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Bolševikai Vilnių p lesia — viską iškrausto
SIENŲ NUSTATYMO 
PROTOKOLAS VIS DAR 
NEPASIRAŠOMAS

Sovietai nenori Lietuvai 
pripažinti trijų miestų

ŠVENTASIS SOSTAS 
PROTESTUOJA NACIAMS

RYGA, spal. 21 (Cliieago 
Sibune spaudos tarnyba). — 

Lietuvos kariuomenė dar ir 
šiandien vis laukia įsakymo 
pereiti buvusią Lenkijos de
markacijos liniją ir užimti 
Vilniaus krašto Lietuvai 
skirtas dalis ir Vilniaus mies
tą. Kariuomenė turi provizi- 
jos prikrautus traukinius ir 
sunkvežimius su maistu šelp
ti nukentėjusius ir vargo pri
spaustuosius krašto gyvento
jus ir taip visa savaitė laukia 
sau skirto žygiavimo.

Sienų nustatymo (protokolo 
pasirašymas Maskvoje iš die
nos dienon atidėliojamas, ka
dangi sovietai neturi noro Lie
tuvai pripažinti trijų lietuvių 
apgyvent ų bendruomenių 
(miestų), kurias Maskva nori 
palikti Rusijos ribose.

Savo rėžtu sovietų pajėgos 
iš Vilniaus miesto iškrausto 
viską, kas tik yra kilnojama. 
Nori palikti ‘plikutėlį ir tegul 
Lietuva žinosi.

Iš fabrikų ir dirbtuvių vi
sos mašinerijos išjungiamos ir 
iš lenkų įstaigų visi reikme
nys paimama ir siunčiama

Ko Lietuva negavo
Rytoj įdėsime pasikalbėji

mą su prof. K. Pakštu apie 

Lietuvos sutartį su Sovietų 

Rusija. Profesorius atsako į 

mūsų paklausimą apie naujas 

Lietuvos ribas. Ypač svarbus 

jo žodis apie tai, ko Lietuva 

negavo — ji negavo lietuviš

kiausių sričių Vilniaus kraš-

Prof. Pakštas į ChLcagą at
vyko šeštadienio rytą. Vakar 

popiet kalbėjo Visų Šventųjų' 
par. salėj. Rytoj vakare kal
ba Chicagos lietuvių masinia
me susirinkime Lietuvių Au
ditorijoj.

NUŽUDYTAS PRINCAS 
RUPRECHTAS

PARYŽIUS. — Anksčiau 
pranešta, kad Vokietijoje mi
ręs buvęs Bavarijos soste Įpė

dinis princas Rnprccbtas.

Dabar iš Jugoslavijos gau
ta žinia, kad per vokieč’ų 
kampaniją Lenkijoje princas. 
Ruprechtas nužudytas. Pažy
mima, kad tai nacių darbas.

TURKIJA IS SANTARVĖS 

GAUNA PASKOLĄ

ANKARA, spal. 22. — Ne-! 
nuostabu, kad Turkija susi
liejo su Anglija ir Prancūzi
ja. Sužinota, kad turkai gau
na apie 240 milijonų dol. pa
skolos,

— _ I jL—

KAUNAS, — spal. 22. — 
Šiandien į Kauną atvyko so
vietų karinė misija 18 narių 
Prisiųsta Lietuvoje parinkti 
raudoniesios kariuomenės į- 
gn lotus vietas ir oro pajėgoms 
bazes.

Kalbama, kad Lietuvoje bus 
laikoma apie 20,000 sovietij 
kariuomenės. Viena sovietų į- 
gula bus ir Vilniuje.

Lietuvos kariuomenės įėji
mas į Vilnių numatomas ry
toj.

sov. Rusijon. Net parduotu
vės perdėm ištuštinalmos. Tai 
aiškus plėšimas.

Lietuvos vyriausybė turi ko 
susirūpinti. Užims iškrausty
tas sritis su puse milijono iš
badėjusių gyventojų. Tai nė
ra juokai (mažajai valstybei, 
turint apribotą išteklių, rū
pintis tieko žmonių šelpimu. 
Reikia atsiminti, kad ten dar 
iš Lenkijos suplūdę dešimtys 
tūkstančių bėglių.

Dėl to ir kitų klausimų 
Kaune reiškiasi nepasitenki
nimai, demonstracijos ir riau
šės. Susikirtimuose su polici
ja yra ir sužeistųjų.

NACIAI PABALTIJO 
VOKIEČIAMS ŽADA 
“ROJĮJ" VOKIETIJOJE

BERLYNAS, spal. 21.
Nacių autoritetai tvirtina, kad kania atsargiai ir palaipsniui.
Vokietijai sekasi repatrijuoti Maskvos agentai dirba nesku- 
vokiečius iš Pabaltijo taip, botai, bet tikrai. Jie įsitikinę, 
kad, girdi, daug ir pačių lat- kad »reit°mis pastangomis ne
viu norėtų gauti leidimus vy- «a,i atsiekti Pageidaujamo
w xr i • . • tikslo. Kas kita yra veikiantkti Vokietijon ir ten apsigy- J
venti. palengva.

Tokios taktikos jie laikosi 
Tačiau nėra melas, kad žy- ir Pabaltijo pavergtose vais

inus skaičius pačių vokiečių tybėse, kur įsirioglino ir iš- .Tas palies aipie 700,000 dar- 
neturi noro išsižadėti Pabalti- vysto pragaištingą propagan- bininkų, daugiausia tekstili- 
jo valstybių pilietybės ir ap- dą. Estija, Latvija ir Lietuva niuose fabrikuose 
leisti savo tėviškes. yra apgailėtinos sovietų au

kos. Raudonoji kariuomenė 
Naciai agentai bando šiuos ten siunčiarna tas valstybes 

Įtikinti, kad grįžę Vokietijon pakeisti bolševistinėmis. Kad 
jie neturėsią sunkenybių. Sa-, tarp Berlyno jr Maskvos ne
ko, profesionalai ir Vokieti-1 įvyktų nesusipratimų, Vokie 
joje būsią profesionalais.
Krautuvininkai gausią krau
tuves, o žemvaldžiai tiek pat 
žemės, kiek jie turį Pabalti- 
joje. Ūkininkai galėsią ūkinin 
kauti. Priede jie gausią atly
ginimą už paliktus Pabaltojo
je savo turtus.

Šie žadėjimai, žinoma, dau
gelį nenorinčių grįžti ir pa
traukia grįžiman.

LONDONAS. — Šiandien, 
spalio 22 d., vokiečių lakūnai 
devintą kartą puolė Škotijos 
pakrantes. Vienas lėktuvas 
numuštas.

Čia vaizduojamas admirolas R. E. Byrd (centre su skrybėle rankoje) su gru
pe padėjėjų, su kuriais jis leisis naujon kelionėn į pietų ašigalį. Šiai kelionei pa
dirbdintas milžiiniškas auto sunkvežimis, vadinamas “snieginiu kruizeriu”. Ši vy
rų grupė yra sustojusi greta vieno to sunh»ewi«nio rato, guminiu lanku aptraukto. 
Galima numanyti kaip didelis yra sunkvežimis. Padirbtas Armour Institute of 
Technology, Chicago, lėšomis. (Acme telepboto).

SOVIETAI BOLŠEVINA 
BUV. LENKIJOS SRITIS

WASHINGTON, spal. 22. 
— Sovietų užimtuose Lenkijos 
plotuose apie 12 milijonų ka
talikų pakliuvo bolševikų ne
laisvėn. Šie nelaimingieji da
bar bolševikinami. Tas atlie-

tija iš Pabaltijo skubiai at 
šaukia savo tautos žmones.

Bolševikų ožimtoje Lenki
jos dalyje komunistinė propa
ganda jau plačiai apčiuopia
ma. Apturimomis Was.hingto- 
ne žiniomis, dvarų žemė išda
linama valstiečiams taip, kad' 
paskiau būtų galima jų žemę 
kolektivizuoti. Žmonių reliii- 
nis stovis neigiamas, nes baž
nyčios ir cerkvės uždaromos. 
Aiškinama, kad tas daroma 
politiniais sumetimais.

Ateis laikas, kai pavergia
mieji nusisuks prieš tuos rau
donuosius savo engėjus.

NAUJAS LENKIJOS 

PREZIDENTAS

PARYŽIUS. — Atsistatydi
nusio Lenkijos prezidento 
Moscidkio vietą buvo užėmęs

DARBININKAMS DIDINA- į y. Raczkiewįcz. Dabar jis dėl 
MAS MAŽIAUSIAS ATLY

GINIMAS

WASHINGTON, spal. 22.
— Spalio 24 d. įsigalios dar
bo valandij ir mažiausio dar
bininkams atlyginimo įstaty
mo naujoji provizija. Savai
tės 44 valandų darbas suma
žinamas iki 42 valandų, o ma
žiausias už darbo valandą at
lyginimas nuo 25 centų pa
didinamas iki 30 centų.

MASKVA. — Čia atvyko 
suomių delegacija su atsaky
mu į sovietų reikalavimus.

NACIŲ POVANDENINIAI 
LAIVAI VISUR NARDO

BERLYNAS, spal. 22. — šutiniai karo laivai. Ir pa-
Vokietijos vyriausybė pirmą 
kartą viešai pasisakė, kad 
vokiečių povandeniniai laivai 
šiandien veikia viso pasaulio 
jūrose.

Per savo oficialinių žinių 
agentūrą DNB nacių vyriau
sybė įspėja .pasaulį, kad gali 
susidflrti su energinguoju vo
kiečių veikimu visuose vande
nynuose.

Greta povandeninių laivų, 
pareiškia DNB, veikia ir vir-

nesveikumo pasitraukė ir jo 
vietą užėmė gen. Kaz. Sosn- 
koįvski.

Žiniomis iš Kauno, tenai at 
vykęs S. Starzynski, garsusis 
Varšuvos ginėjas, apie kurį 
anksčiau paduota žinia, kad 
nusižudęs. Įdomu, kaip jis iš 
Varšuvos paspruko.

SUŠAUDYTAS VYRIAU
SIAS VARŠUVOS 

RABINAS

B0RDEAUX, Prancūzija, 
— Vokiečiai Varšuvoje be 
teismo sušaudę vyriausiąjį ra
biną prof. Mozę Schor. Apie 
tai pranešė čia atvykęs sušau 
dytojo brolis.

brežia, kad jūrose vokiečių 
veikimas kaskartas vis dau
giau plečiamas ir, sako, pa
saulis neturi stebėtis, nes prieš 
Vokietiją veikia galingos pa
jėgos, kurias turi nugalėti.

Anot DNB, britai pergy
vena skaudžias dienas, bet ne-į 
drįsta prisipažinti prie aptu-' 
rimų didelių sau nuostolių 
jūrose. Saugojusi, kad Brita
nijos visuomenė to visa neiš
girstų.

VATIKANAS, spal. 22. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII į- 
pareigojo apaštališką nunci
jų Vokietijai, J. E. arkivys
kupų C. Orsenigo, protestuoti 
Vokietijos vyriausybei dėl na
cių nežmoniško elgimosi su 
katalikais užimtose Lenkijos 
teritorijose.

Ryšium su tuo Šventasis 
Sostas nuncijui ipasiumc »mul- 
kmeningus Lenkijos vyskupų 
pranešimus apie lenkų kata
likų persėkiojihnus ir nunci
jų įpareigojo tai visa prista

BRITAI LAIMĖJO 
TRIS MŪŠIUS ORE

LONDONAS, spal. 22. — 
Po poros dienų pertraukos 
vakar karas atnaujintas ore 
ir jūrose. Britai laimėjo ke
liuose su vokiečiais susirė
mimuose.

Britų oficialiam komunika
te pažymima, kad dvylika vo
kiečių lėktuvų puolė britų ly- 
dinčiuosius karo laivus Šiau
rinėj jūroj. Trys- lėktuvai nu
mušti, o vienas priverstas nu
sileisti jūron. Kitoj vietoj še
ši vokiečių lėktuvai puolė bri
tų naikintojus ir keturi nu
mušti.

Vokiečių pakrančių sargy

SANTARVĖ NORI 
ITALIJOS PASISAKYMO 
DĖL SAVO POZICIJOS

BERLYNAS, spal. 21. - 
Nacių ir bolševikij sluoksniuo
se tvirtinama, kad Turkijos 
savitarpės sutarties 15-kai 
metų pasirašymu su Anglija 
ir Prancūzija norima Italiją 
priversti pasisakyti, kokią po
ziciją ji iš tikrųjų užima šia
me kare. Kaip žinoma, Italija 
keletą kartų pranešė, kad ji 
pasilieka neutrali. Santarvė 
tuo nepasitenkina. Ji norėtų 
žinoti Mussolinio galutiną nu 
sistatvmą.

Ankaroj pasirašyta trilypė 
sutartis visas tris valstybes į 
pareigoja bendrai veikti kilus 
nesusipratimams Viduržemio 
jūroje, arba Balkanuose. Bet 
Anglija ir Prancūzija neturi 
prievolės kištis į , turki) so
vietų nesusipratimus.

Čia suprantama, kad sutar
ties pasirašymu Turkija tiki
si iš Italijos atgauti Dedoca- 
neso salas, kurias 1921 m. Ita 
lija užėmė, o Anglija nori kon 
troliuoti Dardanelius taip, 
kaip ji kontroliuoja Gibralta
ro sąsiaurį ir Suezo perkasą.

REMKITE. PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

tyti vokiečių autoritetams su 
protestu.

Vatikane gauta pranešimų, 
kad nacių užimtoje Lenkijos 
dalyje naciai uždarę 117 re
liginių kongregacijų namų ir 
211 bažnyčių. Kokiais sume
timais tas padaryta, neišaiš
kinta.

Gana to, kad vokiečių už
imtose Lenkijos teritorijose 
vyskupų ganytojinė veikla su
varžyta ir 193 kunigai ir re- 

, Ilginių kongregacijų nariai a- 
į reštuoti. Kaltinami politiniu 
1 veikimu.

bos laivas “Este.-701” Dani
jos pakrantėse smogė į po
vandeninę miną ir nuskendo. 
Žuvo 7 L asmuo.

Kitose vietose povandeni
niai laivai keletą prekybinių 
laivij nuskandino.

Vakariniam karo fronte, sa
koma, vien artilerija veikia.

Žiniomis iš Berlyno, tenai 
Hitleris tariasi su savo val
dininkais, generolais ir nacių 
partijos vadais. Grasinama 
Turkijai. Pažymima, kad Tur
kijai numatomas Lenkijos li
kimas.

DAUG SUSIDOMĖTA

GRĮŽUSIO LAIVO JGULA

NEW YORK, spal. 21. — 
Čia grįžo iš Europos Ameri
koniškas laivas “Acadia”, o 
šiandien grįžta laivas “Presi- 

i Jent Harding”. Abudu su a- 
merikiečiais keleiviais. Prieš 
keletą dienų abudu laivus iš
tiko baisi audra. Vos išsiva
duota. Daug keleivių sužeista.

“Acadia” laivo keleiviai 
pasakoja, kad įgula visu ke
lionės laiku tarpusaviai kovo
jo, vieni kitus sprandavo, lai
vo viršininkų neklausė, jų į- 
sakymus neigė. Laive gyvavo 
netvarka, keleiviai neturėjo 
reikiamo patarnavimo, buvo 
pavojuje.

To priežastis, kad įgulą su
daro dvi viena kitai priešin
gos unijos. Viena priklauso 
Am. Darbo federacijai, kita 
— CIO.

PARYŽIUS. — Žiniomis iš 
Kauno, Lenkijos pasiuntinys 
Fr. Cbarwatas apleido Kauną 
ir Lietuvą. Tuo būdu jis už
protestavo prieš Lietuvą dėl 
jos pasiryžimo užimti Vilnių.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. —šian

dien debesuota.
Saulė teka 6:12, leidžiasi 

4:57.
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Vilnius Ir Mes

Kad Vilniaus krašto gyventojams yra rei
kalinga skubi medžiaginė pagalba, apie tai 
jau buvo rašyta. Mūsų veikimo centras — 
Federacija net vajų paskelbė, kad kiek ga
lima daugiau aukų surinkti to krašto bied- 
nuomenei šelpti.

Reikia neužmiršti, kad be vietos gyvento
jų, kurie taip pat labai yra suvarginti, atsi
rado šimtai tūkstančių iš kitur subėgusių, 
kuriuos taip pat reikia pavalgydinti, apreng
ti, pastoge aprūpinti. Juos sušelpti reikalau

ja krikščioniškoji artimo meilė.

Vilniečiams reikalinga ir moralinė para
ma. Dėl to yra reikalinga užmegsti artimi 
ryšiai, žinoma, pinniausia su Vilniaus krašto 
lietuviais, su jų organizacijomis ir veikė
jais. Turėdami po ranka adresų, pasiųskime 
jiems laiškučių, gerų lietuviškų laikraščių ir 
knygų. Tie, kurie yra augę Vilniaus krašte, 
dar labiau turėtų rūpintis broliais vilnie
čiais, nes tai jiems labiau yra prieinama. 
Kas turi giminių ar draugų, susisiekit su 
jais, kas galit, pasiuskit jiems po centų, ki
tų. Jei kada bavo laukiama ten mūsų pagal
ba, tai dabar. _ t

Aprūpinus atgautojo Vilniaus krašto gy
ventojus duona, reiks rūpintis jų kultūri
niais reikalais. Jų įstaigos išgriautos, orga
nizacijos išardytos, mokyklos uždarytos, ne
mažai apgriauta ir bažnyčių. ¥ad ir čia reiks 
eiti vilniečiams į pagalbų.

Nėra abejonės, kad vilniečius stipriai pa
roms Lietuvos vyriausybė ir visuomenė, bet i 
bus reikalinga ir mūsų pagalba. Jų atsa- Į 
kyti — būtų didelis nusižengimas prieš tau
tų.

Šautuvai Ir Knygos
Sovietų Rusija privertė Estiją pavesti sa

vo uostus rusų bolševikų karo reikalams. Be 
to ji “išsiderėjo” iš estų teisę laikyti Esti
joj apie dvidešimtį tūkstančių kareivių.

Ką reiškia mažai valstybei laikyti savo 
teritorijoj tiek daug svetimos valstybės ka
riuomenės, nesunku yra įsivaizduoti.

Mums pasakojo, kad Sovietų Rusija Bal
tijos kraštams tik gero linki. Ji norinti juos 
“globoti” ir “apginti” nuo galingųjų im
perialistinių vsdstybių. Dėl to bolševikai ir 
susikrausią į tuos kraštus su gausinga ka
riuomene, su ginklais.

Bet, kaip pradėjo savo kelionę į Estiją 
rasų kariuomenė, ji pasiėmė su savim dide
lius transportus -propagandinio turinio kny
gų. Mat, kol dar “priešai” Estijos neuž
puolė, kol jos nereikia ginti šautuvais, bol
ševikų kareiviai, turėdami gražaus laiko, 
knygas estams dalins. Bet kas bus tada, jei 
estai atsisakys tas knygas priimti ir skai
tyti?

Išrodo, kad Maskva siunčia į Baltijos kraš
tą didelius kariuomenės pulkus, kad bolše
vikišką propagandą skleisti. Jei geruoju tai 
propagandai nenorės pasiduoti, ar nepaleis 
į darbą šautuvus?

Prastos bolševikų knygos, jei jas tik gink
luoti kareiviai tegali išplatinti.

tiorais dienomis mūsų dienraščio adminis
tracija rengiasi prie naujų skaitytojų va
jaus ir jį žada pradėti nuo sukaktuvinio ban
kieto, koris bus lapkričio 19 dieną Shoreland 
viešbutyje. Į šį vajų yra prašomi stoti ne 
vien Chicagoje gyveną lietuvių katalikų spau
dos bičiuliai, bet ir kitų miestų savo tau
tiečius užkviečiame į talką.

DBADOAB Pirmadienis, spalių 23, 1939

Lenkijos Žuvimo Priežastys
lr “Draugus” ir kiti laikraščiai daug ra

šė apie priežastis, kurios pražudė Lenkijos 
valstybę. Apie tas priežastis rašo ir Brazi
lijos lietuvių laikraštis “Šviesa”. Pirmiau
sia laikraštis duoda tokį palyginimų:

“Maža Belgija, užklupta staiga ir ne
lauktai — ir ta tiek lygiai laiko valiojo 
•priešintis, kaip dabar Lenkija, kuri juk 
pati ginčų išprovokavo, visam pasauliui 
savo ginklais ir galybe gyrėsi ir žadėjo 
Berlynu sugriauti, skersai Vokietijų per 
dvi savaites peržygiuoti. Kas čia įvyko f” 
“Šviesa” nurodo, kad tik dabar lenkai

pamatė savo imperialistinės politikos pra
gaištingumų. Bet mes apie tai abejojame. Iš 
lenkų, spaudos matyti, kad jie vis dar savo 
iimperialistiškų dainelę tebedainuoja.

Piitnoji priežastis, kuri prisidėjo prie len
kų valstybės žlugimo, buvusi:

“Tik dabar lenkai pamatė savo impe
rialistinės politikos pragaištingumų. Juk 
iš 100 kareivių, kurie ėjo kariauti už “di
džiosios Lenkijos” interesus, 40 buvo sve
timtaučiai! Aišku ir be didelių komenta
rų, kad nei lietuviai, nei Ukrainai, nei če
kai, nei žydai, nei baltgudžiai nei kiti ki
toki nekišo savo galvos už jiems visai sve
timos valstybės reikalus. Dar daugiau: jie 
bėgo per visas sienas ir tūkstančiais pasi
duodavo vokiečiams, kad nereikėtų padėti1 
galvos nežinia už kų. Tie faktai numušė ir 
tikriesiems lenkams ūpų ir priartino bai
sų galų. Tai skaudi pamoka visiems, kurie

Anglo Kare Laimos Gama Penkis 
Svaras Ita Priešu Guires

Specialiai ‘‘Draugui” iš Londono
Prieš patį karų Yeaneno vę atsitikimų, kada jūrinin- 

valstybės karalius Yehia Vo-j kams tekdavo po kelis fctu- 
kietijos kancleriui pasiuntė tus svarų atlyginimo! Bet tai
dovanų — 20 maišų kavos. 
Tai buvo Mocha kava, pati 
aukščiausia rūšis. Bet, kaip 
Londono laikraščiai rašo, da
bar visa kavos siunta pateko 
į anglų rankas ir buvo kon
fiskuota kaipo karo kontra
banda. Šisai grobis pereis 
Prize Court, tam tikro karo 
tribunolo, žinion. Tribunolo 
teisėjai nuspręs kavos liki
mų: jeigu nustatys, kad kava 
tikrai buvo karo kontraban
da, tada visa siunta bus par
duota iš varžytinių. Ir be
veik pusė gautų pinigų eis į 
tam tikrų atlyginimų fondų 
kuris karui pasibaigus būsiųs 
išdalintas tarpe tų angliškų 
firmų, kurios karo metu nu
kentės (bus nukentėjusios) 
nuo vokiečių povandeninių 
laivų blokados.

Štai kodėl anglų kariški lai
vai, jei tik gali to išvengti,

dar nėra viskas. Pagal tuos 
pačius įstatymus, anglų karo 
laivas paskandinęs priešo ka
ro laivų, jeigu kartu su juo 
nuskendo ir to laivo įgula, 
už kiekvienų galvų (asmenį) 
gali reikalauti 5 svarus pre
mijos. Premijas išmoka tas 
pats Prize Court — tribuno
las.

Štai keli atsitikimai iš di
džiojo karo. Falklandų salų 
mūšyje dalyvavo šeši anglį 
laivai: “Invisible”, “’lnflezi i 
ble”, “Glasgow”,, “Carnar- 
von”, “Cornvvall” ir ‘Kent’. 
Jie paskandino keturius vo
kiečių laivus: “Scharnhorst”. 
“Gneisenau”, “Nuernberg’ 
ir “Leipzig”, kartu su lai
vais nuskendo ar buvo už
mušta apie pustrečio tūkstan-

tebeserga didybės svaiguliu ir grobimų aa6kandina vokiečių prekinių
'manija. Kol ramus gyvenimas — puse bė 
dos, policinėmis priemonėmis galima su 
valdyti neklusnieji ir nepatenkintieji. Bet 
užtenka vieno išorės smūgio — ir subyra 
pažiūrėti labai buvęs stiprus pastatas. Taip 
subiro Čekoslovakija, taip dabar subir* 
Lenkija. Neperdėsime pasakę kad tiek lai
kytis, kiek lenkai laikėsi, būtų sugebėjusi 
ir mažos Lietuvos kariuomenė”.

laivų. Angiai stengiasi visų 
karo grobį parsigabenti į sa
vo vandenis. Sakysim oficia
liai yra skelbiama, kad per 
pirmas tris savaites anglai, 
sulaikė net kelias dešimt vo
kiečių prekinių laivų, kartu 
konfiskuodami apie 150,000

, , , . tonų prekių: geležies rudos,

.. Antras da yto, kuns vedęs Lenkijų ar-l žib#lo įr u visa
uiau prie galo, buvęs - tvarkos ir draus- taį bus i6
męs stoka. Esu: ; . ™ Ja-a. ....

- - ( mų. Bus atlyginti ne tik nu
kentėję anglų pirkliai: saVc 
dalį gaus ir karo laivynas, 
t. y., jo nariai.

“Antras dalykas ~ tvarkos ir draus
mės stoka. Keista atrodo, kad ligi sugniū- 
žant valstybei, lenkų generalinis štabas 
nesuspėjo įvykdyti mobilizacijos! Buvo 
kalbama apie 45 divizijas, kurias dar tu
ri atsargoje, bet administracija niekaip 
nevaliojo jų sumobilizuoti. Kariuomenės 
transportas buvo kuo blogiausiai organi
zuotas. Ginklų ir šaudmenų pristatymas 
taip pat. Daugelyje vietų taikėsi, kad prieš
lėktuvinės patrankos pradėdavo veikti tik
tai praslinkus valandai po priešo lėktuvų 
pasirodymo, kai jie jau būdavo kažin tkur. 
Tas pat pasakytina ir apie kitas ginklo 
rūšis”.
Tačiau pati svarbiausioji lenkų tautos ne

laimės priežastis buvus, kad lenkų karo va
dovybė buvo nepriaugusi konienduoti moder
niškų ir didelę kariuomenę. Ji neturėjusi jo
kio gynimosi plano. Be to:

“lr pati lenkų kariuomenė buvo tipinga 
prieškarinio meto kariuomenė, kuri būtų 
buvus gera 1914 metais, bet ne šiandien. 
Lenkai labai didžiavosi savo kavalerija. 
Ji gal ir gera. Milijonus zlotų lenkai jai 
išmetė. Didžiausią žmonių ir arklių skai
čių joje laikė. Ir galvojo, kad šiandie, kai 
viską sveria tankai ir lėktuvai, galės lai
mėjimą atnešti arklys! Vargšai lenkų ka
valeristai šoko nekartą, kardus išsitraukę, 
prieš vokiečių sunkiuosius tankus, bet ju'k 
tai sabižudybė! Taip ir atsitiko. Lenkai 
labai didžiavosi įr savais lėktuvais, nacio 
nalinės gamybos. Nepaisant, kad vokiečiai 
sudaužė beveik visus Lenkijos miestus, 
lenkai neįstengė nė karto nulėkti Vokieti
jon. Kas čia kaltas? Lakūnai? Lėktuvai? 
Manome, ir vieni ir antri. 255 lėktuvai 
nuskrido su bombom į Rumuniją ir pasi
davė. Kodėl jie negalėjo bent bombas ant 
vokiečių galvų palikti? Kodėl ties Rado
nui vienu ypu pasidavė 60,000 lenkų ar
mija? Tai vis mįslės, kurios rodo ir va
dovybės apsileidimą ar neišmanymą, ir ka
riauti nenorą ir, gal, drąsos stoką. Aišku,

Per paskutinį did. karą 
Prize Court grobis siekė 20 
mil. svarų. Iš tos sumos val
stybės iždui arba karūnai te
ko 3,5 mil. svarų, kai tuo 
tarpu jūrininkams — net 6,5 
milijono-

Siro Boyd Merrimano ve
damas, Prize Court savo dar
bą pradės kitą mėnesį. Tribu
nolo teisėjams teksią išklau 
syti daug įdomių juros paša 
kojinių. Čia, turės būti smul
kiai išdėstytas kiekvienas at
sitikimas. Žygyje dalyvavusic 
karo laivo įgula turės duot’ 
parodymus ir tik po to jos 
nariams bus išmokėta nusta
tyta grobio dalis. Kaliais ji 
gali siekti laliai aukštos su
mos. Esą pęr didįjį karą bu-

Britų oro ministras Sir Kingsley Wood daro inspekciją 
čio priešo jūrininkų. Minėtų Kara,iškU Oro jėgų vakarų fronte. (Aeme telephoto) 
anglų laivų įguloms buvo iš
mokėta 12,160 svarų premi
jos. Jutlando mūšyje ževo 
4,537 -priešo jūrininkai. Prize 
Court išmokėjo 22,685 svarus.
Anglų povandeninis laivas E 
19 Baltijos jūroje paskandino 
vokiečių kreiserį “Undine”.
Jaune buvo apie 300 žmonių.
Visi nuskendo. Povandeninio 
laivo įgula gavo apie pusant
ro tūkstančio svarų.

Bet pati stambiausia suma 
buvo išmokėta A>ųvaąd<įninio 
laivo E 14 įgulai. Kaip atme
nama, tasai povandeninis lai
vas paskandino turkų “Guj 
Djeml”, kuris gabeno didelį 
kariuomenės transportą. Viso 
laive buvo apie 6,200 karių.
Visi nuskendo. Tai atsitiko 
1915 metais, berods, gegužės 
mėnesį. Bet premija — net 
31,000 svarų! — buvo išmo
kėta tik 1919 m. Mat tribu-
notas ilgai laikėsi tos nuomo- Brit1 destrojeris artinasi prie vokiečių bouibnešio, kuri. 
nės kad laivas “ftni Dbdnl” Paistas priešlėktuvines kanuoles buvo priverstas nusileisti 

. 1 J j; jfįrą. Lėktuvo įgula paimta į nelaisvę. (Acine telephoto)
gabendamas kariuomenės tra- J _______________________________________
nsportą dar tuo negalėjo skai-rnoje jurisdikcijoje. Tik šį ka- rų įgulos gavo 1,920 svarų : 
tytis karo laivu. j rtą tribunolo nuostatui bus premijos. Savo dalies tribu- ~

Prize Court yra pusiau ei papildyti ta prasme, kad ir nolė reikalavo ir trys laku- J 
viliais ir pusiau karo tribu-j karališko oro laivyno nariai nai, kurie tvirtino, kad ir jie 
nolas. Jis buvo įsteigtas 1864 galės reikalauti minėtų p-re- prisidėjo prie laivo paskan- 
metais. Nors veikia tik 'karo mijų. Vienas atsitikimas bu- dinimo, jį apšaudydami iš 
metu, tačiau nėra reikalo ka- Vęs per did. karą, kada ties 1 ro. Tada tribunolas pripaži 
raliui kiekvieną kartą skelb- rytų Afrika buvo paskandin- lakūnų reikalavimus. S. Fel. 
ti įprastos karališkos prokla
macijos: pagal jo įstatymus, 
tribunolas visą laiką yra pil

tas garsusis vokiečių kreise- 1 ■ ■ ■ --------------
ris “Koenioberg”: jį paskan į Aukso Grūdeliai 
dinusio dviejų anglų monito-

7 ------ '-------------------- :------------------------------------------- -------- ---------------------------------------------------i Rūstybė yra kaip ugnis: ga-
tino visiška* galas Lenkijai? Anot to laik- ’ taisyti savo “klaidų”: visus kraštus, ku- Įima ją užgniaužti, kol yra tik 
raščio, lenkai nė vieno savo kahnyno nebuvo riuos Vokietija ta sutartimi atplėšusi nuo kibirkštis. Vėliau esti per vė- 
geru žodžiu minimi. Lietuvių tautą nuskriau- Rusijos, dabar galinti Rusija pasiimti atgal. ju Visai teisingai Jėzus pas- 
dę, dar ginklo garbę niekino savo ultima- “Sudraskykime ir Rytų Versalį!” — susu- nierkė pįrn,ą įžeidžiantį žodį
TL- i . • --U ... V - • kV°" Kibben‘roPpas .«•«»». kortam tatai | iai sn fen,vJ„,]v«te. Kai

Lenkijoj I gyventojų iškentėtos kančios ir toki pasiūlymai tiko. Žinoma, už mažą pa- .. .. , . . ’ -- .
miglotas šios tautos rytojus, sako laikraštis, gailią, už atsimetimą demokratinio bloko ir''181 8 11-Kniauz i 1
kelia jiemą užuojautos, bet iš kitos pusės, t.t. ir t.t. Kaip paprastai, vagys ilgai ne- ’’n,K ,rų Prari“en.v " «u«iyaU, 
yra taip pat įspėjimas, I\d n\ viena skriau- gajsta susitarti. Ir pasaulis buvo nustebin-Įdytl nUo ke,ksm’J’ nebebuą 
da nelieka neatlyginta. I tas fakto, kad su prancūzais ir anglais de-I^^P žmonių nesantaikos žo-

Ta pamoka ir kitoms imperializmu ser- r$ję^| pygę nietų nieko nepasiekė, o su vo- ’r veiksmais, o žmog-
gančioms tautoms yra labai sugadi. kiečiais rusai susitarė per 3 valandas. i žudvstė bus vienintelis šiur- 

Tuo būdu stovime išvakarėse naujos san- pus atsiminimas mūsų žiauru- 
tvarkos Rytų Europoje, kuri turės pakeisti mo senovės laikais. G. PapiniKuo Suviliotas Stalinas

Brazilijoj lietuvių laikraštis “Šviesa” a- J^tuvvos. Brastos karo paliaubų sutartu kita. I Nebftk grpitas pykti>
Vokiečiai skelbia, kad tik Rusija su Vokie
tija tvarkysianti Rytų Europos reikalus. Į-

nes
pie tai rašo:

“Von Papen, vėliau von Ribbentropjp, Sta
to negalima sakyti apie visus. Wester- linui įkalė į gaivą, kad ne tiktai Vokietija,
įplatte gynėjai, Varšuvos ir Gdynės įgulos bet ir Rusija buvusios nuskriaustos po Di- . .
tiesiog stebuklus darė, tačiau tai — retos džiojo Karo. Vokietiją nuskriaudė sujungi- Balio sutarties, staiga pnsipazjsta taip pat |arj>e gfcui^tį 
iSimtyS»» 1 ninkai Versalyje, o Rusiją nuskriaudusi ji, neteisingą karo paliaubų sutartį patys Ru-
“šviesa’*’nurodžiusi Lenkijos žlugimo prie-'Vokietija, Lietuvos Brastoje, ir kad to d*- sijai padiktavę... Vagies kepurė užsidegė! A- Pyktis yra trumpo polai, 

tis, stato klausimų, ar ištikrųjų prietar- bar Vokietijai labai gailu ir ji norinti ati-

rūstybė ilsisi paikojo antyje.
domu čia ti'k tus faktas, kad visą laiką vo- • • .
kiečiai keikę prancūzus dėl neteisingos Ver-1 Ger;an i»iku pradėti, negu
ftnlin «. IV 4 d vi i AA6J alflltrn IIT'K I 11117 1 vlū i 11 1 Tlfl t ai am

žastis bu labu tokiu...” džio pamišimas — Seneka.

I
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Kaip Atrodys Rytojaus Karo Karys
Kareiviai be mundierių. Šovinius į apkasus 
pristatys “žąsis”. Karys klauso ne ausimis, 
bet kaklu. Ką gins: milinę ar marškinius

Gražios ir efektingos anks
čiau būdavo karių uniformos: 
aukšti spalvoti, su ankštomis 
npikaklėmis mundieriai, puoš
nios kepurės, balti diržai ir, 
daug visokių papuošimų. Ir 
žėrėdavo saulėje kareivėliai, 
kaip lėlės. J karų kareiviai 
eidavo su tomis pačiomis uni
formomis, o karininkai — tar
tum į puotų.

Tokia kareivių apranga bu-1 
vo nepatogi ir sunki. Jų rei-į 
kodavo dažnai valyti, o valy
mas karo apystovose atima 
jaug laiko ir retai pasiekia
ikslų. Žodžiu, mūsų manymu, 

anų laikų kario apranga bu
vo tiesiog absurdiška.

Karių netikusios uniformos 
buvo pradėtos racionalizuoti 
XIX šimtmety: po truputį 
buvo kratomasi pasenusių tra
dicijų, uniforma buvo sten
giamasi įtaisyti tokia, kad’ ji 
bent nekankintų kareivio. Ta
čiau papuošalai tebeliko.

XX amžius pasuko visai ki-' 
ta linkme. Gimė “tuščio ko
vos lauko” taktika: grožis už
leido vietų praktiškumui; ap- 
mundiravimas buvo pritaiky
tas naujiems kautynių reika
lavimams. Su slepiamąja spa
lva 1904 m. pirmieji pasiro-

dė japonai. Rusams tada teko 
pirmų kartų atakuoti “tuš
čius kovos laukus”, nes sle
piamoji japonų karių spalva 
darė juos neįžiūrimus.

Iš japonų slepiamųjų spal
vų pasiskolino ir Europos val
stybės. Tačiau į Pasaulinį ka
rų kai kurių Europos valsty
bių armijos vis dėlto dar išė-’ 
jo gerokai apgramozdintos, ir' 
jų aprangų, teko reformuoti 
jau bekariaujant. Aprangos 
reformos ypač griežtai parei
kalavo didelis kareivio apkro
vimas būtinomis kautynių rei- 
kmenomis. Pasaulinio karo ka 
reivis, be drabužių, dar turė
jo su savim nešti: kuprinę, 
atsarginius batus, baltinius, 
sunkų plieninį šalmų, sausų 
davinį kelioms paroms, kas
tuvėlį, rankines granatas, šau
tuvų, drabužių valymo ir mi
tybos įrankius, tvarstomųjų 
medžiagų, na, ir visų šovinių 
arsenalų. Kai kurios smogia
mosios dalys dar turėdavo 
speciales žirkles spygliuotoms 
vielų užtvarc-'ms karpyti.

Žinoma, kareivis su tokiu 
kroviniu didelio žygio atlikti, 
o ypač dar po to kautis ne
gali. Todėl ir vėl buvo reika
linga reforma. Ar galima įsi-

||į. —

Aštuonių meti) amžiaus keturiukai: Joan, Jean, James ir Jay Schense iš Heela, S. P., 
kurių tolimesniu mokslu susirūpino valstybė. Gubernatorius Bushfield tuo reikalu atsišau
kė į gyventojus ir paskyrė dienų rinkliavai fondui, iš kurio bus duodamos stipendijos. 
(Acme teleplioto)

pabūklus, kuriuos patiems pė
stininkams vežti per sunku. 
Jei anksčiau kareiviui dar 
buvo įmanoma pačiam neštis 
šovinius, tai dabar šitai pa
sidarė fiziškai negalima, nes 
jis šovinių turi turėti ne tik 
labai daug, bet ir labai įvai
rių rūšių: paprastuosius, šar
vuotus, šviečiančiuosius, ku
riais naktį šaudoma į lėktu
vus, sprogstamuosius, pade
gamuosius ir t.t. Be to, dar 
yra specialūs šoviniai, kuriais 
apšaudomi sklaidų ties savų
jų galvomis priešo lėktuvai. 
Jei paleista į priešo lėktuvų 
kulka nesprogsta, ji, atgal 
krisdama, gali pakenkti sa
viesiems. Kad to neatsitiktų, 
nepasiekusi taikinio kulka 
plyšta ore į labai mažus ga
balėlius, kurie jau nepavojin
gi-

Iš viso tenka pripažinti, 
kad prancūzų armija turi la
bai geras priemones kovoti 
su priešo tankais, bet už tai 
vokiečių daug geresnės esan
čios priešlėktuvinės priemo
nės.

(Tęsinys 4 pusi)

A FLAVOR ALL 
ITS 0WN THAT 

MILLIONS PREFER

vaizduoti kareivį be mundie 
rio? Žinoma, tai atrodo juo
kinga, tačiau tiesa: Prancū
zijos kareivis į rytojaus karų 
jau eis be mundierio. Pagal 
naujų kareivių aprengimo si
stemų Prancūzijos kareiviai, 
šiltam orui esant, tačiau jei
gu lyja, dėvi milines tik ant 
marškinių, o šalant, po mi- j 
line apsivelka megstinukus. Į 
Taip lengviau ir patogiau. į 
Taigi “inundiprio garbės ap-1 
gynimo” klausitnas išnyko iš Į 
nerašyto karo statuto. Kas| 
dabar bus “ginama”? Gal Į 
marškiniai, o gal milinė... Mu-

ridieris perėjo į istorijų. Ta
čiau pasirodė, kad kareiviui 
ir dar per sunku, todėl Pran
cūzijos armijos vadovybė nuo 
kareivio pečių nuėmė visų 
krovinį ir jį sukrovė f arklių 
traukiamus ar motorizuotus 
vežimėlius, kuriuos turi kiek
viena kuopa. Ant kareivio pe
čių palikta tiktai tos reikme- 
nos, be kurių jis negali eiti 
ne tik į frontų, bet be kurių 
paprastas keliautojas negali 
leistis į bent kiek tolimesnę 
kelionę. Taigi prancūzų karei
vis į karo laukų žygiuos tik 
su kroviniu, su kokiu leidžia
masi į paprastų ekskursijų.

Lieka dar šoviniai, be ku
rių kareivis negali pajudėti 
nė iš vietos. Tačiau ir šį klau
simų prancūzai išsprendė. Šo
viniams pristatyti į apkasus 
prancūzai pagamino labai ma
žutes, bet su nepaprastai stip
riais šarvais tanketes. Tuos 
tankus prancūzai vadina “žą
selėmis”. Šitoks tankas, pri
šliaužęs prie apkasų, automa-l 
tiškai išmeta dėžę su šoviniais 
ir šliaužia atgal. Tanke iš vi
so tėra vienas žmogus. Be to 
“žąselės” į pėstininkų apka
sus atveš mažutes pėstininkų 
patrankėles, lengvuosius mi
nosvaidžius ir prieštankinius

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant INSURED

<%įįį& 1-Mį) MORGIČIŲ
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vaa. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi rai Savings antį Loan Insurance C-orp., AVashington, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto Iki K v. v. 
Pirmadienj, Ketvirtadlenj ir Sešta^enJ nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joseph F. Grlbauskas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412
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DABAR PAMATYKITE IR PALYGINKITE 
GERUMA IR TOBULUMĄ
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F

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S
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■ GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta
E AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbčjni nusprendė padirbti dar ge- 
E resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas ifi im 
E portnotų pirmos rūšies produktų.

E Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi- 
E suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
5 navimą.

| 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
iTlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l|l|l|||||||||||||||||||||||||||||l||||||||||||||’v;

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

Nauja, Balto Porcelėno, 8 
svarų dydžio 1940 m. Skal
biama Mašina verta $09.00 už

Č49OO
2 dideli Blanketai dykai, ar
ba Prosinama Mašina dykai. 
$1.00 į savaitę.

1940 m. Radios visų žymiųjų 
išdirbysčių: Philco, RCA, 

Victor, Zenitb, General Elec
tric, Farnsworth, ant neku
riu 25% iki 40% nuolaida. 
Dykai elektrinis laikrodis, 
arba gegužinis laikrodis su 
kiekviena radija.

Pečiai, Parlor Setai, Dinettes, Karpetai parduodama su 
dideliu pinigų sutaupymu.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409 — 3421 So. Halsted St.

Tel. YARda 3088

Žymus Oro Teatras-Radio Valanda, leidžia Budriko Krautuvė Sek
madienio vakarais nuo 5:30 iki 6:30 iš WCFL, 070 k. Badio Stoties.

MiDaniels ir Baxter lėktuvas, kuriuo jie padarė naujų pa
saulinį ore išsilaikymo rekordų. Kuro (gazolino) jie gauda
vo nuleista iš lėktuvo žarna ir sujungta su tanka ant grei 
tojo troko. (Acme telephoto) ... .....—

Robert A. McDaniels ir Kelvin F. Baxter iš Muncie, Ind., 
lengvuoju lėktuvu padarę naujų pasaulinį ore išsilaikymo 
rekordų. Nenusileisdami jie ore išbuvo 343 valandas ir 46 
minutas. (Aime telephoto)

L

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. Žida- 

navičius. Autoriaus leidinys .........................................$1.00
KANČIŲ LIŪDININKAI (Septynios Evangeli

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 
vertė Vetusius ....................................................................... $0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 
Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50 

ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 
įstatymo. Išleido Kauno Afkivyskupas-Metro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

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

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

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk

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



Pirmadienis spalių 23, 1939

AMERIKOS ŽYDŲ FEDERACIJA SIŪLO 
PAGALBĄ LENKIJOS ŽYDAMS, 

PABĖGUSIEMS Į LIETUVĄ
NhiW YOKK. Spalių 17 d. Generalinis Konsulatas ka-

Lenkijos Žydų Federacija A- heliu perdavė tų pasiūlymų, 
merikoje spalių ll d. kreipėsi Užsienių Reikalų Ministerijai 
į Lietuvos Generalinį Konsu- Kaune, iš kur spalių 13 d. 
lų New Yorke, pasiūlydama1 gautas sutikimas (principe) 
pagalbų Lenkijos žydams, <pa- ir, kad komitetas, Federaci-
bėgusiems į Lietuvų.

Federacijos tikslas suregis
truoti tos rūšies pabėgėlius. 
Tiem iš jų, kurie turi gimi
nių J. A. V. ar kituose kraš
tuose, padėti surasti tuos gi
mines, parūpinti įvaž. liudiji
mus ir sušelpti kelionei į pa-1 
sirinktų kraštų. Tuo tarpu 
prašė sudaryti Lietuvoje miš
rų Komitetų, kuris atidarytų 
du registracijos biurus Kaune 
ir Vilniuje ir globotų tuos pa
bėgėlius, kuriam tikslui Fe
deracija siųs tam Komitetui 
reikalingos sumos.

Ai kenčiate nietiejuną, 
nudegimų, arba odos ligą? 
Nekentėkitl Žemo per 90 
metp gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema. išbėrimus, 
spuogas ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
Mandien! Visuose aptieko- 
se. S5c, 60c, 91.00.žemo

FOR SKIN iRRiTflT'ONS

LIETUVIAI DAKTARAI

jai prašant, sudarytas iš pen
kių lietuvių: b. Min. Pirm.
Vlado Mirono, Valstybės Ta
rybos narių Jono Navako
Jone Vileišio, Raud. Kryžiaus 
vicepirm. gyd. pulkininko VIa 
do lngelevičiaus, buv. Raud.
Kr. Pirm. d-ro Roko Šliupo 
ir penkių žydų: adv. L. Gar- 
funkelio, ldiše Štime redak
toriaus dr. Ruvino Rubinštei- 
no, žydų Centralinio Banko 
direktoriaus G. Volfo Einigr.' Northwestern universiteto rinktinės žvaigždė

Hiasica” direktoriaus! ^a,’P Method (kairėj) 
telephoto)

draug. “
I. Rozovrfkio ir Kariuomenės 
vyr. rabino Samuelio Sniegos.- 
1939-X-18 d.

Correvont (vidury) praktikuojasi 
‘right guard” ir Niek Cutlich (dešinėj) “left tackle”. (Acme

į CICEROS UETUVIŲ NAUJIENOS
Palaidojus Kazimierą 
Palubinską

FOR 
ITCHING 

SKIN
1

LIETUVIAI DAKTARAI

Tat Y arda 8146.
VALANDOS: Nno 11 iki 12 į 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir^adieniaia • 2 iki 4 ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 19

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ii akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

OR. P. ATKOČIONA
DANTISTĄ*

rtVtf

į normales vėžes, kaip, štai, 
ir vėl nelaimė. Užėjus depre
sijai, velionis lieka atleistas 

Spalių 11 d. palaidotas dar iš darbo. Bandė kitur surast 
vienas vifcų mylimas ir pavy-1 darbų, vienok be sekinių, nes 
zdingas lietuvis, apie kurį gydytojai pastebėjo aukštų 
nors trumpai matau reikalo i kraujo spaudimų. Netekęs vil-
pažymėt lietuvių spaudoj.

K. Palubinsko praeitis bu
vo, tragiška, nes beveik kiek
vienam žingsny sutiko nelai
mę. Ir mirtis nukirpo gyvy
bės siūlų dar per anksti, nors 
buvo stambaus sudėjimo, ir 
tvirtų pasiryžimų žmogus.

Velionis turėjo nuosavus na 
mus ir pasiturinčiai gyveno. 
Po karo, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, išpardavė nuo 
savybes ir su šeimyna išvyko 
į Lietuvų; ten nusipirko skly
pų žemės, o likusių pinigų 
dalį išmainė į vokiškas ost
markes. Vokiečių pinigams 
žlugus, žlugo ir Palubinsko
lgai taupytas turtas.
Jrįšta į Amerikų

ties, dar užsidėjo taverno biz
nį, kur savo jau, ir taip pa
krikusių sveikatų pribaigė, ir, 
iš milžino, tiktai lavonas liko.

O, štai, dar graudus reiš
kinys. Vienturtė pasilikusi du
krelė, besirengianti vestuvė
ms, pasisako mirtinam pata-' 
le, gulinčiam tėveliui, kad ve
stuvių puotos nekelsiu iš prie
žasties tėvelio ligos. Tėvelis 
apsiverkia, kad jau nebeturi 
jėgų savo mylimų dukrelę de
ramai aprūpint.

Tokie tai erškėčių keliai 
mus, darbininkus, į kapus pa
lydi.

A. a. velionis buvo prakti
kuojantis katalikas, todėl 
prieš 'mirsiant aprūpintas Šv. 
Sakramentais ir palydėtas į

Kaip Atrodys Rytojaus 
Karo Karys

(Tęsinys iš 3 ;pusl.)
Menkesnis vaidmuo rytojaus 

kare tenka ir telefonui, kuris 
buvo beveik vienintelė ryšio 
priemonė Didžiajame kare. 
Dabar jam tenka savo vietų 
užleisti mažutėms radijo sto
telėms, kurias turi net labai 
nedideli kovos vienetai. Žino
ma, čia susiduriama su nemen
kais sunkumais: jei telefoni
stų paruošti labai lengva, tai 
radijo ryšio karį ten'ka ruoš
ti ištisais mėnesiais, ir tai 
dar ne kiekvienas galima iš
mokyti. Ir telefonas, ir radi
jas buvo susidūręs su dide
liais sunkumais, kuriuos per

H0W 10 CU.ANSF. ANO S001H1

TIRED
STRAINED* EYES

• Don’t suffer from tram- 
ing, smarting eye*.
Murina bring* yon 
quick, amazinį relief.
Murinę'* six eztra in- 
gredient* oompletefr 
wazh away eye irrita- 
t.on-makeyour eyes feel
clean, fre*h,alive I U te Murinę twicedaily. 
•Kye įtrain due toduat.drmng, Klare. eto*ework, 
movin.reading.tate boure. Murinę enUnot eor- 
rect eye deflciencies. For treatment of organ iceye 
disorders, ere a competent gminai anai at aaee.

Vargais, negalais sugrįžęs Šp. Kazimiero kapus daugy-
su šeima j Amerikų susiran
da darbų Westera Electric 
iirbtuvėje.

Bet, štai, nelaimė ant ne
laimės: miršta jau gerokai 
paūgėjęs mylimas sūnelis. Mo
tina Palubinskienė, nebeatlai- 
ko tokio skaudaus smūgio, su
serga ir atsiduria sanatorijoj. 
Milžinas Kazys dar nugali gy
venimo audras. Žmona pasvei
ksta, gyvenimas pradeda eit

bės ciceriečių. J. Tarulis

Šv. Mišių pabaigoje kalba 
me šia pasitikėjimo maldų: 
“Viešpatie (kom.), aš šlovin 
siu vien tavo teisybę. Dieve, 
lu mokei mane nuo pat mano 
jaunystės. Nepamesk gi, Die
ve, manęs iki senatvei ir iki 
žilų plaukų’9.

Bažnyčios maldos apima vi
sus žmogaus nukalus.

y/i
E Ves

AT Atl ORtiC. STORFS

davėjui ir klausytojui sudaro 
dujokaukė, tačiau ir šitų sun
kumų karo technika jau pa
šalino: kareivis klauso ne au 
simis, bet kaklu. Perduoti 
pranešimus taip pat yra at
skiras prietaisas, 'kuris įveda
mas į dujokaukės vidų.

Taigi atrodo, kad dabar ne
liko nė vienos mokslo šakos, 
kuri nebūtų panaudota karo 
reikalams. Jeigu XX amžius 
nesugeba pašalinti karo, tai 
jis bent gali “pasididžiuoti’’ 
kad karų “sukultūrino“, nes 
visos kultūrinės jėgos yra 
mobilizuotos. (XX)

Niekais nueina sumanymai, 
kame nėra pasitarimo; kame 
gi daug patarėjų, jie sustiprė
ja. — Pat. 15, 22

AKIŲ GYDYTOJAS

OR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETItICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių Įtempimų, kas es
ti prieiastimi galvos skaudčjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 

I trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
j gia teisingai akinius. Visuose atsiti

kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclaiB atyda atkreipiama J 
mokyklos valkua kreivo* akyt ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vak. 
Ned«l.o.» pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARda 1375

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

Tel. Oic«ro 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos Gat. Ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484.

1446 So. 49th Court, Cicc/o
Aatradieuiais, Ketvirtadieniais U 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 p. A.
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
Seėtadieniaia 

Valandos: 3—8 P. M.

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

t£L YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KVMGCINMKAK)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 YVest Cennak Road
OFISO VALANDOS:

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

dTf. g. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEOH 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso tei. Canal 234b
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

IR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
4729 So. Ashland Avė*

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvvay 288b 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki * 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. < 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASI 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 8955, 
/OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandoa: 1—8 ir 7—tt

Kasdien išskyros Seredų 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

Telefonas HEMIock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Suaitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rea. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

VALGIŲ GAMINIMAS | 
IR

NAMįl PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminimui, 
pyragą PaiU ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paakį

Didelė 223 poslapių knyga 
bu naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky 
mai, ir tt Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Si# kam įskaui
ų aite raėttnėje:

ALEX AlfSAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

634-3 So. VVestern Avenue
REPUBUO 6051

KAINA ■u nuunronm 
$1.10

J*

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Mrs. Enoch B. YVrather iš Nashville, Tenn., detektyvo ly
dima į kalėjimų išklausinėjimui ryšium «u ūunuodijimu trijų 
šeimos ųurių. (Acme telephoto)

>1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava.

CHICAGO, ILL 
«-»-»»♦♦♦>♦ muttM.a.1

visokios rųUee nauju namo. ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi 
eok| taisymo darbų be jokio cash įmokė 
Jimo. aat lengvų mėnesinių iėmokėjimų 
(Ilganna geriausį atlyginimą ii Flre In 
ntranc. Oompanljų dėl taisymo apdegu 
Mų namų). Darau paskolas ant naujų ii 
senų namų. ant lengvų mėnesinių Uhno 
kėjfenų nno 6 Iki 80 metų. Reikale kreip 
kitės prio:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Res. 6968 So. Talinas Ava.
Bes. TaL GROvehiU 0617 
Offiee T«L HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

Vai 8-4 ir 7-9 vak. 
Ketv. it Nedėliomis suaitane 

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BURGHO*

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS t 

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal satartį,

Offlea TaL YARde 4787 
Hunų TeL PROspeet 1988

lel OANal BUK

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
1—8 popiet ir 7—8 v. T.

REZIDENCIJA
9. Califomia Avė.6631

Telef REPnbbe 7888

Offiee Phone Ree aad Offiee
PBOspaet 1088 8869 K Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 9708

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 YV. 63rd St, Chicago
tri

aecal suarti.

TaL YARde 68SL 
j KKNvood 8187

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJA* IR OHIRURGAS

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

Ofiso TeL 0036VIRginia
Reaideacijos tel BlVerly 8244

DB. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideei" ja
8989 So. Olaramont Ava.

Valandoa 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Tei OANal 0867
Rea. TeL PROapect 0668

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 8846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
flpr«wloi ftfu-Hl antarti _

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieniais, Ketvirtadieniais b 
Panktadiamai.

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trakadianj^ig }g
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KAS GIRKI CHICAGOJ
J

Albinai Poškienei 
Bankietas

Spalių 11 d., Rowan Trees 
Hotel įvyko pagerbtuvių bei 
priimtuvių bankietas suruoš
tas Moterų Sųjungos 67 kuo
pos savo narei Albinai A. Po
škienei. Bankietas visais at
žvilgiais pavyko, nes jame da
lyvavo skaitlinga, rinktinė pu 
blika, virš 80 žmonių.

Apie 8 valandų, visiems su
sėdus prie gražiai priruoštų 
stalų, puošnioje, gražioje vieš
bučio salėje, pirmininkei V.

Trust 'pakvietus, mūsų klebo
nas ir dvasios vadas kun. Al. 
Baltutis atkalbėjo 'maldų. Po 
maldos jį perstatė vakaro pro
gramų vesti rengimo komisi
jos pirmininkė Marijona Pau- 
lienė, kuri su visais pakėlus 
taurę gerų linkėjimų, prisegė 
gyvų gėlių “corsage” vakaro 
pagerbta jai viešniai ir Mote
rų Sųjungos centro pirminin
kei Elzbietai Paurazienei iš 
Detroit, Mich. Po to prasidė
jo septynių kursų bakarienė, 
kuri buvo specialiai tam va
karui pagaminta.

Administratoriaus Pranešimas
Sulaukus “Draugo” 30-ties metų gyvavimo malonu pasi

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais^ Taigi 
lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria
me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 
darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti
kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietų bus išleistas padidintas “Drau
go” numuris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 
pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienrašJį JAUNIMO ir MO
TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prieteliu paramos mūsų 
dienraščiai šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 
NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.
2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vienų tikie

tų į Bankietų ir paminėjimų “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė
jimų “Draugo” Boosterių kampelyje.

4. Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban
kieto tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

6. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne
mažiau $1.00.
6. Bankieto aikietas $2.00.- --* •<••• <* • - M A . • ' . *.

Jums labai dėkingas,
KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C.,

“Draugo” Administratorius

A A
TEODORA SINKEVIČIENE

Mirė spalio 20 d., 1939 m., 4:05 vai. po piet, sulau
kus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Šiaulių apskr., Užvinčių parapijo
je, Užvinčių miestelyje. Amerikoj išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrų Mateušų, sūnų Po
vilų, dukterį Pranciškų, 2 seseris: Eilenų, švogerį VVal- 
ter ir anūkų Walterį Navickus, ir Mortų ir jos vyrų ir 
jų šeimų Zolpus, pusbrolį Petrų ir jo moterį Jozefų ir 
jų šeimų Jokšius, tetų ir jos vyrų Knafus ir jų šeimų, 
giminaitę Elzbietų Jokinienę ir jos sūnų Jonų ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį Ka
roliną, brolį Pranciškų ir švogerį Petrų Brasų ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas 4359 S. Maplewood Avė. Laidotu
vės įvyks antrad., spalio 24, 1939. Iš namų 18 vai. ryto 
Pus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės par. 
bažnyčių, -kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Seserys, švogeriai. 
Anūkas ir Pusbrolis.

Laid. direktorius J. Liulevieius, tel. Lafayette 3572.

Bebaigiant vakarieniauti, 
vakaro vedėja pakvietė dai
nininkę Marijonų Janušaus
kienę, kuri pradėjo programų 
padūmuodama dvi daineles 
pritaikintas šiai puotai. Ji 
buvo ir antru atveju iššauk
ta. Jai akompanavo jos vy
ras, varg. B. Janušauskas. Po 
to kalbėjo Chicagos pietinių 
parko dalių direktorius Alek. 
Kumskis, Moterų Sų-gos cen
tro pirm. Elz. Paurazienė ir 
Antanina Nausėdienė, sųjun
gos organizatorė, ilgametė na
rė. Visi sudėjo gražių kdmpli- 
įmentų, o ypatingai A. Nau
sėdienė pažymėjo Poškienės 
gabumus rašyboje, organizaci
jos veikime, jos gražų neišdi- 
dų būdų bei gerų charakterį.

Toliau savo gražiu, Išlavin
tu, vyrišku baritonu Kastas 
Sabonis, vargonininkas iš Die
vo Apvaizdos parap. irgi pa
puošė vakaro programų su
dainuodamas dvi dainas. Jam 
akompanavo jo maloni ponia
— Leokadija Sabonienė. Jie-! 
du irgi susilaukė katučių. Iš 
eilės savo linkėjimus išreiškė, 
daktaras A. P. Stulga, Mote
rų Sų-gos centro iždininkė E- 
lena Statkienė ir gerb. kun. 
A. M. Linkus, kuris pažymė
jo, kad jis pažįsta Poškienę 
iš mažų dienų ir, apibudinęs 
jos veikimų, pareiškė, kad ji 
turi mokslo, tiek išsilavinimo 
bei gabiJmų, kad galinti už
imti bile valdybos vietų vile 
kokioj, nors ir didžiausioj, or
ganizacijoj. Jis taipgi pažy
mėjo, kad jos draugiška ypa- 
ta vienija ne tik šios organi
zacijos, bet ir visų lietuviškų 
veikimų, kų ir liudijo šis ^kai- 
tlinias rinktinės publikos da
lyvavimas.

M. Janušauskienei antru 
kartu vėl padainavus, kalbėjo 
centro Illinois valstybės di
rektorė M. Paukštienė, Mot 
Sų-gos Chicagos apskr. pirm. 
K. Sriubienė ir kleb. kun. Al. 
Baltutis pareikšdamas, kad 
jam teko mokyti Albinų jai 
belankant pradinę mokyklų, o 
jam vikaraujant Dievo Ap
vaizdos parapijoj, gi dabai

Kas idealiai myli, tas nori 
meilės objektų visuomet tu
rėti prieš akis; todėl lieka 
visai suprantama, kodėl nors 
neilgas atsisveikinimas gimdo 
daug sielos skausmų ir dva
sios kankynių.

Kas tau nemalonu — ir ki
tam to nedaryk.

MttiiiiiiiiiinniiiiiiiNiiiiimiinuiiiimiinHiiiiiiiimNHUHMiHNiiiiHiiimuuNiiiiiiiv

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮI MORGIčiy

Kiekvienos vpatos padėti pinigai yra apdraoitl Ud *5000.00 
radarai Savinas aad Loan Iaaaranoa OotK H Oatted

UI
Padėtu Pinigu

Ofiao vaL: 0:00 vai. ryto iki 5:00 i 
dieniau ir SeAtadianiaia iki 8:00 vak.

31%2
Pimadieniais,

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN

6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306
iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiHMMimiiHNNiiiiraiiiuniimniiiiUMiMuiHi*

JUOZAPAS
BALTRŪNAS

(gyv- num. 4016 Normai Are.)

Mirė spal. 21, 1939, 1:20 v. 
ryto, sulaukęs 54 mėty amž.

Gimęs Lietuvoje, Vilkmergės 
apskrityje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Oną, po tėvais Bakžan- 
sklutė, 3 sūnus: Jonę, marčią 
Irene, Antaną lr Kazimierą, 2 
dukteris, Hophle Swanson, žen
tą Gari. Anna Zvirbi la žentą 
Antaną, 5 anūkus, pusseserę ir 
švogerį Veroniką lr Petrą But
kus ir Jų šeimas ir daug kitą 
giminią.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3819 Lituanica A- 
venue. Laidotuvės Įvyks antra- 
dteaj, spalio 24 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus atlydėtas J Av. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
veiloaio sielą. Po pamaldą bus 
nulydėtas j dv. Kaslmlero ka
pines. ;

MuotlrdtlaJ kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Minai. Ouk- 
Ce-rys, Marti. Zeniai, Pussesc-
rtė, ftvogrrts lr Giminės.

laidotuvių direktorius S., P.
tet Yards 1188-9.

ir turi daug gerų draugu ir 
draugių. Beje, laike vakarie
nės buvo perleista per daly
vius graži Linkėjimų Knyga, 
kurių dalyviai pripildė su sa
vo linkėjimais. Vakaras baig
tas kun. A. Linkaus malda.

Šio vakaro dalyviai buvo 
taip patenkinti, kad vakarie
nei pasibaigus dar svečiavo
si viešbučio gražioje lobby, 
gėrėdamiesi gražiu vakaru bei 
progrslna. Kuopa labai džiau
gėsi, kad jų vakare dalyva
vo beveik visa centro valdy
ba, o ypatingai centro pir
mininkė Elzbieta Paurazienė 
iš Detroit, Mieli. Sųjungietė

PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 

MINTYS

Iš angliško verto
Kun. Ant. M. Karuiiškia

Spalių 23 Diena

Mylėtinis pakėlė savo sie
los pajėgas, ir lipo žmonijos 
koptais didžiuotis Dieviškoje 
Prigimtyje; o nuo Dieviškos 
Prigimties jo sielos pajėgos 
nužengė, didžiuotis Jo Myli
mojo žmogiškoje prigimtyje.

National Metai suvažiavime Chieagoj, tarp kitų dalykų, de
monstruota ir naujos mados varinė moteriškoji skrybėlė. Esu, 
jei kareiviai 'karo lauke gali nešioti varinius šalinus, tai ko
dėl moterys naiuiie būdamos negali nešioti varinių skrybėlių. 
(Acme telephoto)

jam tenka jų sūnų auklėti 
Gimimo Panelės Šv. parap. 
mokykloj. Pasidžiaugė, kad 
jis savo parapijoj turi tokių 
gabių, kaip Poškienė.

K. Saboniui irgi antru kar
tu padainavus, perskaitytas 
daktarės Susanos Šlakienės 
laiškutis su linkėjimais, pa- 
žyinint, kad negalinti daly
vauti, nes tuo pačiu laiku ji, 
kaipo pirmininkė, pradeda 
darbuotės sezonų su Mot. Da
ktarių Klubu. Kalbėjo Poš
kienės vyras dr. Jonas Poška, 
kuris kaip visuomet, taip ir 
šį kartų pasuke įspūdingų ir 
pamokinančių kalbų, prisimi
ndamas, kiek jam teko veikti 
Moterų Sų-goje beorganizuo- 
jant naujas bei bestiprinant 
senas jų ktropas ir pareiškė? 
kad Mot. Sų-ga prie gerų pa
stangų gali turėti ne tik savo 
namų, bet ir savo spaustuvę.

Po jo kalbos buvo įteikta 
graži bei brangi dovana Poš
kienei nuo Mot, Sų-gos 67 kp. 
Ant galo kalbėjo pati vaka
ro pagerbtoji viešnia Albina 
Poškienė, kuri pereito seimo 
buvo išrinkta centro iždo glo
bėja ir Literatinės Komisijom 
nare. Nors ji ir buvo susijau
dinus tuo nepaprastu įvykiu, 
kurio ji, sakė, niekad nesiti
kėjo, bet gi pasakė gražių, 
malonių bei draugiškų kalbų, 
padėkodama 67 kuopai už su
manymų šio vakaro, rengimo

komisijai — jos pilim. M. Pau 
lienei, E. Daunorienei, O. But
kienei, O. Jonaitienei, R. 
Kliaugienei, V. Trust ir P. 
Burbai už surengimų šio va
karo bei gražių dovanų, pro
gramos dalyviams, oigcniza- 
cijų atstovėms. Be Moterų Sų- 
gos centro ir apsikr. visų kuo
pų dalyvavo Šv. Kazimiero 
Akad. Rėmėjų visa centro va
ldyba, Darius-Girėno posto lė
mėjų visa valdyba, Chicagos 
Mcterrj Klūbo, Šv. Teresėlės 
ir daugelis iš senesnių veikė
jų, su kuriais teko dirbti Vy
čiuose, Moksleiviuose, bei Šv. 
Kryžiaus ligoninės rėmėjose 
ir visiems atsilankusiems, ka? 
reiškia, kad ji yra populiais

Redakcijos Laiškai 

! Bendradarbiams

Rengėjams (North Side). 
Kvietimo į rengiamų Šv. Juo
zapo draugijos vakarų negalė
jom įdėti į “Draugų” dėl to, 
kad pervėlai gavom. Praneši
mai, ir skubūs raštai, visuo
met reikia anksčiau išsiųsti.

MACARONI-
AND-CHEESE

READY IN 9 MINUTES

•AKT, I«D. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI 

KELNER —PRU ZIN

•ooo 090 W. IMS Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
OBIAUnA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Viri Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue

_______________________ Tet LAFAYETTE 0727__________________

rv Y lf A T k°piy«°« visosel-r IRAI Chicagos dalyse

Klansykllc mūsų nulio programo Antradienio ir
rytais 10-04 valandą, U WBIP stotim (1480.)

Sta Povilo ftaltlmtera.

Kiekviename darbe ir min
tyje turi užsilaikyti, lyg kad 
šiandien turėtumei mirti.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

:ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

A

ZIDORIUS BUTKUS
(gyv. adr. 6231 S. Campbell

Avė., tel. Prospect 6527.)
Mirė spalio 20 d., 1939 in.. 

7:30 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 47 me

tus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 dukteris: Oną, Juzefą ir Ma
rijoną, sūnų Petrą, žentą Juo
zapą Vazgauską ir jų šeimyną 
pusbrolį Antaną Chapą lr daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
2506 AVest 63rd St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
spalio 25 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo Panelės Švenčiausios par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukteris, Sūnus,
/autas, Pusbrolis lr Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

A. "j" A.
VINCENTAS

RAMANAUSKAS
(gyv. po num. 4602 S. Pauli

na St., tel. Yards 7232) 
Mirė spal. 20, 1939, 2:30 v.

p. p., sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje, Pažerienų

apskr.. Kimšų par., Mellniškių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 32 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Julijoną, po tėvais Mo- 
ckaitę, sūnų Vladislovą, brolj\ 
Edvardą ir švogerką Oną, se- ) 
šerį Mikaliną Pakarkienę ir ' 
jos šeimą, švogerką Oną Ju- 
riūnienę ir jos vyrą Mykolą, 
švogerką Barborą Waitkevičie- 
nę ir jos vyrą Joną ir jų šei
mą ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius: Napoleoną ir Adolfą, 
seserį Genefą ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės J- 
vyks antrad., ssal. 24 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Kryžiaus par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

N i/)širdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dayvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Se
suo, švogerkos, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tel Yards 1741.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C PATARNAVIMAS AmDULAnbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSEDYKAI

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

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

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antanas H. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1.1. Zolp 1646 Weet 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Westem Avė. 
Tel. LAFayette 8024 '

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419



B Pirmadienis spalių 23, 1939

MASINIS CHICAGOS LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS
Visi Kviečiami Atsilankyti Pasiklausyti Kai- jos Ir Kokias Sritis Ji Sau Pasiliko. Masinis Su- Įbes Kun. I. Albavičius, L. Šimutis, O Svarbiau-j jyy8kUB?č.Pe^. Tranc®’5 

by Ir Braižiniais Pamatyti, Kokias Sritis Lenkų sirinkimas Įvyks Lietuvių Auditorijoj, Antradie- siu Kalbetojum, Kuris Braižiniais Pavaizduos O- g šytą * * * 

Okupuoto Krašto Lietuva Atgavo Iš Sov. Rusi-j nį, Spalių 24 d. Pradžia 7:30 Vai. Vakare. Kai-Į kupuotojo Krašto Sritis, Bus Prof. K. Pakštas.

PAMOKSLŲ
Kunigai turėtų įsigyti i

VISI DŽIAUGIAMĖS VILNIAUS 
ATGAVIMU

Šiuo laiku viso pasaulio lie- Vilniuje tapo suorganizuotas, 
tuviai jaudinasi vienu dalyku. Tada talkininkavome Lietu-

Įsteigtas Jaunų 
Moterų Klubas

Šiuo laiku visi džiaugianiės 
Vilniaus atgavimu. Šis įvykis 
visu lietuviu subrendino jaus- 
mus.

Alės veteranai, senieji dar
buotojai tautiškoje dirvoje, 
džiaugiamės sulaukę šių lai
kų. 20 metų tam atgal mes 
visi išsijuosę dirbome, kad 
atstatyti nepriklausomų Lie
tuvų. Jei ne “brolių” lenkų 
vyliugystė tų darbų būtume 
tųsyk užbaigę ir apvainika
vę. Nepriklausoma Lietuva be 
Vilniaus buvo kaip žmogus 
be kojos, arba be rankos. Per 
19 metų Lietuva buvo “kolie- 
ka”.

Bet vylingai Lenkijai Die
vas nepadėjo. Ji ne vien ne
teko Vilniaus krašto ir 'kitų 
svetimų pagrobtų žemių, o i 
prarado ir savo Varšuvą. Nors 
Lenkija dejuoja atsidūrusi po j 
svetimu padu, nors Varšuvoj, 
jų sostinėje, planuojama stei
gti žydų karalystę, bet len
kai protestuoja prieš Vilniaus 
Krašto prijungimų prie Lie
tuves. Išeina, kad anot len- 
'kų tegu Vilnius lieka komu
nistų rankose bi tik jis ne
kliūtų tikrajam jo savininkui 
— Lietuvai. Lenkai, matyt, 
nori, kad Vilnius liktų bolše
vikiškai Rusijai ir kad Vil
niuje bolševikų “bezbožnin- 
kai” ant Aušros Vartų para
šytų: “Religija yra nuodai 
žmonėms, kaip kad jie para
šė Maskvoje ant Tverskos Die
vo Motinos šventyklos vartų”.

Dėl tęsiamo niekingo lenkų 
darbo lietuvių tautai nenusi
minkime. Tas mus dar labiau 
tepaakstina darbuotis savo 
tautai. Dabar atgaivinkime 
dvasių 1918 metų, kuriais ta
po paskelbta Lietuvos nepri
klausomybė ir kuriais -metais

Spalių 16 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje susirinko 
būrelis jaunų moterų įsteigti 
naujų draugija tikslu suvest/' 
visas jaunesnes vedusias mo ,

vai visokiais būdais — aukas 
dėjome, pirkome 'paskolos la
kštus, kėlėme Lietuvos vardų, 
rengėme protesto mitingus teris šioj parapijoj, 
prieš mūsų priešus, dėjome 
savo parašus po peticija ir 
t.t.

Dabar laikai atsimainė, pa
sikeitė padėtis, Mūsų talka 
Lietuvai dabar nėra taip į- 
vairi ir išsišakojusi, kaip a- 
nais laikais. Dabar mūsų tal
ka Lietuvai yra tame, kad 
jai pagelbėtame įsistiprinti 
Vilniuje.

Kaip tų geriausia padaryti, 
sužinosime masmitinge, ant
radienį, s-palių 24 d. Chieagos 
Lietuvių Auditorijoj. Būkime 
ten visi. Jonas Dimša

Persikėlė Į Naują 
Vietą

MARQUETTE PARK. — 
Gerai žinomas realestatinin- 
kas Julius Namon, turėjęs per

Valdybon išrinkta dvasios 
vadas kun. A. Valančius, pir- 
min. Wm. Kareiva, vice pirm. 
P. C. Kwinn, raštininke Riau
ba, ižd. A. Katauskas.

Nutarta surengti “buneo 
party” įtaisymui šioj para
pijoj vaikų darželio (Kinder- 
garden). Mandme, kiekviena 
motinėlė norės išleisti savo 
kūdikėlį į gražiai įrengtų dar
želį.

“Buneo iparty” bus gruo
džio mėnesį.

Nauji Geradariai 
Dovanų Br. Vlado adresų Vargšo Padėka

naujai -mašinėlei pirkti pri
siuntė tris gabalus sidabro, 
vertės $2.50, V. ir O. Paukš
čiai. Po $1.00 K. ir Pr. Iva
nauskai, Tg. ir O. Pikeliai, Zu
zana Povilauskienė, Vladas (

Čikagietis Fred B. Snite, Jr., “geležiniuose plaučiuose” atlieka povestuvinę kelionę į 
Floridų. Be žmonos, su kuria neseniai susituo kė, jį dar lydi tėvas (dešinėj) ir būrys patar
nautojų. Kaip< žinoma, jis serga vaikų paraly žium. (Acme telephoto)

I gaus, kaip labdarybė, kad tiek Paliepimas žiburys, ir įsta- 
daug (luotų ir atiduotų, ir tymas šviesa, ir drausmės pa- 

Širdingiausiai dėkoju dr. P.l nieko nereikalautų. Ačiū šiin-
Atkočiūnui už nutraukimų X- 
ray ir sutaisymų mano visų 
dantų. Kitur būt kainavę $70, 
o dr. Atkočiūnas paskaitė tik

eilę-metų finansinę įstaigų ad- Norekas, Eva Širvaitienė. O' savo 1<?Sas Tai didelis
lesu 6755 So. AVestern Ave., I•jJįznĮerįus y]a(jas Neffas pri- 
dabar yra persikėlęs į naujų sįuntg dovanų “Rūtos” dar-
vietų adresu 4310 So 
Park ave.

Lake

Pasisekimo naujoj vietoj.
Koresp.

50 Mėty Kai Amerikoj
BRIGHTON PARK. — Biz

nieriui B. Paškevičiui šiemet 
sueina lygiai 50 metų kai gy
vena Amerikoj. Tuo laikotar
piu jis yra turėjęs kelis biz
nius. Labiausiai buvo išgar
sėjęs kuomet Town of Lake 
kolonijoj laikė Ben The Clo- 
thier krautuvę, ties 1823 W. 
47 St. Dabar laiko gazolino 
stotį vadinamų Pas'k Service 
Station adr. 3954 Archer ave.

Koresp.

Nežinai Nei Dienos 
Nei Valandos

Mirtis didžiausia nelaimė 
žmogaus gyvenime. Nežinant 
nei dienos, nei valandos, ji 
skina visus — senus, jaunus 
ir mažus. Tų nelaimę pergy
vena šiomis dienomis malo
nūs “Draugo” skaitytojai — 
Teklė ir Pranciškus Gedmin- 
tai. Jų dukrelė Onutė, 'kuri 
ištekėjus, augina gražių šei
mynėlę — du sūnelius ir vie-, 
nų dukrelę Rūtų. Štai, šiomis 
dienomis ta nelemtoji mirtis 
pakirto vienturtės dukrelės 
Rūtos gyvybę. Ta nelaimėjo 
skaudžiai palytėjo ir p-nų Ge- 
dmintų šeimų, kurių šiomis 
dienomis skaudžiai pergyve
na. Šiandie bus laidojama Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Nelaimingos mirties proga, 
bulvariškiai reiškia užuojau
tų p-nų Oedniintų šeimai.

Bulvariškis

FOR DEUCIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out neversi vari- 
etiea of Kraft Cheeae Spreads 
and crackers... and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwichea, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
ncw circle-dot design on tlie 
Swankyawig glasses Kraft 
Spreads come in. •

žo piknikų sezono baigimui. 
Visiems ačiū. - Br. V.

Patenkintas Nauja 
Vieta

BRIDGEPORT. — Barbe
ns Pete Pikelis, kurs turėjo 
kirpyklų ir skutyklų ant Li
tuanica ave., dabar biznį yra 
perkėlęs adresu 3346 SĄ ITal- 
sted St.

Naujoji vieta biznišku at- <
žvilgiu yra nepalyginamai ge
resnė negu senoji. Koresp

dr. Atkočiūno pasiaukojimas, 
biednam vargšui ir Labdarių 
3 kuopos, kuri tų suskaitą nu
tarė už mane atmokėt.

Be to, pirmiau Labdarybė 
suteikė pašalpos; šv. Kryžiaus 
ligoninei užmokėjo $385.35, 
mineralinėm maudynėm virš 
$200.00. Tr per per J. Mote- 
kaitį prisiuntė centras $10.00.

Nerasi niekur tokio žino

tų kartų už geraširdžių žmo
nių dovanas.

J. Lapinskas,
1414 So. 50th Ct., 

Cicero, III.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

barimas gyvenimo kelias .— 
Pat. 6, 23.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Standanl M

400 puslapių knygą.

Kaina #1.75
“DRAUGAS” 
2334 $o. Oakley, Ave.. 

Chicago, III.

Listen to and Advertise over

PAUUIŪECH’S YU60SUV RADIO
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra 

•tatioiT WW AE, Every Svnda/'l te I 
136 S. Clark St., Chicago — Har. 800$

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
604 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLARAIFIFH

Eina gyvenimo keliu, kas 
laikosi drausmės; kas gi ne
žiūri sudraudimų, paklysta.

Vienas pamokslininkas į 
klausimų, kas yra tiesų, davė 
tokį atsakymų:

UNIVERSAL
RESTAURANT

’ Vestuvėm, KrlkfitytiOm lt Klto- 
I klem Bankletam Suteikiam Pa-

tarnavlmą.

Llnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokių

TIK |1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

I 5c. PKINKSAS _____

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014

i Degtinės ĮH 
Kainų ■
S1.60A

įSUnda-’i 
I ei»«b

I Vh- fe. į į

Uzysė

Naujas Savininkas
MARQUETTE PARK. — 

Per daugelį metų F. Druktai- 
nis buvo valdytojas I^rank’s 
Barber Shop, 2354 W. 68 St., 
kurių jam mirus, nupirko 
George šatūna*. Jis yra dir
bęs įvairiose kirpyklose ir jau 
turi 25 metų barberio paty
rimų. Koresp.

BAKING 
POWDER|

Ssme Price Todaif, 
t as 45 Years Aqo

25 ounces254

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South Westev*n Avenue
TELEFONAS OANAL 3704

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

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

t PASKOLOS ANT PIRMŲ 
i MORGIČIŲ
♦ Duodamos nuo 1 iki 15 metų./ 
J Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių';
• informacijų kreipkitės pas Chas.’ 

Zekas, Secretary.
GEDIMINAS BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avo. 

Lafayette 8248

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Už $6,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrinj namų 7315 Princeton Ave. 
Už $8,000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namų Marąuette Road 
šalia AVestem Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalow, Califor
nia Ave., netoli 62nd Street.

LACEY, 5741 LaSalIe Street
Pilone Englewood 1680.

REN DAI
3 dideli kambariai, naujai jrengta. 
Galima gauti su aliejaus pečium ar 
be. Tinkamas advokato ar dakta
ro ofisui ar mažai firmai. 2366 
Blue Island Ave., tel. Canal 2338.

RENDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė ir 4 kambariai. 
Krautuvė tinkama bile kokiam biz
niui. Atsišaukite: 4140 So. Campbell 
Avenue, telefonas Lafayette 8480.

PARDAVIMUI NAMAI
Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės j Tėvus Marijonus, 2334 
Sto. Oakley Ave., Chieago, Illinois.

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga suaugusi moteris namų 
darbui. Nėra plovimo nei prosini- 
mo. Tik tereikia prižiūrėti vaikus. 
Atsišaukite: 4355 So. California A- 
venue, 2-tros lubos, nuo 6 iki 8 
valandos ryto.

RECEIVERIV IŠPARDAVIMAS 
15 fletų mūrinis, kampinis namas. 

Mėnesinė renda $500.00. Kaina 
$14,500.00.

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

6 fletų mūrinis namas, arti 63čios 
gatvės. $12.500.00.

2 fletų namas (cementinis beismon- 
tas). $3.000.00.

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Chas. U mich (Urnikas), 2500 West
•3rd St., tei. PROspect 6025.

— ■ ...  - , — — — PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
:Į'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllll  ̂įteigta9 30^'0metųP’?kmtūrinjrOnama 2

ItUDTAC \/TD£S (Vin nnš kambahal užpakaly krautuvės ir 5
S 1. IV 1V1 Ko — 02, JvU,UvU.UU = kambariai virš krautuvės. Telefonas

' — Lafayette 4832, adresas 3848 South

| ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00| Aven"e
= Dabar mokam 31/2% Pa‘s dėtus pinigus. Duodam pa-=
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
S FEDERAL 
! SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

and
LOAN ASSOCIATION

_ OF CHICAGO _
»1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII»IIIIIIII»III1K

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LKMGVAIS IfiMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THK HOME OP FOTE FURNITURE” 8TNCB 1804

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

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas West Engle- 
wood’e bu keturiais kam bariaiq pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atatšauklto telefo
nu: GROvehill 3768.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, gražioj apie- 
ilnkėje. Vienintėlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas gu 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 858 
Wcst 71st Street.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas. 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar
ąuette Parko. Senatve ir ilgos verčia 
parduoti už $11,950. Įmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai išmokėsite 
kas mėnesj. 7207 So. Francisco Ave. 
Savininkas A. Slratov*eh, tel. Pros- 
nect

PARDAVTMUT ANGLYS 
Genuine West Virginia Pocahantas 
Mine Run — J7.3O; Illinois Egg or 
Nut — $5.25.

2 tonu loadais.
Telefonas DlREevel 6277.

REIKALINGA MERGINA 
Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moteris vargonininkauti ir Sel- 
myninkauti. Kreipkitės J: ‘Draugas’, 
2334 So. Oakley Ave.. Chicago, RI.

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 Ro. 
Leavitt St., arba t eie tamsoki te SEE
Iey 1742.

POCAHONTAS Mine Run Ifi geiauslų mainų;CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 ™giau už tona .............................................................
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... .$7.40. Sales Tag E ksta.


