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KANDINAVIJA TIKISI NUTRAUKIMO
BET KONFERENCIJOJE 
NUTARTA ŠĮ KARTĄ DAR 
NEVEIKTI UŽ TAIKĄ
STOKHOLMAS, spal. 19. — 

— Čia uždaryta Skandinavi
jos valstybių dviejų dienų 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Švedijos, Norvegijos ir Dani
jos karaliai ir Suomijos pre
zidentas. Tartasi dėl ši n val
stybių neutralinio vieningumo 
išlaikymo.

Prieš uždarysiant konferen 
cijų dalyviai kaliojo per ra
dijų. Reiškė vilties, kad karas 
Europoje veikiai bus nutrau
ktas. Atsišaukė j kariaujan
čias puses, kad jos taikintusi. 
Nurodė, kad Europos valsty

bėms reikalingas tarptautinis 
draugingumas. Skandinavijos 
pavyzdžiu.

Uždarius 'konferencijų išlei
stas dalyvių komunikatas. Ja
me pažymima, kad Skandina
vijos valstybės šį kartų aktu
aliai nesidarbuos už karo nu
traukimų. Šis klausimas toliau 
atidedamas.

Komunikate neminimas nė 
Suomijos klausimas. Bet kon
ferencijoje buvo sutarta vie
ningai stovėti už Suomijos 
teises ir nepriklausomybę.

Lietuvos karinone dar auiejusi 
Vita® kratau; nežinia kada įeis

KAUNAS, spal. 19 (UP ži
nia). — Lietuvos kariuomenė 
dar neįėjusi į atgautų Vil
niaus krašto dalį. Valdinin
kai pareiškia, kad krašto už
ėmimui dar nė laikas nepas
kirtas.

Žiniomis iš Vilniaus, te-

NACIAI SOVIETAMS
PADĖS VYKDYTI 
5 METO PLANĄ
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

spal. 19. — Sovietų Rusijos 
trečiąjį ekonominį penkmetį 
padės vykdyti vokiečiai speci 
alistai su vokiškomis mašineri 
jomis, anot apturimų žinių. 
Tuo sumetimu sovietai ir nu
sprendė pilnai kooperuoti su 
vokiečių ekonomine mašina, 
kuri yra plačiai ištobulinta.

Eilės vokiečių inžinierių ir 
technikų jau dirlia Maskvoje 
ir kituose didesniuose mies
tuose. Paivarko fabrikus, įtai 
so reikalingus reikmenis ir į- 
veda savotiškus metodus.

Sovietų pirmojo ir antrojo 
penkmečių planus padėjo vyk 

i dyti amerikiečiai inžinieriai ir 
darbininkai. Viliamasi, kad 

| vokiečiai šį kartų bus suma- 
jningesni už amerikiečius. Nuo 

tik

. I

„„ v .-i -v T i pavykimo bus naudos ne tinų žydų bėglių suplūdo iš Lėni1
sovietams, bet ir Vokietijaikijos teritorijų.

Sovietų autoritetai Vilniaus'kuri Si,ndien '“»<>>”»■ «■

nai dartgiau kaip 100,(XX) vie-1 tų).

krašto sričių tvarkymų (civi
linę administracijų) pavedė lo 
kaliniams piliečių komite
tams, kurio patvarkė maisto 
dalinimų ir areštavo eilę len
kų socialdemokratų (socialis-

da karų ir todėl įvairių 
gerybių reikalinga.

sau

LATVIŲ PREKYBOS SU- kinti RritaniJ°s imperijų, ir 
TARTIS SU SOVIETAIS PR8aulingje prekyboje užimti 

s. i britų vietų. Patsai Stalinas
MASKVA, spal. 19. — So-|tiki> kad Vokietija su sovietų 

19. yietlJ oficiali žinių agentūra parama suklupdys Britaniją 
— Rusijos bolševikai yra į- Paskelbė, ka<I sovietai jau pa- jr svajojamas tikslas bus at
pratę visur su didžiausiu triu Prekybos sutarti su Lat-. sįektas
kšmu veikti, kaip jiems tenka Prekyba tarp abiejų ša-Į 2in0Vai aiSkina> kad dabar.

tinis karas gali atvilkti nege
rovę bolševikams,

BOLŠEVIKAI TYLIAI 
VEIKIA LENKIJOJE
BUDAPEŠTAS,' spal.

svetimas teritorijas grobti. patrigubinama.
Ši kartą jie netriukšmauja.

Įsiveržę Lenkijon patylomis

Berlyne vokiečių nacių minios iškilmingai pasitinka ir ra Bundamos sveikina povandeninio laivo komendantą Prien 
(vaizduojamas,stovintis), kurio pastangomis nuskandintas britų karo laivas “Royal Oak’’. (Acme telephoto).

SPĖJAMA, BRITU
IMPERUAI DIENOS
SUSKAIČIUOTOS
RYGA, spal. 19. — Pabal

tijo ir kitų šalių generaliniai 
štabai yra nuomonės kad Vo-

Vokiečiai su sovietais koo- i kieti ja neužilgo sukels savo 
peruodami turi dar ir kitąĮ žaibinį puolimą prieš Francū- 
reikšmingą tikslą Ko plačiau ir privers' ją panaryti 
šia praplėsti sovietuose pra-; taiką atsimetus nuo Anglijos, 
monę ir išvystyti prekybą. So'P° to Vokietija veikiai apsi- 
vietai seniai pageidauja sunai dirbs su Anglija.

Šios štabų pažiūros yra tik
rai fanatistinės. Bet reikia ži
noti, kad šis karas yra nepap 
rastas. Nei Prancūzija, nei

SOVIETŲ KAREIVIAI 
Į ESTIJĄ PASIĖMĖ 
DAUG KNYGŲ, FILMŲ

MASKVA, spal. 19. — So-1 raudonoji kariuomenei pasiė- 
vietų spauda tyli apie savo*muši daug sovietinių knygų,

SUOMIAI DEMONSTRACI
JOMIS RODO SAVO 

VIENINGUMĄ

HELSINKIS, Suomija, spal.
19. — Vakar Stokholme, Šve
dijoj, atidarius Skandinavijos 
valstybių konferencijų, suo
miai čia savo sostinėje sukėlė 
milžiniškas vieningumo de
monstracijas.

Miesto aikštėje didysissuo-
mių choras giedojo patrijoti- 
nes giesmes ir karines dainas.

Miestas aptuštėjęs, pasiruo 
šta karo įvykiams.

Vokiečių diplomatiniai ir 
konsuliniai valdininkai imasi 
priemoni?/ iš čia ir kitų Suo
mijos miestų ištraukti vokie
čius — juos pasiųsti Vokieti
jon.

vyriausybės nepavykimus su
sitarti su Turkija. Daug vie
tos aukoja Pabaltijo valsty
bėms, su kuriomis glaudžiai 
(ar tik ne per glaudžiai) susi
artinta.

Rašo, kad išvykusi į Estijų

ir filmų, taip pat spausdinimo 
mašinėlių.

Sovietų valdminka įtikina, 
kad Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos nepriklausomybės , bus 
gerbiamos, nepaisant, kad jos 
visos trys bns sovietų globo
je.

PAGERBIAMOS VARG

DIENIŲ MAŽOSIOS 
SESERYS

J. A. V. PASIŽADĖJUSIOS 
PADĖTI IMPERIJOMSAnglija savo oro laivynų ne

naudoja prieš Vokietiją. Pati 
Vokietija vengia iš oro bom
barduoti Prancūzijos ir Angli 
jos miestus.

Nereikia užmiršti, kad ka
riaujančios pusės turi įsigiju

arba na
ciams. Jei Anglija iš karo iŠ-

veikia. Negirdėti jų raumo- j ksmai vakariniam fronte dėl eih? laimėtoja, laimėtų ir Ma-
jancios raudonosios propa-(lietaus apsistoję. Prancūzija skva — bolševizmas galėtų apj^ neišbando. Argi tas neido-
gandos, su gyventojais žmo- džiaugiasi pasirašyta karo su nykti visų Europų. Kitaip bū-

PARYŽIUS. — Karo vei-

Vargdienių Mažųjų Seserų 
kongregacija, kuri Chicagjoj, 
išlaiko keletą vargšams sene
liams ir senelėms prieglaudų, 

—, mini šimto metų savo darba-

niškiau apsieina, nesigiria lai- tartimi su Turkija.
ujimais. ______________
įvairių šalių diplomatai ne- HELSINKIS. — Daugiau

gali suprasti tos sovietuose kajp klr0 ]ajTų su
atmaino®. , . _ . „ ... , . „

o v. , , _ g 'plauke i Estijos uostus ir uz-Suzinoma, kad Lenkijos te- . .. . . . ementorijose sovietai žymiai su-

WASHINGTON, spal. 19. —
Senatorius Rush D. Holt, 
denn. iš W. Va., remdamasis 
įvairiais dokumentais senate 
įrodinėjo, kad administracijos 
užsimojimas atšaukti ginklų 
embargo yra vienas iš eilės 
žingsnių padėti imperijoms 
(Britanijai ir Prancūzijai) 
šiame kare. Tas veikiama re
miantis padarytomis slapto
mis sutartimis. Kitaip to visa 
negalima išaiškinti.

Šen. Holt perskaitė iš prez.
Roosevelto, britų, prancūzų ir 
amerikiečiij aukštųjų valdinin 
kij kalbų ištraukas. Visomis 
tvirtinama, kad J. A. Valsty
bės negali užsimerkti, kai Eu
ropoje vyksta demokratinių 
valstybių kova su totalitinė-

LENKŲ AUKSAS 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, spal. 19.
j sios slaptus karo pabūklus ir Pagaliau čia atvežta buvusios vimosi sukaktuves.

'Lenkijos valstybės aukso at-į šių seserų labdaros veikla 
sarga apie 70 tonų vertės pagerbiama iškilmingomis 
iki 80 milijoną dolerių. i bažnytinėmis pamaldomis.

Minėtas auksas is Varšuvos Vakar Švč. Vardo katedro- 
buvo pasiųstas į Rumuniją, o je laikytos iškilmingos Mišios. 
i» tenai į Siriją. Tš Sirijos šiandien ir rytoj Mišios bus 
prancūzų karo laivai auksą laikomos prieglaudų koplyčio 
atlydėjo į Prancūziją.

tų laimėjus Hitleriui. Šiame j Pabaltijo generaliniai šta- 
atsitikime sovietams tektų tik j)aį tvirtina, kad karą laimės
kokios nors liekanos. Vokietija ir kad iš Britanijos 

imperijos liksis vien maža an-
ŽUVO KETURI LAKŪNAI gių tauta
SAN DIEGO, Cal., spal. 19.ten sau koncesijuotas

mažinę nepakenčiamų san as-,™'“8' •“ Už 15 myli’ »a»rrytų «"k
menų “likvidavimų” (žudy-* KRti.ioie vykdoma griežtoji nuo čia nukrito ir sudegė bom 
mus). Pranerta, kad žudomi ho"ea" '«uvas. Keturi ka-
daugiausia lenkai žemvaldžiai,
kunigai ir policistai. Darbinin 
kai ir jų vadai, taip pat val
stiečiai neliečiami. Aišku, tuo 
būdu norima įgyti plačiųjų 
minių pasitikėjimų.

Kai kas aiškina, kad sovie
tų vyriausybė protingeja ir 
žimoniškėja. Reikia tikėtis, kad 
už kelerių metų Rusijoje iš 
buvusio nuo žmonių kraujo 
nutukusio komunizmo liks tik 
griaučiai.

I

riškiai žuvo.

Britai tikisi sulaukti revo
liucijos Vokietijoje. Bet Čia 
atsakoma, kad Vokietijoje kas 
panašaus negali įvykti. Vokie
čių tauta yra drausmingiau- (

ESTIJOJE ĮVESTI 
VARŽYMAI

se. Mišias šiose koplyčiose 
pontifikuos Chicagos vysku
pai.

SOFIJA, spal. 19. — Pro- 
nacinis bulgarų ministrų ka
binetas atsistatydino, kai bul
garai paskutiniais laikais la
biau pašlijo sovietų Rusijos 
pusėn,

TURKIJA PASIRAŠĖ 
SUTARTĮ SU SANTARVE

LONDONAS,s pal. 19. — elgėsi kai su kokia maža val-
Turkijos sostinėje Ankara Į stybe.
šiandien Turkija pasirašė sa
vitarpės paramos sutartį sn 
Anglija ir Prancūzija.

Apie šį reikšmingų įvykį mi 
nistras pirmininkas Chamber
lainas pranešė parlamentui.

Sov. Rusija ilgų laikų dar
bavosi Turkiją patraukti į 
savo .pusę. Tas nepasiseaė, ka
dangi sovietai statė turkams 
stačiai žeminančias sųlygas ir

Britai džiaugiasi sutartimi, 
nes, anot jų, turkai neleis vy
rauti Italijai Viduržemio jū
roje ir turės uždarytus Dar- 
danelius sovietų karo lai
vams.

Turtų “gūdrus” nusistaty
mas priklausys nuo karo sek 
mių vakarinėj Europoj. Jei 
Anglija pralaimėtų šiame ka
re, Turkija tuojau atsidurtų 
pavojuje.

KOPENHAGENAS, spal. 
šia pasauly ir ji yra pakilios 19 — Estijos kariuomenės vy 

riausiam vadui gen. J. Laido- 
neriui pavesta tvarkyti paštu, 
telegrafu, radiju ir telefonu 
susisiekimus su užsieniais.

Uždrausta daryti estų ir so 
vietų kariuomenių nuotraukas 
arba rinkti žinias apie jų ju
dėjimų.

dvasios.

RUMUNIJOS LIKIMO 
KLAUSIMAS

BUDAPEŠTAS, spal.
— Čia kalbama, kad jei 
čiams su bolševikais bus lem 
ta toliau sėbrautis, tai jų se
kanti auka bus Rumunija. . _

Rumunijos valstybė tyriai VOKIETIJON PRIjUNO- 
kaip Lenkija po pašant,n,„ ka' T«S DVI VAIVADIJOS

19.
na-

ro riebiai sulopyta svetimo
mis teritorijomis. Norima jas 
atskirti ir rumunams palikti 
tik tai, kas jiems tikrai pri
klauso.

BERLYNAS, spal. 19. —
Hitlerio nuosprendžiu Vokie
tijon prijungtos buvusios Len 
kijos dvi vaivadijos (provin
cijos) Pomorze (koridorius) ir 
Poznanius. Matyt, paskiau bns

SOVIETŲ KARINĖ MISIJA 
KINIJOJE

ŠANCHAJUS, spal. 19. —
Žiniomis iš Čnngkingo Kini
jos laikinosios sostinės, ten'mis va|;tyb^mi8- 
atvykusi sov. Rusijos karinė, 
misija. Misijoje yra du gene-į Vadinasi, ginklų embargo 
rolai, kiti gi kariniai specia- atšaukimas, sakė Holt, yra 
listai ir patarėjai. Japonai Prafi'^a įsikišti karan Europo 
stebisi šiuo nepaprastu įvy- senatoriai pageidauja,
kju ' |kad Amerika dalyvautų kare,

teatšaukia ginklų embargo
VON PAPENAS IŠVYKO 

VOKIETIJON
ISTANBULAS, spai. 19.—

Nacių ambasadorius Turkijai 
von Papenas skubotai išvyko 
Vokietijon po nepasisiekimo
sovietams Turkiją įtraukti

BKELBKITfiS “DRAUGE” prijungtos dar ir kelios kitos. 1 savo įtakos erdvię.

ORAS
CHICAGO SRTTIS. - Nu

matoma giedra; popiet kiek 
šilčiau.

į' Saulė 

5:02.
teka 6.08. leidžiasi
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kūmai, su kuriais Lietuva turi susidurti žels 
tau t imperializmo bangoms Europoje. Mūsų 
tautai Popiežius priminė svarbų vaidmenį — 
sergėti katalikybę Rytų Europoje. Išreikšta 
pasitenkinimas, kad mūsų tauta rodanti daug 
ryžtingumo katalikybės idealams išsaugoti. Į

Lietuviai katalikai turės daug dirbti ir su> 
didžiausiu įsitempimu kovoti su pasikėsini Į 
mu Lietuvų užlieti bedievybe iš Rytų ir -pa
gonybe iš Vakarų. Dirbdami ir nfovodami 
Jo Šventenybės lūkesčių neužvilsimo.

NAilJA rnAfoūiitS 
ŠAKA

! KAUNAS (E3. — Atsi ra-' 
dus reikalui pakeisti žibalu 
kitomis degamomis medžiagų-

Kaip Dabar Londone Dirba 
Užsienio Žurnalistai

Specialiai “Draugui” iš Londono
Kaip Didžiojoje Britanijo-1 Tai bene pats svarbiausias „ds, vpa£ po to knį Vyriausy- 

je gerbiami vyriausybės kn- Į departamentas. Cenzūros sky- b- įyraiai atpigino denaturuo-

Prof. K. Pakštui Atvykstant

Šiandien atvyksta pas mus, į Chicagų, dr. 

Kazys Pakštas, Lietuvos Universiteto profe

sorius. Jis čia išaus apie porų savaičių.

Chicagiečiai gulime džiaugtis, kad šiuo y- 

patmgai svarmu musų tautos gyvenimo mo

mentu bent trumpai pagyvens mūsų tarpe 

žymusis Lietuvos moKsnnmRas ir pasakys Į 

mums keletu kalbų.

Jo kalbos yra gyvos, įdomios, iliustruo

jamos pavyzdžiais, statistika ir jo paties 

pergyvenimais bei patyrimais.

Prof. Pakšto kainos Federacijos kongrese 

ir įvairiose kolonijose paliko klausytojuose 

neužmirštamų įspūdžių. Jis nebijo pasakyti 

tiesos žodį tautos pnesams, drųsiai nurodo 

ir pačių lietuvių klaidas, kurios dažnai su

trukdo tautos kultūrinei, socialinei ir eko

nominei pažangai.

Chicagos lietuvių katalikų visuomenė ren

gia Vilniaus atgavimo paminėjimų. Tas pa

minėjimas bus antradienį, spalių mėn. 24 d., 

Lietuvių Auditorijoj. Svaroiausiucju kalbė

toju yra pakviestas prof. K. Pakštas, kuris, 

kaipo geografas ir politikas, Vilniaus kraš

to būvį visais požvilgiais labai gerai pažįsta. 

Jis jį pažįsta ne vien teoretiniai, bet visų 

Vilniju yra išvažinėjęs skersai ir išilgai. Pa

žįsta to krašto miestus, pažįsta kaimų, pa

žįsta žmones. Dėl to, Ūkio žmogaus kai dos 
apie Vilnių, kuris atgautas ypatingomis sų- 

Įygomis ir ypatingose apystovose, tiarai yra 

mums ir naudingos ir įdomios.

Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus atga

vimas yra Lietuvos specialaus susitarimo su 

Sovietų Rusija padarinys, bus gera ir apie 

tai Profesoriaus nuomonę išgirsti. Reikia ne

užmiršti, kad dr. Pakštas ne vienų, bet ke

lis kartus yra lankiusis studijų reikalais So

vietų Rusijoj ir dėl to jos gyvenimų gerai 

pažįsta.

Prof. Pakštas kalbės ne tik Vilniaus atga
vimo paminėjime, bet pasakys ir daugiau 
kalbų aktualiais mūsų tautos klausimais. 
Mes nuc savęs patariame savo tautiečiams 
nepraleisti Š103 retos progos — išgirsti žy
maus Lietuvos mokslininko, politiko ir vi
suomenės vado kalbų.

šia pačia proga norime pranešti malcnių 

žinių, kad prof. K. Pakštas ir vėl yra pa 

kviestas į Kalifornijos Universitetų (būsimos 

vasaros semestrui) profesoriauti. Vadinas, 

šio garsaus universiteto vadovybė įvertino 

mūsų tautiečio paskaitas praėjusios vasaros 

semestre. Lietuviai nuoširdžiai galime did

žiuotis, turėdami žmogų, kuris savo gabu 

mais kelia mūsų tautos vardų kultūrinėse ir 

mokslinėse šio krašto sferose.

Vilniaus Administratorius
Pranešta, kad Vilniaus krašto administra

torium paskirtas Kasys Bizauskas., Vieningo 

Darbo Vyriausybės vice premieras, kuris bu-

tikai, galima pamatyti iš šio 
atsitikimo. Per paskutines ‘ke
lias savaites bene labiausiai

įiui vadovauja žinomas vice- tąjjj spjrįtQ, Lietuvoje atsida- 
admiiolas V. Usborne. Jis r- nauja pjati pramonės ša- 
pats yra labai .populiarus Sar- ka> ,ai 8pirjtinių ir kar,,ilinilJ

kritikuojama įstaiga buvo • nalistų tarpe. Jo žinioje yra i 
naujai įkurta informacijų mi
nisterija. Laikraščiai ir paski-

lempų, žibintuvų ir virtuvų 
ap.e 200 žmonių, jų tarpe ireč-]gamvtaj kurja Kauno
dalis moterys. Ministras lor nininkai labai susidomėję.

ri politikai teigė, kad minis- das MacmiUan tiek daug «Ur-iprainon& ir prekybos depar- 
vo Lietuvos delegacijos narys, sudarant su-,tenja yra vedama nieko ben- ba, jog jis ir miega ininiste- |tanientas, saugodamas varto-
tartį su Sovietų Rusija.

Kazys Bizauskas yra plačiai žinomas Lie
tuvos valstybės vyras, diplomatas. Vąlsty 
binį darbų jis dirba nuo pat pirmųjų Lietu 
vos nepriklausomo gyvenimo dienų. Jis yra

dro su spaudos darbu neturė- Į rijoje. Čia yra ir daugiau nuė
jusių žmonių. Tik dėl to esu ganių kambarių. Lordas Mac- 
pradžioje pasitaikė tiek daug'millan yra savotiškas žmo- 
klaidų ir iš to — nepasiten- gus: spaudos konferencijoje 
kinimų. Parlamente iš visų kartu su žurnalistais kritikuo-

vienas iš pasirašiusiųjų Lietuvos Nepuikiau- ypač išsiskyrė lordas ja ministerijų. Tada žurnalis-
somybės Aktų, paskelbtų 1918 m. vasario 
16 d. Buvo Lietuvos atstovu Londone, prie 
Vatikano, Rygoj, buvo siunčiamas su svar
biomis delegacijomis, daug metų dirbo cent 
re prie Užsienių Reikalų Ministerijos, užim
damas atsakomingas vietas.

Ministras K. Bizauskas ir mums, ameri
kiečiams, yra gerai pažįstamas, nes per ke
letu metų jis buvo Lietuvos atstovu Va
šingtone, o Chicagos lietuviai ir dabar dar 
negali užmiršti jo kalbos, kurių jis pasakė 
1926 m. Eucharistinio kongreso metu Chi
cagoj.

Dabar -p. Bizauskui teko sunkiausios ir at- 
sakomingiausios pareigos. Bet, atsižvelgiant 
į jo platų patyrimų, nėra abejonės, tas pa
reigas jis eis sėkmingai ir Vilniaus kraštą 
visais požvilgiais sujungs su nepriklausoma 
Lietuva.

Camrose, kurs yra žinomo lai- tai neturi kų 
'kraščio “Daily Telegrapli” .tik pritarti.

r

“Darbininkas” Apie Marianapolį
“Darbininkas” savo 79 nr, įdėjo tokį ve- 

damųjį apie Marianapolio Kolegijų:
“Marianapolio Kolegijoj, Thompsone, į- 

vyksta svarbi iškilmė: spalių 19 šventinama 
nauja didelė nuosavybė, kurių šį rudenį Tė
vai Marijonai įsigijo. Yra tai didelis plotas 
žemės (90 a'kerių) su ruimingais, puikiai į

savininkas ir redaktorius. Jis 
ir savo laikraštyje negalėjo 
aštrių žodžių. Kaip ir buvo 
laukiama, po kelių dienų lor
das Camrose liko pakviestas 
užimti gana aukštų vietų nau
joje 'ministerijoje: ta>po pas
kirtas ministro asistentu spau 
dos reikalams...

Ši žinia ypač nudžiugino pa
čius žurnalistus. Ji buvo pa
skelbta eilinėje spaudos kon
ferencijoje. Visai suprantama. 
Kariaujančioje šalyje žurna
listų darbas yra labai sun
kus. Ir itin sunkioje padėty
je atsiduria užsienio laikraš
tininkai. Ant jų užgula mili- 
tarinė cenzūra. Kiekviena ži
nutė — ar tai būtų telegrama 
ar rašyta korespondencija — 
turi pereiti per cenzoriaus ra
nkas. Pirmomis dienomis dau-

Lietuvos Santykiai Su Vatikanu
Per aštuonerius metus Lietuva neturėjo 

normalių santykių su Šventuoju Sostu. Tuos 
santykius sureguiavo šiemet susidariusi nau
ja Vieningo Darbo Vyriausybė.

tia Vyriausybės žygio labai daug prisidė
jo prie atstatymo tautoje vienybės, kuri šiuo 
momentu taip labai reikalinga.

Užvakar Lietuvos atstovas -prie Vatikano 
p. btosys Girdvainis įteikė Jo tventenybeį 
savo kredencialus. Ta proga Popiežius Pijus 
XII pasakė taip reikšmingų kalbų, kad ji at
kreipė į save viso pasaulio spaudos dėmesį.

Jo tventeuybė nurodė, kad Dievo priešai 
grųsina Europai dideliais pavojais. Nprs 
Jam, kaipo Popiežiui, rūpi tik sielų ganymo 
reikalai, tačiau negalima visai užmerkti a- 
kių, matant, kaip valstybės, lenktyniaudamos 
pasidąlinti svetimas teritorijas, trukdo ir 
komplikuoja Bažnyčios darbų. Tai sudaro 
rimtų pavojų krikščionybei.

Iš Popiežiaus kalbos, priimant įgaliojimus 
K Lietuvos atstovo, galima suprasti, kad Jo 
Šventenybei yra gerai žinoma tie visi sun-

tojus nuo netikusių, žada lei
sti pardavinėti tik tokius mo
delius, kurie bus patogūs, 
taupūs ir pigūs. Be to, su
varžius skystojo kuro vartoji 
mų autovežiuiiajns, pradeda
ma domėtis autogeneratori-

Ministras p. Kazys Bizaus

kas, Lietuvos vyriausybės pa
skirtas Vilniaus administra> 
torium.

KAIP IŠSPRĘSTAS
KLAIPĖDIŠKIŲ PILIETY

BĖS KLAUSIMAS
KAUNAS (E). Patiriama, 

kad neseniai pasirašyta tarp 
Lietuvos ir Vokietijos sutar
timi dėl klaipėdiškių piliety
bės, klausimas esųs išspręstas

. , • , XT : ~ ~ - taip, kad tie klaipėdiškiai ku-
skaitoma daugybė telefono bu- L “ irie KlaipW“ Kyveno
dalių, , jų tarpe viena yra dėl - • pas,l.'1™u l“HnJul10- prieš Klaipėdos prijungimų 

“Baltic States”. Toliau, ilga
me koridoriuje stovi penki te

sakyti. Lieka

niais varykliais, kuriuos leng- 
Pačioje ministerijoje visos vaį galima pritaikyti sunkve-

anglų ir didžiosios užsienio 
agentūros turi savo biurus. 
Pavieni laikraštininkai turi 
savo stalus bendroje salėje. 
Taip Baltijos laikraščių ko
respondentai yra susispietę 
vienoje vietoje. Yra paskirtos

žirniams ir autobusams. Pas
kutiniu metu yra atsiradę, to
kių gazogeneratorinių varyk- 
lių, kuriems nebereikia me
džio anglies, kaip buvo iki 
šiol, het užtenka paprastu 

į malkų. Tų gazogeneratorinių

*

dėlių, jų tarpe viena yra dėl ti .Tokiu būdu visais kuro at-j prie LietuV(')8> tfti yra'ligi 19-
žvilgiais Lietuva gali pasida-šgg metų, laikomi Vokietijos 
ryti nebepriklausoma nuo už-, piliečiais, gi visi po 1923 me- 
sienių ir nuo karo padarinių: ftų atVykusieji ir įsigijusieji
---------------- --------------------------------- j autonominio Klaipėdos krašto
Walter Durantv: jis tik prieš ividaus pws«s-laikomi Lietuvos 
pat karų atvyko iš Maskvos,'Piliečiais’ ° 3ei tokie Pasilifr 
kur buvo Amerikos spaudos
atstovu nuo pat revoliucijos 
laikų. Jis buvo laikomas So
vietų Rusijos politikos eks
pertu. Jis yra asmeniškas Sta
lino prietelias. Ir visgi jis 
klydo. Mat dar šeštadienį (ru
gsėjo 16 d.) VValter Duranty 
grupei užsienio žurnalistams 
tvirtino, kad Rusija jokiu bū
du nemananti dalinti lenkų 
valstybės. S. Fel.

leprinteriai: čia sužinomos 
naujausios žinios iš viso pa
saulio. i

Vėlai vakare prie šių apa
ratų galima užtikti garsų A- 
merikos žurnalistų John Gun- 
therį, kurs ypač išgarsėjo per 
savo knygas “Inside Europe” 
ir “Inside Asia”: padaręs pa
stabų, pasikalbėjęs, jis sku-

gumas visai -negalėjo dirbti.'ba į saVo biurų. Telefonu per
ti ūkę ceifzorių. Tai yia, kad 4^^ reportažus Amerikos 
buvo gulimą rašyti tik anglų vadijo stotims. Nuolat ned
arbą piancūzųl kalbomis. Bet tenkintas yra Webb Milleris, 
labai greit bu*vo surasti cen-'
zoriai visoms svarbesnioms

kitas garsus amerikietis. Pa
skutinį kartų jis ypač siuto,

rengtais trobesiais,, kuriuosna bus perkelta kalboms, jų taipe lietuvių, , patyrę#, ka<į jo telegrama (ku
suomių ir t.t. Dabar laikraš
tininkai jau beveik nesiskun
džia. Bet...

aukštesnioji mokykla — liigh School. Kol 
kas ten apsigyveno vyresnieji studentai — 
koiegistai ir aukštesniųjų kursų High School 
mokiniai. Ta nuosavybė vadinosi Gladings į Pii'miausią — pašto »usisie- 
estate, gi dabar bus pavadinta Ramanauskas' kimas. Reguliaraus pašto su-*
Hall, atminčiai didelio Kolegijos geradario 
p. Jono Ramanausko, ilgamečio Brocktono 
gyventojo. Turėjęs laimės ir sumanumo įsi
gyti stambesnio turto, p. Ramanauskas pasi
traukė iš aktyvaus gyvenimo (jis kadaise 
buvo teizmo perkalbėtojas) ir sumanė savo 

į santaupas paskirti pačiam kilniausiam tiks
lui — švietimui lietuvių katalikų jaunitno.

Mariaua>polio Kolegijos nuosavybė buvo 
nupirkta 10 metų atgal D. Gerb. Provincijolo, 
kun. Dr. Navicko ir buvusio Provincijolo, 
kun. J. J. Jakaičio rūpesniu ir pastangomis. 
Reikėjo stambios sumos pinigų tai nuosavy
bei nupirkti. Tačiau Naujosios Anglijos lie
tuviai katalikai gerai suprato savosios kole
gijos reikalų. Tėvų Marijonų paskatinti, jie 
gausiai atsiliepė ne žodžiais, bet aukomis, 
ir puošni nuosavybė greitu laiku he skolos 
buvo nupirkta. Buvo manyta, kad reikės 
ilgokai palūkėti, kol Kolegija tenai įsikurs. 
Bet darbščių vienuolių energija greit pastū
mėjo remontų pirmyn, ir sekamais metais 
Kolegija čia persikėlė. Visokių kliuvinių, su
nkenybių ir trukdymų buvo nrtnaža, bet Die
vo padedami, uolūs vienuoliaLpasišventėliai 
nenuleido rankų. Kolegija vis tobulėja ir di
dėja, taip kad pritrūko patalpų studentams 
gyventi. Taigi naujas pirkinys tų trūkumų 
'kaip tik atitaiso. Dabar bus pakankamai 
erdvių patalpų studentams apsigyventi, o 
senoji donpitorija bus paversta sale, kur 
žiemos metu bus įkurta prietaisų visokiems 
sportams, kurių pirmiau jautėsi didelis trū
kumas. Tad Marianmpolio Kolegija vis artė
ja prie reikiamojo šioj šaly lygio ir laikui 
bėganV gulės pasigirti visais patogumais. Su
prantama, kad tie dalykai nemažų lėšų rei
kalingi, bet Naujosios Anglijos lietuviai ge
rai žino, kad neužtenka Kolegijų įsikurti, 
dar reikia jų ir palaikytii M

ka gyventi Klaipėdos krašte, 
tai laikomi svetimšaliais.

rioje buvo kalba apie raudo-' 
nusius armijos žygį į Lenki 
jų) liko suvėlinta... 13 miuiw

Tvarkoms: Klaipėdoj
Pasilikęs Turtas

KAUNAS. (E) — Klaipė- 
diškių reikalams tvarkyti ko
misijos (pranešimu, nežiūrint 
dabartinės padėties, paskuti
niu laiku sutvarkyta daug 
privačiu asmenų Klaipėdoje 
pasitikusio turto reikalų ir į- 
mokėjimai į trečiųjų sąskaitų

Eina gyvenimo keliu, kas! nėra sustoję. Valstybinis tar-
laikosi drausmės; kas gi ne-

čių. Beje, kalbant apie ame- žiūri sudraudimų, paklysta.
rikiečius dar tenka paminėti

tas, likęs Klaipėdoje, būsiųs 
sutvarkytas atsiskaitymo ke-

sisiekimo nėra nė su viena 
valstybe. Sakoma, kad ir ši 
kliūtis bus pašalinta.

----- o-----
Šiaip, informacijų ministe

rija yra labai naudinga žur
nalistams ir ypatingai užsie
niečiams. Čia darbas verda 
per visas 24 valandas. Spau
dos kambaryje — tai didžiu
lė apskrita salė — visad pil
na žmonių. Nuolat skamba te
lefonai, rėkiū garsiakalbis, 
tarška rašomosios mašinėlės...
Pasakytum, 'kad yra milžiniš
ko laikraščio redakcija. Da- . v. . v . ... .
|įji • tari •. Netoli Laporte, Ind., automobilius įvažiavęs į trokų, kuriuo buvo vežami medžiai. Vienas

a p 11 yra. . . medžių perdėm perdūrus automobilio viršų. Vairavęs automobilių 134 metų amžiaus senis
Per garsiakalbį skelbiami Rįcį,aid Wise liko nesužeistas. Sako, nematęs ant medžių įspėjamo ženklo. (Acme teleplioto) 

skubūs biuletiniai, trutinpi 
pranešimai ir t.t. Be to, nuo
lat girdi šaukiant.- “Daily 
Ex press, please!”, “Mancbes- 
ter Guardian!”, “New York 
Times!”, “Melburne Herald” 
ar “Knickerboker įš Interna
tional Neys Service” ir taip 
be galo. Mat pranešama, kud 
tiems laikraščiams arba as
menims yra telegramos. Čia 
pat kitas žmogus priiminėja 
išsiunčiamas telegramas bei 
spaudos laiškus. Jis tik pa-l 
žiūri kuria kalba rašytas tek-' 
stas, po to gautų medžiagų' 
su'ka į trflbelę ir oro vainz-1

Pat. 10, 17. liu.

džiu siunčia į apačių... 
cenzorių’.

pa* Vienas vokiečių hombnešių, kurie puolė britų karinę bazę Scapa Flow, pažeistus Užsileido 
’į jūrų. Lėktuvo įgula laukia pagalbos. (Acme telephoto^

I
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DAUG KURO
(Tęsinys)

PITTSBVRGTT, PA..
A. L. Ik K. Feder. 52 skyrius — J. B. 

.Tunkevičius.
A. L. R. K. Federacijos Pittsburgho aps

kričiai — A. Paleckis.
BAVONNE, N. J.:
šv. Mykolo parapija — Jonas Navickas.
Ražančiaus dr-ja — Marcinkienė, 
šv. Onos — Onai Masalskienė.
NEWARK, N. J.:
Šv. Ražančiaus — J. Jesukaitienė. 
LAVVRĖNCĖ, MASS.:
Šv. Elzbietos — Ona Jerackaitė. 
Tretininkų brolija — Marijona Songailuitė. 
A. L. R. K. Federacijos 32 skyrius — kun.

Pranas .Juras, Konstantinas Vencius, Ona 
Akstinaitė.

Choras — Povilas Sakas.
Susivienijimo 108 kp. — Ražackienė.
VVORCESTER, MASS.:
Aušros Vartų parapija — Eleonora Džiu- 

gienė.
A. L. R. K. Federacijos 33 skyrius — Juo

zas Glavickas.
• VVATERBTTRY, CONN.:

Šv. Onos draugija — Anastzija Petraus
kaitė. 1 * M

NORAVOOD, MASS.:
A. L. R. K. Federacijos 10 skyrius — An

tanas Kneižys.

BOSTON, MASS.:
A. Tj. R. K. Federacijos skyrius

nas Kučas.
Anta-

CHTCAGO, ILL.:
A. L. R. K. Federacijos 23 skyrius — Jus

tinas Skimelis.
Dr-stė Gvardijos Pirma Divizija Šv. Kazi

miero Karalaičio — Juozas Grisius.
Chicagos Federacijos apskritis — S. Ši

mulis, V. Rėkus, A. Skirius.

Moterų Sų-gos 20 kp. — Marijona Paukš
tienė.

Vyčių Apskrities choras — Antoneta Poš- 
knitė. ,

Vyčių centras — L. Ketvirtis.
1 ik raščius:
“Draugų” — L. Šimutis.
“Darbininkų” — Antanas Kneižys.
“Garsų”, AVilkes Barre, Pa. — M. Zujus.
“Amerikų”, Brooklyn, N. Y. — Balys 

Laučka.
Tš Federacijos Cent. dalyvauja šie asmenys: 

dr. Rakauskas, L. šimutis, kun. Balkūnas, I 
A. Aleksis, kun. Juras, J. B. Uiučka ir gar-' 
bės narys Krušinskas.

Kunigai: prel. J. Macijauskas, prel. M. Tj.
' Krušas, prel. J. Ambotas, kun. Yaitkevi- 
: čius, MIC., kun. Paniekas, kun. A. Petraitis, 
j kun. Stonis, kun. Ig. Kelmelis, kun. J. Švagž- 

dys, kun. Aleksiūnas, kun. Bakšys, kun. Pau- 
lionis, kun. Pakalnis, kun. Vincius, kun. 
Struckus, kun. Valantiejus, kun. Masiulis 
kun. Kinta, kun. Karpavičius, kunigai sve
čiai iš Lietuvos: kun. Vaitekūnas, kun. Ur
bonavičius, kun. Norbutas, kun. Gauronskas, 
kun. Bagušas, kun. Pankus, kun. Milukas,
kun. Simonaitis, kun. Kemežis.

Svečiai: Daukantienė, Mockevičienė, Dau
kantas, Mockevičienė, Stočienė, Žioberaitė, 
Jagminienė, Balsys, Kulis, Pankevičienė, 
Stravinskienė, Vizbarienė. Burienė, Pliopie- 
nė, Bendžiuvienė, Urbelienė, T. Paulius, But
kuvienė, Vincevičienė, Višniauskienė, Kaz
lauskienė, Bružienė, Čižauskienė, Stankevi
čienė, Obelienė, Krasauskienė, Laukaitienė, 
Karuzaitienė, Kazlauskienė, Draugelienė, Gri
cienė, Karpienė.

Svečiai iš Lietuvos: prof. Kazys Pakštas, 
dr. Kaškelis, Alb. Briedis, stud. Raneckis ir 
stud. Em. Klikūnaitė, Jocius, Harriet Lukai- 
tė, Balčiūnaitėj Pečiulytė, Davidonytė, Brun-

KAUNAS. (E) — Lietuvai 
kietojo ir skystojo kuro Lie
tuvai neturint ir miškais ne
sant turtingai, ypatingas dė
mesys kreipiamus į durpių 
gamybų ir durpinio kuro iš
naudojimų ne tik apšildymui, 
bet ir pramonės reikalams.
Lietuvos durpynių plotas dar importuoja, 
galutinai nenustatytais duo
menimis, siekia 65,000-70,000 
hektarų. Tuose durpynuose 
galitna skaityti tinkamų ka
simui durpių apie 230 milijo
nus tonų. Tame skaičiuje gė
lai sudurpėjusių durpių esa
ma apie 30 nuoš., vidutiniš
kai sudurpėjusių ir gi apie 
30 nuoš., likusioji dalis taip
gi apie 40 nuoš. dar jauni, 
nesudurpėję. Stambesnių dur 
pynių, kurie tiktų pramonei 
durpėms gaminti, skaitoma

apie 40 nuošimčius bendro 
durpynų ploto. Jš jų būtų ga
lima gauti pramonei tinkamų 
durpių apie 48 milijonus to
nų. Šiuo metu durpių gamy
ba Lietuvoje siekia apie 230,- 
000 tonų per metus. Lietuva 
vis dar labai daug kuro tebe- 

Pav. 1938 me
tais įvežta akmens anglių 
306,210 tonų už 11,010,000 li
tų ir skystojo kuro 47,170 to
nų už | 5,970,000 lt. Norint 
kad ir pusę importuojamo kie 
tojo kuro pakeisti durpėmis, 
reiktų pagaminti kasmet apie

g PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MĮJ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi rai Savings and l.oan InstunuK-c Corp., tVasliiiigion, 1». C.

OFISO VAEANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nno 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Pirrnadlenj, Ketvirtadieni Ir šeštadien} nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuarran Parish 
Building & Loan Association

Joseph F. Grlbauskas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

durpės ateityje, numatoma, 
galės būti vartojaimos ne vien 
kurui, bet ir kitų vertingų

600,000 tonų durpių. Taigi,! produktų gamybai, kaip tai
dabai1 žinant, kokie yra Lie
tuvoje durpių ištekliai ir kiek 
jų kasmet reikia pagaminti, 
bus aišku, kad ir su durpė
mis tenka elgtis taupiai ir

; apdairiai. Tuo labiau kalimu išspręstu.

izoliacinei medžiagai statybo
je, durpių kraikui žemės ūky
je, o gal ir skystajam kurui, 
nes dabar benzino varymas iš 
durpių laikomas jau klansi-

dza, Jankus, Petrikaitė, 'Grigonis, Krušins- 
kaitė, Žukauskaitė.

Kunigų kongrese — 27.
Draugijų atstovų — 66.
Svečių užsiregistravusių — 49.
Atstovautos draugijos — 24.
Viso užsiregistravusių kongrese dalyvavo 

131 žlmones.

Kun. Pr. Juras perskaitė rezoliucijas, ku
rios buvo priimtos.

K. Vencius revizijos komisijos vardu pra
neša, kad, peržiūrėjus centro sekretoriaus ii1 
iždininko knygas, viskas surasta geroje tvar
koje. Raportas priimtas.

Centro valdybos rinkimas. Valdyba ren
kama slaptu balsavimu. Išdalinami balotai.

t. y. sųrašas Federacijos apskričių ir skyrių 
nominuotų kandidatų. Iš apie 60 kandidatų 
išrinkti devyni, kurie gavo daugiausia bal
sų, būtent: J. B. Laučka, L. Šimutis, kun. P. 
Juras, M. Zujus, dr. A. Rakauskas, kun. N. 
Pakalnis, K. Krušinskas, A. Kneižys ir K. 
Vilniškis.

Kongresų baigiant, taria žodį d. g. prel. 
Jonas Ambotas ir uždaro kongresų malda. 
Atgiedamas Lietuvos himnas, muz. J. .Tan
kui vadovaujant.

Antanas Kneižys, pirmininkas 
Juozas Grisius, vice pirm.
S. Subatienė, vice pirm.
A. Paleckis, sekretorius 
0na Jereckaitė, sekretorė.

Cemento Fabrikas 
Prie Skirsnemunės

KAUNAS (E). — Nepri
klausomoje Lietuvoje gyvai 
vykstant statybai, labai daug 
suvartojama statybinės me
džiagos, kurios nemažų dalį 
tenka importuoti iš užsienių, 
ir jos kiekai kasmet dinėja 
Pav., cemento 1924 m. buvo 
įvežta 25,500 tonų už 1,900,01X1 
litų, o 1938 m. jau 123,881,200 
tonų už 6,264,700 litų. Buvo 
susirūpinta gamintis cementų 
savo krašte. Tam reikalui iš
tirti Jesios ir Marvos-Pyplių 
kreidos sluoksniai, Skirsnemu- 
nės-Jurbarko kreidos ir katodų 

rajonas ir Mančių-Vegerių- 

Karpėnių kalkiniai klodai, da

ryti laboratoriniai cemento 

pavyzdžių tarimai ir pradėta 

organizuoti pirmąjį cemento 

fabrikų prie Ekirsnemunės.

Sekmad., Spaliu 22 d., "Rufos" Darže ir Parapijos Salėje Bus
ir Piknikas ir Balius

IEVA ŠIRVINSKAITĖ, kuri dai
nom solo “Rūtos” daržo piknikų už
baigimų proga.

Šio reto ir šaunaus pasilinksminimo pradžia 1-mų valandų popiet. Tęs 
iki vėlumos. Programa eis visų laikų ir galės pasidžiaugti visi.

ŠAKAR-MAKAR CHORAS
Roselando hiznierkų garsus choras “šakar-Makar“ linksmins svečius 
spalių 22 d. “Rūtos’’ darže ir salėje “Vartų Uždarymo“ piknike.

GENOVAITĖ BRAZAITYTĖ lr EDV. OKSAS, 
biznierių vaikai gražiai prasilavinę šokių mene, pa
rodys savo gabumus spalių 22 d. Aušros Vartų par. 
galėję, baigiant šių metų piknikai.

“Rūtos Daržo Piknikų Sezono Už Baigimo Komisija, kuri rūpinasi, kad 
padarius šį piknikų vienų iš didžiausių ir pa&ekmingiausių šiame darže, 
ši komisija yra ta pati, kuri ir įsteigė “Rūtos” darželį, kuris ilgainiui tapo 
vienas iš populiariausių ir beabejo ir patogiausių lietuvių darželių Chi
cagoje. Kadangi per šį piknikų bus paminėta ir gerb. br. Vlado, MIC 
25 metų darbavimosi tarp lietuvių Chicagoje, tat ir dedama pastngos, kad 
kuo gražiausiai paminėti šį įvykį.

Kviečia rengėjai: “Rūtos” Daržo Įkūrėjai ir Eks-Kareiviai.
ŠURUM BURUM SESUTĖS iš Brighton Parko, garsios dainininkės, 
rengiasi su naujomis dainomis baigti šių metų piknikui spalių 22 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS I
Grybų Piknikas 
Pavyko

Detroit Liet. Katalikų Vei
kimo Centro grybų piknikas, 
spalių 8 d., Beech Nut grove, 
pavyko. Diena pasitaikė šil
ta ir dėl to žmonių suvažiavo 
iš visų trijų parapijų. Be kun. 
L F. Boreišio, grab. D. B. 
Brazio, matėsi visokių biznie
rių, kurie pasižymėjo dideliu 
vaišingumu.

Šis piknikas, pirmų kartų 
Detroite bendrai rengtas, pa-

Pijus Grybas sužeistas au
tomobilio nelaimėj. Jis savo 
automobiliu važiavo žmonų iš 
mokyklos parsivežti. Važiavo 
Porter, o vaikėzas atvažiavo 
Vinewcod gatve ii- smogė į 
Grybo autolnobilių. P. Grybas 
lengvai sužeistas, bet labai 
sutrenktas.

Moterų Sųjungos 64 kp. re
ngia nepaprastų vakarų — pa
silinksminimų su lietuviškom 
vestuvėm. Vakaras bus lapkr. 
5 d., I. A. S. svetainėj, 24 h

rodė, kaip geru daiktu kata- Michigan Avė. Vakare bus 
likams yra eiti prie vieningo pilna šposų. Koresp.
darbo. Sekinės visuomet bus.-----------------------
Katalikų Veikimo Centras to- Veikli Jaunavedžių 
kia pradžia sustiprino savo Dqj.^
darbuotę, nes veikiant vienų,
ar kitų darbų susidaro ir iš- Teofilius Šilaikis ir Izabelė 

Bendorintė, rugs. 27 d., per 
sumų Šv. Antano bažnyčioj, 
kleb. kun. 1. F. Boreišio su
rišti Moterystės Sakramento 
ryšiu.

laidų.

'Piknikas davė pelno ir Vei
kimo Centras galės aprūpinti 
savo reikalus.

Kitame numery parašysime 
apie sekines.

Teofilius ir Izabelė Šilaikiai.

ir,

AUKOS VILNIAUS ATSTATYMUI 
PLAUKIA

Maspeth, N. Y., Lietuviai Sudėjo $104.00
CHICAGO, 11.L. — A. L. 

lt. K, Fedieraci įo - sekretoria
tas praneša, kad jau plaukia 
aukos Vilniaus krušto atsta
tymui ir to krašto biednuo- 
menės šelpimui. Gerb. kun. 
Jonas Balkūnas, Maspeth, N. 
¥., lietuvių parapijų,, klebo
nas, prisiuntė $104.62 čekį ir 
trumpų laiškuti:

"Vakar padariau prie ba

žnyčios durų kolektų Vil

niaus biednuomenei. žmo

nės entuziastiškai atsiliepė. 

Prisiunčiu čeki ir pinigus 

prašau persiųsti Katalikų 

Veikimo Centrui Kaune, ku

ris nusiųs, kur reikia. Kad 

visur būt taip padaryta, tai 

Amerikos lietuviai katali

kai gražiai paremtą atga'itc

pridėta iš Federacijos iž-lo.
Visos į Federacijų įplau

kiančios aukos Vilniaus at
statymo ir šelpimo reikalams 
tuoj yra siunčiamos į Lietu
vų.

Siunčiant aukas vilniečiams 
per Federacijų, čeki reikia 
rašyti iždininko gerb. kun. P. 
Juro vardu, o siųsti sekreto- 
liui — 2334 So. Oakley avė., 
Chicago, III.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pimadieniaia - 2 iki 4 Ir 7 * I 

šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IE CHIRURGĄ*

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKŪČIONA
DANTISTAS

nv

LIETUVIAI DAKTARAI

Tei. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat Ir 49th Ct.

1446 So. 49th Court. Clcvo
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
1 Valąndos: 10-12 ryte. 2-A 7-9 p. Ą. 
,3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai. tr 
Šeštadieniais 

VaJandos: 3—8 P. M.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutartį.
Vilniaus krašto gyventojus, ReS- ,625 So Avenue

TeL Cicero 1484.

Jaunavedžiai nuo pat jau
nų dienų dalyvavo bažnyti- 

1 niame chore. Teofilius pirmu
tinis pradėjo tarnauti prie 

Sv. Antano parapija su atei- MiSili -morgani®"™ Sv. Au
nančiu antradieniu, spali, 34* 1,0,0 P« kells me-

tus ne tik chore buvo geras

VVEST SIDE

d., pradės “bingo” žaidimus. 
Lietuvių svet., 7:30 vai. va
kare. Žaidimai eis kas antra
dienį. Laimėtojas dovanų gaus 
pinigais. Para-pijonai turėtų, 
patys lankytis ir ipašalinius

tenoras, bet yra daug vaidi
nęs. Jaunoji taip pat buvo 
veikli choristė; darbuodavosi 
įvairiose komisijose.

Vestuvių pokylis buvo pas
kalbinti lankytis į parapijos į jaunavedžio tėvus. Pietuose 
“bingo” žaidimus. i dalyvavo kleb. kun. I. F. Bo-

Musu žemos tyram Komos 
Nukerta Jose Bilą Per Puse
Dabar Prieš šalčius Pasinaudokite Mūsų

reišis, varg. J. A. Blažis 
visa eilė žymių svečių.

Choras, išleisdamas iš savo 
tarpo narius, vestuvių iškil
mėms papuošė bažnyčių.

Teofilius Šileikis, turėda
mas patraukimo prie mokslo, 
dirbdamas lankė ir Detroito 
universitetų. Sėkmingai atsie
kė Public Account laipsnį. Pi
rmas Detroito lietuvis -pasie
kęs tų laipsnį.

Jaunavedžių tėvai yra ge
ri parapijos rėmėjai, visur da
lyvauja ir kur tik reikia pri
sideda darbu bei aukomis. Ga
lima ir iš jaunavedžių to ti
kėtis, nes ir savo jaunas die
nas praleido kilniems darba
ms.

Detroitiečiai sveikina veik
lių porelę ir linki laimingo 
gyvenimo, po draugei visur 
dalyvauti su lietuviais.

Koresp.

GARS1NK1TRS ‘DRAl GE’

ijimą, V 
,, . hgą? F

Nekentėkitl Žemo per 80 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokias odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko
se. 36c, 60c, Į1.00.__________

T Ar kenčiate nieiiej: 
nudegimą, arba odos

žemo
f=C'^ i/INS

kurių daug neturi nei duo

nos, nei pastogės, nei dra

bužių”.

Gražus Maspetlio lietuvių 
katalikų pavyzdis. Neabejoti
na, kad ir kiti jį paseks.

Federacijos centras yra ga-' 
vęs vilniečiams aukų ir iš 
Chicagos Federacijos apskri
ties, kurios surinktos spalių 
mėn. 8 d. prak a1 bose. Ta au
ka — $23./o.

Be to, Federacijos centras, 
kaip jau buvo pranešta, vil
niečių šelpimui pasiuntė $1,- 
006.00. Į šių sumą įeina $806, 
kurie amerikiečių buvo sudėki 
Vilniaus vadavimo reikalams 
bet iš priežasties Vilniui Va
duoti Sųjungos likvidavimo 
nebuvo pasiųsti, ir $200.00

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63 r d Street

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

Taipgi pagal suta/tį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 6557

DR. FRANK G. KWINN
IM.VLMJLNSHAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

_________ ir Pagal Sutarti.________

TsL OANal 5969

|0R. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAN 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

dTf. g. winskunas
THYSICIAN AND SURGEON 
21$8 W. CERMAK BOAD

Ofiso teL Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

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

2-tros luboa 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288V 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 9 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

31-

Žemomis Kainomis.

Nebūk prietelis tųjam, kur? 
neturi artimo meilės.

KLAUSYKITE
Ntw City Fumitnre Mart

RADIO PROGRAMO

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

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

DR. P. J. BEINAR
(BELNARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6960 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOB:

2 ild 4 popioC 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonaa HEMIoek 6886

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. MARųuette Rd.

Ofiso vaiandoa:
10—12 vai ryte 

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

Susitarius.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Arcber Ąve.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedčl. pagal sutartį.

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

TeL YARda 0994 
Rez. Tet PLAza 3200 

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

Sunkus Roll Brick Siding, 
8PE0IAL .... $3.75. 
Uždengia 100 sq. pėdų.

^ltching
Forquick relief from itchinR of eezema, pimples. 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse wortd-famous. 
cooling, antiseptic, liquid D.D.D.Preacription. 
C.renseless, stainless. Soothea irritation and 
quickly stopa intenae itehing. 35c triai bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for O. O. D. PREZCRirriON.

CtrReucr 
Utis FistVttf 
irMisirluk

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Šiam Išpardavimui mūsų 
Brighton Maliava, regulia
riai $2.93 už galionų, —
SPECIAL............

Stoitn Sash, Special šiam 
Išpardavimui ....
Reikmenys (hardware) dy
kai.

LUMBER SPECIALS

2 x 4’s ........................................................ 2c už pėdą.
1 x 6 — D. ir M.................................... IVaC už pėdą.
1x4 — Grindinis ......................... P/aC už pėdą.
- 'r--------  1 ' -- - T- 111 ~

Pirkit Aut Kredito — Nereikia Pinigų Įmokėti

Imkite 3 Metus Išmokėti!

Albert Liimber aml Sspply Company
3800 S. Westem Avė. - Lafayette 2101 2102

JL
SEKMADIENIAIS ATDARA IKI PIETŲ.

J

VALGiy GAMINIMAS 
IR

NAMy PRIŽIŪRĖJIMAS
:; vairių valgių gaminimni, 

pyragų pajų ir duonų kepi 
mai; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

Didelė 223 poslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
tienos kepimai ar virimui 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yi> vi 
šokių naudingų patarimų 

į šeimininkėms, 
šių knygų gulima gauti per puš
tų arba raštinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU 
£1.10

£1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAOO, ILL 
t ♦ ♦ S »J» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦jMjMIA

ALEK ALESAUSKAS & S
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Western Avenue
RJBPUBLIO 6051

■m

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšios naujus namas ųnt 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau M 
lokį taisymo darbų be jokio cash įmokė 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(IŠgaanp geriausį atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Darna paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo 
tatte19 rie° 5 ^*Aųls kn,lp

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ava Phone Grovehill 0306

I

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. ToL GROvehiU 0617 
Office Tek HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 VV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėiiomia pagal sutartį. 

Offioe TeL YABds 4787 
Namų Tat PROspeet 1939

Tel OANal 6188.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. «•

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublio 7866

Offiee Phone Res aad Offioe
PROspeet 1088 8369 S. Leavitt St
Vai: 24 pp. ir 7-8 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais j 

___ Mrf MM} |

11

TeL YABds 6981
Bml: K£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VIRginia 
Il BE Ver

0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*13/ Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M.

Reaideneija
8838 So. Claremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M-
Nedėliomis pagal sutartį.

Tai OANal 0857
Bes. TeL PROspeet 66M

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YABds 8846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9.ryto iki 8 vakaro
Heredoi rnufal .ularti______

DR. V, E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* Lafayette 8660

Autradieaiaie, Kotnrtadianiaia il 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniai įg

A-L
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Švęskim Sidabrinius 
Jubiliejus

vyrai, jums liko tik du mė
nesiai įstoti klūban. Priima
mi ir vedę. Kreip'kitės klūbo 

Šį šeštadienį du puniiuėji- užeigon 493. AV. 14th St.
niai: Raudonos Rožės Klūbas 
turės šokių vakarų, Liuosy
bės svetainėj. Pasamdyta bra
ngi orkestrą NBC-CBS. Mėg
stantieji šokius turės progos 
vakarų praleisti kaip “down 
town”, tik ne už tokių bran
gių įžangų. Ateikite ir tie, ku
rie nešokat. Turėsim užkan
džio ir gėrimo. Bus skanaus 
alučio. F. Danausko ir naujo 
nario F. J. Speecher. Jauni

P. Shameto svetainė sida
bru išpuošta. Ten savo 23 me
tų jubiliejų švęs Kaz. ir Ur
šulė Stankui, 1602 S. 49th 
Avė. Kviečia gimines ir arti
mus draugus. Turės tikrai ka
rališkų iškilmę: skanius val
gius, gėrimus ir šaunių mu
zikų. Jų duktė Onutė labai

■".... ■

West Pullmano 
Naujienos

Spalių 15 d. mūsų bažnyčio
je prasidėjo dviejų savaičių 
misijos. Šių savaitę bus mo
terims ir merginoms, o kitų 
— vyrams. Misijoms vadovau
ja tėvas J. Kidykas, jėzuitas.

Kviečiami lietuviai iš apy
linkės atvykti ir pasiklausy
ti gražių ir naudingų pamo
kinimų.

Praeitų savaitę naujos mo
nstrancijos fondan aukojo: A- 
ntanas ir Joana Į*učkoriai 
$100.00, Aleksas ir Bronė Zu-

Pavykęs Vakaras j JĮ JIKRM MYLĖJO SAVO
AfurųueGe Parį — Spalių, TĖVĄ

8 d. Šv. Barboros vakarėlis , t 
įvyko parapijos svetainėje, Į Laimas Frances Kumskis 
tikslu pagerbti nares, kurios Darius Girėnas Post Namo 
neėmė pašalpos per dešimtį
metų, būtent Julijų Stonkie
nę, Onų Juozaitienę, Helenų 
Banevičienę ir Barborų Pali
kim i enę.

Po vakarienės išpildyta 
graži programa.

Dalyvavo grupės šokėjų. Vi
sų vardų nesužinojau, nes bu
vo kitatautės, tiktai mažiausia 
buvo lietuvaitė Tatuškaitė. MaI
tyt, bus gabi šokikė. Jos ma
mytė taipgi pasižymi muzi-

Statybos Komitetui
“Gerbiamieji:
“Pamačiusi laikrašty atsi

šaukimų, kad dar yra proga 
kare žuvusiųjų kareivių var
dams įrašyti bronzo lentelėj, 
kurių žadat į mūryt statomam 
“Memorial“ name, siunčiu 
jums mano mylimojo tėvelio 
vardų su paveikslu ir šimtų 
dolerių išlaidų padengimui.

, . , biai $75.00, Moterų Sų-gos 7
susirupinus, kad tik visRąsi . . ’ • » *or I, . . .kuopa (nuo parengimo) $25, koj, kaipo smuikininkė ir na- 
medų „eiai. .į Adomas ir Ona Šlužai $25.00; rė šios draugijos, kurioj dar-

KAS GIRDĖT CHICAGOJ
• po $5.00 au’kojo sekanti: S. ir buojasi per daug metų kai- 
| M. Piktužiai, K. ir E Taran* p0 nutarimų raštininkė.

IŠ MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
CHICAGOS APSKRITIES SUS-MO

Praeitų trečiadienį, įvykęs, ir įvyksta, bet pirmininkas
mažai juos temato. Gaila.

Taip pat p-nia Turskienė 
įrašė naujų narę — Aleksan
drų Palubinskienę, kuri įmo
kėjo $1.00 narystės mokesčio 
ir pridavė į centrų.

Dievo Apvaizdos parap. — 
O. Bukantaitė, M. Bukantieniė 
ir Pr. Ivanauskienė, pranešė, 
'kad turės vakarų sausio 5 d, 
1940 metais.

Cicero — A. Valančius ii 
K. Sriubienė pareiškė, kad tu
rės vakarų, bet dar laikas ne
nustatytas.

Taip pat buvo plačiai kal
bėta apie pagerbimų naujojo 
Tėvų Marijonų Provincijolo 
gerb. kun. J. Navicko. Tam. 
tikslui įgaliotas gerb. kun. J. 
Mačiulionis surasti vietų.

Plačiai kalbėta ir apie Ma
rijonų Rėmėjų Draugijos sei-

Marijonų Rėmėjų Draugijos 
Chicagos apskrities susirinki
mas “Draugo“ name, buėo 
skaitlingas ir turiningas sa
vo gražiais nutarimais.

Pirmiausiai, pirm. A. Ba
cevičius atidarė susirinkimų, 
kviesdamas nutarimų raštinin
kų perskaityti protokolų iš 
praeito susirinkimo, kuris 
vienbalsiai buvo priimtas.

Po to sekė raportai iš ko
lonijų skyrių:

North Side — A. Bacevi
čius pranešė, kad dar pakol 
nėra numatytas laikas, kad 
turės vakarų.

West Side — C. Druktenis,
D. Gasparkienė, pareiškė, kad 
turės parengimų, tik dar ne
turi paskyrę dienos nei vie
tos.

Melrose Park — Kazimie- , . ,T- , . v_ , - mų, kurio vietai išrinkta kolas Kantautas pranešė, kad . .. .y . „ . v.misija įs:■ A. Valančiau*, K.

j dai, E. ir K. Rūšis. Po $3.00:
S, ir J. Judikiai, L. Gobis h 

1 K. Šalkauskienė. Monstranci
jos fonde jau yra suvirs 
$600.00. Parapijos sidabrinio 
jubiliejaus atminčiai bus įre
ngta labai graži ir brangi mo
nstrancija.

Iš augusių gražiai padai-

Fr. Kumskis

biu atatinkami, pagal jo už- 
gitarna vinių.

“Pamačius ši pranešimų, tuoj
, , . ., . . 7.“ ? nusprendžiau, kad tai buskalajs susiduriat su finansi-j . _ ,v v,_
niąis keblumais, ir aš noriu
nuo savęs prisidėti, nes ma-

“ Suprasdama, kad tamstos 
namo statymo ir švietimo rei-

no mylimas tėvelis, išvykda-
navo dvigubas vyrų kvarte-inias į karų, nepamiršo manęs

rengia buneo party lapkričio 
5 d.

Roseland — Z. Gedvilas, 
Kadangi nesiranda Marijonų 
Rėmėjų skyriaus, tai ir jo
kio raporto negali suteikti.

Bridgeport — J. Šliogeris 
irgi nieko negali pasakyti, 
nes ir čia nėra skyriaus.

Brighton Park — M. Na
vickienė pareiškė, kad ren
gia buneo party lapkričio 26 
d. Vengeliausko salėj, į ku
rių kvietė apskritį dalyvauti.

Marąuette bark — A. Pu- 
kelienė pranešė, kad dabarti
niu laiku smarkiai dirba pa
iapijos naudai. Turės vakarų, 
kuris įvyks ateinantį sekma
dienį ir kvietė kolonijų sky
rių narius dalyvauti.

Town of Lake — P. Turs
kienė pareiškė, kad po vasa
ros atostogų skyriaus pinu.

Sriubienės ir O, Rimkienės, 
Laiškus ir kitus dalykus pri
rengs patsai centras

Taip pat buvo skaityti du 
laiškai: vienas — “Draugo” 
30-ties metų jubiliejaus proga 
kuriam apskritys paskyrė $10 
sveikinimų; antras — nuo la
bdarių, kuris irgi buvo pri
imtas ir išrinkti alsfova’. į 
seimų: gerb. kun. J. M a ji u- 
lionis, J. Šliogeris ir C. Dru
ktenis.

Nesiradus daugiau svarbių 
reikalų susirinkimas baigtas

J. K.

Praeitų savaitę parapijos 
skolų atmokėjimo fondan au
kojo: Zenonas ir Justina Ma
lakauskai $25.00, Petras ir E- 
va Mikolaičiai $25.00. Daug 
yra pasižadėjusių ir ikį pa- žinoma 
rapijos jubiliejinio bankieto^ 
kuris įvyks lapkr. 26 d., jau 
bus visų vardai paskelbti ir 
į garbingų knygų įrašyti.

Spalių 29 d-, 7:30 vai. va
kare, parapijos salėje ir pa
rapijos naudai rengiamas 
“ Halioween“ balius su šo
kiais. Grieš Phil Palmers or
kestrą. Vakarų rengia para
pijos komitetas ir visos para
pijoje gyvuojančios dr-jos: 
šv. Juozapo šv. Kryžiaus, šv. 
Veronikos, Parapijos choras,
Moterų Sų-gos 7 kp., Jauni
mo klūbas, Labdarių Sų-gos 
10 kp. ir Apašt. Maldos drau
gijėlė. Kaip matome, visa pa
rapija veikia.

Už gražesnį ir prašmatnes
nį apsirengimų bus duodama 
gražios dovanos. Rap.

Dievo Motinos 
Paveikslas

Tėvai Marijonai išleido Že
maičių Kalvarijos stebuklin- 
gųjį Dievo Motinos paveiks- 

sunegalėjo. Susirinkimai nors' lų, pieštų šešiomis spalvomis.

= SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIĖRI

S Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdraaeti IU $MMM pei 
Federal Savinas and Loan InraraBoe Ooeps po Uoitad Ųtates 

= Uorerameet orioiinra.

31%Mokame Ui 
Padėtus Pinigus

S Ofise vak: 9:00 vaL ryto iki 5:00 v*k- Pirmadieniais. I^etvvti- 
jg dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0f vok.

Į CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAUL, Pvee.

1 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 
^uiiiiiuiiiiii'uiiiiiimmiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiimmiiiiii

Roselando Vyčių 
Šokiai Penktadienio 
Vakare

Roselando Liet. Vyčių kuo
pa praneša, kad jos šokių va
karas įvyks penktadienį, spa
lių 20 d-, parapijos salėje, 
10806 So. AVabasli Avė. Grieš 
Širley Šalkross ir jos orkes
trą. J. S.

tas. Solo padainavo visų mė
giamas solistas J. Samoška, 
taipgi visų mylima daininin
kė M. Janušauskienė. Gražiai 
dainavo ir “Šurum-Burum“ 
sesučių choras. Pianu akom
panavo p. Janušauskas.

Kalbėjo didžiai gerb. kleb 
kun. Baltutis nušviesdamas 
draugijos darbuotę ir pritar
damas įtraukti kuo daugiau
siai naujų narių. Dar kalbėjo 

veikėja ir Motinų 
kliųbo pirmininkė Kliaugie- 
nė vardu draugijos Šv. Tere. 
sės ir pakvietė į jų vakarę.

Svečių buvo skaitlingai su
sirinkę, ne tik vietinių, bet ir 
iš toliau: Bulvarų ir Brigh
ton Park. »>

iVisiems tariame nuošir
džiai ačiū uŽ atsilankymų,• • ftaipgi prograihos dalyviams.

Valdybą

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINfiS 

MINTYS
Ii angliško vertė 

Kua. Ant 11. Karužiškis

Spalių 20 Diena
Jie klausė Mylėtinį: “Kurie 

yra meilės vaisiai?“ Jis atsa
kė: “Jie yra malonumai, min
tys, pageidavimai, išsiilgimai, 
dejavimai, ištyrimai, pavojai, 
kankynės ir liūdesiai. Ir be 
Šių vaisių Meilės tarnai netu
ri dalies joje’

ir mano ateities. Kaip jis my
lėjo mane, taip ir apsirūpino 
su apdrauda, kad, kokioj ne
laimėj, šiame gyvenime nesu- 
sidurčiau su keblumais, Ro
dos, jis jautė savo ateitį.

Nelaimingas žuvo nuo 
priešo kulkos karo lauke su 
tūkstančiais kitų karžygių. Ji 
sai žuvo palikdamas mane 
jau per dvidešimts vienus ine 
tus. Ir aš jo negaliu ištirti. 
Darau atminimus ir viskų, 
kas tik yra galima, o dar, ro
dos, kad iš jam kaip ir skolin 
ga, rodos, aš dar jį nepager-

vienas iš didžiausių paminklų, 
kokį galiu savo myliniam tė
veliui pastatyti. Taigi, ger
biamieji, jeįgju galima, įdėkite 
ir paveikslų, o jeigu, dėl sto
kos vietos, to negalėtumėt pa
daryti, tai pilnai pasitenkin
siu vien vardu.
“Taipgi, jei susidarys dides

nės išlaidos, negu šimtas doie į

rh

Kas tau nemalonu — ir ki
tam to nedaryk.

Remkite Savuosius 
Biznierius

GIESMYNAS
lalgykltp Nauja Glaąjąyną. Jamą 

rasite Vletems metams Bažnyčion 
Olesmeo,
. lr pctvajtftė
Ant 8. Pocių*.
k R- B* ▼srsouloln-
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dedant 10 aaatą pentuatlmut
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JOSEPH A. DARGIS
Mirė spalio 17 d., 1939 m., 

5:55 vai. ryto.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Eleanor, po tėvais Bell, 
motinėlę Oną Dargis, patėvį 
Antaną Auksorių, 3 brolius: Pe
ter, Matthew ir William, 4 pus
broliu*: Antana, Jessie, Joną ir 
Edvardą Auksorius Lr daug- ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
spalio 21 d. IŠ koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Motina,
Broliai, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

lAIDOTUVip

•AKT, ro. LAIDOTUVIŲ KUKTOBIAI 
KBLNER-PRUZIN

MM MO W. IMK Ars.

LAIDOTUVIŲ DffiEKTOMUS

John F. Eudeikis
OHAUnA IR USUAUKA LAIDOJIMO ĮSTAItfA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Viri Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ava 

4447 South Fairfield Avenue
Tri. LAFAYETTE 0727

H Y Y A I koplyčios visose 
L-r L LV. rV L chicagos dalyse

Klausykite mflmj radio programo Antradienio lr 
Mtadlenšo rytate 10.M valanda, H wniP atotfcn (HM )

8n Povilu SaUkntena

rių, ir tų padengsiu. O jeigu 
atliktų, tai suvartokit ant na
mo, kaipo mano aukų.

“Suprantu, kad tokį amži
nų paminklų atskirai niekad 
nebūt galima pastatyti už to
kius pinigas. Pasitikėdama, 
kad tinkamai mano reikalų at 
liksite, iš anksto tariu širdin
gai ačiū.

“Su pagarba. 
“Frances Kumskis”

Ačiū kompasui, paklydę 
žmonės, pav., giriose lengvai 
suranda norimų pasiekti vie
tų. Prieš kompaso išradimų 
žmonės nedrįso toli keliauti, 
jūromis plaukti ir t.t.

Malonus sklaidos primini
mas geros valios žmogui neša 
jo gyvenimui gilių padėkų.

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukte- 
tams, Laidotuvėms, 

ii i, i ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

A. t A.
PRANCIŠKUS J. MOCKUS

Mirė spalio 18 d.. 1939, 9:15 
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kaltinėnų par., Gaidė- 
nų kaime.

Amerikoje išgyveno 27 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą moterį Uršulę, po tė
vais Baniutė, sūnų Joną, bro
lį Stanislovą ir brolienę Moc
kus, brolienę Oną Mockienę ir 
jos šeimą ir daug kitų gimi
nių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 4017 So. 
Maplewood Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 21 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panelės par. 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu-. 
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visun 
gimines, draugus-ges Lr pažįs
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Brolis, Brolienės ir Gimtolės.

Laidotuvių direktorius J. 
Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

OIREKTORIAI
NAMAI CHICAGOS* CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A kl DIII A kl PC patarnavimas AluDULAnuL dieną ir naktį
■py -rr A t KOPLYČIOS VISOSE 
D I A A 1 MIESTO DALYSE

Anthony B. Petkus
I

Lachawicz ir Sniai 
J. Lialevicius
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phitlips
1.1. Zolp

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARJs 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Alhert V. Petkos 
P. J. Rutilas

4704 S. W es t era Avė. 

Tel. LtAFayette 8024

3354 So. Halated St. 

Telefonas YARda 1419



n Penktadienis, spalių 20, 1939

Raudonieji kelia galvas - pavojus Lietuvai
Komunistai priešingi Vilniaus krašto prijungi
mui prie Lietuvos. Amerikos lietuviai, budėkim. 
Spalių 24 d. Chicago lietuviai tars savo žodį

prie'Š
mūsų

Chicagos lietuviai! 
Džiaugsmų, 'kuriuo 

kelias dienas alsavo 
krūtinės, kad Lietuva atgavo
Vilnių, temdo naujų pavojų 
debesys. Ateina žinios, kad 
komunistai, pasinaudodami 
Sov. Rusijos koncesijomis Lie
tuvoj, už duotų Lietuvai do
vanų' ’ — Vilniaus grąžinimų, 
kelia galvas ir reikalauja, ue 
tik kad Vilnius pasiliktų So

me budėti: šaukti masinius 
susirinkimus ir pareikšti Lie
tuvos vyriausybei, kad vie
ningai stovėsime kovoje už 

Lietuvos laisvę ir nepriklau

somybę ir reikalausime, kad 

kiekvienas, kuris ardo Lietu

vos valstybės pagrindus būtų 

visu griežtumu baudžiamas!

Taigi, antradienį, spalių 24
d., kas gyvas, kieno širdyje 

rusena nors menka kibirkštė

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Parapijos bazaras jau arti
nasi prie užbaigos. Tik du va
karai beliko: šeštadienis ir 
sekmadienis, spalių 21 ir 22 
<L Aštuoniolikiečiai ruošiasi 
sekmadienį turėti šaunių už
baigų. Paskutinė proga išmė-

LIETUVA - GERAS SAMARITONAS
Ar jūs įsivaizduojate kokį 

darbų dabar atlieka Lietuva! 
Lietuva dabar yra Geras Sa- 
maritonas. Lietuva dabar at
lieka aukščiausių ir prakil
niausių krikščioniškų darbų: 
šelpia vargan patekusius sa
vų didžiausius priešus lenkus.

ginti savo giliukį ir pasinau- Į)auK tūkstančių lenkų karei- 
doti visokiais “bargenais”.prieglaudų Lietuvoj. 
Šitų vakarų įvyks visi didės- Daugelis OU yra sužeisti. Lie-
ni laiinėjilnai. Todėl, dar sy
kį aštuoniolikiečiai kviečia vi
sus savo bičiulius į triukšmin
gų jomarko užbaigų.

Praeitų sekmadienį "jauni
mo diena” puikiausiai pavy-

vietų ribose, bet dirbą ui nu- Lietuvos j ko. Ypač malonu buvo maty-
vertimą Lietuvos vyriausybes!, AudUoriia 3133 So « skaitlingus alumnieei, “oi.

tuva juos gydo ir maitina, 
neatsižvelgdama į tai, kuo 
lenkai už tai atsilygins — dė
kingumo žodžiais, protestais, 
kenkimu Lietuvai, ar prie 
progos vėl ginklų pavarto
jant prieš Lietuvą.

Gero Samaritono darbų at

lieka Lietuva ir atgautame 
Vilniaus krašte. Pagal išgalės 
Lietuva ten rems visus alka
nuosius. To Gero Samaritono 
darbų galime ir privalome pa
remti ir mes Amerikos lietu
viai. Didžiojo karo meta mes 
rėmėme nukentėjusius, dary
kime tų ir dabar. Tuomi at
liksime labdaringų darbų, kel
sime Lietuvos vyriausybės ge
rų vardų Vilniaus krašte, sti
prinkime ten katalikystę ir 
lietuvystę. Plačiau apie tai 
išgirsime Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, spalių 24 d. Bū
kime ten visi.

Jonas Dimša

įsteigimų Lietuvoj sovietų ir 

paskandinimų kraujuj mūs 

brolių ir seserų.

Šimtai komunistų agitato
rių jau sugrūsti į kalėjimus, 
suvaryti į koncentracijos sto
vyklas. Pasirodo, kaip biau- 
riai Amerikos lietuviški ko
munistai melavo, kad Sov. Ru
sija, be jokių tikslų, be atei
čiai planų, atidavė Lietuvai 
■mūs sostinę.

Akivaizdoj naujo pavojaus 
Lietuvai netekti nepriklauso
mybės ir užplūdimų bedievių 
ant šventos Lietuvos žemelės, 
mes, Amerikos lietuviai, turi-

Lietuvių Auditorijų, 3133 So 

Halsted St., pareikšti Lietu

vos vyriausyiei savo žodį, sa

vo paramų ir galingu oalsu 

sušukti: šalin raudonųjų agi

tacija iš Lietuvos! Lai gy

vuoja laisva ir nepriklauso

ma Lietuva su sostine Vil

nium!

Šiame masiniam susirinki 
me kalbės visa eilė žymių litu 
lbėtojų, o svarbiausiu bus 
prof. Kazys Pakštas, neseniai 

atvykęs iš Lietuvos ir gerai 
susipažinęs ne tik su dabar
tiniu Lietuvos būviu, bet ir 
su visos Europos. F. C. Ap.

taimerius” atsilankusius. Už 
jų sukvietimų, ir gražių prog
ramų gerb. klebonas dėkin
gas yra labiausiai Povilui Ša- 
ltimierui ir jo radio artis
tams.

22 d. 1 vai. p. p. (nuo AVest 
Side parapijos). Kviečiami 
kartu dalyvauti visi Chicagos 
lietuviai, — vyčiai, studen-

Vyčių Choras Keps 
Avinę ir Linksminsis

Chicagos Vyčių choras spa- 
lio 22 d. susirinkime nutarė tai, senieji ir jaunieji mūsų
padaryti išvažiavimų į miš- prieteliai bei rėmėjai.

“Draugo” Sukakčiai Mojo $20.00

Porai dienų buvo sunegalė-*
jęs gerklės liga ir užsišaldy-' 
mu kleb. kun. Ig. Albavičius. 
Tai taisosi ir toliau eina savo 
pareigas. Sunkiai buvo susir
gęs Antanas Vidmontas, par. 
kcimiteto narys ir šiaip pavy
zdingas ir maldingas vyras. 
Po rimtos operacijos Šv. Kry
žiaus ligoninėje jau pavojus 
prašalintas ir ligonis kasdien 
eina stipryn. Taip pat po il
gesnės ligos jau taisosi Liud
vika Abromaitienė, uoli para
pijos rėmėja ir darbininkė.

kus ir ten smagiai pasilinks
minti. Bus kepamas avinas, 
paruošiami pietūs, daug dai
nų, juoki) ir muziko®.

Tam parengimui sudaryta 
komisija iš St. Šimulio, A. 
Kflnicko, O. Usaitės, K. Bo- 
guslovo ir sesučių Aleknai-

• • • v Išvažiavimas įvyks spalio cnb
A. Ž.

FOR DELICIOUS 
SNACKS...

Idėjų kovoj ir visuomenės negalėjo ir negali “Draugo” 
švietimo ir kultūrinimo dar- pamiršti. Štai dar tik prade- 
be svariausias ginklas ir ge- jus ruoštis jubiliejiniam ban- 
riausias įrankis — spausdin- ’kietui, kuris įvyks lapkričio 'Gerb. klebonas ragino žmo 
tas žodis, 'kuris pasiekia pla- 19 d. Shoreland Hotel, jaujnes a^einan^i sekma įenį per 
čiausias minias. Tai suprato atsirado dar dvi nuoširdžios! 10-^5 ^vah ryte^ melstis
ir Amerikos lietuviai katuli- draugijos, kurios finansiniai 
kai. • parėmė sukakties minėjimų.

Nuo pirmojo lietuvio Ame- Tai Marijonų Rėmėjų apskri- 
rikoj iki šių dienų Jungtinė- tys ir Marijonų Rėmėjų 5-tas
se Valstybėse gimė ir mirė 
daug lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų. Išsilaikė tik tie, ku
rie tikrai buvo reikalingi ir 
verti, kurie pilnai pateisino 
savo paskirtį.

“Draugas” rengiasi savo 
trisdešimt metų sukaktį at
švęsti ir pasiruošti dar pla
čiau paskleisti savo įtakų A- 
merikos lietuvių katalikų ta
rpe. Vadinas, “Draugas”, at
žymėdamas savo trisdešimtuo
sius darbo metus, įrodė esųs 
vienas tų lietuviškųjų laik
raščių, kurie pateisino savo 
atsiraditnų, kurie per metų 
eilę kovojo už katalikiškąsias 
idėjas ir varė švietimo ir kul
tūrinimo darbų.

Per tų 30 ;netų “Draugas” 
nuoširdžiai rėmė visų katali
kiškai lietuviškąjį darbų — 
lietuviškas sąjungas, organi
zacijas ir draugijas. Todėl ir

skyrius iš Marąuette Park, 
kurios paaukojo po

Reikia tikėtis, jog “Drau
gas” susilauks ir daugiau 
nuoširdžių rėmėjų, kurie pa
rems jį ne tik moraliai, bet 
ir finansiniai.

Bendrovės
Susirinkimas

BRIDGEPORT. ~ Keistu 
čio Taupymo ir Skoloninio B- 
vės metinis šėrininkų susirin 
kimas įvyks penktadienį spa
lių 27 d. Lietuvių Auditorijos 
salėj, 7:30 v. v.

Šiame susirinkime šėrinin- 
kai išgirs įdomų valdybos ra
portų. Bendrovės reikalai vis 
gėrėjo ir visiems šėrininkams 
bus įdomu ir malonu išgirsti 

šiame susirinkime bus se
nes tos bendrovės direktorių® 
Izidorius Pupauskas, kurs kų

tes katalikiškosios draugijos tik sugrįžo iš Jsietuvos.

women!
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT MMicil Tėtis Omai «NT 

Wnk,
Lyda L PMdua't Vetatible

Ftf Om RaN A Ctrivyl

už tėvynę Lietuvų, kuri at 
vadavo savo sostinę Vilnių, 
bet kartu .pateko į naujus pa
vojus nuo savi) neprašytų 
“globėjų

Pyktis yra trumpo pobū
džio pamišimas — Seneka.

If you feel tired out, limp, listleas, 
moody, deprezzed—if your nervea 
are constantly on edge and you’re 
loiing your boy f-iends to more at- 
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OF ITI No man likęs a dūli, tired, 
eranky sroman.

All you may need 1* a good reliabie 
tonic. If so try famous Lydia B. 
Pinkliam’* Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to help 
digest and assimilate more whole-

some food which your body uaes 
diractfy for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
help ealm jittery nervea, lessen fe- 
male funetlonal distress and give you 
Joyful bubbling energy that is re- 
fleeted thruout your whole being.

Over 1,000,000 aromen have re- 
ported msrvslous beneflta from 
Pinkham’s Compound. Results 
skould dalijh t ytm I Telephone your 
druggist right i: now for a bottle.

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
etiea of Kraft Cbeese Spreads

..^apd company 
refresbments ara1 *11' ready! 
These Spreads aite grand for 
aandwiches, appetizera and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot dthign on the 
Swankyswig >lmai s Kraft 
Spreads come in.. -

KAS RYTELI. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

ŠALTIMIERO UETUVISKŲ RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H I P... 10 vii. ryto

(1480 Kilocyeles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas ♦
Pipirai * Šnrum Bnrnm Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė • Elena Peėiukaitė * 
Jonas Rukštala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vai. W H I P Km Ryta * Km Ryta

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3784

Nepcipt tįsto' ėaiengvinimas' 
Reumatiškų Skausmų

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksma^ Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

MOTERŲ DĖMESIUI

Lietuvių bedarbių moterų kiiūba9 
neria visokius drabužius — megz
tinukus, siūtus, kautus, kepures, 
šalikus, paketus, pirštines lr ko
jines. Vyrams, moterims ir vai
kams. Valandos nuo 10 valandos 
ryto iki 8 valandos vakare.
4329 South Hermitage Avenue, 

3-člas ankštas
Jeigu kam reikia, prašom atsi
lankyti.

Darbdaviai Neišmokėję 
Darbo Apdraudos

Kad išvengti pabaudos, ne
darbo kompensacijos už tre
tįjį 1D39 metų ketvirtį turi 
būti sumokėtos iki spalio 31 
dienos.

Mokėtina suma yra 2.7 nuo
šimčiai nuo visos algos už 
liepos, rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesius. Nedarbo 'kompensa
cijas tari mokėti visi asme
nys ar firmos, kurios samdė 
aštuonis ar daugiau darbinin
kus bet kurių dienos dalį per 
kiekvienų dvidešimt savaičių 
1938 ar 1939 m.

Darbdaviai mokų už tretįjį 
ketvirtį p<o spalio 31, turės 
mokėti baudos 1 nuošimtį į 
mėnesį.

Žinių - Žineles

— Spalių 22 <1. “Rūtos” 
darže bus “Vartų Uždarymo“ 
piknikas. Jo programa gau
sėja. Buvo skelbta ir tikrai 
bus: ristikų 3 poros, politinis 
lošimas su Hitleriu ir Stali
nu, įvairių profesijonalų at-

Stasdard Clttb
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokie Kainą
TIK >1.00 PT.ao p n 
4-5 Kvortos...^’»ŪU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

K'

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 35 metų. 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

K-

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiame 
parengimams. Nauja) lr moder
niškai Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayettc 5954 
Jonas Zcpaltas, savininkas ..

stovai, o be to bizn. W. J. 
Kareiva žada dalyvauti su 
Dariaus - Girėno posto No. 
271 unknormuotais muzikan
tais. Ieva Širvaitė dainuos so
lo. Dalyvaus šie chorai: iš 
Roselando “Šakar - Makar” 
choras; iš Brighton Park “Šu
nim - Burum sesučių” cho
ras; iš West Side Panevėžie
čių choras. Darbus bufete ir 
kitur atliks daržo įkūrėjai ir 
eksk arei viai.

— Kilikevičių šeima, išgy
venus 4 metus Aušros Vartų 
parap., nusikėlė į South Side. 
Sako, AVest Side buvo labai 
smagu gyventi turint daug pa 
žįstamų. Nupirkimui adresų 
mašinėlės br. Vladui prisiun
tė aukų ir žadėjo atsilankyti 
į “Rūtos” daržų piknikų se
zono baigtuves sDaliu 22 d.

— Vilniaus krašto biznie
rius Gust Stakauskas, 4600 
S. Marshfield avė., spalių 22 
d., uždarant “Rūtos” daržų 
kalbės apie Vilniaus lietuvių 
priespaudą būnant jiems po 

lenkais.
— Rytoj “Drauge” tilps 

Dariaus-Girėno 271 posto 40 
uniformuotų muzikantų pavei
kslas.

/

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
TelefonM 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHIOAGO, ILL.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI namai

Vienas • dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmurą Avė. 
Kreipkitės Į Tėvus Marijonus. 2334 
Ho. Oakley Avė., Chleago, Illinois.

REIKALINGA moteris
Reikalinga suaugusi moteris namų 
darbut. Nėra plovimo nei prosinl- 
mo. Tik tereikia prižiūrėti vaikus. 
Atsišaukite: 4355 So. Califomia A- 
veirae, 2-tros lubos, nuo 6 iki 8 
valandos ryto.

RECEIVERIŲ IŠPARDAVIMAS 
15 fletų mūrinis, kampinis namas.

Mėhesinė renda 1500.00. Kaina 
$14,500.00.

4 fletų mūrinis, kampinis namas, 
8500 South. $11,000.00.

6 fletų mūrinis namas, arti 6 3 čio s 
gatvės. $12,600.00.

2 fletų namas (cementinis belsmon- 
tas). $3,000.00.

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Chas. U mich (Umlkas), 2500 Mest 
•Srd St.. tel. PROspeet 6025.

»'miiiiiiimimimiiiimimiiimiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiims
|TURTAS VIRS_________ £3,500,000.00!
| ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00j
s Dabar mokam 31/2% pa- 
5 dėtus pinigus. Duodam pa- 
5 skolas ant namų 1 iki 20 m.

SSTANDARD 
' FEDERAL

SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE i

SAVINGS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACRIEUKII, Pres.

and
LOAN ASSOCIATION

OF CHIOAGO _
ttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?:

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

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

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nupirksite grosernę J- 
stelgta* 30 metų ir mūrln) namą. 2 
kambariai užpakaly krautuvės ir 5 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
Lafayette 4932. adresas 3948 Sout 
Wcstem Avenue.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas West Engle- 
wood’e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo-
nu: GROvchlll 3709.________________

PARDAVTMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas, gražioj apy
linkėje. Vienintelis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
Wcwt 71st Street.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 Getų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 Ir 2 po 3 kambarius, arti Mar
ąuette Parko. Senntvg ir Ilgos verčia 
parduoti už $11,950. Jmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai išmokėsite 
kas mėnesĮ. 7207 So. Francisco Avė. 
Savininkns A. Slratov*ch, tel. Pros- 
neet 3140.

PARDAVIMUI ANGLYS 
Genuine AVest Virginia Pocahantas 
Mine Run — J7.3O; Illinois Egg or 
Nut — 95.25.

2 tonu loadais.
Telefonas IXREexel 0277.
REIKALINGA MERGINA 

Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moterie vargonininkauti ir Sel- 
mvninkautl. Kreipkitės Į: ‘Draugas’. 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, DI.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai Išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautų žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie vle- 
toa. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės; 2301 So. 
Leavitt SU, arba telefonunkite 8EE- 
Icy 1742.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHGNTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau už toną .......................................................... 97.11*
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... .97.40. Sales Tax E kata.

z


