Tie ginklai, matyt , y ra tan
kai, patrankos i r ki t i pabūk-

sunaikinus ten dvi raudonų
jų divizijas. 

Sovietai pareiškia, kad jei 
suomiai to visa negrąžinsią, 
tai Suomijai paskelbsią karą. 
Girdi, iki siohai esamieji 
raudonosios armijos veiks
mai prieš suomius nesąs ka- neapsidirbę su dviem sovietų 
ras, bet vien teikiama " p a - j divizijomis. Bet, anot žinių, 
g a l b a " sudarytam komunistų' nėra vilties raudoniesiems 
režimui Suomijoje. j pasitvarkyti ir išsivaduoti. 

HELSINKIS, saus. 21. — 
Šimtai sovietų lėktuvų ir va
kar apnyko Suomijos cent
rus ir išmetė tonus sprogs
tamosios medžiagos. Praneš
ta, kad labai nukentėjęs Abo 
miestas ir uostas. Sukelti gai
srai mieste ir apylinkėse. Su
griautos ten dvi ligoninės, ke
letas moterų sužeista. Nuo'so
vietų orinių bombų nukentė
ję ir kiti miestai. 

Bet sausžemyje suomiai vi
sur atmuša raudonųjų atakas. 
Raudonieji buvo pakilę prieš 
suomių pozicijas Karelijos 
tarpjūry ir Ladogo ežero 
šiauriuose. Vienur ir kitur, 
kaip paprastai, jie su nuosto
liais atblokšti. 

Suomiai vakar numušė sep
tynis sovietų lėktuvus. 

Salia fronte suomiai dar 

ko, raudoniesiems tekę 26 kul 
kosvaidia i ir kiek tai karo 
medžiagt N. 

(Gaut? ' i i , kad Stalinas 
nugalėt*' 'ams pasiuntęs 
ntŽymSjuMH*, kadangi tas y-
ra nepaprastas įvykis saomity 
dalinį nugalėti). 

310,000 LENKŲ NELAI3-
VIŲ DIRBA VOKIETIJOJE 

BERLYNAS, saus. 20. — 
Apie 310,000 lenkų karo ne-
laisvių naciai pristatė prie 

30 IŠVADUOTA IS PO
VANDENINIŲ LAIVŲ 
BERLYNAS, saus. 19. — 

Anądien vokiečiai paskandino 
tris britų povandeninius lai-

įvairiausių darbų Vokieti joje I Vus, kuriuose buvo daugiau 
griežtoje ginkluotų smogikų,kaip šimtas vyrų įgulos. 
priezūroje. 

Nelaisviai miestuose valo 
gatves, kiti dirba vokiečių ri
kiuose ir prie plentų tiesimo. 

Vokiečiams yra griežtai už | 
drausta draugautis su lenkais j PRIZAS — SUOMIŲ 

Vokiečių autoritetai dabar 
pranešė, kad iš paskandintų 
dviejų laivų išvaduota tik 4 
karininkai ir 26 jūrininkai. 

karo nelaisviais. 

AŠTUONI LENKAI 
NUTEISTI MIRTI 

POZNANĖ, saus. 20. — 
Nacių specialus teismas nutei 
sė mirti 8 lenkus — vyrus ir 
moteris. Nuteistieji pripažinti 
kaltais, kad karo laiku Lenki 
joje jie sužeidė ir apiplėšė 
šioj sri ty nusileidusius nacių 
karinius skridikus. 

PAGALBAI 
STOKHOLMAS, saus. 21— 

Iškeltas sumanymas, kad No
belio taikos prizas už 1939— 
40 metus — apie 4.">,000 dol., 
būtų skiriamas Suomijos pa
galbai. 

ORAS 
Nu-CHIOAGO SRITIS. -

matoma giedra ir šalta. 
Saulė teka 7:11, leidžiasi 

PLATINKITE " D R A U G Ą " 4:52. 
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Europoje karas vis labiau įsisiūbuoja. Var
gas, skurdas ir net badas stovi prie dauge
lio Šeimų slenksčių. 

Stebint tas didėjančias baisenybes, daug 
kas pradeda kelti Klausimą., ar galima pa 
teisinti karąV Atsakymas visų, rodos, ture
li, būti vienodas. Tačiau taip nėra. Ir čia 
yra nuomonių skirtumo. Bent tiek gera, kad 
imperialistinį karą visi smerkia. Tik patys 
iiiperialistai savo žygius, žinoma, teisina. 

HMais laikais ypatingai karas yra baisus. 
Jis kėsinasi ne tik prieš karių gyvybę, bet 
daug išžudo civilinių žmonių, nekaltų icūdi-
kĮTj, moterų ir senelių. 

~Karas skaudžiai užgauna visų žmonių, ka
riaujančių ir nekariaujančių, moralę. 
* ftį labai aktualų klausimą rimtai aptaria 

HPan. Garsas" viename savo straipsnyje. 
s. 

Šiandiena daug kalbama apie neutralumą. 
Taip, valstybės gali panirti neutraliomis, bet 
ar gaui pasilikti neutralios sielos, ar jos ne
įsitraukia į visuotinį karą, ar jose karas 
nesukelia nusiminimą, pyktį, kerštą, ar jos 
nepripranta prie kasdien girdimo žmonių 
gyvybių naikinimo, laisvų miestų bombar
davimo, nekaltų moterų ir vaikų bombų dras
kymo? 

Deja apsipranta. Jei kur koks banditas 
išžudo kokia šeima, kalba visi, biaurisi tuo 
įvykiu, smerkia žudiką, o karo metu tūks
tančiai mirštančių nedaro įspūdžio. Kaip 
keista! Užuojauta, gailestingumas atbunka. 
Ir tai yra atentatas, pasikėsinimas prieš 
žmonių jautrumą, jausmus, apskritai, prieš 
sielas. 

Taip neturi būti. žmogaus, juo labiau ka
taliko, širdis turi būti atspari tam atenta
tui, nes kitaip pranyks sielos jautmmas, o 
toliau — kelias į nusikaitimus. Jei galima 
jiems žudyti, deginti, plėšti, turtą naikinti, 
kodėl negalima man? Panašus klausiniai ga
li kilti neatsparioje sąžinėje. 

Tat karo metu reikalinga ne tik rūpintis 
žibaUs, druska ir kitais pragyvenimo reik-' 
menuuis, oet ypač rūpintis moralės palai
kymu bei sustiprinimu. Istorija mus moko, 
kad karas tvirkina ne tik savo siautimo me
tu, bet palieka gilius pedsažus ilgam lai
kui ir ne tik toje teritorijoje, kurioje jis 
siaučia, bet ir kaimynystėje, ir palieka ke
lioms ateinančioms kartoms. 

Šiuo metu mūsų pareiga dar giliau stip
rinti savo tikėjimą, dar griežčiau kontroliuo
ti savo sąžinę, savo moralę dar glaudžiau 
pririšti prie taikos Karaliaus, prie Kristaus, 
prie Jo įkurtos Bažnyčios, šv. Tėvas Pijus 
XII pirmoje savo enciklikoje • Summi Pon-
tificatus' ganytojiška savo širdimi giliai at
jaučia ir apgailestauja dabartinę pasaulio 
būklę, karą, ragina visus stoti po Kristaus 
Taikos Karaliaus vėliava, prisiglausti prie 
Jo Švenčiausios Širdies, būti solidariais, vie
ningais, nepasiduoti klaidoms, stiprinti ti
kėjime ir moralę, teisingumą ir meilę. 

Europos karas gali ir ilgai užtrukti, gali 
ir kitas šalis paliesti; ateitis nežinoma. Tei
singai džiaugiamės savo sostinę Vilnių at
gavę, bet kartu būkime rimti ir platesnių 
pažiūrų. Nepamirškime kas darosi už mūsų 
valstybės ribų. Nenusiminkime, ekonomi
niams sunkumams padidėjus, lietuvių tauta 
ištvert, bet saugokime savo tikėjimą ir mo
ralę, teisingumą ir meilę, kad skaidrūs išei
tumėm iš to Europoje siaučiančio kruvino 
tvano. Būkime atsparūs karo atentatui. 

Panašius pranešimus rusų generolai savo 
carui darydavo ir Didžiajame kare su vo
kiečiais ir austrais. Ir tada jie džiaugdavo 
si, jei galėdavo 'laimingai pasitraukti . 

Bolševikai, be abejonės, nekenčia jokių 
caro palikimų. Jų daug jau sunaikino ir dar 
vis tebenaikina. fačiau vienas caro genero
lų SUKIS tebėra gyvas ir raudonosios arnii 
jos vadovybėj. Kare su suomiais ir jie džiau
giasi Maskvai galėję M laimingai'" pasitrauk
ti. Bet bolševikai nėra tokie •laimingi'. Jie 
nemoka taip. gerai nuo priešo pasitraukti, 
kaip caro generolai. Suomiai juos sučiumpa 
ir ištisas divizijas sunaikina. Išrodo, kad 
bolševikų armijos vadai yra didesni liurbiai. 

e s s 

Už savaites baigiasi Lietuvių R. K. Susi
vienijimo Amerikoj naujų narių prirašinė
jimo vajus, kurio metu į šią šaunią mūsų, 
lietuvių katalikų, apdraudos organizaciją ga
lima įstoti žymiai palengvintomis sąlygomis. 
Ta proga pasinaudokime, prisirašykime. 

LIETUVOS DARBO ROMAI I 
(E) Lietuvoa Dar'oo rūmai auna* ^ f ^ « & f 

neseniai įsikūrė naujuose nuo- « * » » « * « " jn>onuunkai: 
. mokėdami branciau už darbą, savuose romuose, paslatvtuo . , , . . . . . 

se Kaune, Vytauto prospekte t u " t
k e l t l f f " * _k»JM« » 

Šiuose rūmuose koncentruo- U*1"*™* >*v^°) darbo žmo-
jasi visas darbininkų veiki 
taias: čia yra* ir darbininkų 
liaudies universiteto, ir kul
tūros klubo patalpos, susirin 
kiniams sales, valgykla ii kt 
Tuose rūmuose gruodžio 15 d. 
atvykęs į Darbo Rūmų visu
mos susirinkimą Vidaus Rei
kalų ministeris ats. gen. Sku
čas pasakė kalbą, kurioj r pa
švietęs pasunkėjusią dėl ka
ro prekybą, reikalingų pra 
gyvenimui ir pramonei reik 
menų ir žaliavų jsivevimą 
dėl ko neturinčiam savo že
mės turtų nei kitų natiua-
linių šaltinių kraštui susida
ro jaučiamų sunkumų, pabrė 

Jau keletą kartų pranešta iš Kauno, kad 
Lietuvoje steigiama įstaiga ryšiams su Ame
rikos lietuviais palaikyti ir stiprinti. Kas 
tai bus per įstaiga, smulkmenų apie ją tuo 
tarpiu neturime. Savo nuomonę apie ją pa-' i 6 k a d turime ir mes savo 
sakysime tuomet, kuomet susilauksime iš krašte vieną didelį turto ir 
Kauno platesnių žinių. Vis dėlto svarbu 
konstatuoti faktą, kad Lietuva savo išeivi
jos neužmiršta 

Vis drąsiau ir plačiau pradedama kalbėti, 
kad pres. F. D. Rooseveltas apsiims kandi
datuoti ir trečiam terminui. "More pcwer 
to Yoų, Mr. President!" 

gus pakerejiuio tuo keliu ne 
nepajunta, todėl taip susitvar
kius, kad už gaunamas paja-j 
mas bus galima viską pigiau 
nusipirkti ir įsigyti, o tai y.-
ra galima per pačių darbi
ninkų kooperatyvus visų pa
dėtis žymiai pagerės. 

Darbo Rūmai šiais metais 
išlaiko 14 bendro lavinimosi 
ir 45 atskirų sričių specia
lius kursus, kuriuos lanko b\-
240 klausytojų. Rūmai dar 

Po Sviete Pasidairius 
- • 

Vilniaus gatvėje 
— Ar zk)tus deponavai.' 
—- Taip. 
— Patenkintas kursu? 
— Labai. 
— Tai, vis dėlto, Lietuvos 

valdžia gera f 
laiko progimnaziją, kurią lan- — Anaiptol. Juk man iš-
ko 230 mokinių, tokių kurie 
dėl neturto ar kitų ekonomi-

,—• Aš nesuprantu, kodėl da
bar ūkio produktai daug bran
gesni kaij) anksčiau? 

— Tai visai paprastas da
lykas. Dabar, mat, ūkininkai? 
turi daug žinoti apie tai, k$ 
jis gamina; visus augalų vai
dus, kuriuos augina, vabzdžių 
vardus, kurie augalus gmlina 
cheminius vaistus, su kuriais 

Šiomis dienomis atėjo iš Lietuvos didelis 
laikraščių pluoštas. Juos pavartę matome, 
dar valdžios cenzoriai vis dar tebėra Lietu
vos laikraščių "vyriausiais redaktoriais". 
Straipsniai ir žinios braukoma be jokio pa
sigailėjimo. Tokiose sąlygose redaktoriams 
dirbti tikrai yra sunku. 

Sjesv—> ss^ssass^s** <si siNsSSss sy^es"* ssjS^ejs»JSde»eP<$ 

APŽVALGA 
į»S*»S^»sfr^^^'^»S^«sfr»S*»*>"S*^»*S*»S^»S*»S» ęe»e»»e^^»^^.«»%e*»«s»><»*'eS»iieS»s»*^«S»^»*e* , i^ie»M 

nių sunkumų negalėjo pasiek
ti aukštesnio mokslo. Kultū
rinių klubų veikla šiemet žy 
miai pagyvėjo: per 10 mene 

gerovės šaltinį, kurs yra mū- sių klubus aplankė ir gavo 
sų pečių darbas, mūsų darbe patarimų įvairiais klausimais 
rankos. Savo prakaitu ūki- 326,757 asmenys, taip pat prie 
ninkas paruošia eksportui ga klubų ruoštos paskaitos, kon 
minių, o pramonės darbinm- certai, vakarai. Kultūr. klu-
kas pagamina gerybių mūsų 
vidaus reikalams. Toks dar
nus visų bendradarbiavimas 
ir duoda šaltinį gyventi ir 
pasitikėti rytojumi. Jei k 
anksčiau reikėjo dirbti, tai 
šiuo metu reikia ypatingai 
dirbti ir ypač didinti darbe 
našumą. Pagalbos iš kitu 
mums nėra ko tikėtis, taigi 
kiekvienas iš mūsų. o taip 
pat ir mūsų valstybė yra pa
tys savo likimo kalviai, ypa
tingai šiais laikais. Mūsų val-

bai turi 14 darbininkų chorų 
su 780 ^choristais, 14 orkestrų 
su 252 muzikantais ir visa 
eilė scenos būrelių su 460 vai
dintojais. Per pereitus 10 mė
nesių provincijos juriskonsul
tai (teisių patarėjai) priėnn 
3,700 interesantų su visokiais 
nusiskundimais ir klausimais, 
o Kaune tokių interesantų 
priimti 2,925, be to Darbo 
Rūmų socialinis skyrius prie 
mė 7,545 darbininkus, padė
damas jiems darbu ir pata-

inokėjo ne Lietuvos valdžia, tuos vabzdžius naikina ir 
bet Bank Polski (Mickevi- daUg, daug kitų varįų. O tai 
čiaus g-vėje). j išmokti july daug kainuoja. 

įAš ilgai negalėjau suprasti, U , — 
kur čia "šuo pakastas".. . . j •*- Aš niekaip*- negaliu su-
Tik kitą dieną praeidamas prasti, kodėl panele Karklai-
pro Mickevičiaus g-vėje esan- te turi pasisekimą, draugijo-
čius Lietuvos Banko namus je. Ji nedainuoja, neskambi-
pastebėjau viršum durų. . . . na, maža šneka, ji, apskritai, 
didžiulį parašą "Bank Pol- neturi talento, 
ski." — Taip, tai ir yra pasise-

Isidėmėtinas dalykas! Kada kimo priežastis. 
dešimtys tūkstančių žmonių 
per dienų dienas keitė ir de-j — Ar teisybė, kad iš gal-
ponavo zlotus, -viršum banko vos formos galima spręsti 
durų švytėjo auksinis " Bank j apie moters protingume 
Polski" parašas. Kada keiti- — Iš galvos kaip galvos, 

bet iš skrybėlaitės formų — 
tai tikrai 

mas ir deponavimas pasibai
gė — parašas išnyko. 

Y r a ir T o k i y 
stybės pajėgumas yra mūsų j rimais. Darbininkams pigiu 

• pačių savimi pasitikėjimas, kuru apsirūpinti D. Rūmai į-
sigijo 10,000 erd-metrų malki* j Svarbiausia reikia ugdyti pa-

"Pan. G-sas", paskelbė tokį vienos Vii-.įtikėjimą s a v į m i K<Įg nepa-'V5OO tonų durpių, 
niaus lenkės laiškų: 

"...Lietuviai su mumis, t. y. su inteli- • ** ... 1 

Lietuvos, taip vadinamo tau D i d ė j a M o k y t o j ų 
tininkų rėžimo, vyriausybė pa 

šios ir pasiryžimo gyventi, 
gentija elgiasi dzente meniskai, bet su len- ^ . . ^ ^ . ^ ^ \# 
kų visuomenes drumzlėmis — guminių laz- . . . . ,. , 
dų padedami. Pasibiaurėtini tie rėksniai, ^ gyventojų susipratimą.-
kurie nejaučia padėkos už tai, kad lietu- j J l s reikalingas tam, kad ga-
viai taip svetingai priėmė lenkus <pabe- tetram3 tvirtai tikėti, jog tik 
gelius. Lietuvos kariuomenė yra graži, pui- savame krašte yra geriau'sia ^ 

Is šalies Sūrint 
Rašo J. A. K. 

= ^ 
kiai pasirėdžiusi; o policija blizga savo 
išvaizda ir svarumu; raudoni, augaloti, 

gyventi. Ten gera, kur mūsų Daug kas mano, kad šutei-
nėra, geresnę ateitį galime k i m a g J ( m u i š , i u p u i g a r b g s 

gražios sudėties vyrai; matyt, gerai valgy-;tik patys susikurti. Pabrėžęs;daktarato Vytauto Universi-

liovė mokėti skolą ir nuošim
čius Jungtinėms Valstybėms. 
Būk tai nebuvę iš ko. Bet 
Šliupų pensijoms ii kitiems 
galams mokėti pinigų išteko. 
Buvo pinigų ir laisvamanių 
spaudai paremti. 

VILNIOS (E) Išsklaidyti 
lenkų okupacijos metais len
kų propagandistų varytą ak
cija, skelbiant, esą Vilniui nė
ra buvęs Lietuvos sostinė, 
Vilniaus lietuviai žada suren
gti viešą parodą, kurioje že
mėlapiais, dokumentais, seno
vės raštai? ir paveikslais bus 

Lietuvos ir lietuvių garbė įro(įytas Vilniaus istorijos lie- . 

dinami; net malonu pažvelgti; elgesyje 
su poniomis jie žavintys* Labai gailiuos, 
kad nemoku lietuvių kalbos; tai tik tėra 
viena, kas mus skiria..." 
Mat, atsiranda ir tokių lenkų, kurie įver

tina jiems daromą gerų, duodamą globą ir 
yra patenkinti Lietuvos įnešta tvarka. 

Kas Laimėjo? 

• • • "Laimingai Pasitraulreti 
Rusų - japonų kare caro generolai dary 

davo * • džiaugsmingus pranešimus savo va-
dovyei. 'buvo dideli mūšiai, bet mes lai
mingai pasitrankėm1'. Ir dėl to, pradžioje 
manę 'kepurėmis nugalėti" mažytę Japo
niją, karą biauriai prakišo. 

SLA nariai nominavo kandidatus į centro 
valdybą. Daugiausia balsų gavo senoji val
dyba: F. Bagočius, J. Mažukna 
K. Gugis, dr. Stanislovaitis 
Mikužiūtė. Kandidatais nominuti dar ir šie: 
W. Laukaitis, J. Miliauskas, V. Kersevi-
čius, Z. Šalnienė, D. Pilka, V. Zablackas, 
J. Baohunas, J. Zebrys, dr. S. Biežis, dr. A, 
Graičiūnas, P. Dargis, J. Brazauskas, V. 
Šmulkštys ir K. Michelsonas. 

Šie kandidatai yra visų trijų grupių — 
socialistų, tautininkų ir komunistų. Iš jų 
bus galutinai išrinkta valdyba, kurią seimas 
turės užtvirtinti. 

SLA centro raštinė nubalsuota kelti j 
Pittsburgh, Pa. Už Pittsburghą balsavusios 
57 Pennsylvanijos kuopos, o už Wilkes Barre, 
P a — 41. 

vyriausybės pastangas viso
mis jėgomis šalinti pasitai
kančias neigiamybes ir tarpi
ninkauti darbo žmonėms ge
resnes ir kultūriškesnes gy-
vinimo sąlygas susikurti, mi
nisteris tokių suminėjo kele
tą, būtent įsteigimą seniūnų 
institucijos fabrikuose bei į-
monėse, kurios informuosę į-
staigas apie įvairias negero-

tetui garbės nedaro. Dėl ko 
— geriausia žino Amerikos 
lietuviai, kurių tarpe jis ilgai 
gyveno. 

Negalima 'suprasti, kodėl 
daugelis katalikų Vilniaus gy 
ventojams šelpti aukas siun
čia per Lietuvos konsulus bei 

dėl nemokėjimo skolų nema
žai nukentėjo. Savo laiku mū
sų spaudoj buvo perspėjimų, 
bet nenorėta atkreipti į tai 
dėmesio. Suomiai tos klaidos 
nepadarė. Jų sistematingas 
mokėjimas skolos ir nuošim
čių, dabar šimteriopai jiems 
grįžta atgal. Kad ir Lietuva 
tuo būdu būtų daug laimėju
si, apie tai abejoti netenka. 

Gerai, kad Lietuvos atsto
vybė retkarčiais paragina a-
vnerikiečius aukoti vilniečia
ms. Bet reikia neužmiršti, kad 

tuviškumas. 

atstovybę. Juk katalikai tam 
,., . . . . ta darbą diUba tautiniai nu-
tikslui turi savo centrus, per ?. ., .. . . . . „„ • 

žukna, M. Vinikas, ^ b e t « • £ Pa t į į ^ ^ i kuriuos visos lietuvių ir L7e-' " ^ ^ ^ " JU ° * ? T 
is,S . Mockus ir E. giamuS reiškinius; šiomis die- ^ ^ . ^ ^ ^ ,zacijos ir patys viens kita 

Želigovskio Dvaras 

nomis bus išleistas arbitražo 
teistam įstatymas. Tuos teis
mus sudarys darbininkų ir 
darbdavių ir teismų atstovai. 
Ateityje — ir tai jau yra dar
bų plane — bus sutvarkyta'.* 
pensijų senatvėje ir invalidu
me klausimas, kad žmogus, a-
tidavęs darbui savo gyveni
mą ir sveikatą, turėtų pra
gyvenimo sąlygas ir savo gy
venimo vakare. Ministeris taip 
pat pareiškė, kad Darbo Rū
mai galės įsteigti darbininkų 
kooperatyvus ir darbininkams 

priva
lo plaukti. Toks katalikų el-
gė'sys parodo stoką suprati
mo ir drausmės. 

įmoka paraginti. 

Ačiū Latvijos atstovybei 
Vašingtone už gynimą Lietu
ves ir lietuvių vardo ir gar
bės Jungtinių Amerikos Vai-
stybių angliškuose laikraščiuo 
se. Mat, kaip išrodo, Lietu
vos pasiuntinybė tokiam dar
bui, matyti, neturi laiko. 

I Nors žalia varle šokinėsiu 
[bet už ano netekėsiu. 

Naujasis Japonijos premje
ras, admirolas Mitsumasa Yo-
nai. (Acme telephoto) 

"Draugo" Spaustuvės Masinu Fondas 

teikti reikalingas prekes be-
"L. 2 . " praneša, kad Vilniuje su pasiten-' t a r P i a i i r pigesnėmis kaino- . 

kinimu sutikta žinia, kad nusavinamas Želi- mis, patarė Rūmams įsteigti V™™* T"?.U T 1 * " " 
govskio dvaras ir perėjęs valdžios žinion. darbininkijai pigias valgyk- f 
Sio dvaro savivokai dabar gyvena Pary- ^ s a v o ^ y M skMyk, . . • . ^ • - - - ^ 
zmje ir yra Lenkijos tarybos narys. Ar Ze-\,__ L__ „ j . , , T,_3 ( |™ J a Ml "egainua i-u.in.ai 
ligovskio dvare bns įsteigta žemes ūkio mo. * * k u r o ^ ' ^ K ^ ^ . ^ t i . šių dienų Kataliku Baž-

vien tik darbo atlyginimą ke- nyčios priešai, tai tikri pro-

l 
kykla, ar jis bus išdalintas labiausiai nuken
tėjusiems ui lietuvybę, dar nesą nusistatyta. riant, tuo pragyvenimo klau-jto tinginiai ir ubagai. 

Kadangi su Naujais 1940 Metais " Draugas" išeina kasdien 
padidintas 8 puslapių, taigi būtina, kad įsigytume naują, 
moderniausią INTERTYPE mašiną, kuri kainuos $8,000.00. 

"Draugo" Bendroves direktoriai nutarė steigti "DRAU
GO" SPAUSTUVĖS MAŠINŲ FONDĄ. 

Aukotojai, kurie "Draugo" Spaustuves Mašinų Fondui y 
Katalikų Bažnyčia šiandien į neš $100.00 bus įrašomi į "DRAUGO"1' BENDROVĖS GAR, 

rimtos opozicijos nebeturi. E-jBĖS NARIUS; b) gaus mūsų (Uenraštį "Draugą" iki mir-

-ezijų laikai praėjo. Ypač W ^ e £ j £ ^ D f t y ( R u g s ė j o 2) p^e b u s d u o d a m a 

1940 Naujas De Soto Automobilius laimėjimid. šio pikniko 
pelnas skiriamas "Draugo" Spaustuvės Mašinų Fondui. 

"Draugo" darbininkams atimama teise laimėti šią De Soto 
automobiliaus dovaną. 

Visus kviečiame prie šio "Draugo" Spaustuves Mašinų 
Fondo prisidėti pagal išgales. 

KUN. J. MACIULIONIS, M. I. O. 
"Draugo" Administratorius 

siškių neva bedievukų prota
vimas yra taįp skystas, kad 

• 

http://i-u.in.ai
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Motery 

Eina Pirmadieniais Veda A. Lapinskienė 

Penkiy Metų Vaikas, Prieina Kryželį, 
-Tad Nesirūpink 

K Mano mergele btrvo tokia 
maloni ir klusni, o dabar vi
sai atkakli ." 

"Mano vaikelis tikrai sta
čiokiškai pasielgia". 

**Mano vaikelis pradėjo 
vartoti netinkamus žodžius, 
nors jų niekuomet namie ne-
i š i r s t a " . 

Panašiai nusiskundžia mo
tinos, kurių vaikeliai jan. su
laukė p?nkis metus. Visi tie 
nusiskundimai rodo, kad pen
kių mėty vaikelyje įvyksta 
pastebima permaina. J-MSCU 
suprasi šią permainą, ir elg
sies sulig ja, neturėsi didelio 
vargo su vaiku, ar mergaite 
išaugant kūdikystę. 

Kas per permaina? 

Tavo penkiametis jau iš
moko vaikščioti ir kalbėti. 
Jis greit įgija naujus papro
čius. Jis jau išmoko bėgti, 
lipti, šokinėti ir net "tr im-
galviais" verstis, ne su įsi
tempimu, kaip dviejų ar tri
jų metų, bet su tikru lengvu
mu. Tad reiškia, jis pilnas 
naujos galybės ir nepriklau-

keblumij sugyvenime vaike
lių su tėvais. Kaip reikia jas 

[valdyti f 
Priimk vaikelio natūralų 

įsivystima ir permainyk savo 
elgesio būdą. Jau vaikelis 
nustoja būti mažytis, nors ir 
jauniausias šeimynoje. Diuk 
jam daugiau laisves ir nepri
klausomybės, kad galėtų var
toti tą naujai atjaustą galy
be. Xe taip dažnai duok įsa-

> kymus tą daryti, ar to neda
ryti. Te jis pats atlieka da-

i 

rykas jam galimus, nors ir ne 
taip tobulai, kaip kad pati 
atliktiem. Te jis pats rėdosi, 
išsimaudo — gali peržiūrėti 
apie ausis ir kaklą, — duok 
jam progos tau pagelbsti, at
likinėti šį-ta apie namą. 

Neramybes Srovėje 
Viena užvėja laike neramy

bės ir netaikos, tai grįsti prie 
gerų i r paprastų dalykų, ku
rie glūdi širdyje kiekvienos 

naliai gyvenančios. Šie 
dalykai yra akstinas gyveni
mu. Margaretos Pašaukimas 

Turime atjaust tampresnius 
ryšius meilėje savo šeimos ir! Šiandien Marga rota baigia 
d r a u g i ų , n e s j i e s u d a r o b u - ' a u k š t e s n ę m o k y k l a . t i r a ž u s , 

veine, kurioje ištikimybės kiltas e ž e l i s gimdo tyrą, 
liepsna dega, ir į kurią nei skaisčią dieną. Saulute pama-
baimė, nei neapykanta įs i - . ž i k v l a ' blizgančiais spindu-
skverbti negali. j l i a i s l i e J a medžių viršūne? ir 

it\ Gerai, gerai, bet ji vis-
vien keistai atrodo, lyg -paukš
tis galvą Į sparną įkišęs", 
atsiliepė Jonuks, patyla 
džiaugdamas iš netikėto pri
lyginimo. 

Atsakydama Jonukui Mar-
j įsiveržia į Margaretos kam- ] garėta tik suraukė lūpas ir 

Turime tyresne akia maty- b a r j i ] n l r % s a ] d a u s g a p n o m,_ 
ti svarba ir re.ksmmja.ma d l l n i e ? d a r t e b M n l , 
kasdieninio darbo ar pasilink
sminimo; majestotą išsivysty- Margareta, kelki*, jau 

Ar Gali Moteris 
Tapti Diplomate? 

"Kiekviena moteris žino at
sakymą į šį klausimą", sako 
Dr. Wright, profesorius Val
stybini!) Teisių, Katalikų Ti
ni versitete, Washingtone. 

' 'Jeigu žodis "diplomatas" 
reiškia takto 

mą sezonų permainose; g rož į . l a i k a s rengtis mišiomo", šau-
saulės užtekėjime mieste, pa
giryje ar miške; Sutvėrėjo 
garbinimą paukščių čiulbėji
me saulėlaidoje. 

kia mamytė. 
a Ar jau septynios t " , atsi

liepia Margarėta ir. atsimin
dama dienos svarbą, šoka iš 

nukreipė galvą. Pradėjo ieš
koti maldaknygės ir ražan-
čiaus. 

(Bus daugiau) 

1940 m. Piknikai 
Vytauto Parke 

&v. Jurgio parap. gegužes 
19 d. ir rugpiūčio 25 d. 

Šv. Kryžiaus parap. birže
lio 23 o. ir rugpiūčio 18 d. 

Nekalto Prasid. P. Š. par. 

somvbės. Ir tai natūralu, kad . I1 ;1N"« ~ * w z m o ^ n a n u e 

išsireikšti. Buvusi : m o t e n s vfLrto*a t a k t a P e r * 
sas dvidešimts-ketnrias va
landas kasdien, palaikant san-

jis nori 
mažyčio khrsnybė pasikeičia 
fizine laisve. 

Kita permaina pasireiškia 
kalboje. Jis greit atsimena 
naujus žodžius ar išsireiški
mas. I r jei tarp jų randasi ir 
4 * blogų žodžių" ar netinka
mų išsrVoiškimrs jan? vis tiek. 

Aios nermainos daro daug; 

20 imtų Mary Olson pate
kus po traukiniu tik lengvai 
sužeista. (Acme telephoto) 

DAINŲ DIENA 
Su šokiais 

Ashland Btvd. Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Chieagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis "Draugas" 

taika, tarp narių? turinčių 
priešingas nuomones, siekimus 
ar ambicijas'' 

"Diplomatas", sako jis, 
" tur i talpinti savyje dau
giau, negu taktą. Yra tokių, 
kurie mano, kad moteris var
tojanti diplomatė* vylius, nė
ra visuomet geistina. Dar yra 
keliolika priežasčių. Pirmoji, 
neprielankumas teiktas mote
rims diplomatiniuose būriuo
se. Antroji, netinkamas klt 
matas vietų, į kurias papras 
tai naujokai siunčiami. Tre
čioji, patraukianti ir išlavin
tai moteris anksčiau ar vėliau 
išteka. Pastaroji kliūtis tu
ri pavyzdžių iš buvusių dip
lomačių, kurios apleido val-
stvrės skirtas vietas ištekę-
ii. 

Visi sutinkam, kad klausi
me nėra nieko naujo. Istori
joje randame moteri< užimant 
diplomatų vietas. 

_ i 

Ištikrųjų, galima stebėtis , l o v o s i r Padeda rėdytis, 
skaitymais, cinemų vaizdais] Margareta, tai Beržų pasj-
ar radio pranešimais, bet nuos . didžiavimas. džiaugsmas. Lai-
taba, yra negatyvis jausmas. į K mėlynakė, geltonkasi", vi-
Mums reikalingi pozityviai |ij«M ž a v i s a ™ išvaizda. Kar-
rodvmai kuo "-vvenimas vra t a* s rimta, kartais., net sun- (birželio 30 d. ir rugsėjo 15 d. 
ir kuo jis-'gali būti. Mums ^ u pasakyti. Tjabai domiai A-j flimimo P. Sv. parap. bir-
reikia naujo, gilesnio, reikš- merikos moderni?1- mn. Mėg-,želio 9 d. ir rugsėjo 1 d. 

Šv. Antano parap. birželio 
16 d. ir rugsėjo 8 d. 

Visų Šventų parap. gegu
žės 12 d. ir liepos 14 d. 

Dieve Apvaizdos parap. bi
rželio 2 d. ir rugpiūčio 4 d. 

S v. Mykolo parap. liepos 
21 d. 

ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
gegužt.i 5 d. ir liepos 28 d. 

Šv. Juozapo parap. gegužės 
26 d. ir rugsėjo 29 d. 

Šv. Kazimiero parap. liepos 
7 d. ir spalių 13 d. 

Aušros Vartų parap. rug
piūčio 11 d. ir spalių 6 d. 

"Draugo" balandžio 28 d. 
ir rugsėjo 2 d. 

Lietuvos Vyčių liepos 4 d. 
Labdarybės gegužės 30 d. 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų rugsėio 22 d. 
Jei būtų permainų ar pa

taisymų, prašau tuo.'aus pra
nešti valdybai. 

mingumo gyvybės išaukštini- *** nešioti suknele* sulig v< 
mo žmoguje ir didesnio bran- sausių madų, p a b i r i veido 
jrinimo indo, i kurį gyvybė į- £ražum*> tepalais ir kvepin-
pįlta čiais rriilteliais. Šiain I-larga-
" Mes negalime įlipti ) ,bokš- ™ t a nesiskiria nuo kito mer-
ta ir nejausti neramumo, ku- .^ ių . Ji gelbsti su namo rite
ris apie mus iš visų pusių, ša, mokosi valdus gaminti, 
siaučia. Bet mes galime, liuo- siūti ir klusniai aZIaiko tė-
sybėje ir ramybėje, išaugin-i vėlių įsakymii's. 
ti demokratišką šeimą, tokią, 
kuri visiems prisitaikys irjku-

Šiandien jai užsibaigia rim
tas pamokų suvaržymas. Šian-

venti. 

Indijoje naktimis automo
biliai dažnai užvažiuoja ant 
naminių dramiblių. Todėl, ne
laimei išvengti, dramblių sa
vininkams įsakyta sutemus 
prikabinti žibintus prie gv-
vuliu uodegų. 

IMP0RTANT! 
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN 

HAVEBEEN 
ABLETO 

If you fed tired out, limp, listleas, 
moody, depressed—ii your nerves 
ar* constantly on edge and you're 
losi ne your boy friends to more 
attractive, oeppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dull, 
tired, croas wom«n— 

Ali you may need is a good reliable 
tonic. U ao, just try famous Lydia E. 
Pinkham's Vcgetable Compound 
made especially for women. Let it 
stimulate gastrie juices to help digest 
and a&umUate more wholesome food 

ri, nepaisant likimą ir sjivar- <iien prasideda liuoso.. .lienos, 
žymą svetur, -pajėgs rjalaikv-ĮTi]j0ja žingsnius at-'tin liau
ti nepriklausomvbėje pamvlė- yK neištirti keliai, šypsoda-
tu.s pagrindus. Praeityje teko m a linksma, ji baigia rėdy-
už šiuos dalykus kariauti, .da- ti s. Dar kartą žvilgt i veid-
bar turime dėl jų išmokti gy- r0,iį. a r kepuraitė gan k»*ei-

vai uždėta. O tos nap.i«:•« ma
rios kepurės! Slepiančios kaž 
kokią vyliugingą .-imfonija. 
Kas jas gali tinkamai dėvėti, 
)c'\ ne Margareta? 

'Ar jau Jonukas ausirėdė?' 
klausia ji. Tai bu ?o Marga
retos gyvenime vienintelis ne
smagumas, jos brolis Jonukas. 
Jis dažnai pašiepdavo ,ios n.a-
dų pamėgdžiojimą i" stengi-
masi nuduoti vėliavsuis mo 
delius, kurių žurnaloose pri
sižiūrėdavo. Dabar ja.Pi ir ne
trūko progos. Pasižiūrėjęs į 
sesutę nustebusiai prabilo. 

"Mama, žiūrėk kaip ji at 
rodo. Kepurė visai ant vie
nos akies". 

"Kam tau rūpi, kaip aš rė-
dausi? Liepk jam tylėti, ma
ma. Aš ne ant jo galvos de
du kepurę", stipriai atsakė 
Margareta. 

" Užteks, nekelkit barniu, 
einant į bažnyčią", rimtai ta
rė motina. " J a u aš ją nepa
mokysiu, o tu, Jonuk, nei ne
mėgink". 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

GET NEW ENERGY 
which your body uses direeily for 
energy to help build up more physi-
cal resiatance and thus help calm 
jittery nerves, lessen female func-
tional distress and gi ve you joyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whole being. 

Over 1,000,000 women have re-
>orted marvelous benefits from po 

Pinkham's Compound. Results 
l4ltgk 

L L ^ O R T G. 

should delight you! Telephone your 
druggist right now for a bot tie. i 

FOR DELICIOUS 
SNACKS... 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
0 Just bring out several vari-
eties of Kraft Cheese Spreads 
and erackers. . . and company 
refre&hments are all ready! 
Tbese Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraf t 
Spreads oome in. ^ 

pipirą ir |dėk į ištaukioi.i ke
pimui bliucb} (casseroe). P<» 

»to Mid§k virianėia mėsa ir a-
pi.pilk mėsos skysčiu su toma-
tėmis. Kepk periuje uždengia 
per valandą ir paflC. 

Sužinojęs, kad žmona pagimdė 3 dukteris ir sūnų. Clyde 
Sbort buvo dingęs, bet po kelių dienų grįžo namo. (Acme 
telephoto) 

Gardus Gaminiai 
Rašo E. Kleveckaite 

JAUTIENOS ŠUTINYS SU 
RYŽAI3 IR DARŽOVĖMIS 

Jei nori visus pietus vie
nam puode išvirti, neturėda
ma laiko ruoštis prie įvairu
mų, pamėgink kartą jautie
nos šutinį su paprastu sala-
du, kava ir bandukėmis 
(rolls). 

2 svarai jautienos, supjau
stytos mažais gabalais. 

4 šaukštai miltų. 
2 šaukštai taukų n r "beef 

suet' \ 
2 šaukštukai druskos. 
•14 šaukštuko pipirų. 
1 m a ž a s l a p e l i s ( b a y l e a f ) 
1 puodukas nevirtų ryžių. 
3 puodukai tomaciu iš bėrio. 
1 ma/as svogūnas, smulkiai 

supi austytas. 
2 šaukštukai kapoto žalio 

pipiro. 
Jautieną apibarstyk miltais 

ir kepk ant taukų ar "beef 
suet" kol visa mėsa bus gra
žiai rūda. Pridėk druską, pi
pirus ir lapelį. "Įpilk vande
nio kol mėsą uždengs, uždeng 
puodą ir virk vieną valandą 
ant mažos ugnies. Išvirk ry
žius sudvtam vandenyje ir iš-

i 

PAPRASTAS SALADAS 

1 galvą salotų. 
YĄ žalio pipiro. 
YĄ mažo svogūno. 
Mavonnaise tr druskos. 

Smulkiai supiausUk salo
tą, žalią pipirą :.r svogun 
Išmaišvk du šaukštus mavo-

w 

nnaise į pusę stiklo vandens, 
pridėk druskos pagal skonį 
ir užpilk ant salotų maišinio. 
Apibarstyk viršų "paprika",* 

19 metų bigh scbool moki
nys, James Ru^sell Dowk, 
Bloomington, Ind. prisipažino 
pavogęs 14 auto. (Acme tele-

sunk. Pridėk svocfmą ir žalią plioto) 

: ^ i 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE dabar išdėti 
visi nauji 1940 metu modeliai Elektrinių 
Ledaunių, radijų, gražių Parlor Setų 

be galo žemomis kainomis. 
• 

Pamatykite, o įsitikinsite. 

ii 

TH I N K of the thrillf youll 
get from this RCA Victrola! 

It develops amaAng volume— 
full 6 watts push-pull output, 
.. .and that's almost unheard of 
at this priec. This insures natū
rai, balanced tone from a whis-
per up to full symphony vol
ume. New 3-position bass-and-
treble tone control lett you ac-
cent bass or treble to suit your 
taste . The radio has Push-
Button Tuning, 7 RCA Victor 
Tubes, Built-in Antcnna, 12-
InchElectro-DynamicSpcaker, 

and is designed for use with 
Television Attachment. It get s 
American and Foreign broąd-
casts. The smart cabinet is in 
beautiful heart walnut veneers. 
Come in for • demonstrationl 

l 

Joseph F. Sudrik, Inc. 
3409-3421 Soirth Halsted Street 

Tel. Yards 3088 

» r1 

Budriko žymus radio programas leidžiamas iš stoties 
WCFL., — 970 k. nedėlios vakare tarp 5:30 ir 6:30. 

> 



• 

B TĖVŲ KRAŠTO 

BRSUCHB Pirmadienis, sausio 22. 1040 

še—rr= •=J=Z 

|bainos Draugijai 
[40 Mėty 

KAUNAS (B) — " D a i n o s " 
Draugija, kuri rudenį at-

pvente 3avo 40 metų sukaktį. 
ne dar gilios rusų priespau 

>s laikais 1899 m. rugpiūčio 
lėn. pradžioje, kada būrelis 

Kauno lietuvių jaunuomenės 
[ir vyresniųjų apie 53 vyrų, 

Dvasine Lietuvių 
Būkle Po Lenkais 

VILNIUS. (K) — Likvi
duojant Vilniuje ir srityje 
lenkinimo įstaigas, vis aktua
lesnė darosi bažnyčios padė
tis, kur bažnyčios galva tel»e 
ra arkivyskupas Jalbržikov-
skis, buvęs veiklus vaivados 
Bocianskio bendradarbis slo-

muziko J. Naujalio vadovau-j pinant lietuvių ir kitų tauty-
[Janii, pradėjo slaptai rinktis 
ir mokytis dainuoti lietuviš-

bių dvasia ir dabar tebete-
sias lenkinimo politika per 

ai. Repeticijos buvo daro- bažnyčias. Šia proga prime-
os vasaros metu Kauno apy- narna, kad ark. Jalbržikovskio 

inkės miškuose, saugantis įsakymu nuo 1926 m. buvo J "T . Į ~ 
ndarų atfsn. Pirmieji "Da i - pašalinta lietuvių kalba iš A n g l a i P a s i g e n d a 

LO«M pasirodymai buvo pri- Breslaujos, Apso, Pelekų, L ie tUVOS B e k o n o 
važiuose butuose pas Ginei- Drūkšių, Rudiškių, Butrimo 

feius, Liorentus ir k t . 1903 m. n įy , Rodunes, Gervėčių, De 
[atvykęs iš Veiverių Tomas yeniškių ir kt. bažnyčių ii 

šhchiiifss 
For ąuick rclief from itchinR oi eczema, ptmples. 
athlcte's foot, acabies, rashes and other « -
ernally caused skin trouble*, use worid-famous. 

Lenkai Studentai -
Vagys 

VILNIUS. (K.) — Vilnių-I 
je sukėlė didelę sensacija ii-1 šįŠ£??&£ZS£^tSSSTS 

I i i* •• t-r't I Q"»ckly stops intense itch.ng. 35c trial bottle 
n i a , k a d p o l l C l j a p a g a V O Y l l - p r o v e s i t . o r y o u r money back. Ask your 

f druttist today for O. D. D. PRESC RiPTi ON. 

maus universiteto asistentus 
! bevagiant universiteto biblio

tekos knygas. Vedam* kvota, kiek ir kas yra pasisavinęs 
universiteto turto, nes lenkiš
koji universiteto vadovybė, 
perduodant universitetą neį
stengė duoti tikro atsakymo, 
kiek ir kokio turto universite
tas turi. Panašių elgesių būta 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas CANal 7329. 

DR, PETER J, BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road 

Xew Orleans, La., ba savimo metu bus jvesta pirštų ant
spaudavimas. (Aeme t-elephoto) 

J A U N A S . (E.) — Gauna 
ma žinių iš Anglijos, kad an-

Per Devynis Mėnesius 
KAUNAS. (E.) — Per pir

muosius 9 mėnesius Lietuvo
je buvo 14,289 jungtuvėm 
(1938 m. 14,309, 1937 m. 13,-

L.,, . *.. | i r k • .,» -y \ „ «L 7- £lU- sviesto ir bekono rinkoje 1CC* . _ ACt rjco i - m • • 
Žilinskas padėjo " D a i n a i " iš- jvesta lenkų kalba Dūksta - . ,. / 166), gimė 42,/68 kūdikiai 

• x , A • ' nemanai pasigendama lietu t gauti iž rusų gubernatoriaus Rįmšės , Palūšės, Tverečiaus, , Z i i* , • j - , , 
. . . • * _ , . , , . „ ' ,T ' vmkų produktų, kurių del ka -

leidimą viešus spektaklius su- Kaltinėnų, Valkininkų, Varė-
1 engti. Pirmąją viešą gegrži- n o s > Marcinkonių, Ratničios, a t * n k a 

4 " D a i n a " jau surengė 1901 Rudnios, Dubičių, Vasiūnų ir 

ro priežasčių ten menkai b<> 

(1938 m. 41,681, 1937 m. 40, 
785), mirė 25,573 žmonės 
(1938 m. 21,513, 1937 ra. 23, 
594) ir priaugo 17^195 (1938 

i. gegužės 13 d., kuri , nrsų p e iėsos bažnyčiose, nors tose' Dabar einančios Rytų Ku m. 20,168, 1937 m. 17,191 as-
v aidžiai ąeišdrįsus leisti, bu- p a r a p i j 0 s e lenkų buvo tik ne- ropos geležinkelių konferen niuo. 

o surengta rengėjų atsako ž y m i o s s aujelės, be to buvo' cijos nutarimų pasėkoje tvir 
iiybe. 1904 m., atgavus spau- s u i y g į n t a lietuvių kalba su tinama, kad ateityje turės, G e d i m i n o K a i l i " G e l e -
La, ir " D a i n a " iSgayo leidi- le^kų k a l b a t o k i o s e lietuvis-! žymiai padidėti per Lietuvą j g * V i l k a s 
n.a viešai veikti. Tuo laiko- k i a u s i o s e p a r a p i j o s e , kaip 
tarpiu - D a i n o j e " veikė be š v e r t č i o n v S j Švenčionėliai. 
kitų entuziastų ir žynius ska.- s t r f i l i a i t i s > Adutiškis, Puns-
čius dabartiniu metu garsių k a g k ^ t D 8 u g v i J n i į k i a l i i e . 
ir nusipelniusių ve ikė ja k. t u y i a i > m k o v o j e d ; 8 a v o Į kraštų prekyba ateityje la 
a. pralotas P . Januševičiu*, k a l b o g b a ž n v « o s e j t a r . i a n tas1 biausiai pagyvės su Vokieti 
muzikas V. Naeevu-ius, J . n i e k ( ) n e p a d ė j o . T i k v i r i n t e - 1 ja ir Sovietų Sąjunga, kuri 

tarka, St. Kūlys, Jonas Bud- ^ b f l d R g ^ ^ ^ ^ ^ s e k . I atsistosianti prekių mainų at 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ur pagal sutartį, 

ir SU kai kurių pradiniu len-1 Sekmadieniais taipgi pagal sutarti. 
, . . . \ •, i ' K e s - telefonas SEiJley 0434 kų mokyklų turtu, kur mok) . _^___ 
klų vedėjai sudegino invento 
riaus knygas, o tokius daik
tus, kaip radio aparatus pa
siėmė. Policija iš kai kurių 
mokytojų pasisavintą moky
klų turtą atėmė. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

tranzitas iš Sov. Sąjungos į 
Vokietiją ir atgal. Taip pat 
tvirtinama, kad dėl pakitėju
sios padėties Baltijoje, šių 

, Polovinskaitė-Cirigaitienė. m ^ m w U į m A l a s i a 

iCipras Petrauskas, J . Babra- . f t k i s . .^ p t M | d y | h e k p l . 
vičius, Stasys Šimkus, Gahiu-

įnienė Nezabitauskaitė, iš vai-
ftintojų — A. Vitkauskas, A. 
Jiutkus, Ona Rymaitė, Tomais | 
•jr Al. Žilinskai, Tadas Dau
girdas, Martynas Yčas, Liū-
t.a-s (Ura ir kt., iš " D a i n o s " 
^eikėjų prof. Petras Leonas, 

nigų, pusė pamaldų — pusė 
pinigų, nėra pamaldų — nė
ra ir pinigų. Šis šūkis buvo 
gyvai lietuviškų masių p r i 
siimtas ir kai tik kurioje pa
ra pijoe prasidėdavo ypatin
gos rinkliavos, lietuviai pa
reikšdavo lenkams klebonams, 

Juozas Tūbelis, poetas Mairo 
u x. f , * . -r. kad duos tik tą dalj pmigų, 

ilis Mačiulis, Jakš tas Dam ... \ t i , , 
C - . w . . s , w lonr,™ - n n ; . ; k l e k t u r i ****** pamaldų. Dai-

_ ! 
surengė i 

brauskas i r kt. 1905 m 
n a " pirmą kartą 
Kauno miesto teatre vieią 
-pektaklį, kurio visą laiką 
f'.ūrėjosi ir pats rusų guber
natorius Veriovkinas. Buvo 
vaidinta "Amer ika Pirtyjt " . 
Draugija tuomet turėjo per 
,MX) narių ir jai priklausė vi 
: u tuo metu susipratusioji 
Kauno lietuvių jaunesniųjų 
dalis. Karo metu dr-jos vei
kimas buvo nutrauktas . Ne

pr iklausomybę atgavus ir į-
ptejgus Valst. operą ir dramą 
i r kt. teatrus, " D a i n a " apai-| 
ribojo vien <ehoru, kurs h 
Šiandien tebėr a laikomas ge-! 
j^iausiuoju Kaune. 

Vilniaus miesto burmistro 
padėjėju paskirtas buv. Šiau 
lių apskr. viršininkas seimo 
narys Alfonsas Pimpė. 

Numatyta, kad iš Kauno į 
Vilnių netrukus persikels Li
tuanistikos Insti tutas. 

žvilgiu su Baltijos valstybė
mis je ne greta su Vokietija, 
tai pirmoj vietoj po Vokie 
tijos. 

VILNIUS. (E.) - Lietu 
vių spaudoj iškeltas sumany 
mas įamžinti Gedimino sap 
ną Gedimino kalno pilies 
bokšte", pastatant mitologiško
jo geležinio vilko statulą. 
Tos iniciatyvos patariama 
imtis Vilniaus rinktinei, kuri 
pati turėtų pasivadinti Gele
žinio Vilko Šaulių rinktine. 

leletouas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Ave. 
VALANDOS 

Nuo 9 ryte iki b vakare 
Sekmadieniais ir šventadieniais 

pagal susitarimą 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
OSDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marquette Rd. 
OFISO VALANDOS: 

10—12 vai ryte 
2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
TreČiadienais ir Sekmadieniai* 

Susitariąs. 
Tai. Yardj 8140. 

VALANDOS: Nuo U iki U , 
2 iki 4 ir 7 iki f 

Pir*nadieniais; 2 iki 4 Lr 7 ifc» š 
Šventadieniais: 11 Un I i 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko 
3343 So. Halsted Street 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMJETR1CALLY AKIŲ 
LIETUVIS 

Suvirs 80 metų praktikavimo 
Mane Garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kas es-
'i priežastimi galvos skaudėjimo, 
dvaigimo, akių Įtempimo, r. grvuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialB atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati 
taisomos. 

Valandos: nun 10 iki 8 vai. vak 
Nedeliomis pagal suthitį 

Daugely atsitikimi} akys atitaiso
mos be akinio. Kainos pigios kaip 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas TARdi 1S7S 
2403 W- 63rd St., Chicago 

TeL Cicero 1484. 

DR. S. R. PALUTSIS 
Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 

Oi^lbU VALAiNDOo; 
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutartį. 
Res. 1625 So. 50th Avenue 

Tei. Cicero 1481. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
iUUBOicmuie, aelvamu»oiuiiu 

Penktadieniais 
Valandos. 10-12 ryte, ii-fl, 7-9 b m. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

rYiuuKiiemaib, Ireeiauieuuua w 
šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M. 

Vilniuj Visuotina 
Dainy švente 

VILNIUS. (E.) - Lietu
vių Muzikų Draugija savo 
centrą nutarė perkelti į Vil
nių, kur ateinantį birželio 
mėnesį žada surengti pirmą
ją visuotiną dainų šventę. 
Draugijos pirmininkas Marti
nionis pareiškė įsitikinimą, 
kad toj dainų šventėj galės 
susidarvti nemažiau k a i p 
18,000 žmonių jungtinis cho
ras . 

maBma&ama$8B&^ 

SKAITYKITE t l DRAUUĄ M 

Duodam Paskolas ant 
Pirmu Morgičiu 

GhlcAfjoj Ir Apicllnkės', LcnajvaLs Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui lr statymai naujų namų. 

MOKAME Oi 

_ DR. A. JENKINS 
VLaetuvis; 

GYDYTOJAS IK UiilltUJRGAS 
2500 West 63rd Street 

OFL&O VALA^DOb: 
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakart 

Taipgi pagal suta/.į-
Ofiso telefonas PROspota 6737 
Namų telefonas VLagima 2421 

i tu. t AaUa jbbt 

DR. FRANK C. KVVINN 
a Y V Y TUJAS IK CHIEUKOAU 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—i ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pagal Sutarti. 

DR. P. J . BEINAR 
i l l h l ^ a i v A L M i A i j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — Wentworth 1612. 

Res. — Y aras 3956 
OFISO VALANDOS: 

J iki 4 popiec 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį. 

'•i oANai 6969 

DR. VVALTER J. PHILLIPS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 

ir pagal sutarti. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN and SURGEON 
2158 VVest Cennak Rd. 

Ofiso tei. Canai 234* 
Ofiso VaL 2- 4 ir 7—0 

Res. 2305 So. Leavitt Street 
Res tei Ganai 0402 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*" 
4729 So. Ashland Av*. 

2-ti08 lubos 
CHICAGO, ILL. 

Tei. MIDway 2880 
OFISO VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto> auo 2 iki S 
vai. po pieta ir nuo 7 iki 8:30 v. f 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai ryta 

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

Tei. YARds 0994 
itez. Tei PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

m Ditidendy už padėtus pinigus 
• • K* 

KJck>tctM) asiu^ns taapiniai yra apdrausti iki $5.000.00 per 
Fetteral Kavines & Loan Insurance Oorporatkm, Wasliiiigtun. D. C. 

DĖl* UiFOiiMAClJV KREIPKITĖS I 

Hes. 0968 8o. Talman Ava 
aes. TeL GROveMl 0617 
Office Tei HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL 2—4 ir 7—8 Tat 
Ketv. ir Nedeliomis 

New City Furniture Mart 
R A D I O P R O G R A M O 

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iŠ stoties 
WSBC — 1210 Mlocycles. 

Programe dalyvauja S t Louie-Lonie Komediška Grupe |; 
i r didele eile kitų radio žvaigždžiŲ. 

: 

2423 VV. Marauette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PMYSIOIAN and 8ŪROB01 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. rak. 
Nedeliomis pagal sutartį, 

Offics TeL YARds 4787 
I Namu TeL PROspset 1888 

Tai YARds 6981 
Res* KENwood 6107 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo %i3Q—b'M 
756 VVest 35th Street 

Ofiso TeL VIRginia 0088 
Reaidemcijos tai BEVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.; 1—a ir 6-^8-30 P. M. 

Akiniai, visokiu madų, ui I2.4& 
pritaikyti akims, su pilna garaneija 
;«4;aanuHavimas akių veltui. Lenss 
su laui .^ padarome ai $1.00. Nauji 
tfiinpefiai SOc AdjusUvimas veltui 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi dkliiulėje Josepa F. Budrike 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pon/et. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted S t 
TeL Yards 2151 

"DRAUGO"* KALENDORIAI 
Gražūs Lietuviški Kalendoriai Su Visomis Šven

tėmis. Kiekvienas Mėnuo Turi Po Gražų Paveikslą. 
Senieji '*Draugo'* Skaitytojai ir Naujai Užsirašu-
sieji Gauna Kalendorius Dovanomis. Kaina Perkant 
— 25c. Į Lietuvą Su Persiuntimu — 30e. 

Mažas Sumas Galima Siųsti Pašto Ženklais. 

"DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois 

Tai OAMaJ «Ut 

DR. BIE2IS 
•YDTTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—I popiet ir 7—8 T. C 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas RBPublie 7861 

1889 80. Olaramont Ava. 
Valandos 8—10 A. M. 

NedSliomis pagal sntar^j. 
Tai 0AUTal 0867 

Rea. TeL PROspect 

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

Rerideneija 6600 So. Arteaian Ave. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 

6 iki 9 vakare 

Office Phone Rea aad Offiea 
PROspect 1088 8868 a Leavitt Bt 
Vali M pp. ir 7-8 vak. CANal 87N 

DR. J . J . KOVVAR 
(EOWARSEAS) 

GYDYTOJAS D3 CHHIURGAS 
2359 So. Leavitt Street 

TeL YARds 8846 

DR. C. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. . 
arti 47th Streat j 

TaLs nuo 8 ryte iki 8 vakarą 
Seredoj pasral sutarti 

DR. V. E. SIEDL1NSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutd ArcHer Av 
Telefonai 

4631 So. Ashland Ave. 
Tei YARds 0884 

Pirmadieniais, Treeiadienisis *$ 

r-t 

• i 
«w . 

*^. • • * • . 
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OKUPUOTAME KLAIPĖDOS I 
KRAŠTE I 

KLAIPĖDA (E) — Prieš kai neturį reikalo nusiskųsti, 
Kalėdas Klaipėdoje buvo pri- tačiau pašalpos duodamos ne 
saikinti Klaipėdos kraStui pa-j ūkininkui, bet jo žemei, o ūki-
skirtieji kaimų ūkininkų va-'ninkas yra tik jos valdytojas, 
dai (ortsbauerfuehreriai) ir j turįs pasirūpinti, kad žeme 
apygardų vadai (kreisbau*nw duotų kuodaugiau naudos v:-
fuehreriai). Krašto ūkininKų sos tautos labui. — Apskn-
vadas Lorenzas, atidaryda-l ties viršininkas (landratas) 
m*3 susirinkimą pabrėžė, kad Kohlhoff paaiškino vadams, 
ir Klaipėdos krašto, kure da-j kad šie visomis jėgomis. i*-l 
bar vokiečių vadinamas Šiaur-1 aiškintų ūkininkams, jog rei-j 
nemunio kraštu, ūkinmlcams ' kia stengtis, kad būtų laimė-j 
yra atėjęs laikas parodyti ta. Jei vokiečių tauta pralai-
Vokietijai savo dėkingumą,!mėsianti, tai nebūsią galiniy 
taigi jie turės pasirūpinti at
likti visus jiems statomus 
reikalavimus, ypač priside
dant prie gamybos kėlimo, nes 
pagal Goeringo ketverių me 

bės antrą kartą atsistoti į ko
jas. Karą pralaimėjus, kiek
vienas esą gautų pajusti sun
kų likimą, kurs būtų skaudes
nis, kaipo po Versalio dikta 

tų planą, iš žemės turi būti to 1918 m. Vis a tai reikią, ta-
išgaunama kuo daugiau nau^j rėti prieš akis ir dėlto įsi-
dflte, Rytprūsių vyriausias ū-i tempti pareigos pildymui. — 
kininkų vadas (landesbauern-!Be to apskr. viršininKas pas* 
fuehreris) Spickschen pareis-' merkė Klaipėdos krašto ūki-
kė, kad šiandien sbarbiausias mnkų paprotį važinėtis į tur-
reikalas sukasi nebe apie pi- gus; tuomi sugaištama daug 
nigus, masinas ir trąšas, bet brangaus laiko, kurį esą ga-
apie Vokietijos likimą. Pra- Įima geriau sunaudoti ūkyje 
sidedanti kruvina žūtbūtina Taip pat pasmerkė tuos mies-
kova dėl Vokietijos išlikimo, čionis, kurie patys važiuoja 
Vokietija esanti apsiėirusi ; pas ūkininkus maisto pro-
būtinai laimėti, dėlto iš kiek-j dūktų pirkti. Tokiais atsiti-
vleno gyventojo esą reikalau- kimais būsią baudžiami ir pir 
jama sąžiningo pareigų at'*!-
kimo. Šiandien negalima sa 
kyti ūkininkams "darykite, 
kaip norite", bet reikią jiems 
duoti tvirtus įsakymus. — 
Ziėhr pranešė, kokiu būdu 
Klaipėdos krašto ūkininkai 
bus įtraukiami į nacionalso
cialistų eiles, nes i r , ūkinin
kai ir darbininkai turėsią tai
kytis pagal nacionataociaiis-
tiškus ūkio politikos nurody
mas. Klaipėdos krašte, pirmoj 
eilėj reiksią auginti daugiau 
bulvių negu iki Šiol, kad bū
tų galima daugiau kiaulių ni

kėjai ir pardavėjai. 

Mieste ir Apskrityje 
59 Knygynai 

ir 
M 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Ant rad ien ia is 
WGES(1360kii.) 
7:30 valandę vak. 

|domus pranešimai 
Žinios. Muzika, Dai
nos, Dalyvauja ge-
riausio* meno jėgos. 

Kviečiame visus mušu gerbiamus skaityto-
< 

jus pasiklausyti siu radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas k uopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekvienę Antradienį - 7:30 v. vak. 

tos Skyrių nuo iG nvetų. Taip n j | | f | | A m n r j | / Q 
gi randasi Jaunamečių Sky- į | H J Į Į J M I I lul l l \ d 
rius į kurį priimamos m^r-, K T . ._ , 
gaitės nuo 6 iki 16 metg. \ N a u i ^ K u n i g a s 

Moterų Sąjunga leidžia ...ė- SAO PAULO. - Klierikas 
nešinę laikraštį - "Moterų senuoli* V. Šatas, kaip teko 
Dirv 4 , " kuriame telpa gra- P a t l r t i - į « f k » '»« u « • * * 

Xi. • „*„,.:,„„ rijos mokslą ateinančiais me-
zių rastų ir patarimų. t . . , T, 

h . n . *• „ _ k_ tais ir bus įšventintai i kuni-
Pnklausant prie šios gar- * 

foingos organizacijos, Moterų g u s* 
Z . . ^ Mūsų tautietis V. Šatas bu* 
Sąjungos, moterims ir uier-

kuris yra pavadintas jos pa
čios vardu, būtent, Aldona 
Beauty Salon, ties 4442 So. 
Western ave. 

Linkime Aldonutei geriau
sio pasisekimo. Koresp. 

"Ttr v xz 3 = 

gaitems yra garbe ir malonu- bene pinnasis lietuvis kuni-

= LaC 

AMERIKOS LIETUVIŲ 2INI0S 
! ^ 

m i-i *• j * . • . „• gas Brazilijoje, baigės cia 
mas. Todėl, nuoširdžiai, kvie- e . . ' / ' *Y 

. ' vietoje moktlus. čiu visas mergaites ir mote- ;' , r e, • Klierikas V. Batas ateinan-ris spūstis po Moterų hajun-,. . . v ,. , : cių metų pradžioje žada at-gos vėliava, Įsirašyti per da-' ; A. . „ n 
bartinį naujų narių vajų. 

Del platesnių informacijų 

vykti į Sao Paulo atostogų 
^iūsų tautiečiui, sėkmingai 

siekiančiam užbrėžtų tikslų 
apie mokesčius, kuopas, ar l i n k i m e g e r i a u < i o p a s į s e k i m 0 

tam panašiai, prašau kreiptis 
į M. S. Centro raštininkę, M. 

' • • • • • • • • = ^ 

VILNIUS (E). Mieste 
apskrityje Įsiregistravo 
knygynai, viešos bibliotekos 
i r skaitvklos. Didžiausios vra 
Vroblevskio ir universiteto »Lowell, Mass. — kun. dr. K. 

Tevy Marijonų 
Misijos Gavėnioje: 

Vasario 7—11 d d — Ches-
ter, Pa. — kun. dr. Kazimie
ras Matulaitis 

Vasario 12—25 dd. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, Phila-
dclphia, Pa. — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 
Cicero, 111. — kun. Juozas 
Dambrauskas. 

Vasario 26 — kovo 3 dd. — 

A T S I Š A U K I M A S 

Vaičiūnienę, 1927 So. 49th 
Ave., Cicero, 111., arba į ma
ne adresu: 17403 Quincy A v., 
Detroit, Michigan. 

Širdingai kviečiu, 
Elzbieta Paurazienė, 

A.L.KJK. Moterų Są jungos ' ^ 
Centro pirmininko 

Operuoja Grožio 
Saliona 

BRIGHTON PARK. - Jau 
kuris laikas, kaip daktaro 
Rutkausko duktė Aldona pra
dėjo operuoti grožio saliona. 

/ / ! / • • < \ . ^ ^ v -

M A C A R O N I ^ 
.AND-CHEESE-
RBADY IN 9 MINUTES 

Jiems Ne Darbininkų 
Reikalai Rupi 

BINGHAMTON. N. Y. -Į visas mergaites ir mote 
ris, nepriklausiančias prie 'Dienraštis ' 'Draugą 
vienintelės lietuvių katalikių 
moterų fratemalinės organi 
zacijos Amerikoje — MOTE 
RŲ SĄJUNGOS. 

piane-

bibiiotekos, turinčios po kelis 
čimtuv; tiikstančių tomų kny
gų, rankraščių, žemėlapių do 
kameiitų ir įvairių kitok :u, 
liečiančių Lietuvos senove įaš-
tu. žios abidvi bibliotekos y-

auginti. Dėl padargų, frkm*n- ' v p Į s t vbinės . 

"KIDS » 

Matulaitis. 
Vasario 26 — kovo 3 dd. — 

&v. Kazimiero parapijoje. 
Philadelphia, Pa. — kun. Jo
nas Vosylius. 

Kovo 4 — 1 0 dd. — Šv. 
Jurgio parapijoje, Philadel-

Sausio 1 d. Moterų Sa jun
ga paskelbė generalinį naujų 
narių vajų, kuris tęsis por 
šešis mėnesius. Kad sutrauk
ti visas mergaites, ir moteris 
prie šios kilnios ir naudingos 
organizacijos, padaryta dide
lis palengvinimas, t. y. per šį 
vajų bus priimantis mergai
tės ir moterys be jokio įsto
jimo mokesčio. 

Moterų Sąjunga yra vienin
telė lietuvių katalikių moterų 

phia, Pa. - kun. dr. K. Ma- | organizacija Amerikoje. Ji 
tuiaitis. teikia narėm: apšvieta, pašel-

Kovo 4 — 10 dd. — AthoL P a i r apdraudę. Narės >Pri-
Ala'38. — kun. dr. Juozas Pau
li ukonis. 

Kovo 11 — )/ dd. — Šv. 
Jurgio parapijoje, Philadel
phia, Pa. — kun. J. Vosylius. 

Kovo 11 — 24 dd. — to 
Jurgio parapijoje, Brooklyn 
N. Y. — kun. Adomas Mor
kūnas. 

Kovo 11 — 24 dd. — Mas 
,peth, N. Y. — kun. Vincą* 
Andriuška. 

Kovo 11 — 24 dd. — Bay-
onne, N. J . — kun. dr. K. 
Matulaitis. 

Kovo 11 — 24 dd. — Ne-
wark, N. J. — kun. J. Dam
brauskas. 

Kovo 10—12 dd. — Dievo 
Apvaizdos parapijoje, Chica-
go, 111. — kun. dr. Alfonsas 
Jagminas. 

Kovo 17 — 21 dd. — Ma-
rianapolio Kolegija — kun. 
Petras Malinauskas. 

imamos į Pašelpos ir Apdrau-
dos skyrių nuo 16 iki 40 me
tų; į vien Apdraudos Skyrių 
nuo 16 iki 50 metų. Į Apšvie-

^ : 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
P A U L I N A B A T H 8 

RUSlšKį ' IR TURKIŠKŲ VANTIJ 
Užlaikoni elektrikin} kabinetžj, voliausios mados akiawių krosais, ir 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
bosime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamo* — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4552. 

# 

g i a ^laimingų" revoliuciją 
eia Amerikoj. Jie pasakoja, 
kad dar du, trys metai ir re
voliucija bus laimėta. Tai va 
delko unijos prakišo. Darbi
ninkai bėga nuo raudonųjų, 
kuriuos jie jau pažjsta. 

Darbininkas 

ip = 

Pirkit Naują Buick 
MILDA AUTO SALES AGENTŪROJ 
Pirmas ir vienintelis Clucagoj lietuvis Buick pardavėja* 
užkviečia jumis d&l apžiūrėjimo ir demonstravimo naujų 
1940 metų modelių automobilių. 

806 WEST 31st STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
Atstovai: 

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN ir FRANK BULAW 

-« 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOE 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

še E. J . kompanijos darbinin
kų balsavimui prieš uniJ4. 

Uniją organizuoti pradėjo 
jau net 4 metai ir intensyviai 
dirba, bet ne E. J. darbinin
kai, tik vietos visiems pažį
stami komunistai: keli kriau 
čiai ir vienas žydas, naujas 
spaustuvininkas irgi komunis
tas. Tai ir viskas. Vietos žmo
nes darbininkai aiškiai mato, 
kad organizatoriai nesirūpina 
darbininkų reikalais, apie 
jucs *~itiaSai ir kalba, o tiktai 
kalba ame RasLios «««rvbes' G K R K I T ^ <*E R4 ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria kalba apie Husijos^ gerybes . f n Ę į ^ A M B E 0 S l A A J ų ? ^ p r i e t o i š d i r b e j a i n u . 
apie Staliną ir jo geruma ,' s p rendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-
renka Stalinui aukas ir ren- ; TAR. Šb Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū

šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės ims NORKŲ, kur gausite 

! greitą ir teisingą patam;ivi.u^. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

I '.JW 

SSsSSį 
4 ' 2 » » , 857 L6S. 

Y n i ) NEVER KNEWTfi BY Bob Dart 

S 
Kviečiu visus kaimynus, draugui ir pažystamu* 

naudotis mano patarnavimii 

Midvvest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Range Aliejus, 
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas. 
• 

Tire ir Battery Service -
24 valandų Patarnavimas. 

Vic Juknis, sav. 
4 

2 3 3 5 Sou th VVestern Avenue 
rELEFOMAS OAHAL S7M 

L' i 

V^JGAfcET-TBS 
WEREMEVER l?MVENTrED.' 

TMEy WERE THE RESOLT O F 
AM ADVERS^y DORtNG T H E 

CRIMEAM WAR \WHEM 
*W ^ TVJE O-AY P1PES 

"1 Rrft. , / OF THE SOLOIERS 
V^ERE BROKEN. . . . 

T H E M E N F»«OCEC-
o e o - r o R O L L . T H E » « . 

T O B A C C O IN 
CARTRIDGE 

RAPER. « « 

k * ^ I ', 
H: 

•Z'S 

J» -" 
,.«*. 

3 K M N G 1S OME 
OF TME EARLIEST FORAAS O F 

WINTER COMMONlCATTOr^ »N "THE 
WORLO.' SKJ'S H A V E B E E N 

U S E O S INCE T I M E IMAAEM-
O R I A L . . A P I E C E O F 5 K I 

UNEARTViEO IN NORTH SWEOEN 
IS REPUTEO T O B E - 4 0 0 0 

V E A R S O L D / 

_ _ YEAR OLD, HERMAN LICMTER-
FIELO OF BERLIK4, WHOSE O V E R - i 
FONCTlONllsiG GLA^4DS HAVE 
MADE H I M A CHILD HERCULES, 
GAN BREAK THICK CHAINS, 
TWIST IROM WrTH H I 5 HANOS AND 
TEETH ANO IS EXTREMELy M O S - i 
COLAR DEVELOPED FOR HtS AGE i 

H E «S VERY S E N S m V E 
A N D CRIES AAORE 

Į ffCMti ~THAh4 OTHEi»R EBOyS 
H I S A<SE .^ 

*ZZ C«Writ»t 1148 Ltot»H yr*»p»P>r g g g * | I g . „ 

DAROME 

P A S K O L A S 
ANT VISOKIŲ NAMŲ 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Moti rnizavimo 

Ar Seno Mortgičio Atmokėjimo 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5.000 
IMT Fedn-ral S a v i n a s and l.oun Ins i irant* Corp., Wasli lnffton, D. O. 

ST. ANTHONY'S 
LITHUANIAN PARISH 

BUILDING iC LOAN ASSOCIATION 
1500 SOUTH 49th COURT 

TEL. CICERO 412 JOSEPH F. G R I B A L ' S K A S . Secretary 

file:///WHEM
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S v e i k i n a m e ! .skaitlingi atstovais, aukomis 
ir nutarimais, bet ir laikas 

Veroniką Galnaite, ARI) t rumpas; visų metų darbuote, 
centro nutarimų rast i ninke,! reikia užrekorduoti i keletą 
sulaukusią 15-kos metų ras-, valandų ir sekti visų seimo 
tininkavimo Akademijos Re- eigą didžiausiu įtempimu. Bet 
mejų organizacijai. ( ARD seimų protokolai visuo-

¥ .. . ,_ _ . Ine* sutvarkvti be užmetimų. 
Laikas greit bėga. š t a i ro- , . . . . , . ° , . i J i tvhai, pasišventusiai, su 

Uos ir nepajutome, kaip pra-l . * . . . ._ . . . . *L malonumu, aukoiasi save re-
Kego ir visa \o metu našios _. , I ,. v. ,. . . . . , . • i.iem darbuotei. J i nuoširdi darbuotes, įnium brangios irt , _. . „, 

' remeja aukštesnes mergaičių 
ištvermingos darbuotojos, AR 
I) centro raštininkės, Veroni
kos lialnaites. J i rėmėjų or
ganizacijos uoli darbininke 
nuo pat draugijos įsisteigimo. 
Daug gražaus darbelio josios 
įdėto ARD 1-mame skyriuje, 
Town of Lake, kuriame j i bu
vo viena iš pirmųjų raštinin
kių ir kuri skyrių, j i , savo pa
sišventimu, gabia plunksna Ir 
įvertinimu skyriaus bendra
darbių, padėjo tą skyrių išau
ginti į vieną veikliausių ir 
darbščiausių mūsų organiza
cijoj. Dabar, nors Cbicagoj 
nebegyvena, bet persikėlus į 
"Chicagos A u k š t u s " (Cbioa-
go Heights) savo mylimos or
ganizacijos netik neapleido, 
bet pilnai pri tariant gerb. kle
bonui A. Martinkni, suorga
nizavo ARD 13-tą; skyrių, ku
riam pati pirmininkauja ir 
sukvietus į valdybą ir narius 
gabiausias ir idealiausias lie
tuvaites tos kolonijos, pavyz
dingai jaunam skyriui vado
vauja, taip kad jų darbuote 
kar ta is viršija ir Chicagos di
delių skyrių. 

Veronika (Galnaite nuo pat 
jauniausių dienelių buvo pa
sižymėjus organizacijų dar
buos. J i priklauso prie Mot. 
Są-gos 1-mos kps. anksčiau 
to. ji daug pasidarbavo ir pri
klausė prie M. S. 20-tos kuo
pos. J i savo laiką pašventė 
ir Vyčiams ir Labd. Są-gos 
1-mai kp. ir galima sakyti, 
kad kiekvienas idealus dar
bas rado jos asmenyje nuo
širdų pritarimą. Bet ilgiau
siai jinai veikia tai ARD, 
visuomet užimdama vadovau
jamą vietą. J inai ir ARD sei
mų nepamainoma raštininke. 

mokyklas ir pačio vienuoly
no. J u k ir jos sesutė Sesuo 
M. Matilda save pašventė Die-
vui ir Tautai Kazimieriečių 
Kongregacijoj. 

Tad šių ja proga nuoširdžiai 
sveikiname savo ilgametę cen
tro raštininkę, Veroniką Gal
naite. Linkime jai sveikatos 
ir tolesnio uolumo taip gra
žiai darbuotis idealiame vei
kime ARD — Ilgiausių mete
lių ir Dievo palaimos visame, 
linkime jai! 

ARD Ctentro Valdyba 

t\ 
R. R. Purcell, Plymouth, Midi., priešinasi "sočiai securi 

įstatymui. (Acme telephoto) ,n 

Legijonieriai Rengia 
Pagerbtuviy Bankietą 

Amerikos Legijono, Darius-
Girenas Post 271 rengia ne
paprastą bankietą, vasario 4-
tą dieną, naujoje Dariaus-Gi
rėno Memorial svetainėj, 4416 
20 S. Western Ave. 

jos pirmininką, Wm. Kareivą, i gerb. pamokslininko. 
4644 S, Paulina St., telephcne Gyveno ta tyra mergaitė 
Yards 5350, arba pas — Da-Įmusų tarpe, veikė organiza-
riaus-Girėnas Memorial Hali, cijose ilgus metus, bet nie-
Manager. Joseph Kibort, te- ,kucmet netroško vadovauja-
lephone, Lafayette 8484. [mų vielų — ji buvo linksma 

Programa prasidės .">-,« v a - ! i r patenkinta, jei turėjo pro-
landą po pietų, laikai visiems '&>* paaukoti savo sunkiai už-
yra užtikrintas kuo geria - dirbtos centelius kokiam lah-
sias, netruks linksmybių ir karingam tikslui. Rėme ji Šv. 
vaišingumo, nes rengimo ko- Kazimiero Vienuolyną, Tėvų 
misija su gabiu pirmininku, -Marijonų Kongregaciją, auka-
Wm. Kareiva, deda visas pa-
stangas, kad viską t r i ' o m . i 
prirengtų, ir atsi laukusius 
svetelius iškilmingai priimtu 

. . Dotft rniiii i i grtj h«ir. Orr/ be* 
i ir ganėtinai palinksmintų nau Mfaaa jmm look oM and feel <rid 
! joįe puošnioje Legijono sale- **T * • ••otam* Method for Cofc 
je, prie kurios pastatymo ir W , „ Į , I W tfu gni Mhi iu i i n iu 
įrengimo jūs prisidėjote. • • O L HO fcleachiag reqoir*d ta 

teft«a the hair mhtn y*m mm 
CLAISO I* YooTI fcvt th» radti 

hair — bttutiful, natnra^ 

\ o Labdaringai Są-gai, prisi 
tlejo prie kiekvieno gero dar-
'o, visai savęs nepaisydama, 
y^ ir nujausdama, kad ne! 

per ilgai reiks jai gyventi —! 
! netau-j)e sau senatvei, vienšel- ' 
įpe kitus... 
, Susirgus paskutine liga, pil-j 
inai prisirengė i amžina ke-
! uonę, patvarkė 'savo kukliu-- • 
I reikalėlius ir 10 d. sausio. 
12:15 vai. po pietų, savo my-i 
limos sesers namuose Pran
ciškos Kasmauskienes, užgeso 
kaip žvake. Karste gulėdama, 

I atrodė jaunute ii* šypsanti... 
__ Į Iš tokių tai žmonių, sekdami 

i 

Taip. | J u gyvenimą, likusieji čia 
vargti ilgiau šiame pasauly
je, galime daug p-asimokinti... 
"Žodžiai sujaudina, bet pa
vyzdys patraukia". . . Pažino
jau velionę suvirs 20 metų 
stebėjaus ir gėrėjaus jos bū
de švelnumu, tykumu bei 
skaisčiu protu. Uoli ji buvo 
kaipo katalikė ir uoliai bei 
ištikimai ėjo savo pareigas,, 
nežiūrint kur ji dirbo. Nors 
ji negyveno vienuolyne, bet 

OON'T BE GREY 

Frank Krasauskas 

rengia-

A. A. Antaninę 
Beinoraitę Palaidojus 

BRIDGEPORT. — "Pa la i 
minti tykūs ir nužemintos šir
dies".. . tuos žodžius vi'sai tei
singai galima taikinti a. a. 
Antaninai Beinoraitei, miru
siai sausio 10 d. palaidotai su 

Sis bankietas yra 
mas pagerbimui tų ypatų ar
ba įstaigų, kurios nėra Le
gijono nariai , bet prisi dej t 
savo aukomis i r gausiai rėme 
sunkų statybos darbą. Todėl 
Dariaus-Girėno postas nore- gražiomis bažnyčios iškilme 
damas pasidekoti jums, branjmis sausio 13 d. Sv. Kazimie
r u s aukotojai, ir rengia šį ro kapinėse. Ta, kuri gyva 

būdama, buvo kukli ir nusi
žeminusi, mirusią iškeltą ant 
katafalko, apstatyta žvakė
mis — altoriai papuošti ge
dulą. Trejos mišios iv, ir įspū
dingas ir jaudinantis pamok
slas, pasakytas jauno Tėvo 
Marijono, kun. Dambrausko, 
Sv. Jurgio bažnyčioje ir ant 
kapinių, visų dalyvių pasiekė 
širdis. 

NOW. 

i 

bankietą, kur visi bus iškil
mingai priimti, sočiai pavai
šinti gardžia kalakutų vaka
riene, ir brangiais gėrimais, 
be to. bus puikus i'loor show. 
žymūs kalbėtojai ir dainos, 
garsi orkestrą ir šokiai. 

Tikietų kaina $1.25 asme
niui. Tikietus reikia įsigyti 
iš kalno, nes pr ie .durų tikie-
tai nebus parduodami. 

Del bankieto tikietų arba 
o mūsų seimams raštininkai!-1 kitokių informacijų reikia 
įi nelengva: ne tik, kad jie (kreiptis pas rengimo komisi-

. . / • (Iražiai gyveno, gražiai ir 
kartojant žodžius numirė" 

^ 

t 

t 

3S 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius MŪSŲ 

K a t a l i k i š k u s L a i k r a š č i u s : 

" D R A U G A S " — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 Soutb 
Oakley Ave., Chieago, 111. 
4 4 L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2394 So. Oakley Ave., Ohicago, Illinois. 

" D A R B I N I N K A S " — š v . Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kar tu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 AVest Broadway, So, Boston, Mass. 

" A M E R I K A ' ' — savaitraštis. Metams $2.. 423 (Jrand 
Street., Brooklyn, New York. 

"GARSAS* ' — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
" M O T E F r D I R r A " — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. .Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 

" S T U P r . N T t ; Ž O D I S " — A.L.K. Studentų i r Pro-
fesional-; žurnalas. J ame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 

" V Y T I S " — lietuvių Yyeių organizacijos mėnesi
nis žnmalas . Metams $2.00. 2334 South Oakley Ave., 
Chicago, Illinois. 

SE 

DONT 
NEGLECT 
A C O L D 

KHitmė> <teOKUs, kurios gali &»« 
rystytl I nelaimę, paprastai pa 
»eiiicwja pavartojus raminančią. 
Šildančia Musterole. Musterole nė
ra tiktai moste. Jinai yra "CVHID-
ter-irrila.it." Jlilijoiiai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen 
•looja. Galima aaut i ai>ti«'kiof>e 

& trr-***"* 

PRANCIŠKA 
VAITKIUTĖ 

mirė Sausio 10, 1940, 9:30 v. 
vakare, sulaukus 2 8 m. am/.. 
Gimė Chieagoje. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motina Paulina, po tėvais 
Stašiutė, tęva Martiną, du 
brolius Antaną ir Adolfą, se
serį Elzbieta, teta Mareijona 
Janušauskienę ir šeimyna, dė
dę Pranciškų Maraza ir daug 
kitu giminiu. 

Kūnas pašarvotas 10713 S. 
Wabash Ave. Tel. Pull. 5465. 

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Sausio 24 d. iš namu 8:30 
vai. ryto bus atlydėla į Visu 
šventu parap. bažnyčia, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa-
žy štamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę Vėvai. Broliai, Se-
sno Teta, Dė<lė ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, Tel * A R d s 1138. 

<? 

PAMOKSLŲ 
Kunigai turėtų įsigyt' 

/yskupo Petro Prancifc 
kaus Bučio, M.I.C. pa r H 
<Vtą 

400 puslapių knygą. 

kaina #1.75 

-DRAUGAS ' 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, Iii. 

Pastovumas — 
Tę liudija įstaigos 44-rių mėty gyvavimas. 

Ši bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta aut 
namų, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

^2-F 

^ 

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 Pederalincje ištaigoje. 

& 

\nv*i VII 'uut-k Kum v 

John F. Eudeikis 
wW)*0Hn» (B DlUZLADa\J\ UA1DOJTM' - " • « * . 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKT) 

*m Telefonai YARDS 1741 l "M; 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

4447 South Falffield Avenue 
• ^ f 4 F - w t T T r 0727 

nv \ ' 

»-i» ^i»t»n dalvsr 

Klausykite inu«g nulio programų Antradienio a 
aeatadlenlo rytate lO.Ot talanda, iš WTllF atotle* U4m., 

cai Povilo Aaltmutaru. 

jos pasielgimas kažkaip vi
suomet man priminė švelnią 
vienuolyno cryventoja. 

A. a. Antaniną BeincTaitę 
tinkamai pagerbė organieaci-
.jcs. kuriose ji ilgus metus pii-
kiausė: ^lot. Są-gos l-mos 
kps. valdyba užsakė Mišias 
šv. už jos sielą ir dalyvavo 
laidotuvėse, ARD ir 2-ras sk. 
taipgi ją gražiai pagerbė da
lyvaudamas laidotuvėse ir 
Mišių šv. auka — maldingos 
kuopos, kuriose ji priklausė 
dalyvavo " i n corpore". Skait 
1 ingos Mišių aukos ir gėlių 
vainikai puošė jos karstą, sa
vo grožiu švelnindami skaus
mą likusių jos artimųjų... Il
sėkis ramiai, brangioji lietu
vaitė, savo gyvenimu, t ikrai 
užsitarnavai Dievą regėti.., 

A. N. 

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS 
iš angliško v«-rtS 

Kini. Anl. M. Kaniži^kis f * 

Kuodėtnės ir nuopelnai var
žėsi tarp savęs M vietinio sa-
žinėjo ir valioje. Teisingumas 
ir atsiminimas padidino at
leidimo užtikrinimą. Mylimo-

i 

i jo valioje: todėl M vietinio 
atgailavime nuopelnai nuga
lėjo nuodėims ir skriaudas. 

URBA G<'16s Mylintiems.. 
\c\stuvrms, Bai.kie-
tanis. l,jiiiluiti\<-iii> 
ir L*)io£iii)ain.s. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
• 

ANTANAS RUGIENIS 

Mirė sausio 19 d., 1940 m., 11:50 vai. ryto, sulaukęs 
pusės amžiaus. Velionis gimė Lietuvoje, Rugienių kai
me, Lukšių parap., Šakių apskr. 

Amerikoje išgyveno 31 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Juozapiną, po 

tėvais Rutkauskaitė, uošvius Joną ir Oną Rutkaus
kus ir jų šeimą ir daug kitų giminių. Lietuvoje pali
ko 2 brolius: Praną ir Juozapą ir 'seserį Antaniną. 

Kūnas pašarvotas 6810 S. Rockwell St. Laidotu
vės įvyks antrad., sausio 23 d. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švč\ par. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Uušviai, Sesuo, Broliai, Gimines. 

Laid. direktoriai Lachawiez ir Sūnai, tel. Canal 2515. 

%:&Q 

NAŠIAI CHICAGOS. CICESOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
m D U l H I l b t DIENĄ IR NAKTĮ 

D Y K A I it K I O S VISOSE 
"Ai VSE s • t 

Antbony B. P e t a 
Lachawicz ir Sunai 

itltovehill 0142 
1410 .S mi -»uri 

Ml-i VN ŝt 23rd Plaae 
l'lion. CANal 2515 
.Skvriu> 42-44 K. 108 St 
• •h.M,. ' ' I I Ittutn !270 

i 348 S., Calil'ornia A v** 
l»hi»n» LA Kavute 3572 

S. P. Mažeika *3IH Lituanicn Aveuae 
l'hor.H YARIU- 1138 1139 

Antanas M. Phillips 
i. i . Zoip 
Albert V. Petkus 

3307 Lituanica Ave 
Phone YARds 4908 

MWfi VV ŝt 4(>th Street 
l'hni.- VARHH 0781 07K2 

4704 S VVeHt̂ ro Ave 
Tel LJKPayette 8l>24 

WM So flalgted St 

Telefonah YARd* 1419 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja y 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

- • -

' i ; / • 

. . . < 

. . . . 

• M . • 

. • I I . 
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• • • 

* 
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Pirmadienis, sausio 22, 194(- D R I Ū B I S 
Iš Rėmėjų 1-mo 
Skyriaus Veikimo 

TOWN OF LAKE. 

Iš Susirinkimo 
Palaimintos Lietuvos Drau-

B A R D Centro 
Tilpo valdybos pranešimas 

(No. 8 sausio 10 d. 1940). Rė-

Kazimiero Akademijos RemS- ***> ***** 1 0 d> C h i c a « o s 

Liet. Audit. jų 1 sk. skaitlingas sus-mas 
fcyko sausio 7 d., Sv. Kry
žiaus parap. svetainėj. Nuo 

iriios metinis susirinkimas į • 
'mejos pastebėjo, kad turi pri
duoti narių savo rekordus, 

Protokolą išklausius, pasi
rodė, kad šių metų valdyboj 

IŠ POLITIKOS LAUKO 
Lietuvių Veikimas 
12-tame Warde 

kiek priklauso čia gimusių ir 
augusių ir kiek ateivių. 

iNarės visuomet p r i d x i o d a i ^ a ^ o Liet. Demokratų Or-
Brighton Park. — 12-to 

įvykusio. Bunco prarooęo* >*» t i k du naug, asmenys, ^ & ^ ^ ^ ganizacija laikė savo priešme 
pranešė pirm. J. Čepulienė, ^ ^ L ^ ^ J ^ L t "~ " u j u s i ų , tiktai prašom v a l . ,,f "1 sus.r.nk.ma saus.o 11 die-
kad pramoga parvyko ir davė 
pelno $60.50. 

Jmavičius ir iždininkas T. Ja- dybos" p m n e g t i > į a i p r e i k i a ' na,^ Hollywood svetainėje, 

Iš centro sus-mo pranešė S. 
Bart kai te, kad centro vaka
riene įvyks vasario 25 d. ir 
buvo kalbėta apie piknikus. 
M. Sudeikiene prašė rėmėjų, 
kad paskolintų staliukus d r-! 
Bunco lošimo, kuris yra ren
giamas dSl seselių Pranei Š-
kiečių. Turskienė prašė sta
liukų del Marijonų rėknejų 
pramogos ir jos kvietS rSme1-
jas atsilankyti ant pramogų. 
Natai* rengtfe prie vajaus. 
Kafcbeta apie kovo 10 d. vyk-
dinti vajaus vakarą. Komisi-
fa apsiėmė*: J. Čepuliene, S. 

nulis. 
Tenka pastebėti, kad pirm. 

rekordą paduoti. I 2* 1 7 W - 4 3 r d S t-
Daug yra narių, kurios yra' K a d a n g į š i organizacija ne-

J. Jackus šiai draugijai p ir - ; a t e h , . g į r ^ g i m u s i o s „ • laikė reguliarių mėnesinių šei
mininkauja jau septintus ine- jfą ^^ų ^ . ^ ^ ^ ^ sirinkiinų vasaros ir rudens 
tus, gi finansų sek. F. Mik- ^ ^ ^ ^ m e t u , todėl kaikurie nariai 
liūnas, penktus metus, pas ta -L^ ^ &r u ž r e k o r . jau manė, kad ši organiacija 
rasis šias pareigas paveldėjo d u o t i a t e i v § m i g a r a m e r i k i e _ visai susilpus ir sustojus 
iš savo tėvo, kuris irgi pasek
mingai sekretoriavo iki pat 
tairties. 

temis. Rėmėja 

Iš revizijos kom. raporto 
teko sužinoti, kad ši draugi
ja pilnai užsimokėjusių narių 

Daktarų Bankietas 
Savo dviejų narių, dr. K. 

Drangelio ir dr. C. Z. Veze-
turi 450, jos turtas, kaip kny- j lį0, pagerbimui Amerikos Lie 
gos rodo, siekia $7,975.55. Li-

veikti. Bet kaip tik tam prie
šingai įvyko ketvirtadienio 
vakarą. Į P. P. Rudauskų 
svetainę susirinko pusėtinas 
būrelis šios organizacijos na
rių ir šiaip 12-to wardo lie
tuvių piliečių. 

12-to Wardo Lietuvių De
mokratų Organizacija jau gy-

- rezoliuciją kas link gatvių, A u k s o G r ū d e l i a i 
vaikų žaidimo gatvėse ir t t 

Po susirinkimo buvo paro
dyti krutamieji paveikslai, 
kuriuos paruošė Lygos pirm. 
Al. K muškis, o po paveikslų 
pirm. Popeli pavaišino narius 
alučiu ir pranešė, kad kitas 
susirinkimas įvyks vasario 
(Feb.) 15 d., toj pačioj sve
tainėj. 

Org. Koresp. St. Gurskis 

Dažnai sermėga apsivilkn-
« vaikščioja tikroji išminti* 

Liaudies priežodis 
Jos ūkio žemė kalnuota ir 

vietomis telkšo balos, kurio
se vanduo riebus ir nešvarus, 
dagios mintys. 

Ir tas laimingas, kurs ui 
viltas kovoje kris, jei savo 
kūnu tapo tiltas kitiems at
siekti garbės pilis. 

One War We Are For 

tuvių Daktarų Draugija ren 
gonių pernai buvo 22, jų pa- gia 'sekmadienio vakare, va 
šalpai išmokėta $750.00. Per sario 11-toje dienoje, bankie- vuoja suvirs 5 metai. Tiesa 
praeitus metus draugijos tur- tą. Bankietas įvyks patogia^ įg pradžios ji buvo silpna ir 

Bartkaitė, O. Martušienė. 0 . | tas pakilo $931.90. Mirė tik nie Rowan Trees viešbutyje, be tvirto pamato. Ši orgamv 
Sriubienė, E. Gedvilienė, S. 3 nariai. j 500 Englewcod avenue, prie zacija priklauso prie Cook 

,Šimkienė, V. Ručnienė, 
Sudeikiene, B. Saudargaitė, 
A. Paukštienė, P. Turskienė, 
M. .Martušienė. Buvo skaidy
tas laiškas kvietimas į Mari
jonų seimą, priimtas ir išrin
kta atstovės ir visos rėmėjos 
sudėjo aukų dėl seimo. Rė-
ttiėjos gražiai darbuojasi tu
rėdamos gerą ir darbščią pir
mininke J. Čepulienę. 

Rėmėja 

Jubiliejiniai Metai 
BRIGHTON PARK. — Va

dovaujant kun. kleb. Antanui 
Įiškai, Nekalto Prasidėjimo 

paminėjo 25 tnetų jubiliejų. 
Sidabrinį jubiliejų minėjo ir 
įvairios draugijos. 

Gražiai gyvuoja rugsėjo 23 
d. 1915 metais įsikūrusi jau
nimo organizacija, L. Vyčiai, 
kuri per 25 gyvavimo metus 
daug nudirbo tautiniai ir re
liginiai. Savo metiniam susi
rinkime, sausio 8 d., L. Vy
čių 36 kp. nutarė apvaikščio
ti savo jubiliejų. Komisijon 
išrinkta K. Zarcfanskis, Zig. 
Vyšniauskas, D. Varnas, B. 
Kvietkus, S. Gembutaitė, A. 
Stakėnaite, A. Šaueiūnaite, 
H. Vyšniauskienė, L. Sutkai-
tė> A. Stuges, A. Žilis, S. Do-
brovalskis, I. Brazauskas, A. 
Sadauskaitė ir K. Jankaus
kaitė. Kuopos nariai pasiža-
4fcjo visur prisidėti. Šokiai j -
vyks sausio 20 d. Salės pa
puošimu rūpinasi: S. Gembu-
taitė, A. Stakėnaite, E. Chu-
rauskas ir A. ir A. Vyšniaus-

M.l Šiame sus. nutarta šiais me
tais surengti pikniką ir Chi-
cagos l iet . Audit. parengimą, 
kuri jau ir nusamdyta, lapkr. 
10 dienai. 

Šiame sus., kaip nariai, taip 
ir valdyba, pasižadėjo dar e-
nergingiau darbuotis, ir vi
suose draug. parengimuose pa 
tarnauti veltui, tuomi tikima
si dar daugiau pakelti draug. 
iždą. 

Šių metų draug. valdyba: 
J. Jackus, pinu., t>504 So. 
Rockwell St. Rep. 7929, A. 
Subaitis, vice pirm., 1947 Des-
plains St., A. Tumavičius, 
nut. rast., 1227 So. 50 Ave., 
Cicero 5395, F. Mikliūnas, fin. 

62nd place ir Normai ave. County Lithuanian Democra-
Priimtąja tradicija, kaip J. tie Lygos, kuri bendrai vei-

V. prezidentui du terminai, kia su Cook Countv National 

FRANK V. ZINTAK 

dalis. Kadangi šį pavasarį 
įvyks svarbūs rinkimai State, 
County ir City valdininkų, 
taigi svarbiausia šiai organi
zacijai buvo išgirsti ką indor-
suoti į 12-to wardo committee 
man. 

Iškėlus šį klausimą, pirmi
ninkas perstatė teisėją J. T. 
Zurį išaiškinti apie šį suma
nymą. Teisėjas rimtai išaiš
kino apie indorsavimą. Visų 
pirma lietuviai privalėtų bal
suoti už reguliarus demokra-

jau nuo seniai Daktarų Drau- Central Committee, ir regu- i tų kandidatus, pasirodyti vie-
gija pagerbia 25-kis metus i į a r e Demokratų organizaci-
profesijoj išbuvusius savo na- ją, kurios pirmininku yra 
rius. Ta pačia proga atžymi 
jų pasidarbavimą draugijai ir 
visuomenei jų profesijos sri
tyje. 

Tokios pagarbos 'sulaukė, ir 
ja gali pasidžiaugti, dr. K. 
Dran^relis ir dr. C. Z. Veze-

Aleksandras Kumskis. Šiandie 
taip pat ši organizacija yra 
atstovaujama, patariama ir 
prižiūrima teisėjo Jono Zū-
rio, o rimtai jai pirmininkau
ja plačiai šioj apylinkėj žino
mas Vincentas Popeli, kuris 

lis, abu 1913 ir 1914-tais me- klaiko modernišką užeigą, o 
tais paeiliui baigę Loyolos sekretoriauja lietuvis precink-
Universiteto Dentisterijos sky 
rių — Chicago College of 
Dental Surgery. Jiedu yra 
vieni iš pirmųjų draugijos na-

401? eantensky^v^trtu , sėkmingi savo praktiko- n u t a r i n l ų raštiniriias perskai-

to kapitonas Juozas Kamins
kas. 

Kaip ir pirmiau, pirm. W. 
Popeli atidarė ^susirinkimą, 

Laf. 1152, F. Margevičia, kon-
trol. rast., 4409 S. Fairfield 
Ave., F, Šerpetis, kasos glob. i 

draugijai. 
Kaip visuose draugijos ren-

4337 S. Fairfield Ave., T. Ja-| giamuotee bankietuose, taip ir 
nulis, ižd., 3430 S. Morgan šiame, turėsime skaitlingą 

je ir nemažai pasidarbavę te- p r o t o k o i ą i š p r a e į t o susi-

St., Yards 4863, A. Šaškus, 
maršalka, 3622 S. Union Ave., 

SKBLBKITtS DRAUGE" 

B. J. Jakaitis, Audi. Ats. ir — draugijos narius vasario 

daktarų susirinkimą. Taigi, 
šia proga kviečiame daktarus 

rinkimo, kuris vienbalsiai pri
imtas. Toliau sekė svarbesnė 

ningai veikią, o paskiau įro
dyti jiems, kad lietuviai or
ganizuoti ir reikalauti Nation
al Central Committee tiesio
giniai indorsuoti, tada bus 
daug tikriau ir tuom baigė 
savo kalbą. 

Po teisėjo kalbos pirm. Po
peli įnešė remti esamąjį tvar
do eommitteeman Frank V. 
Zintak. Nutarta pasiųsti ofi
cialų indorsavimą. 

Po indorsavimo kalbėjo A. 
Kumskis, kuris užgyrė šios 
organizacijos nusistat y m ą 
remti tik reguliarus demokra
tu kandidatus. 

Toliau buvo nutarta pa
siųsti bendrą pareikalavimą 

r^ 

koresp., 826 W. 34th PI., tel. 
Yards 2252, P. Augustinas, 
ligonių priž., 656 W. 35 St. 
Yards 6701, trustisai: Tamke-
vičia, Augustinas, Subaitis, 
K. Stulas, teisėjas L. Jusius, 
teis. rast. • • 

114os dienos bankiete daly
vauti. Valdyba ar komitetas 
jus a»prūpim bilietais. 

Bankieto Komitetas 

LABAI MAŽA SVEIKI) 
D A N T Ų ' 

Pravedus vaikų sveikatin
gumo programą pirmiausia 
susirūpinta jų dantimis, nes 
nuo dantų pagedimo paeina 
ir kitos ligos. 

Pravedus tyrinėjimą Gage 
Park pradžios mokykloj, ras
ta jog iš 614 mokinių tik 42 
atsirado sveikais dantim. Ki
taip tariant 98 nuošimtis vai
kų turi pagedusius dantis. 

Daktaras Floridoj 
BRIGHTON PARK. — Jau 

nosios kartos dr. V. Steele, 
4174 Archer ave., jau nuo se
niai ryžosi savo atostogas 
praleisti saulėtoj Floridoj. Ir 
štai jo troškimas įvyko. Prieš 
šventes daktarais su šeima sė
do į automobilių ir po kelių 
dienų atsidūrė Miami, Flori
doj, iš kur dabar jau grįžo ir 
vėl atlikinėja dantisto parei
gas. 

Daktaras, žmona ir 3 sūnūs 
atostogomis labai patenkinti. 

jKor. 
iff*^^» • * i 

QUESTI0N 
VVhicfi ore ffie 

only cough drops 
containing 
Vitamin A? 

(CAHOUNB) 

THE AVVFUL f MCE YOU PAY FOR BEING 

NERV0US 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos 

^ i 

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS - Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais $2.25 

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai-
syta laida, su kietais viršeliais $1.50 

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Zda
navičius. Autoriaus leidinys $1.00 

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

vertė Vetusius $0.50 
KENČIANTIS KRISTUS (Mastymai) — Parašė 

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

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

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ — 
Parašė Kun. P. Vaitukaitis $0.25 

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

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

s? 

Check Bekm And See If Yoo Have 
AnyOfTheSigns 

Oahrerinff nervea can make you old and 
fcaggard looking, eranky and hard to Ii va 
with—caa lnep you aw«ke nights and rob 
M>u of sood health, good timea and jobs. 

Don't let youraelf 7,V>" Ukn that. Star* 
taking a good, reliable tonic—one made espe* 
txaUy for women. And couM you ask for any-
thing whoae banefits ha ve baea better proved 
than world-famous Lydia E. Pinknam'a 
VegeUble CompoundT 

Let the wholesome herbą ana roots of 
Pinkham's Compound help Nature calm 
your shrieklng nervee, tone up your system, 
and help lessen distress from female funo 

Make a notė NOW to get a bottle of tbia 
Į*-IT r Piakbast'a Compound TODAY 

without fail from your druggist. Ovtr a mil-
lion women have writton in lettera reporting 
wonderful beneflts. . .. _ M . v . 

For the past 60 years Lydia E. Pmkham ą 
Vegetabbj Compound lias helped grateful 
«omen go "amuing thru" trying ordeala. 
Why not let it lwlp YCTU? < 

SEADOG 
rNOITI5NT/ITSAHIT.,iJ 
fTfMAy BH THE WRON6 

By Teddy 

i 

MALDAKNYGES 
Angelas Sargas, juod. virs. pauk. • $1.50 
Maldaknyge ir Baž. Vad. odos virš $1.25 
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais 60c 
Maldų Rinlrinėlia, odos viri $1.50 
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virs 75c 
taras Mano Pagelba, didelėmis raidėmis $2.50 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois 

J? 

gjiiiiHiiiMiiMiiiiiiiiiiiii»iniiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiumiiiimmiiMiiiiininiiiiininiiii« 

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIĮĮ 

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdranati iki S6000.00 par i 
S Federal Savings and Loan Insurance Corp. po United Statas i 
r Goversment priežiūra. priežiūra. 

Mokame Už O i O/ I 
Padėtus Pinigus C*2'° s 

Oriso vaL: 9:00 vai ryto iki 5:00 vai vak. Pinoidiaaiaia, SeV į 
virtadieniaii ir šeštadieniais iki 8:00 tai. vakare. 

| 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 | 
JOHN FAKEL, Prea. 

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION f 
|||||||lllll»UIIUIIIllH»tll»lll»IHimin»tHllllHI»»»l»»nUHtllimUiUI»IIIHIHIHIIIIIII = 

' * C * 
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BftXTT<3XS Pirmadienis, sauHo 22. 1P40 

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

Gatvelėj 

I f re 1122 W. Harrison rasta 
(53 metų negyvas vyras, kuris 
matomai mirė nuo šalčio. J i s 
yra S pėdu. 8 colių aukščio, 
sveria 160 svaru. , 

Chicagos bankai 

per paskutiniąja 'savaitę su
vedė balanse. $34,500, kai tuo 
pat laiku balansas buvo $24,-
200. 

Trys banditai 

keturiuose aoiplėšimuose su
rinko $190,000* pirmiausia 
jie apipiešė Sudrew Voss, ir 
Elizabeth Donnelly ir paskui 
dvi tavernas. 

Chicaga 

pirmoji pasiekė savo kvota 
Buomijos fondui — $100,099. 
Išviso aukojo 4,049 asmenys 
ir korporacijos. 

Auto nelaimes 

šalčio metu sumažėjo, nes 
žmones daug atsargesni bu
vo. Pavyzdžiui, pereita sek
madienį buvo 202 nelaimes, 
pirmadienį — 172, antradie
nį — 136, trečiadienį — 136 
ir ketvirtadienį — 126. 

Šeštadienį connty ligoninėj 
mire John Baltrush, 50 me
tų. J i s buvo auto sužeistas 
gruodžio 21 d. 

Nuo sausio 1 d. eountv Ii-
goninej mirė 48 žmones del 
auto nelaimių, kurių 36 įvy
ko Chicagoj, kur peT tą lai
kę, sužeista 1,167 asmenys. 
Mirusi mokytoja, 

Miss Florenee L. Abbatt , pa-

3 Žmogžudžiai 
Nubausti Mirtim 
Russano visam amžini 
kalėjimo 

Šeštadienį Chicagoj 
mas nustatė elektros 
trims žmogžudžiams, 
užmušė Ziggo O. Peterson 
bandydami apiplėšti taverna, i 
Nuteistieji mirti yra — Hen
ry Drewek, 22; Victor New-
kowski, 23 i r Frank Micha-
lowski. 

Taip pat šeštadienį nuteis
tas visam amžiui kalėjimo 
Joseph Russano, 23, kai jo 
draugas Mangano kiek anks
čiau nuteistas mirti. J i e abu 
pripažinti kalti policininko 
nužudvme. 

būti Baltijos 

Iš Chicagos Istorijos 
Sausio 22 d. 

1886 imi — Miesto valdyba į-
galino majorą i r kontrolierių 
skolintis $16,000, kuriais bū
tų apmokėta naujasis tiltas 
per Chicago wpe prie Clark 
st. 

1866 m. — Sudaryta planai 
pravesti nuostatą, kuriuo bū
tų siūloma tinkamas žemei 
plotas ir namų planai City 
Hali. 

seną misiją — 
įvykių centru. 

Keli žymūs vokiečių laik
raščiai Miunchene, Hambur
ge, Karaliaučiuj i r kt . įsidė-

teis-i ^° a m e dabartinę Lietuvos 
k e d e i P a c ^ t į bendrą straipsnį, ku-

i x , „ . ; J r i a m e be kt . rašoma: "Xega-kurie , m ° 
Urna turėti jokių abejonių, 
kad lietuviai Vilnių padarys 
t ikra valstybės sostine. Kai 
kurios įstaigos iš " laikinos 
sost inės" bus perkeltos į Vil
nių. Taip pa t dalis Lietuvos 
universiteto persikels į Vi1 

nių. Dėl to jau šiandien gali
ma pasakyti, kad kai kurių 
lenkų sluoksnių įžūlumas 
greit nustos savo reikšmės. — 
Pastangos, kurių reikalauja 
Vilniaus prijungimas, nukrei
pė Lietuvos politiką į vieną 
aiškų tikslą. Vidujinei konso
lidacijai susidarė geros 'sąly
gos. Dėl to politiniuose sluoks
niuose jaučiamas optimizmas 
dėl krašto ateities. Lietuvos 
užsienių politikos kryptis yra 
aiški. Sutarčių saugoma Lie 

DAINŲ DIENA 
Su Šokiais 

Ashūand Blvdi Auditorium 
Van Buren & Ashland Blvd. 

Balandžio 21, 1940 
Pradžia 5 valandą vakare 

įžanga $1.00 — 75c — 40c 
Šokiams 35c 

Rengia Chicagos Lietuvių 
Parapijų Chorai 

ir dienraštis * Draugas ' 
i . - * 

Lietuvių Aukos 
Lietuviams 

goję 

Lietuvos Konsulatas Chica-
šiais metais gavo ir 

šiuo skelbia 'sekamas aukas : 
Chicago, 111. Carfield Park 

Lietuvių V. ir M. Pašalpos 
Klubas, per Gr. Medalins-ką — 
$10.00. 

Drtja, per 0T Valonį — $10. 
Lietuvių Keistučio Pašalp. 

Klubas, per J . Sholtman — 
$15.00; Klubo nariai sudėjo — 
$12.50. 

S. L. A. 134 Moterų kp., 
per K. Katkevičienę — $50.00; 
šią sumą sudarė: kuopos bun-l 
co party pelnas $3(i.70; iš kuo-! 
pos iždo $12.00, ir po $1.00:' 
C. Pluskienė ir Z. Heimanie-

_ ne. 
Chicagos Lietuvių Univer-j 

siteto Klubas — $56.00; šii 
suma buvo surinkta lietuvių 
studentų Vilniuje sušelpimui 
per Klfibo suruoštą pra'mogą. 

J . Andrulienė 'surinko ir 
pristatė — $5.00; šią sumą 
sudėjo: S. B. Komaiko $2.00, 
likutis už bazaro likusius 
daiktus $1.50, F . J . Savickas 

iš kuopos 
suruoštos 

gos 

VokieSy Laikraštis 
Apie Vilnia 

(E) Vienoje einąs vokiečių 
laikraštis "Neues Wiener Ta-
geb la t t " straipsnyje apie Vil
nių be kt . rašo, kad Vilnius 
savo plačiu užsimojimu ir a-
pylinkėmis t ikrai yra vertas 
•sostinės vardo i r būti senųjų 
Lietuvos kunigaikščių įpėdi
nių vietove. Dabar lietuvių 

Alekas Dabulskis — $10.00. 
Žagariečių Klubo nariai su

dėjo — $24.00; šią auką Kon
tūrą gali ramiai laukti didžio- sulatui pristatė M. Mieravi-
jo Europos konflikto pabai- ^iene i r R. Šniukas. Klubo 

skelbtam aukotojų sąraše bu
vo praieista F . Ambrozo $2.00 

[auka. 
Chicagos Lietuvių Duonke

pių Sąjunga, per pirm. M. 
Narvidą — $50.0*). 

Ad.v. Charles Chesnul — 
$5.00. 

A. L. R. K. Federacija, per 
centro sekr. L. Šimutį — 
$600.00. 

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių I>r-ja, per S. Piliaoką — 
$5.00. 

Simonas Piiiackas — $2.00. 
Tėvynės Lietuvos Mylėtojų 

liko Michigano universitetui valdžios organai pradėję šį 
$100,000 mokslo stipendijoms | m į e s t ą moderninti, didelis dė-
neturtingoms mergaitėms. j niesis kreipiamas į žemės ū-

k), sudaromas platus mokyk
lų tinklas, ūkininkai pagei
dauja lietuviškų mokyklų. 
Keblesnis lenkų inteligentijos 
klausimas, kurios daugumą 
čia sudaro ne vietiniai žmo
nės, dar neatsikratę didžio-

E. šios Lenkijos idėjų. Tačiau, 

30,000 Gaisro 
Žiūro vų 
Padaryta apie $40,000 
nuostolių 

Šeštadienio naktį 22-24 
Lake st. kilo gaisra*, kuris! keliant Kauno universiteto 
sutraukė, apie 30,000 žiūrovų. 
Beveik tuo pačiu laiku mies
te siautė du kiti gaisrai. 

Pirmasis gaisras, kilęs 
Food Markei restorane, pa
darė virš $35X00 nuostolių. 

fakultetus į Vilnių, lietuvių 
kalba greit įsisprausianti į 
Vilniaus kultūrą ir literatū
rą, šalia lenkų pradėsią dirb
ti i r lietuviai kunigai. Vil
nius vėl turėsiąs atlikti savo 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

Lietuvai Gelbėti Fondo 
Iždininko Apyskaita 
Priimtos aukos 

Anthony A. Slakis — 10.00, 
Anonymus — 5.00, Mrs. W. 
Kareiva — 1.25, Antanas Chu 
ras — 2.00, Fabijonas Dauž-
vardis — 1.00, Tekia Bikinai-
tė — 2.00, Paul Balen — 
25.00, A. Staradomo — 3.00? 

Petras Pivarūnas — 2.00, B. 
J . 'Jankauskas — 1.00, R. Ven-
skūnienė — 1.00, Suvalkiečių 
Draugija — 5.00, P . Kvietkus 
— 1.00, Lietuvių Rymo Kata
likių Susivienijime Skautai — 
39.30, Simono Daukanto Drau
gija — 9.00, Palaimintos Lie
tuvos Draugija — 10.00. Lith-
uanian Universitv Club — 
5.00, L. G. F . Bridgeporto 
kuopa (aukotojų vardai buvo 
anksčiau paskelbta) — 100.00, 
Frank Yutjeikis — 5.00, Smul-1 
kių — 1.51, Lietuvių Vaizbos j 
Buto auka dėl išmokėjimo 
Fondo išlaidų — 41.68, Aukos 
Pirmoj Apyskaitoj — 1016.06. 

Iš viso surinkta — 1286.80. 
Išmokėta 

Prisiųsta Konsului Dauž-
vardžiui — 1132.86. 

Lietuvai Gelbėti Fondo au
kos prisiųsta tiesiai Konsula
tui — 112.26. 

Fondo išlaidos (spauda, 
pastos ženklai, t.t.) — 41.68. 

Viso — 1286.80. 
J . P. Rakštis, iždininkas 

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids 

Excess Acids and poisonous wastes ln your 
blood are removed chiefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oetting Up 
Nights, Nervousness. Leg Pains, Circles Un-
der Eyes, Dizzlness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic action of the Doctor's pre-
scription Cystex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. This plūs the palliative work of 
Cystes may easily make you feel likę a new 
person ln Just a fe< 
the 

erson ln just a few days. Try Cystex under 
ie guarantee of money back unless com-

pletely satisfied. Cyste* costs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee protects you. 

^Scratchinr Rtliert 
ItchFast 

•orNone/Back 
Forąuickrelief from itching of eczema, pimples, 
athkte's foot, scabies. rashes and oiher ex-
temally cauaed skin troubles, use world-famous, 
cooling. antiseptic, liąuid D.D.D.Prescription. 
Greaseiess, stainless. Soothes irritation and 
<juickly stopa intense itching. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti , nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti 'Draugo ' 
knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00 
" D R A U a A B*" . 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Illinois 

VVOMEN! 
read ho w thousands have been able to 
GET NEVV ENERGY 

IMPORTAM . Ttsts Revsal WHY Fanens Lydij L Pinkhia's Veptable Cora-
HeipiRf WMk. j f m , Nenrous Womeo For 0 w Half A Century! 

If you feel tired out, limp, listless, 
moody. depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
losing your boy friends to more at-
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OP IT! No man likęs a dull, tired, 
cranlcy woman. 

Ali you may need is a good reUable 
tonic. If ao try famous Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound. 
Let it stimulą te gastric juices to help 
digest and assimilate more whole-

some food which your body uses 
directiy for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe-
male functional dist r ess and gi ve you 
joyful bubbling energy that is re-
flected tnruout your whole being. 

Over 1,000,000 wo«nen have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound. Results # 
should delight you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta plr 
mos rūšies su mo 
derniškomis užlaido 
mis ir Hollywooc 

| šviesomis. D a r b a t 
G a r a n t u o t a s . 

i 

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840 

$1.00 ir J . Andrulienė 50e. 
Aonie AVyoming — Pm'i-

las Kalėta, per ' 'V i ln i e s " 
•dm. M. Zalda — $5.00. 

Rockdale, 111. L. R. K. S. 
A. 204 kuopa, per sekr. A. 
Stogienę — $T)5.00; 5i suma 
yra pelnas likęs 
Vilniaus naudai 
kortavitno pramogos. 

Sharon, Pa. L. D. S. 107 
kuopa, per fin. sekr. M. Ba-
kfma — $5.00. 

Athol, ^rass. Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubas, . ,per 
pirm. K. Marcinkevičių ir i /A 
A. Vaitekūne — $25.00. 

Doiminikas Matulis — $5.00. 
Viso aukų — $949.50. 
Visos Konsulate gaunamos 

aukos bei dovanos siunčia

mos tam, kam jos yra skiria
mos. Aukų ir dovanų gavėjai 
jau pradeda atsiliepti ir reiš
kia 'savo nuoširdžiausios pa
dėkos geraširdžiams rėmė
jams. 

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue PL, 

Chicago, Illinois 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Testnvėm, Krikštynom Ir Kito 
t iem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnarlmą 

Linksma* Patamarlman Tįsiem* 

750 W. 31st Streei 
A A. NORKŪS, sav 

Tel. Victory 9670 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
LIETUVIŠKŲ RADIO 
„ _ A A n l . . „ B STOTIES 
PROGRAMŲ 1480 K0 

10:00 VAL. RYTO 

RYTMETINIŲ 
W.HJ.P. 

Švediškas Kūno 
Masažas 

Vienas $1.25, arba 9 u i $10 

Thermic Machineless Per-
manent Wave sugarbeniuos 

visokios rūšies plaukus 
$4.75 ir aukščiau, kit i $2.50 

ir aukščiau. 
— o — 

Šilto Aliejaus Treatmentas 
Pleiskanoms. 

— o — 
Sausi plaukai pataisomi 
kitam pcrmanent $1.00 

BERNICE'S B E AUT Y 
S H O P 

1725 W E S T 47TH S T R E E T 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771 

16 metų patyrimo. 

: ; 

KONTRAKTORIUS 
MAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ruširs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash įmokejimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokSjimų 
(Išgaunu gorinusį atlyginimą iŠ 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darą J 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr ip 
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western A ve. Phone Grovehill 0306 

Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ £4,000,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - £300,000.00 
Dabar mokam 3V2% už pa-
detns pinigus. Dnodam pa- ^ g Į 
skolaf ant namų 1 iM 20 m. 

Standard Club 
švelni Degtine—100 Prooi 

BOTTLEP IX BOND 
Nėra Geresnes Degtinei 

už Tokia Kaina 
TIE $1.00 PT A4 A A 
m Kvortos « M O U 

Reikalaukit . 
SAVO APTLDNKi!8 

TAVERNOJ 
15c. DR1NK«AS 

MUTUAL LIQUOB OOMPANT 
Distributoriai 

4707 8 . H A L S T E D S T R E E T 
Phone Boulevard 0014 

CLASSIFIED 
PARDAVIMUI JfA3fAS 

3-aukšty mūrinis namas. 3 — t 
kambarių fletai; 2-karu mūrinis «a-
radžius. Rend u $70.00 } mSnesj. Tu
ri būti greit parduotas. Namas ran
dasi po num: 2316 West 23rd Place. 
Speciaiė kaina %4,950.00 Atsišau
kite; B. R. Pietkiewiez. 2608 West 
47tli Street, Chieaeo. Illinois. 

K 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH ASSOOIATIOM 
OF CHICAGO 

/USTIN MAOKIEWICH, 

Chartered by U. S. Government 
8AV1NGS FEDERAI.LT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUB 

VAIi.: 9 iki 5 p. p. Trečtad.: 9 lkl 12:00 p. Seštad.: 9 lkl 8;00 Vi v. 

PAIEftKAF gEIMrNTPTKftS 
Našlys, apie 50 metu amžiaus pa
ieško šedmininkės tarp 40 Ir 45 me
tu amžiaus. Ant visados. Turi bū
ti kiek pasiturinti Turiu narna Chl-
cag-oje ir farmg. Michigan vals. At
sišaukite asmeniškai arba laišku. 
3831 Archer Ave., tel. LAFayetto 
5973. 

ATYDAt m 
Taisau visokiu rūšių siuvamas ma
šinas, taipgi prosinimo ir skalbimo 
mašinas. Reikale kreipkitės J: 
J. Kudirkas 4539 S. Washtenaw Av^ 

Cluoaeo. Illinois 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui namas su krautuve, 
2445 West 71st St. Krautuvė 22x50, 
gyvenimui kambariai užpakaly. Bel-
smontas. Karštu vandeniu apšildo
mas. 2 karų garadžius 

Savininkas: 2435 W. 71st S t 

K-

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

l iEHGVAIS IfiMOKfiJIMAlB 

Banskis Furn i tune House, Ine 
" T E I H O M 1 O F F m F U R N I T U R E " BINCE 1904 

1748-50 W. 47th SL Phone Yards 5069 

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
Pardavimui medinis namas. 2 fle
tai po 4 kambarius. 42441 S. Arteslan 
Avenue — Chicago. 

Savininkas antrame aukšte. 

PAIESKAU SEIMININKAS 
Našlys paieško šeimininkės, tarp 49 
ir 45 metų amžiaus. Darbas ant ti
kės ( farmos) . 

Atsišaukite telefonu: 
Lafayette S92S 

R E I K A L I N G A 
Likerio pardavėjų su South Sida 
tavernų pažintim. Didelė ir žinoma 
urmo sankrova. Tiesioginis popu
liarių garsinamų rūšių platinimą* 
Taipgi rinktinių, privačių antspaudų 
(labels) ir žymiausių rūšių. Alga Ir 
komisas. 

Atsišaukite Pirmadieny! Ir Antra
dieny! nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p. p. 
CAPITOIi WTNE & MOUOR CO. 

1618 Milwaukee Ave. 
PARDAVIMUI NAMAS 

6 kambarių medinis namas, kar
štu vandeniu apšildomas; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, _ l l \ f l 
So. Albany Ave. Atsišaukite: 
ly 488S. Bergeną*. 


