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• V* V *•popiežius r ijusA.ii erkia tironų režimus
AUKŠTAI ĮVERTINA 
VALSTYBIŲ TEISINGAS, 
TIKRAS VYRIAUSYBES

VATIKANAS, spal. 30. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII va 
kar Šv. Petro bazilikoj© kon- 

kravo dvyliką, misionierių 
skupų, tarp kurių buvo du 

amerikiečiai ir du negrai — 
vienas iš Afrikos, kitas iš Ma
dagaskaro.

Po įspūdingų ceremonijų 
popiežius kalliėjo apie siau
čiančius pasauly negerumus. 
Pabrėžė, kad laimingos tos 
valstybės, kuriose dorovė ir 
teisingumas vyrauja ir tiro
nai nežinomi.

Peikė tas vyriausybes, ku

riose civiliniai autoritetai pa
sišovė užimti Visagalio vietą 
ir valstybinius, arba kurių 
grupių autoritetus, iškėlė auk
ščiau Dievo autoriteto.

Kaip anos laimingosios vai 
stybės viešai lenkia galvas 
prieš Kristaus Karaliaus ma
jestotą, taip kitos yra susime 
tusios vien tik aukštinti savo 
tironus ir pasiduoti jų užgai
doms, vykdyti jų norus?

Anose valstybėse žmonės 
džiaugiasi Dievo palaima, o 
šiose kitose žmonės velka sun 
kią verguvės naštą.

AMERIKA PRAILGINS
KARĄ EUROPOJE
BOLOGNA, Italija, spal. 30. 

Dienraštis Resty dėl Carlino 
pareiškia, kad J. A. . Valsty
bės su ginklų embargo atšau
kimu žymiai prisidės prie ka
ro prailginimo (pratęsimo).

Anglija su Prancūzija pris
tatydama ginklų raudonie
siems pratęsė karą Ispanijo
je. Daliar Amerika nori taip 
pratęsti karą Europoje pris
tatydama ginklų Anglijai ir 
Prancūzijai.

Anglija ir Prancūzija vos 
išsisuko nuo įsivėlimo Ispani
jos karan, liet Amerika var
giai galės taip padaryti par
duodama ginklus santarvei.
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Škotijos gyventojai apžiūriųėja numuštą nacių žvalgybinį lėktuvą arti Edinburgho. Su nukritusiu lėktuvu du skie
čiai žuvo, o ritinąs sunkiai sužeistas. Ketvirtas vokietis lakūnas pasirodė nesužeistas ir paimtas nelaisvėn. (Acme telepti.).

BELGŲ TAUTA MELDŽIA 
SAU DIEVO STIPRYBĖS

Anot laikraščio, J. A. Vals
tybių visuomenė yra griežtai 
nusistačiusi prieš ginklų em
bargo atšaukimą. Bet prez. 
Roosevelto administracijos nn

ti ištikimais karaliaus vyriau-įsistatvmas yra griežtesnis, 
sybei ir su ja kooperuoti jos

BRIUSELIS, spal. 30. —
Vakar visose Belgijos bažny
čiose įvyko specialūs pamal
dos už taiką, ir už dieviškąjį 
saugumą Belgijai. Melsta Vi
sagalio suteikti tautai stipry
bės ir ištvermės apsisaugoti 
nuo karo.

Vietos Šv. Mykolo katedro
je pontifikalinėse Mišiose da
lyvavo ir įspūdingai kalbėjo 
.To Eminencija kardinolas 
Van Roey.

Katedroje pamaldose buvo 
karalius, karališkos šeimos 
nariai, parlamento vadai ir 
eilė aukštųjų valdininkų.
Kardinolas ragino belgus bū-

pastangose saugoti tautą nuo 
karo. Kvietė visus belgus no
riai pasiduoti būtiniems var
žymams ir aukotis taikos ir 
ramybės siekimui ir užtikrini
mui.

Katalikų partija savo-rėžtu t 
atsišaukia į gyventojus tuo pa 
čiu taikos klausimu ir ragina 
sudaryti nacionalinę progra
mą, kad visose pramonės ša

PADĖS LIETUVAI BĖG
LIAIS RŪPINTIS

KUN. J. J. JAKAITIS 
ATVYKO | CHICAGO

Argentinos li‘tuvių misijo
nierius, kun. Jt nas J. Jakai
tis, M. I. C. vi kar atvyko į 
Chicago ir išbus čionai kele
tą savaičių, ieškodamas pa
ramos Argentinos lietuvių mi
sijai.

Misijonieriau^ pranešimu.

.M. LITVINOVAS BUS 
TRAUKIAMAS TEISMAN
NEW YORK, spal. 30. — 

Čia leidžiamas rusų dienraš
tis Novo Russkojo Slovo pa
tyręs, kad artimiausioj ateity
je buvęs sovietų užs. reikalų 
komisaras M. Litvinovas ir 
buvęs ambasadorius AVashing 
tone Trojanovskis bus patrau-

dabar Argenjtinos Respubti- (kti teisman. Kalbama, kartuKAUNAS (E). — Čia lan
kėši Raudonojo Kryžiaus tar-'^oje esama apie 40,000 lietu-, būs teisiami dar ir maršalai 
ptautinės sąjungos generalinis Skaitlingiausiai lietuviai | Jegorovas ir Blucberis.
sekretorius ir Raud. Kryžiaus 
tarptautinio komiteto atsto
vas Malcolm Davis, kurs su
sipažinęs su internuotų lenkų 
'pabėgėlių būkle, pareiškė pa-

■ ilty r\«Ai v inunc pi cuiiuuirro i>a,~ Į . _ . . .. .
i -i -« -i _. i • i • i si tenkinimą jiems toiKiamo, pa koše darbas butų padvigubin- v ...
tas, kad bedarbiai gautų dar- 1 galba ir žadėjo kreiptis į tarp

tautines ir Amerikos Raud.
kadbo ir šaliai būtų užtikrinta* ...

, , .-ii- • i ■ (Kryžiaus organizacijas,pakankama kiekvbe maisto ir . , y _. .. . šios palengvintų Lietuvai su-kitų gyvenimui reikalingu dai i , .." jSidariusią naštą paliegėlių is-
_________________________ į laikymo ir maitinimo.

SUOMIŲ VIENINGUMAS 
PRIEŠ SOV. RUSIJOS 
REIKALAVIMUS

HELSINKIS, spal. 30. — ’savo salaites Suomijos įlanko-
Suofmių vyriausybė paskelbė, je, bet ne turėti savo žemėje 

raudonosios armijos įgnlų.

LIETUVA PASIKEITĖ 
SVEIKINIMAIS SU 
SOVIETŲ RUSIJA
MASKVA, Rpal. 29 (suvė

linta). — Lietuvių kariuome
nei įžygiavus Vilniaus mies
tan Lietuvos ministras pirmi- 

įnko gen. J. Černius pasikei- 
I sveikinimų telegramomis su 

sov. Rusijos užs. reikalų ko
misaru V. M. Molotovu. Gen.

PRIPAŽJSTA KARIUOME
NES SUTRAUKIMĄ

BERLYNAS, spal. 30. — 
'Nacių vyriausybė pripažįsta 
daug kariuomenės sutrauki-

LATVIAI SVEIKINA NAU

JĄ GELEŽINKELI

RYGA (E). — Latvių lai
kraštis “Briva Žeme”, pa

gyvena šalies sostinėje, mies
te Buenos Airės, 'kame sako
ma jų esama apie 12,000.

Dauguma lietuvių atvykę į 
Argentiną po karui. Jie gyve
na labai skurdžiai ir ligišiol 
jokio viešo turtoneturi. Lig- 
šioliai Argentinoje nesama nei 
vienos lietuvių bažnyčios, nes 
paprastų darbininkų algos y- 
ra taip mažos, kad jiems pa
tiems nėra galimybės pasista
tyti bažnyčių. Jei Amerikos 
lietuviai nepagelbėtų, tai mū
sų tautiečiai Argentinoje ir 
toliau pasiliktų be savos baž
nyčios, su visomis liūdnomis

kad visos parlamentarines gru 
pės nusistatė laikytis griežto
jo solidarumo ir be mažiau
sios išimties remti vyriausy
bės atsakymą sov. Rusijai dėl 
jos iškeltų reikalavimų. Ofici
aliai ir toliau nepaduodama, 

Sakoma, Litvinovas yra kai . JnJrie tie sovietų rpįkąlnvį-

Vyriausybė su seimo vadų 
pagalba pagamino sovietams 
atsakymą, kurį Maskvon nu- 
vež buvusis premjeras J. K. 
Paasakivi.

tinamas už age n ta v imą britų 
kapitalizmui, už jo darbavi- 
mąsi sovietus įtraukti karan 
ir tuo būdu sugriauti socializ
mą Rusijoje.

Litvinovas ir Trojanovskis 
yra areštuoti.

Be to, Novoje Russkojo Slo 
vo praneša, kad Stalinui susi
dėjus su Hitleriu Kijeve su
kėlė maištus 29-asis ir 47-asis 
pėstininkų pulkai ir 3-asis o- 
ro korpusas.

Kareiviai atsisakė klausyti 
vadų ir surengė eisenas neši
ni šūkiais: “Stalinas yra išda

1WpekrOdlugelį metų Argenti-:vikas” ir “S‘a>™“ J™ 
, . . , , . , mo agentas!”nos lietuviai gyvenda'mi be, , ..

mų išilgai Belgijos ir Olandi-ilankiai tęsiama
jos pasienių. Bet ir toliau pa- na,,Ja DarMn« Šventosios ge- 
reiškia, kad neutraiinių vais- 'Cinkelį, tvirtina, kad tų tini-. savos bažnyčios, ima atsalti 
tybin neutralumas bus gerbia Psslaeins, Lietuvos ir Lat- tikėjimo; didelė jų dalis 
mas.

Slaptoji policija numalšino 
maištus.

NACIAI NUSKANDINO 
BRITŲ LAIVĄ

LONDONAS, spal. 30.

vijos prekyba dar daugiau pa, visaį atprato nuo tikybinių 
gyvėsianti. j pareigų ir pasidavė komunis

tų įtakai.
30 PARŲ IŠSKRAJOJO

Černius karštai dėkojo komi- LONDONAS, spal. 30. — | LONG BEACH, Cal., spal 
sarui Molotovui, rusų liau- Nacių povandeninis laivas nu 30. — Du jauni lakūnai, Scbli- 
džiai, J. Stalinui ir sovietų skandino britų prekybinį lai- eper ir Carroll 726 valandas 
vyriausybei už aktyvią para- Vą Malabar. Iš laivo įgulos 5 j (30 parų) ore išakrajojo be 
mą Lietuvos pastangose at- guvo jr 70 išvaduota. Malabar nusileidimo ir tuo būdu pada-

Marijonų kongregacija Ko
vo 1 d. atsiuntė į Argentiną 
tris misijonierius — kun. Jo
ną J. Jakaitį, -NL I. C., knn. 
Antaną Andriušį, M. I. C. ir 
kun. Kazimierą Vengrą,

Nors vyriausybės vadai vi
niai. Spėjama, sovietai norėtų i Rasi, kad su sovietais bus su
laikyti savo įgulas Suomijos sitarta, tačiau ir toliau vykdo 
teritorijose. Suomiai gi nieku Į mi pasirengimai gintis, -jei so 
būdu nenori taip daug nusiže- Į vietai bandytų susimesti prieš 
minti. Suokniai gal ir sutiktų, Suomijos nepriklausomybę ti- 
sovietams perleisti kai kurias Į kslu kraštą sovietinti.

SUVALKUOSE IR SEI
NUOSE VOKIEČIAI

PUNSKAS (E). — šis mie 
stelis ir bendrai Suvalkų ir 
Šeini} kraštas per paskutines 
dvi savaites jau mato trečius 
šeimininkus: pirma lenkus, pa 
skiau sovietų rusus ir dabar 
vokiečius, kurie Maskvos su
sitarimu, įžengė į šį vokie
čiams rusų perleistą kampą 
spalio 7 dieną.

Vokiečių kariai, kaip ir an
ksčiau buvę raudonarmiečiai, 
elgėsi tvarkingai. Iš Punsko 
vokiečiai išvyko susipažinti su

6 PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 

GATVĖKARĮ

Vakar dieną 6 plėšikai ties' buvusia Lietuvos-Lenkijos ri-
16 gatve užpuolė Blue Island La. Ligi šiol miestelyje polai-
ave. gatvėkarį, kuriuo važia- kiusi tvarką savivaldybės po
vo Liųuid Carbonic Co., 3100 lieija su SSSR ženklais ant
So. Kedzie avė., pasiuntinys rankovių ir lietuviškų spalvų
Walter Saftnbarski. Jis vežė, ženkliukais ant krūtinių, laiki-

M. I. C.,kurie apsigyveno (kompanijos pinigus į First nai perdavė pareigas. Kaip ad
Buenos Aires mieste. (National banką. Atėmė nno jo ministracijos tvarką sutvar-

Knn. Jonas J. Jakaitis, lagaminą ir paspruko auto- kys vokiečiai, tuo tarpu neži- 
mobiliu. ' noma.

Policija tvirtina, kad plėši-

ŽIEMA IŠTIKO
VAKARINĮ FRONTĄ
PARYŽIUS, spal. 30. — 

Žiema — sniegas, šaltis ir dar 
gana, ištiko vakarų karo fron 
tą. Prancūaai ir britai džiū
gauja, nes tas esanti santar
vei žymi parama apsidrausti 
nuo netikėto Hitlerio kariuo
menės puolimo.

Po Lenkijo-s užkariavimo Hi 
tleris savo galingąją karo ma 
šiną pasuko į vakarų frontą ir 
visas laikas, anot stebėtojų, 
rengiasi netikėtai rišu smar
kumu pultis prieš santarvę.

Dabar pablogėjus orui Hit
leris vargiai galės imtis puo
limo žygių ir karo eiga bus 
daug neaiški.

gauti savo senovės sostinę 
lopšį.

Kom. Molotovas HTsaKyda- 
mas sveikino Lietuvos gyven
tojus dėl jų svajonių išsipildy 
mo — Vilniaus sujungimo su 
UetuvoR valstybe. Reiškė pa
sitikėjimo, kad tarp abiejų ša 
lių draugingumas ilgiems lai
kams klestės.

buvo 7,976 tonų. rė naują pasaulinį rekordą.

Tauto Sąjungą pageidautu, kad jos 
susirinkime neturtu lunku atstovu

M. I. C. tikisi gauti paramos 
pirmajai lietuvių bažnyčiai

KAUNAS (E). - Šiais mo 
kslo metais nepaprastai padi- 
dėjoi mokinių skaičius preky
bos mokyklose, Dėl didelio mo 
kinių skaičiaus kaikuriose pre 
kybos mokyklose atidarytos 
net po 18 lygiagrečių klasių.

PARYŽIUS, spal. 30. — 
Gruodžio 4 d. Ženevoje bus a- 
tidarytas metinis T. Sąjun
gos suvažiavimas. Viena die
na anksčiau įvyks tarybos su 
sirinkimas.

Sąjungos sekretorius J. A.

suvažiavime.
Avenol nurodo, kad suva

žiavime lenkų (ministras iškel
tų nūsisknndimus, o tau būtų 
nepakenčiama sov. Rusijai. 
Galėtų kilti suirutės.

Sekretorius Avenol aiškina,

Avenol susisiekė su Lenkijos kad suvažiavimas bandys “be
užs. reikalų ministru Pran
cūzijoje ir prašė jo, kad jis 
šiemet nedalyvautų Sąjungos

triukšmo išlyginti” visus ka
riaujančių pusių nesusiprati
mus.

Argentinoje ir greitu laiku kams tekę daugiausia neiškei- 
grįžti atgal į Buenos Aires,! čiamieji čekiai, 
kad pradėti reikalingą staty-j _____________ _

KOVOTA SU NACIŲ 

LĖKTUVAIS

ELEKTROS ŠVIESA 
ŠVENTOJOJ

ŠVENTOJI (E). — šven-

LONDONAS, spal. 30. — 
Admiralitetas paskelbė, kad 
britų naikintuvai šiandien ko

SERBŲ STUDENTŲ DE

MONSTRACIJOS

BELGRADAS, spal. 30. — 
Vakar serbų studentai sukėlė 
demonstracijas prieš Angliją 
ir Prancūziją. Pasibaigė riau
šėmis įsikišus policijai.

tosios uosto dirbtuvės nuo1, vojo su nacių lėktuvais. Apsi-
spalio 2 d. pradėjo tiekti ele
ktros ftriesą Šventosios mies
teliui ir uoste storintiems lai
vams.

ginta. Nežinoma, ar 
nukentėję.

UŽDRAUDĖ AUKSO 
EKSPORTĄ IR IMPORTĄ

lėktuvai' LONDONAS, spal. 30. — 
' Indijos vyriausybė uždraudė

---------------------- be specialaus leidimo išvežti,
SKELBKITĖS “DRAUGE” arba įvežti auksą.

BIRŽAI (E). — Švietimo 
ministerija leido Biržuose įs
teigti naują amatų mokyklą 
su dailydžių, mūrininkų ir 
krosnininkų skyriais.

DENVER, Colo., spal. 30. 
Denvero apylinkėse vietomis 
storokai prisnigta, kai kur gi
liau vienos pėdos.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; kiek 
šilčiau.

Saulė teka 6:21, leidžiasi 
4:46.
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bės. Neužmirškime ir to, kad mūsų gausi 
parama, mūsų parodytas nuoširdumas, atlik-1 
tas krikščioniškosios artimo meilės darbas, 
daug prisidės ir prie dvasinio Vilniaus atga
vimo
su
traukomais ryšiais, . tas, tautinė lenkų šventovė, saulinių dailininkų kūrinių,

A.L.R.K. Federacijos sekr.Į mokslo, meno ir kultūros cen- kaip Leonardo da Yinci, liaf-

Pasižvalgymai Krokuvoje
Savo laiku buvusi Lenkijos Čnrtorickio muziejus, vienas 

10, ir prie surišimo to krašto gyventojų ^ostinė Krokuva seniausias ir diJžiausių visoje Lenkijoje, 
nepriklausoma Lietuva pastoviais, nesu- kartu gražiausias lenkų mies-i Jame gali rasti žymiųjų pa-

Juozas Tūbelis
Buvo rašyta, kad rugsėjo 30 d. Kaune mi

rė buvęs Lietuvos ministras pirmininkas J uo

lias.
Kaip sako legenda, Kroku

va buvo įkurta 1320 metais. 
Netrukus Krok i a tampa Le-

faėlio, Kembrandto. Daug ke
ramikos išdirbinių, kreipia 
dėmėsi ginklai ir didžiuli 
250,000 temų biblioteka. Jo-

.................. , . . . ... . r/kijos sostine. Jr Šiandien Kro1 gailos bibliotekoj galima pažas Tūbelis. Atėjusieji iš Lietuvos laikras , - • , •
Ai.i t.ii««i T- Ai. kuva yra grynai senovės nues-| matyti garsų globusą, kur pu

Moderniosčiai daug rašo aipe velionį. Ir mes čia pa
duosime papildomų žinių

ucuui'uduvbiAiiis ir korespondentams raštų negrąžiną, 
jei uupiusomu tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir tiumpiiitl visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
deucjus suiig sa.o nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
lalkraštln nededamos.

Tautiečiai, Į Pagalbą Vilniaus 
Kraštui!

tas. Modernios architektūros rmų kartų pavaizduota Aiue-
r.amų nematyti, nes visur do-j rika. Dar įdomus Čapskic niu-
banuoja viduramžių pastatai, ziejus, kur yra sudėta meda-

........ .... . , rūsčiai žvelgdami aplink ir lių ir senų pinigų rinkiniai,
munelio vai., Rokiškio ap., ūkininko šeimo-. •>,, Vo „ • cxo. ,x- „ . ,Kn(W, L ._ ... , , . r | todėl, kas non statytis naujus apie 250,000 stiukų,je. Pradžios mokykla pabaigęs Paneinanely,1 . . i *' x • x - 77 x • • namus, noromis nenoromis1893 metais įstojo Mintaujos gimnazijom Uz . .r ,.
pasipriešinimų rusifikavimui ir pravoslavini- ga na PnM ai y 1 Pne IPras- 

mui iš Mintaujos gimnazijos buvo pašalin- to’ tra^lcimo stiliaus, kad vai

tas. 1898 metais įstojo Liepojos gimnasijon, Z(las Del)ūtų sujauktas ir ra

mybė sutrukdyta. '

Juozas Tūbelis gimė 1882 metais balan 
džio € (18) dienų Ilgauaukio kaime, Pane

Antradienis, spalių 31, 1939

Apie Vilniaus atgavimų abejonių nebėr — 
Lietuva jį perėmė ir mūsų tautos trispalvė 
plevėsuoja senoje, istoriškoje Gedimino pily-
Je!

Kaip nebėr abejonių, kad Vilniaus kraš
to dalis atvaduota, nors ir labai sunkiose 
sųlygose, kurios uždeda mūsų tautai tiesiog 
milžiniškų atsakomybę, taip netenka abejoti, 
kad Vilniaus kraštas bus atstatytas, išlaiky
tas, jo suvargę gyventojai aprūpinti, sušelp
ti. Neturi ir negali būti abejonių ir dėl Lie
tuvos nepriklausomybės išlaikymo, nors Vil
niaus atgavimo kaina tokių pavojų sudaro. 
Mūsų tauta ima ant savo pečių tų didelę 
atsakomybę ir sunkių atgauto Vilniaus at
statymo naštų, jų pakels ir su pasitikėjimu 
žiūri į nepriklausomos valstybės ateitį.

Jaučiama, kad bus darbo, bus kovų.

Bet lietuvis įpratęs sunkiai dirbti, užgrū
dintas nuolatinėse kovose už savo tautos 
gerbūvį ir laisvę. Ypač dabar, kuomet jis 
pagyveno laisvu ir nepriklausomu gyveni
mu per dvidešimtį vienerius metus, jis, lie
tuvis, iš paskutiniųjų gins savo tėvynės lais
vę. Įkėlęs savo kojų į senųjį, istoriškąjį Vil
nių, kurio atgavimo neatiaidžiai siekė per 
dvidešimtį metų, kur prasidėjo tautos at
gimimo sąjūdis, kur buvo paskelbta uietu

kurių 1902 metais pabaigė. Po to įstojo Var
šuvos universitetan, kame vienerius metus 
studijavo medicinų, bet pametęs jų, įstojo 
Rygos politechnikumam, kuriame pabaigė ag
ronomijos skyrių ir 1908 metais gavo diplo
muoto agronomo vardų.

Išėjęs mokslus, kurį laikų dirbo Vilniaus 
“Viuty”, paskui apie metus mokytojavo ke
liose Rygos mokyklose. Kiek laiko dirbo prie 
Kauno žemės tvarkomojoje komisijoje. 1911 
metais paskirtas Raseinių apskr. žemės tvar
komosios komisijos nariu. 1913 metais per
keltas tų pat pareigų į Šiaulių apskritį. Ka
ro metu buvo mobilizuotas ir dirbo Rusijos 
kariuomenės intendantūroje.

Po karo sugrįžęs į Lietuvų, buvo pakvies
tas Žemės ūkio ir valstybės turtų ministe
riu į pirmąjį A. Voldemaro kabinetų. Netru
kus po to M. Sleževičiui sudarius plačiais 
pagrindais koalicinį (antrąjį) Lietuvos kabi
netų, J. Tūbelis ir jame ėjo tas pačias pa
reigas (nuo 1918. XI. 7 iki 1920. VI. 19).

Karalių rezidencija, Vave- 
lio pilis, ir dabartiniais lai
kais nebuvo užmiršta. Joje 
Lenkijos prezidentas priimi
nėdavo svečius iš užsienio. 
Pati pilis susimetusi ant kal
nelio, ir iš jos atsiveria gra
žūs vaizdai į plačių apylinkę. 
Čia pat Kosciuškos pamink
las. Praėjęs pro antruosius 
vartus patenki į didesnį kie
mų, kur prieš akis atsisklei
džia katedra. Katedroje ilsi
si šv. Stanislovas, eilė Lenki
jos karalių, kūrėjai: Adomas 
Mickevičius, -Slovackis, val
stybės įžymybės: Kosciuška, 
Pilsudskis ir kiti nusipelnę 
vyrai.

Beje, katedra turi tris savo 
'tiškus bokštus: Laikrodžio,Tame kabinete jis dallyvavo kaip tautininkų 

(tada Pažangos) atstovas. Nuo 1919. IV. 12-Zigmanto ir Vikariato. Ant- 
iki 1920. VI. 19 buvo švietimo ministeriu. rajame, Zigmanto, bokšte ka-

1927. V. 3 d. J. Tūbelis buvo paskirtas 1)0 didžiausias Lenkijoj var- 
Finansų ministeriu, o nuo 1929 metų — mi-|ras» 0 P° trečiuoju, Vikaria-
nisterių pirmininku ir tas pareigas ėjo ligi 
1938. IU. 24 dienos. Po to trumpų laiką bu
vo Žemės ūkio ministeriu, ir nuo 1938 metų Pilsudskis
spalių 1 dienos — Lietuvos banko va’dy-

ves nepriklausomybė, kur slepiasi tiek daug toju ligi mirties, 
tautos brangių atminimų, kur ilsisi šv. Ka
zimiero, Vytauto, dr. Basanavičiaus ir kitų 
tautos didžiavyrių kaulai, kur Aušros Var
tai, ten lietuvis įgaus nenugalimų jėgų už 
iščaikymų tautos nepriklausomybės, jei kils 
reikalas, eiti kad ir per ugnį, kad ir tarp 
skausmų — į garbę, į laimėjimų.

Vilniaus atgavimas tautų stipriai sucemen
tuos, sujungs sutikti didžiąsias problemas ir 
blokšti į šalį visus Lietuvai pavojus.

Tautiečiai, pati pirmi&usioji mūsų pareiga 
šiandien yra suteikti greitų pašalpų visiems 
atgautojo Vilniaus krašto gyventojams, ku
rių didesnė dalis -paliko be pastogės, be duo
nos, be tinkamų žiemos metui drabužių. Tūk
stančiai išbadėjusių, išvargusių, skaudaus li
kimo nukamuotų tiesia į mus savo rankas, 
šaukdami pagalbos. Mūsų atsakymas jiems 
turi būti — einame jiems į pagaibų, pade
dame atstatyti jūsų sugriautus namelius!

Piniginė pagalba vilniečiams per Federa
cijų jau plaukia.

Šiomis dienomis ieškoma galimumai, kad 
būt galima rinkti rūbai ir siųsti į Vilniaus 
kraštų. Kai gausime žinių iš konsulatų, kai 
susitarsime dėl rūbų siuntimo su laivų kom
panijomis, kai surasime rūbams sandėlį New 
Yorke, apie tai tuoj pranešim visuomenei, 
duosime tikslių nurodymų ir paprašysime 
taikos ir aukos.

Be seniau paskelbtųjų aukų Vilniaus bied- 
nuomenei sušelpti, šiomis dienemis per Fe
deracijos centrų įplaukė:

Iš Federacijos Chicagos apskr. — $92.05.
Iš Feder. 23 sk-, Chicago, ni. — $17.20.
Iš Visų Šventų par., Roseland, III.— $25.70.
Aukas reikia siųsti į Federacijos sekreto

riatų — 2334 So. Oakley avė., Chicago, III., 
išrašant čekį iždininko gerb. kun. Pr. Juro 
vardu.

šiuo sunkiu Vilniaus krašto gyventojų gy
venimo momentu skubėkime jiems į pagalbų.
Kas greit aukoja, dvigubai aukoja. To ne 
utoiirškime. Mūsų greita pagalba sumažins 
vilniečių vargus, ne vienų uuo mirties išgel-

J.
to.”

Tūbelis dalyvavo "Lietūkio”, ‘ Mais 

ir “Pienocentro” organizavime,- dau-

to, bokštu sidabriniame kars
te amžino poilsio vietų rado

Be Vavelio pilies - kated- 
ros, Krokuvoj ir šiaip gausu 
senovės įžymybių. Mieste pri
skaitoma 65 bažnyčios. Visos

giau jam teko dirbti "Lietūkyje”, nes jis jos turtingos meno turtais ir 
ilgų laikų buvo kooperacijos šalininkas.

Ilgų laikų jis buvo L. Tautininkų orga
nizacijos pirmininkas ir buvo vienas jos or
ganizatorių, prisidėjusių ir prieš kelis me
tus trukusios politinės piadėties.

APŽVALGA

dažnai pasijunti tarytum mu
ziejuj. Kiekvienam kampe, 
kiekvienam vitraže reiškiasi 
senovė, bunda atsiminimai, 
prisimena pageltę istorijos pu
slapiai.

Turgaus aikštėj yra užsili
kusi dar Kazimiero statyta 
turgaus halė. Joje pardavinė
jami įvairūs smulkūs daiktai, 
skirti atsiminimui ir šiaip nie 
kniekiai. Gausus pasirinkimas 
medinių, gana dailiai išmar-

Apie 14 km. nuo Krokuvos 
randasi nedidelis miestelis 
Veliška. Pats miestelis, kaip 
miestelis, bet visas įdomu
mas yra druskos kasyklos, ku
rios siekia 300 m. gilumos ir 
skaito 7 aukštus. Kasyklos 
sutraukia daug žmonių iš Len
kijos ir užsienio. Požemiuo
se yra kelios bažnyčios, ku
riose ir šventųjų statulos yra 
padarytos iš druskos ir visiš
kai puošniai atrodo. Itin įdo
mi rašytojo Sienkevičiaus va
rdu pavadinta salė. Joje gali 
tilpti keletas tūkstančių žmo
nių. Salės grindys yra pada
rytos iš lentų ir kai susiren
ka daugiau žmonių, surengia
mi šokiai. Atsiminus, kad sa
lė yra apie 150 m. po žeme; 
o aplink druska, susidaro gra
žus vaizdas. Tenka priminti', 
jog nesijaučia, kad esi taip 
giliai po žeme. Mat, palaiko
ma vienoda temperatūra dirb
tinės ventiliacijos būdu. To
kiu būdu vaikštinėji po- pože
mius, tarytum kur nors gatve. 
Tik čia, kasyklose, labai leng
va paklysti, nes pilna įvai
riausių labirintų, iš kurių vie
nas, be kitų pagalbos, vargu 
kad išeisi, nebent atsitiktinai 
pakliūsi į gerų keiių. Viso ka
syklose yra daugiau 12 km. 
ilgio tunelių, ir todėl kasyk
las apžiūrėti turistai vieni ne
leidžiami, bet yra lydimi bent 
kelių palydovų, kurie budriai 
žiūri, kad nė vienas ekskur
santas nenuklystų.

Kasyklose darbas sunkus ir
reikalauja daug sveikatos, o 
atlyginimas mokama? gana 
mažas. Darbas daugiausia at
liekamas arklių pagalba. Pas
kutiniais laikais buvo pradė-

ARGENTINOS MISIJCNIERiUS

KUN. JONAS J. JAKAITIS, M. I. C.
Kuris vakar atvyko trumpam laikui i Cliieago, ieškoti pa

ramos lietuvių misijai Argentinoje.

JAUSMINGAS ĮVYKIS PRIE SIENOS*
Lenkų kareivis pasirodė Lietuvos kareivio 

pusbrolis

KAUNAS (K) — Lietuvos 
lenkų leidžiamasis laikraštis, 
“Dzien Polski” skaitomas' 
šiuo tarpu bene vieninteliu 
lenkų laikraščiu visoj Euro
poj, išskiriant dar vienų len
kų laikraštį “Narodoviec”, 
kurs išeina Varšuvoje. Lenkų 
kariuomenės karių likučių po 
vienų antrų vis dar atbėga į 
Lietuvų. Bet tai paskutiniai 
pavieniai bėgliai, kurie iki 
pasiekdami mūsų pasienį, sla
pstėsi ilgesnį laikų įvairiose 
vietose. Visi internuotieji len
kai apgyvendinti tam tikrose 
koncentracijos vietose, dau
giausiai vasarvietėse, kaip Pa 
langoj, Kulautuvoj, Birštone 
ir kt. Jų skaičius nepervir
šija 10,000 žmonių.

Šiomis dienomis prie Ukme
rgės ties demarkacijos linija 
vienas mūsų kareivis pamal

ta naudoti ir elektra. Daug 
pajamų duoda turistai, kurių 
čia pąprastai netrūkdavo. Ap- 

: skritai, būti Krokuvoj ir ap
lenkti Veličkų būtų netikslu, 
nors kai kurie taip pasielgia 
ir paskui gailisi nematę pože
minio miesto, į kurj įžengti 
ir ten pasidairyti įdomu ir 
naudinga. K. Čerkeliūnas

.4
tė lenkų kareivį, mėginantį 
pereiti linijų. Mūsiškiui su
šukus sustoti ir atiduoti gink
lus, lenkas dar delsė, bet pa
kartojus įsakymų lenkų karys 
staiga sušuko 4broli’! “Pasi
rodė, kad susitiko tikrieji 
pusbroliai, kurių vienas, kaip 
gyvenęs Okupuotoje Lietuvo
je, buvo paimtas į lenkų ka
ri uolnenę. Pusbrolis su džiau
gsmu atidavė ginklus savo 
pusbroliui ir davėsi internuo
jamas.

Prie nepaprastų šio karo e- 
pizodų reikia priskaityti ir se
kamą atsitikimą. Latvių žve
jai šiomis dienomis pastebė
jo Baltijos jūroj beplūduruo- 
jant didelę geležinę dėžę, ku
rių įsikėlė į savo kuterį ati
darę, rado tris su menkomis 
gyvybės žymėmis lenkų karei
vius. Nugabenti į Liepojų ir 
internuoti lenkų kariai, atsi
peikėję, pasisakė esu vieno 
vokiečių paskandinto lenkų 
povandeninio laivo įgulos na
riai, kurie tokiu būdu gelbė
jęsis. Tokiose geležinėse dė
žėse gelbėjęsis 12 to povan
deninio laivo vyrų, bet apie 
kitų likimų nieko nebepatir- 
ta.

Primena Sutartį
Spalių 3 d. “Lietuvos Aidas”, sužinojęs, 

kad Maskva pakvietė pasitarimui ir Lietu
vos užsienių reikalų ministrų p. Juozų Urb-1 gintų ir dažnai rėkiančių spa- 
šį, rašo, kad toks pakvietimas gautas iš Ivų dėžučių, kurios, reikia p«-
Maskvos ne pirmų kartų. 1926 m. rugsėjo 
28 d. Maskvoje viešėjęs Mykolas Šleževičius, 
tuomet buvęs Lietuvos premieras ir užsie
nių reikalų ministras. Jis ten pasirašė ne
puolimo sutartį, kurios 'pirmieji trys punk
tai buvę tokie:

“Taikos sutartis tarp Lietuvos ir Rusi
jos, sudaryta Maskvoje 1920 metij liepos 
mėn. 12 d., kurios visi nuostatai palaiko 
visų savo galių ir neliečiamybę, lieka Lie
tuvos Respublikos ir Socialistinių Tarybų 
Respublikos Sųjungos santykių pagrindu.

“Lietuvos Respublika ir Socialistinių 
Tarybų Respublikų Sųjunga savitarpyje 
pasižada visomis aplinkybėmis gerbti vie
na antros suverenumų bei teritorialinį in
tegralumų ir neliečiamybę.

■“Kiekviena susitariančioji šalis pasiža
da susilaikyti nuo bet kurių agresijos veik
smų prieš antrųjų šalį.
Toj pačioj sutarty aiškiai buvo pabrėžta, 

kad patvirtinama 1920 m. liepos mėnesio su
tartis, kuria visas Vilniaus kraštas pripažįs
tamas Lietuvai.

Sovietų Sųjunga savo pasirašytų sutartį 
keliais požvilgiais sulaužė.

sakyti, visai pigios. Toje pat 
halėje lubose išpiešti miestų 
herbai. Tarp kitų pamatai ir 
Vilniaus, Kauno bei Gardino 
herbus. Užsižiūri į herbus, o 
čia pat, apačioj, veriamu bal
su šaukia žydė ir atkakliai 
perša vienų ar kitų smulk
menų. Nėra laiko grimsti į 
mintis, nes tikrovė pavergia 
dėmesį. Aplink halę gana erd
vi aikštė, nors šiaip Kroku- 

i va labai senoviška, gatvės 
•siauros, vingios, namai atro
do it sugrūsti, susispaudę. 
Turgaus aikštėn suplaukia iš 
aplinkių ūkininkai ir parda
vinėja žemės ūkio produktus. 
Čia pat gali gauti ir “lietu
viškų džiovintų grybą”. Pri
mestas lietuviškas vardas ga
rantuoja aukštą prekės koky
bę.

Gausu Krokuvoj ir muzie
jų. Įdomus taip vadinamasis
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. 0. Rakauskas

riuose atsitikimuose liga api
ma visų galvų.

Pirm nei liga pasirodo, dvi 
ar tris dienas ligonis nusi-

Spaudos Atstovai Generaliniam 
Konsulate

NEW YORK. Spalių 27 d.
skundžia nesi jaučius gerai. Po. 12 vai. Lietuvos Generalinis

PEOPI
KRAUTUVĖJE

24-tas Metinis Rudeninis
Didis Išpardavima
Siūloma aukštos rūšies prekės stelfėtinančiai sumažinto! 

kainom, ant lengvų išmokėjimų.

ĮOŽĖ

lbant apie šių ligų ten- 
prisiminti faktų, kad ška- 
ina ir rožė yra giminin- 
ligos dėlto, kad jų prie- 

limi yra tam tikras gvvū-
. Liga yra užkrečiama, 
iga pasižymi ūmu odos į- 

pmu. Šie gyviai randami 
gimo pakraščiuose. Įdegu
sia yra apimta didelio Tau

donumo ir sutinimo. Liga da- 
žiliausiai prasideda apie uosį 
ir akis. Ji plečiasi greitai. Ka
rtais įdegtų vietų išpila van
deninės pūslės. Nuo nosies, 
paprastai, liga plečiasi apim
dama abu veidus. Ligonis tuo 
met išrodo dėvįs ant veido kų 
tai panašų į raudonų peteliš
kę. Ligos plėtimosi rubežiai i 
yra plaukų linija, bet kai ku

to ūmaus šalčiu nukrėtimas 
paskelbia ligos pradžių. Kai 
kurie nusiskundžia dideliu 
gerklės skaudėjimu. Ligoniai 
visuomet apimt* karščio, la
bai dažnai gan didelio.

Laike ūmaus ligos periodo, 
ligonis serga, reikia pasakyti, 
labai smarkiai. Jaunimas, pa
prastai, iš ligos išsikaša. Li-

Konsulas J. Budrys sukvietė 
į Konsulatų Amerikos spau
dos atstovus. Kvietimų priė
mė ir atsilankė atstovai: As- 
soc. Press, International News 
Service, N. Y. Times, Herald 
Tribūne, Sun. World Teleg- 
ram, Daily Forward, Jewish 
Morning Journal ir Jewish 
Dailv Forward. Iš viso atvv-

ga tačiau yra labai pavojin- ko 14 asmenų. Pasikalbėjimas 
ga tiems, kurių sveikata būva į užtruko apie pusantros valan-

KAS RYTELI. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šunim Burntn Sesutes * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsintė * Elena Pečilikaitė * 
Jonas RukStnla * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzntė Mileriutė *

w H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vai. W H 1 P
Kas Ryta * Kas Ryta

TT

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČĮŲ

pablogėjusi iš pirtniau arba 
kamuojami kokios nors kro
niškos ligos.

Šios ligos gydyme pastarais 
keliais metais yra padaryta 
didelė pažanga. Vartojant 
streptoraccinį serumų ligos ei
ga begalo greitai sutrumpina
ma ir mirtingumas žymiai su
mažėja. • t

Ultravioletinė šviesa irJX- 
spinduliai yra vartojama šios 
ligos gydymui. Vienas ir ant
ras yra galinga pajėga ir, ži
noma, atsargiai vartojama. 
Vienas X-spindulių dožas da
žnai teikia ligoniui sustiprėji
mo. Ultravioletinė šviesa ga-

dos, kuriame Gen. Konsulas 
išdėstė kų Lietuva naujai at
gavo, o svarbiausia apie pri-

visuchnenė gausiai aukoja ir 
lietuviai jau iš senų senovės 
pasižymi vaišingumu ir pa
deda žmonėiųs nelaimėje, ta
čiau mūsų kraštas, ir pats nu
alintas per Pasaulinį karų, 
negali prilygti turtingiems 
kraštams, tad jei tie turtin-1 
gesni ir nenukentėję nuo ka
ro kraštai kreipiasi paramos, 
tad ir mes tikimės visų pa
galbos, o mes žadame visoke
riopų kooperacijų tikslingam 
šelpimui.

Jau tų pačių dienų Sun, o 
kitos dienos N. Y. Times, He- 
rald Tribūne ir kiti parašė

’V*

Duodama puiki Lianų 
dykai su šiuo parloi

sėt u.

Šis gražiausias Parlor Setas vėliausios mados, geriam) 
padarymo, vertės $135.00, parsiduoda abu 
šmotai už .............  ........................................$79-51

Kiti Parlor Setai, Sumažintos Kainos

INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi rnl Savings and lx>an Insurance Corp., Wasblng(on, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trediad. nuo 9 v. ryto Iki 5 v. v. 
Pirmadien), Ketvirtadieni ir šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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 LIUDININKAI (Septynios Evangeli

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

vertė Vetusius .............................................. ....................................................................................$0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Knn. J. Aleksa, MJ.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 

politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —

Parašė Kūn. P. Vaitukaitis............................................................................$0.25

Skubėkite pirkti Sias knygas kol jų dar yra, nes žmo

nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

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

glaudintų didelio skaičiaus apie tų pasikalbėjimų. Žino- 
pabėgėlių, kurie reikalingi Į ma, plačiausiai aprašė žydų
skubios paramos. Daugybė at
bėgo be žiemos drabužių ir 
jokio turto, “kaip stovi”. 
Nors Lietuvos vyriausybė ir

spauda, kviesdama pagelbėti, 
kas savaime suprantama, nes 
daugumas pabėgėlių yra jų 
tautiečiai.

ŠIŲ METŲ SPALIŲ DEVINTOJI 
LIETUVOJE

KAUNAS (E) — Spalių 9 pagerbimas žuvusiųjų už lai- 
d., Vilniaus pagrobimo 19 me- ( svę yra tikrasis tautos stip- 
tų sukakties dienų, Kaune rėjimo ir pasiryžimo įrody- 
prie Nežinomojo Kareivio ka- mas eiti tų garbingųjų bro- 
po, Karo muziejaus sodelyje lių eitais keliais. Laisvės Va

lium vartoti be ypatingo keb-Jvyko nekasdieniškos apeigos.' rpui, skambinant buvo padė- 
lumo, nes visas apartas gali- j Vakare prieš vėliavų nulei- : tas vainikas prie Nežinomojo 
ma sujungti su elektros sro- jdžiant’ Pilnas sodęli« prisiri-j Kareivio kapo, ir pagriežtas 
ve ligonio kambary Geriau- n^° Kauno visuomenės ir kai i Lietuvos himnas ir malda už 

kurios organizacijos, pagerbti J mirusius. Šios žuvusiųjų dėl 
Lietuvos karžygių, žuvusių už Lietuvos laisvės pagerbimo iš- 
krašto laisvę. Ta proga dr. Į kilmės buvo transliuojamos

sia, kuomet šios priemonės y- 
ra vartojamos, kad jas teik
tų ligoniui ekspertai.

Kraujo leidimas — trans- 
fuzija taipgi yra begalo nau
dingi, ypač jeigu kraujas y- 
ra gaunamas iš žmogaus sir
gusio rože ir iš tos ligos pa- 
gijnsio. Rožės liga vaikams 
yra labai pavojinga ir krau
jo transfuzija čionai lnbai da
žnai duoda progos išgelbėti 
gyvybę.

Magnesium sulphate skiedi
nio kompresai ant įdegtos o- 
do« yra labai naudingi. Thio- 
sn’pliatinė druska irgi yra va 
rtojama. Ligonio kambarys 
p’.ivalo būt šviesus, erdvus, iš
vėdintas. Vaisiai ir jų sultys 
ir šviežios daržovės yra ge- 
ras šiems ligoniams maistas.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

5 IJuška pasakė prakalbų, pabrė
ždamas dienos rimtį ir jos

per radio. Spauda tų dienų 
įdėjo daug straipsniij apie Vi-

reikšmę, taip pat pareikšda-; lnių ir didžiųjų lietuvių tari
mas, kad tokiais mementais, tai skriaudų.

"TTVyskupas Valančius 
Romane

KAUNAS (E) — Rašyto
jas Jonas Marcinkevičius, pa
sižymėjęs keliais romanais ir 
gavęs už kai kuriuos savo vei
kalus premijas, pradėjo rašy
ti romanų iš Vyskupo Motie
jaus Valančiaus gyvenimo. 
Romane būsiu vaizduojama 
šio didžiojo švietėjo ir kovo
tojo dėl lietuvybės asmuo ir 
jo gyventojo meto gadynė.

Nebūk prietelis tųjam, kun 

neturLartimc meilės.

THE AWFRL PRICE YOU PAY FOR BEIRS

NERVOUS
liepk Below And See K Yon Have 

Any Of The Sigita

Oulverlre nerw eaa main yon oM aad 
tiareard lookinc, eranky and hard to lira 
wlS—aaa koąp yon a*aka niekta and rob 
you of food health, food Urnas and lobą.

Don’t lot youreelf r'co” likt that. Start 
Uklny » tona. rallahla tonio—one made *»pe- 
rteffy /or noman. And eould you aak (or any- 
lbln< vboaa bo.taflu ha va been better proved 
Įkaa uorld-famoua Lydia t Flnfcbaa’a 
Vegetable CotnpoundT

Lat tha nbobaoaM barba aad roata of 
Ptnkham'a Compound holp Natūra ealm 
your obrleUng nervee. tona up your ayttam, 
and help leeeen dlatram Irom female funo- 
Uonal dtaordera.

Kaba a uotą N0W to eat a botu. of thb 
tfae-pravea Plakhau’a Compound TODAY

irlthout fall from your . 
Ilon woman bara trrltton la___ nta have trr

po $ .00 — $ .50 — $ .00, etc.

1,299 Knygos
KAUNAS (E) — Bibliogra

fijos instituto žiniomis per
nai Lietuvoje išleista 1299 
vienkartiniai leidiniai (kny
gos), iš kurių 1211 lietuvių 
kalba, 24 žydų kalba, 16 vo
kiečių, 14 hebrajų, 9 rusų, 7 
lotynų, 4 lenkų ir keturiolika 
kitomis kalbomis. Užpernai 
buvo išleista 1080 knygų. Pa
gal turinį praėjusiais metais 
išleista beletristikos ir litera
tūros 347 tomai, teologijos 
214 knygos, socialių noksiu 
212 knygų, taikomojo mokslo 
201, istorijos ir geografijos 
88, grynojo mokslo 72, meno 
ir sporto klausimais 60 kny
gų, kalbotyros 31, filosofijos 
18 ir t.t.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 

GREITAI PALENGVINAMI

NekentiUte bereikalingai raumenį) 
skaudėjimų.- Tūkstančiai žmonių 
patieki nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, str Anų raumenų 
skaudiįimų, iietaarinimų ir iiaip rau
menų ekaudi jimų vien iisitrindami au 
Paln-Kapelleriu. Bis sensacingas lini- 
mentas Ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Viri 17 milijonų bon- 
kuclu jau iiparduotaA Todil neati- 
diliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Eapellerio. Reikalaukite Pata

lėlio su inkaru ant dCiutCs.Eapelle

Naujos mados, aukštos rūšies miegamų kambarių setai,( 
reguliarės vertės $85.00, 3 šmotai: kamoda, lova ir šefo-j
reta, sumažinta kaina tik.......... - - - $54-5(
$5.00 vertės 9x12 naujos mados klijonkės po......... $2.'
$15.00 vertės garantuoti matrasai po .....................$7-75
$8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai po... .$3-9:)’
1940 metų mados Midget Radios po.........................36-95
$6.00 vertės plieninės naujos marios lovos po. . ....$3-35
$6.00 45-kių svarų vatiniai matrasai po......................$3-95
$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių dalių Breakfast
setai po ......................................................................$12 95
$65.00Alyva kūrenami šildytuvai ........................... $44-50
$170.00 Kombinacijos Geso ir Anglių Pečius. -..$109 00

Naujausias Chromium 5-kių 
dalių Breakfast setas, ver- i Šis 
tas $45., per šį išpardavimų 

kaina sumažinta, tik
$27.75

Didi Nuolaida už Senus 

Daiktus mainant ant naujų.

1939 Rudenio ’ mados 
virtuvei gesinis pečius, J

tas $65., parsiduoda ui
$3975

Lengvus Išmokėjimai 

Pritaikomi.

rURNITURE^
MANUFACTURlNfl C O M P l\l Y <gT

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Near Richmond St. Neer M«plewood Avė.

Vedėjai—Pardavėjai:
M. T. Kęsas, J. 0. Krokai, S. J. Krokas

Pasiklausykite Šiandien 7-tą Valandą Vakare Peoples Radiį 
Programo iš Stoties W. G. E. S.



MW W
S

A

Įiaiu policijos saugojamas lėktuvas, kuria me lakūnas - mokinys Ernest Pieteli skrin- 
Inužudė savo instruktorių Gari Bivens. Žmogžudys tuojau sulaikytas, kaip tik nusi-

Glear Creek, Ind. Paaiškėjo, kad žmogžudys buvo pagrobęs savo aukų ir pavo- 
Ituvų. (Aome telephoto)

i, PA., LIETUVIU KRONIKA
ke dovanėles tiems muzikan 
tukanis bei muzikantytėms. 
Lucijui Petraitytei, Daratai 
Bruzgytei, Norbertui Kueins- 

svetainėje buvo sų- kui, Petrui Vendzuliui, Jonui
pii'iuas ‘koncertas vie-' Čiurlioniui ir Stasiui Jasio- 

|ažųjų muzikantų. Pro-' niui.
buvo plati, turininga, Koncerto pasiklausyti, tarp

Mažųjų 

cantų Koncertas

lų 22 d., Šv. Jurgio pa t y,

į®SS3K3

DUA’TTOTB
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Antradienis, spalių 31, 1939

Valkūnai Povilu,, pratva , LIETUVIAI DAKTARAI 
t dinęs Paul Bordcn, kilęs iš '

H

|i puikiai atlikta. Visi 
tapo sužavėti muzika 

jirukų, kuriems, kaipo 
is - dirigentas vadova- 
ranas Siratavičius. Va-

kitų, malonėjo ateiti ir vieti
nės sesutės - vienuolės moky
tojos. Žmonių buvo prisirin
kus pilna svetainė. -

___ Šių orkestrų prieš kiek lai-
tvarkdariu buvo suorganizavo jaunas muzi
gdonas. kas Pranas Siratavičius, pa-
įcertavįinas vyko gi'ie- dedant St. Maslauskui, P. ša- 

pronui, F, Šliogeriui ir veikė
jui - biznieriui K. Žadeikai. 
Žinoma, darbuotėje daug gel 
bėjo ir klebonas kun. Zimb- 
lys, ir sesutės - mokytojos. 

Į Išskyrus kun. Zimblį ir Žadei- 
ž nuopelnus, vakaro ve-Į kį iš minėtų asmenų, pridė- 
s 'kun. J. Bagdonas šutei- jus jaunuolį Vladų Mosėjų,

r

visai orkestrai, ir da- 
duetakns, kvartetams ir 

Vnt galo- suskambėjo pil- 
orkestroe majestotingai 
himnas: Lietuva, tėvynė

ų, tų didvyrių žemė.

“Braugn” Naujenybes Prasidės 
Lapkričio Menesy

dant lapkričio mėnesiu “Draugas'’ tris nau j any bes 
leisti savo skaitytojams:

3u lapkričio pirmu pirmadieniu pradės eiti MOTERŲ 
TtlUS ir eis kas pirmadienį.
Su lapkričio pirmu antradieniu pradėsime leisti oro barn

is iš WGES (1360 kil.) 7:30 vai. vakare radio programą
leisime kas antradienį.
I. Su lapkričio pirmu penktadieniu pradės eiti JAUNIMO- 
0RT0 SKYRIUS ir eis kas penktadienį. 
lepamirSkite, kad mūsų dienraščio 30 metų sukaktuvių

įvyks lapkričio 19 d., Shoreland Hotel. 
io 18 d. išleisime istorinį 32 puslapių numerį. Pra-

biznierių šia proga pasinaudoti ir priduoti savo skelbi
as vėliau lapkričio 17 d., 2 vai. popiet.

QUESTION
IVhich are the*

only cough drops 

containing 

Vitamin AT

/}

(CAKOTtNII

IMPORTANT!
medical teste reveal 
how thousand* of W0MEN

HAVE BEEN 
ABLE TO GET NEW ENERGY

l( you fevl tired out, Hmp, liatleM, 
moody, depreeeed—(f ynu> nerve. 

coiMtantly on rdge and you’re 
inc your boy friends to more 

[ sttrsrtive, peppy wom«n—SNAP 
OUT OF ITlNo man lilm a dūli, 

| tired, rroae wom*n—
All you may need is a |ood reliable 

tonir. If eo, juat try Urnom Lydia E. 
Pinkham'a Vegetable Compound 

especially for women. Let it 
1 gaatrlr juicea to help digest 
nilate more wholeanme fftodimil

whlčh your body uses dfreeffy for 
energy to help build up more phyai- 
eal reaiatanca and thua help calm 
Jlttery nervea, leeeen female func- 
tlonal distreea and glve you ioyful 
bubbling energy that la refleeted 
thruout your whole heing.

Over 1,000,000 women have re- 
ported marveloua benefita from 
Pinkham'a Cempound. Reaults 
ehould tMifhl you' Telephone your 
druggiat right now for a bottle.

w£ll.Torth TryTncT *

■ ...

Gari Bivans, lėktuvu skrai
dymo instruktorius, kurį jo 
mokinys ė. Pieteli nužudė iš
kilus į orų. Dešinėj jo žmona 
su sūneliu. (Aeme teleplroto)
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Ernest Pieteli, Indianapolis policijos stoty, prisipažinęs 
prie ilnogžudystės. (Aeme telephoto)

H

Žadeikių kaimo, Vabalninko 1Tel Yarda 8146.
i ... VALANDOM- Nuo U ik* 12valse.. Biržų apskr. į J. A. 1 2 iki 4 ir 7 iki 9

Valstybes atvykęs apie 191212 iki * lr 7 iki 1, , • 4 v «n tad taniais: II iki limetus ir pradžioje gyvenęs 
Lawrence, Mass., o vėliau 
Unionviile, Mass.

Zakarauskas Aleksandras, į 
-J. A. Valstybes išvykęs 1912 
'nikiais ir gyvenęs Pjnnsviva- 
nia valstybėje, kame dirbo an
glių kasyklose.
Lietuvos Generalinis Konsu
latas, 16 West 7.5 Street.

New York City.

DR. V. A. ŠIMKUS
(♦VDYT0JA8 IS CHIRURGAI 

ir akini na pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 F. j4 
3147 S. Halsted St., Chicago

j Pirmadieniais, Trečiadieniais a 
Šeštadieniais

I Valandos: 3—8 P. M.

Onų Liepaitę, Lucijų Jotau- 
tvtę ir kun. J. Bagdonų, susi
daro ir valdyba (bei kiekis 
ir mokytojų) tos orkestros.1 
Pamokos teikiamos visiems 1 
nemokamai.

Po koncerto buvo šokiai, 
pasilinksminimas. Kurie tė
vai nori, kad jų vaikučiai, tu
rintieji noro, priklausytų prie 
tos orkestros, informacijų de
lei lai kreipiasi ar prie P. Si- 
ratavičiaus, ar prie sesučių- 
mokytojų, arba prie kun. J. 
Bagdono. Raporteris

VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAMO PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
inni; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knyga 
en naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms, 
tių knygų galima gauti par puš
tų arba raktinėje:

Paieškojimai j
Grachauskas Vincas, į J. A. J 

Valstybes išvykęs 1914 
tais ir pradžioje gyvenęs Bo
stone.

Navickas Jurgis, į J. A. 
Valstybes išvykęs 1903 ir 1929 
ar 1930 metais būk tai miręs. 
Prieš mirtį jis gyvenęs Tho 
mas, West Virginia, bet jo 
mirimas vietinėse įstaigose 
neužregistruotas.

Paškevičius Kasperas, kurio 
adresas 1929 metais buvo: The 
Public National Trust Bank, 
177 Broadway> New York, N. 
Y.

Patapas Pranas, išvykęs į

Brooklyne.
Petkevičius Bronislovas

me- prjeg dvejus metus gyvenęs 
Northampton, -Massachusetts

iš Griškonių kaimo, Butrimo
nių vaisė., Alytaus api 
1926 metais gyvenęs Ame 
ry, Mass.

Rimas Pranas, į J. A. Val

iu unės valsč., Kauno apskr. 
Tamulynas Juozus, į J. A.

Valstybęs išvykęs prieš pa
saulinį karų ir pradžioje gy
venęs Scranton, Pa., o vėliau

J. A. Valstybes 1911 metais, persikėlęs į North Dakolb.

KLAUSYKITE

New City Fumitire 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.

KAINA BU PBOIUNTIMU

$1.10
BA6TIM2JB

$1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava.

CHICAGO, ILL.

aaa

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau riaokloa rųJiaa naujus namui ant 
lengvų mėnesinių iimokėjinuj. Darau vl 
šok) taiaymo darbų be Jokio caah |mokė 
Jlmo, ant lengvų monetinių iimokėjimų 
(Iigannu geriaus) atlyginimų ii Fire In 
nųance Oompanljų dėl taiaymo apdega 
■ių namų). Darau paakolaa ant naujų ii 
ienų namų, ant lengvų mėneeinlų limo 
kėjimų nuo 6 iki SO metų. Reikale kreip- 
kitėe prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

<1

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIKl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — i ir 6:30 — 8:30 vakara
ir pagal sutartį.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEOH 
2158 w. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canai 234b
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal su ta/„j.
Ofiso telefonas PROspe«t 6737 
-Namų telefonas VIRgiua 2421 DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288b
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

TEL. YARDS 6667

OR. FRANK G. KWINN
li-AJlA^laAs.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

OR. P. J. BElNAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6000 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadianiaia

pagal sutartį.

Telefonas HEMiock 6286

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

Ofiso valandos: i
10—12 vaL ryte

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

Susitarius.

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

Tel YARds 0994
Rez. Tel PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlioinis nuo 10 iki 12 vai. dien^

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIBgtuin 1116 4070 Archur Ara.
* Valandos: 1—3 ir 7—8

Kasdien iiskyrns Seredų 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rca, 6968 So. Talman Ava,
Sea. TuL GBOvaUU 0617
Offioe TaL HEMiock 4848

TaL YARda 6921
Bet.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7-9 vak.
Kstv. ir Nedaliomis rautam

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
raYSIOIAH and SUBGBOB

4645 So. Ashland Avenue
OT1SO VALANDOS i 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal ratartit 

Offioe TaL YARda 4787 
■amų Tai. PRO^aet 1IM

Ofiao TeL VIRginia 0086 
Reaidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P.*Reaideneija

8930 So. Claremont Ava. 
Valandoe 9—10 A. M.

Nedėliomie pagal sutartį.

Tel OAKal 81SB.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. g.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

TaUfoaaa BRPublio 7888

Tel OANal 0267
Ree. TeL PROapect 0488

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1821 So. Halsted Street 
Residenoija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Tel. YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
8eredoj pagal ■atarų

Offioe Phone Res aad Offioe
PROepaot 1088 8300 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-S vak. OANal 0703

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8XA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Treėiadieniaia ir Sekmadianiaie

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoaae Lafayette S6M 

Antaadieaieia, Ketvirtadieniai R 
Penktadieaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Treiiadia&ieia Ii

a r»
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PEOPLES BENDROVES KRAUTUVES 
24-tos METINTES IŠKILMES

Gal būt, pirma ir seniausia 
bei didžiausia lietuvių korpo
racija Amerikoje, vedanti pre
kybų pardavinėjime namams 
reikmenų — Peoples Furni
ture Company, šiomis dieno
mis pažymi 24-tų rudenį vi
suomenei tarnavimų. Per be
veik ketvirtų dalį šimtmečio 
daug dalykų persikeitė: buvo 
gerų ir sunkių luikų, bet Peo
ples bendrovės vedėjų suga- 
bumu viskas pragyventa. Peo
ples baldų bendrovė turėjo 
garbės daug pasitarnauti vi
suomenei parūpinimu geres
nių reikmenų prieinamesnėm 
sųlygom, medžiagine ir mora
line parama lietuviškų tauti- 
ių reikalų.
Atžymėjimui šių sukaktu

vių Peoples krautuvė priren
gta patiekti namams reikme
nų žemomis 'kainomis, leng
viausiais išmokėjimais. Be to, 
pirkėjams, su pirkimu įvairių 
dalykų, duodama brangios do
vanos.

Peoples krautuvės skelbi
mas telpa šiame dienraštyje,

kad skaitytojai galėtų paly
ginti siūlomų prekių vertybę 
ir jomis pasinaudotų.

Peoples krautuvei, 4179-83 
Archer Avenue, vadovauja ir 
dirba, kaipo pardavėjai, M. 
T. Kezes, J. A. Krukas, S. 
Krukas, K. Lesnikas ir kiti.

&

Vajus Pavyko,
Vr. karas Pasisekė

NORTH SIDE. — Didelė 
mūsų kolonijos draugija, po 
globa šv. Juozapo, ištisus me
tus vedė naujų narių vajų ir 
baigė spalių 22 d. dideliu ba- 
nkietu. Ir tenka pasakyti, kad) 
kaip vajus, taip ir bankietas 
pasisekė. Nors per ištisus me
tus daug naujų narių dr-jon 
įsirašė, bet dar vajaus baigi
mo bankiete gauta penkiolika 
jaunų narių. Didžiausias drau 
gijai džiaugsmas, kad nariais 
įsirašė ir mūsų mylimas kleb. 
kun. J. Šaulinskas ir pranciš
konas kun. Kazlauskas.

Vajaus vakare atvaidinta

“Sniego kreiseris” (milžiniškas, sunkvežimis), Armouro Instituto Fondacijos Chicagoje, lėšomis padirbdintas admi
rolo Byrd. ekspedicijai į pietinį žemės ašigalį. Po sėkmingo išbandymo Indiana smėlynuose, suskvežimis važiavo į Bos
tonų, kur jo laukia paruoštas ekspedicijai laivas. Netoli Li ma, Ohio, važiuojant per upelį, tiltas, milžino neatlaikė, lūžo 
ir “sniego kreiserį” matom įvirtusį į griovį. (Acme telephoto)

RISTYNĖS ‘POSTPONED IKI PAVASARIO

West Side. — “Rūtos” dar 
že, šokių salėje, spalių 29 d., 
buvo surengtos ir garsina
mos 4 vai. popiet ristynės ir. 
“politinis lošimas.” Lošimas 
buvo sutrukdytas, kad pa
skirtieji “politikai” prastai 
savo roles mokėjo, o kai ku
rių atstovai net vėlai atvy
ko.

Ristynėm buvo išrinkta 4 
poros: Lakavieius su Liule- 
vičium; Dobrbvolškis su 
Karlavičium; ekskareiviai 
Miliauskas su Vėžiu, Bance
vičius su Etiopijos karalium.

Pasirodžius J. Bancevičiui, 
kurs norėjo kiekvienų porų 
išbandyti apkabinant į savo 
glėbį, visi taip buvo baimės 
apimti, kad net nepasirodė. 
Tokiu būdu ristynės atidė-‘ 
tos pavasariui, kuomet vado

vaus Juozas Bancevičius, va
dinamas Drapiežnu dzuku.

Gražiausiai savo rolę išpil
dė biznierius M. Vertelka, 
4406 S. Talman Ave. Jis at
vyko su dviem savo palydo
vais: automobilių mekaniku
Jurgiu Kamar ir veikėju M. 
Benzinu. M. Vertelka buvo i 
paskirtas teisėju (referee) 
ristikų, bet kadangi ristynės 
atidėtos, tai su savo atsto
vais darė tvarkų prie visų 
biznių ir turėjo gerų giliukį 
— laimėjo daug dovanų, 
tarp kurių buvo ir keptas 
bekonas.

Ačiū visiems susirinku
siems ir parėmusiems tos 
dienos pramogų. Kaip žino
ma, pelnas paskirtas Br. 
Vlado adresų mašinėlei pirk
ti fondų. Ekskareivis.

komedija. Visi vaidintojai 
kaip vaikinai, taip ir mergai
tės savo užduotis tikrai gerai 
atliko: A. Lukošaitis, J. Le- 
bežinskas, K. Šerpetis, V. Rė
kus, L. Ibanskaitė ir Makaus
kaitė. Draugijos komisija lo
šėjus pavaišino Andruškevi- 
čienės paruoštu užkandžiu.

Nors draugijos metinis nau
jų narių vajus baigės su pra
ėjusiu bankietų, bet jauni vy
rai gali įsirašyti draugijon 
ir dabar. Ši draugija tarnau
ja Dievui ir tėvynei, teikia 
visokeriopų pagalbų savo na
riams ligoje ir 'kitokiose ne
laimėse, o taip paf sušelpia 
ir šeimas nariams mirus. Drau 
gijos susirinkimai laikomi kie
kvieno mėnesio pirmų sekma
dienį, tuojau po sumos.

Lai nelieka mūsų kolonijo
je nei vieno vyro, kuris ne
priklausytų prie Šv. Juozapo 
draugijos. Lietuvytis

Zinutės

šiame parengime, jaunimo šo
kiuose. Lietuvytis I

Pargabens Skautams 

Jachtą

KAUNAS (E) — Rugpiū
čio mėnesio antroje puseje ke
li Kauno skautai išvyno į Pra
ncūzijų pargabenti ten nupir
ktų skautams naujų jachta, 
kuri turėjo būti laikoma Šve
ntosios uoste. Su naujaja ja
chta skautai dar rugsėjo 6 d. 
išplaukė per Atlantu į Šiau-, 
rėš jūrų, iš kur turėjo pasiek
ti Balti jų ir Šventųjų. Nuo 
to laiko nebebuvo gauta jokių 
žinių, tik spalių 6 d. “Laiko'’į 
redakcija gavo vieno įgulos 
nario Gedgaudo laiškų, kuria
me pranešama, kad jachta ir Į 
įgula tebeklaidžioja Lamanšo 
kanale ir yra labai sunkiose 
sųlygose, ir nebežino, kaip pa
siekti Lietuvų.

klausimų, kas yra tiesų, davė 
tokį atsakymų:

Sporto Žinios
Metinis C. Y. O. bokso tur- 

namentas prasidės šių savai
tę. Turnamentas prasidės lap
kričio 2 d. ir tęsis iki lapkri
čio 29.

Visas turnainentas suskirs
tytas sekcijomis. Pirmiausia 
pradeda South Side boksinin
kai lapkričio 2 ir 3, St. Sa-

bina gymnasiuin, 7800 South 
Racine avenue.

DON’T BE GREY
Dart tefcnte Cray te*. Orry bate 
Hhaa yoa leok old aad bal 
try tha kodam* U athod br Cote 
«h« Hite ... CLAIKOL. YoaTI

Btnt Mo blaaching raąoirad t* 
eeftaa tha balt vfcaa jroa «ee 
CLADtOL. TortU k>a tha rante 
«a yoor bate—baaattfol. oatnrah* 
lookinc oolor that dafiaa d atarti a^ 
See yevoatf aa yon «0aM te M

BAKING
POVVDERl

Sime Price Todių. 
as 45 "tears Aqo 
25 ounces254 

^r^S^įbkAction,

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

/

T

I PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS

IU angliško vertė
Kua. Ant. M Karališkų

Spalių 31 Diena
“Jei tu, o sūnau eini į gar

bę, kur tik tu esi tu turėsi 
garbę ir jų rasi. Ir ar tu žinai 
kodėl f Nes kiekvienoje vie
toje garbėje randasi Garbės 
Viešpats kurs garbę duoda”.

Žmogus yra mėgstąs grum 
tig gyvulys. — <7. Papim

URBA
ra

Gilia Myhntiama, 
Vestuvėms, Baukie- 
taau, Laidotuvama. 
ir Puošimams.

GĖLININKAS
<180 ARCHER AVENUE 
Phoae LAEayette 5800

A. "f“ A.
JONAS P. RASHINSKI 

gyv. 5014 S. tYinchester Ava
Tel. l’rosfMHt 4231

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 28 d., 3:15 vai. popiet. 
1930 ra., gimęs Kaltinėnų m., 
Tauragės apskr.

i’aliko dideliame nuliūdima -j 
moterį Juzę, po tėvais Janu- I 
liunaitę, dvi dukteris: Reginą 
ir Lorettą, sūnų Lawrence, j 
brolį ir brolienę Juozapą ir 
Marijoną Rashinskus, jų šei
myną, pusbrolį Juozapą Ra- 
šinską ir jo šeimyną lr daug 
kitų giminių.

Priklausė prie Žemaičių K. 
Kllubo ir Klovainlečlų Kl.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Ave. Laidotuvės įvyks seredoj, 
lapkričio 1 d., 11 vai. ryto iš 
kopi. į dv. Basi! parap. baž
nyčią, 55 ir S. Wolcott St., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazį- • 
miero kapines.

Visi a. a. Jono Kashinskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 

Brolis, Brolienė ir Ut. gkn,
Laid. Dir. S. P. Mažeiką 

tel. YARDS 1138-1139.

KAZIMIERA ROZELIENĖ
(po tėvais Nadvaraitė, gyv. po 
num. 10613 Kdbrooke Ave.)

Mirė spal. 29, 1939, 5:50 v. 
ryto, sulaukus 47 m. amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Panevėžio 
apskr.. Naujamiesčio vaisė. 
Gust ainių kaime.

Amerikoje išgyveno 27 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 »ūnus: Juozą Ir Bronislovą 
seserj Uršulę Nadvaras Pete.r- 
man ir jos vyrą, brolius: Stani
slovą. Joną ir Petrą Ir jų Sei
mas, tetą Klementiną Kliorie- 
nę. 4 pusbrolius ir jų Seimas ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 
paliko broli Povilą.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
Čiaus koplyčioje, 44 E. 108th 
St., Roseland. Laidotuvės }- 
vyks penktadieni, lapkričio 3 
d. IS koplyčios 8:30 vaL ryto 
bus atlydėta i Visų Šventųjų 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.

I
 Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, draugus-ges tr pažjs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę: Kūnai, Sesno, .his 
Vyras. Broliai, Teta, Pusbroliai 
ir visi Giminės.

a Laid. direktoriai Lacbavtiez 
T ir Kūnai, tei. Canal 2516.

JUOZAPAS VALAITIS
Mirė spal. 30, 1939. 2:30 vai. 

p. p , sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, šakių ap

skr.. Kaimelio par., Jakaičių k.
Amerikoje išgyveno 30 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Agotą, po tėvais Bace
vičiūtė, 2 sūnus; Juozapą lr 
Antaną, dukterj Antaniną, bro
li I’/aną, brolienę Pauliną, se
serį Prancišką Valaičiutę, pus
seserę Matildą Kazlauskas ir 
ir jos vyrą Leoną, 2 švogerius: 
Joną ir Antaną Bacevičius ir 
gimines. Lietuvoje paliko 2 
brolius: Kazimierą lr Simoną, 
ir 3 seseris: Marijoną, Oną ir
Albiną.

Kūnas pašarvotas 1850 Wa- 
bansia Avenue. tel. Armitage 
8372. Laidotuvės įvyks šešta
dieni, lapkričio 4 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
šv. Mykolo parap. bažnyčią 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas ) šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio Metą. Po pa
maldų bus nulydėtas ) Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs- 
tumus-as dalyvauti lakjotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Kūnai, 
Būklė, Broliai, Seserys, Pussc- 
sei<ė. švogrrlai *r Glaafctė*.

I-ald. direktoriai Lachavrlca 
lr Kūnai, tel. Canal 2516.

Ateinantį sekmadienį tuo
jau po Mišparų prasidės pa
rapijos metinis bazaras, prie 
kurio visu uolumu rengiasi 
ne tik parap. komitetas, bet 
ir visos parap. gyvuojančios 
katalikiškos draugijos. Jų iš
rinkti darbininkai vienokiu, ar 
kitokiu būdu darbuosis baza- 
re. Kviečiami visi parapijonai 
lankytis į bazarų ir išbandyti 
savo laimę. Bus visokių žaidi
mų.

Šv. Vardo draugijai vėl ei
na į didelį darbų — surengti 
metinį balių Wicker Park sve
tainėje. Sudarytas tam dar
bui komitetas jau turėjo vie
nų susirinkimų, išsirinko val
dybų ir pasiskirstė darbais. 
Be to, nutarta kviesti ir dau
giau mūsų kolonijos darbuo
tojų į komisijų. Balius įvyks 
sausio mėnesyje. Bus samdo
ma brangi orkestrą.

£iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiriiiiimHminiinwMiimiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuim»

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki 96000.00 pei 
Federal Savings and Loan Insoranca Oorp., po United Statei

Mokame Ui
Padėtas Pinigas 31%

5
I
a
=

Ofiso vaL: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Seitadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION .
JOHN PAKEL, Prea.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 |
iiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiiHiinMmiHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
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NARIAI CHICAGOS, OIOIROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A UI D III A M P C PATARNAVIMAS,
A m D U L A N b t dieną ir naktį

TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I R. n 1 MIESTO DALYSE

•AKT. nro. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Antbony B.
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

PhoM BIOS AVU. LaMcz ir Sanai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

LAIDOTUVIU •ji: a?TORIUS
1. Lialeiicias 4348 So. California Ąve. 

Phone LAFajette 35
s

Anų šeštadienį mūsų baž
nyčioje susituokė buvęs north- 
saidietis J. Pranaitis su Kai- 
riute, dukterim siuvėjų unijos 
lietuvių lokalo biznio agento. 
Kairiūtė - Pranaitienė yra bai 
busi universitetų.

) eVes

Night end Morning 1
DM akta) pTrargteg mo AuUa, , 
VMo ar Dulkl^'rartnfctte kelia te-

Sauąua KMIktauna Ir taaacaateina. 
VImm VaMtlnėM

J VVrite for Free Book
1 •"* «» Comtart Su CyW*' MURINĘ COMPANY

Draugijos Šv. Cecilijos ko
misija rengiasi prie metinio 
šokių vakaro, kuris įvyks ląp- 
krįčio ll d., Wicker Park sve
tainėje. Grieš didelė orkestrą. 
Lygiai šeštų valandų bus at
vaidinta juokinga komedija 
“Aš nenoriu Jurgio”. Visi 
northsaidiečiai dalyvaukite

John F. Eudeikis
HSIAU8IA IB DID1IAU8IA LAIDOJIMO JBTAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________ TeL LAFAYETTE 0727_________

Y YAT koplyčios visose 
A 4 Chicagos dalyse

leitadlenlo rytais 10.00 valandą, H WHIF atotlea (1080.) 

Sa Porlta Oaltlmlcra.

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

IS M. Ptillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

1.1. Zola 11646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

AM V. Petkus 4704 S. Western Ava. 
Tel. LAFajette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted SL 

Telefonas YARda 1419

Yra Pigūs lr Pelningi. Pabandykite. 
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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SUSIVIENIJIMO CHICAGO APSKRITIS Atgavimo Minėjime 
“DRAUGĄ” SVEIKINA SU £15.

Praeitą sekmadienį Įvyku
siam LRKSA Chicago apskri
ties susirinkime nutarta dien
raštis “Draugas”, jubiliejaus 
proga, pasveikinti su $15 au
ka.

Nors Susivienijimas tnri sa
vo organą, kuriame teljxv visi 
jį liečią reikalai, tačiau su
sirinkę kuopų atstovai vien
balsiai pripažino, kad dien
raštis “Draugas” begalo daug 
pasitarnauja Susivienijimo

kuopoms Chicagoje visuose jų 
reikaluose.

Gražus pavyzdis kitrtns mū
sų organizacijų Chicago aps
kritims bei visoms draugi
joms, kurios dažnai naudoja
si dienraščio skiltimis.

Visos katalikiškos draugi
jos turėtų pasveikinti savo 
bičiulį “Draugą” jo jubilie
jaus proga. Tada drąsiau bu3 
ir pas jį 'kreiptis savo reika
lais. Rap.

$1,500.00 Dovanu Kontestininkams telį Michael įjlynn yil 
sveikas, protingas ir naudin
gas mūsų tautiečiams”.

Lapkričio 19 d. pradedamas “Draugo” skaitytojų vaju*, 
kurio pabaigoj “Draugas” duoda $1,500 DOVANŲ vajaus 
kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktu skai- War<lo koiuitOmonas y-
tytcjų skaičių.

Pirmoji dovana ........... ,......................... $500.00
Antroji dovana ..................................... $400.00
Trečioji dovana ..................................... $300.00
Ketvirtoji dovana ................................. $200.00
Penktoji dovana........................................$100.00

Yra žinomas faktas, kad

ra vienatinis šio miesto ūžta 
rėjas ir stambus lietuviškos 
visuomenės reikalų rėmėjas. 
Iš Chicagos 50 komitemonų

kalingas toks a&nuo mūsų ko 
lonijoj ir, be abejonės, lietu 
viai pareikalaus, kad jis pa
siliktų komitemonų ir ant to
liau. Politicus

Šiuonū pranešu visoms Wn- 
rdų organizacijoms ir demo
kratų klūbams, kad Lietuvių

jis huvo vienas, kuris reika-Į ^•"okrnt., Lyga Cook Coun- 
lavo įtraukti į sgrnšjį lietuvį ’n’ky* susirinkimą spalių

Lapkr. 5 d. SS. Petro ir 
Pauliaus parapijoj, AVest Pull
mane, 7:30 v. v.

Lapkr. 8 d. Sv. Kryžiaus 
parapijoj, Town of Lake. Pra

Šį Vakarę Prof. K.
Pakštas Kalba 
Marquette Park

Šį vakarą (spalių 31 d.),
7:30 vai. Gimimo Panelės Šv. kalbos įvyks gražioje Davis 
parapijos salėj įvyksta bega
lo sharbios ir įdomios pra
kalbos Vilniaus klausimu. Lie
tuvos kariuomenė jau įėjo į 
Vilnių, taigi visiems susirin
kusiems bus ne tik įdomiai 
papasakojama, bet ir braiži
niais parodoma, kokias sritis 
Sov. Rusija grąžino Lietuvai, 
kokias sau pasiliko, dėl ko 
sau pasiliko ir ką už tai bol- 

vikai gavo. Marketparkie- 
ii, nei vienas nepraleiskite 

prakalbų.

la ir kur dar kalbės 
jrof. K. Pakštas

Kitose Chieago lietuvių ko
lonijose prof. K. Pakšto pra
kalbos įvyks šiomis dienomis:

Milijonai Su
randa šį Švel
nų Liuosuotoją 

Užtektinai
Stipriu

Kodėl kai kurie žmonės laikosi seno
viškos nuomonės, kad liuosuotojas 
turi būti neskanus — turi būti stip
rus lr turi suerzinti vidurius savo 
veikimu? Tai yra klaida!
Šiandien niekam nereikia save baus
ti nepakenčiamu, sarginančiu paleng- 
vintoju dėlto, kad Šiandien yra Ex- 
Lax — liuosuotojas. kuris turi gar
daus Šokolado skon|.
Ex-Lax yra užtektinai veiklus vy
rams—bet gi Švelnus moterims ir 
vaikams. Jis suteikia tikrai gera iš
valymą — bet veikia vidurius leng
vai. patogiai, be jokių skaudėjimų Ir 
nusilpimų.
Sekite pavyzdžiu milijonų žmonių vi
sur. Pasitikėkite Šiuo atsakingu Ex- 
J,ax — plačiausiai vartojamu liuo- 
suotoju visame pasaulyje. 10c. ir 25c. 
dėžutės visose vaistinėse.

Sąuare park salėj, prie 45 ir 
S. Paulina gatvių, 7:30 vai. 
bak.

Lapkr. 12 d. Aušros Vartų 
parapijos salėj, 6 vai. vakare.

Sekančią savaitę (diena bus 
vėliau pranešta) prakalbos į- 
vyks Nekalto Prasid. P. šv. 
parap. salėj, Brighton Park. 
Taip pat bus vėliau pranešta, 
kuriose dienose prakalbos į- 
vyks Indiana Harbor, Ind., 
Gary, Ind., AVaukegan, Keno
sha, Racine ir kitose Chicago 
apylinkės kolonijose. Jei ku
rios, čia neišvardintos kolo
nijos nori surengti prakalbas 
(prof. Pakštas Chicagoj bus 
tik iki 19 d. lapkr.), „tuojau 
prašomos pranešti Federaci
jos Chicago apskr. pirm. I. 
Sakalui, 2334 So. Oakley avė., 
Chicago, III,

Šį vakarą Marąuette Parko 
lietuviai mini Vilniaus kraš
to atgavimą. Šia’me svarbia
me įvykyje reikšmingą kalbą 
pasakys dr. Kazys Pakštas, 
Lietuvos Universiteto profe
sorius. Minėjimas Įvyks Gi
mimo Švč. Panelės par. sa
lėj, 6812 S. Waslitenaw avė., 
8 vai. vakare. Kviečiami at
vykti ir kitų kolonijij lietu
viai.

Susižiedavo
MAROUETTE PARK. — 

Spalių 26 d., Mykolo ir Joan- 
nos Alkimavičių name, 6940 
So. Rockwell St., įvyko susi- 
žiedavimo puota, kurios me
tu jij duktė Sofija susižieda
vo su briglitonparkiečiu Zig- 
montu Bistru.

Abiejų tėvai yra populiarūs 
savo kolonijos gyventojai.

Jaunuoliai yra gražiai iš
auklėti. Tad bus graži, inte
ligentiška, jaunosios kartos 
pora. Koresp

Konteate gali dalyvauti visi lietuviai.
Kontestininkų pirmasis susirinkimas įvyks “Draugo” 

se lapkričio 8 d. 8 vai. vakare.
Šiuo nuoširdiiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal. 

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla
tinimo vajaus kontestininkus.

Tie. kurie negalėsite dalyvauti šiame susirinkime, prašo
mi prisiųsti savo vardus ir adresus “Draugui”, kad galė
tumėm smulkiau pranešti apie kontesto sąlygas.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.
“Draugo” administratorius

ofi-
teisėją Joną T. Zūrį. Vien tik 
jo reikalavimu miesto majorai 
Edvvard J. Kelly paskyrė lie
tuvį Al. G. Kumskį Chicagos

31 d., 7:30 v. v., Lygos head- 
ąuarters salėje, 6812 S. \Vest- 
ern avė.

Kviečiame visus lygai pi Į
Parkų pietinės dalies užvaiz- '“!nnsani'ius skaitlingai atsi- 
da. Jo warde randasi mažiau I lnnkyli> 0 5’^'- klūl>ų <*“kn-

tyvius asmenis, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui 

Koresp. Stanley Gurskis

PArnoKiTfts PAMRon».io.nMV! 
OTSISAKYKIT JI PAKHIČIANČIV! 
Gaminama tik vienas tikras
Ex-l^ax! įsidėmėkite raides 
“E-X—L-A-X” ant dėžutės Ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite originalio Ex-Ia.x.

“It is boped — that assist- 
ance vvill be forthcoming from 
the United States. Otberwise, 
— tbe return of Vilna may 
become a National disaster”.

Toks yra išsireiškimas A- 
merikos spaudoje apie Lietu
vą. Tūkstančiai badauja. Rau
donojo Kryžiaus našta yra 
sunki. Amerikiečiai visur da
bar darbuojasi dėl Raudono
jo Kryžiaus, ir mes, lietuviai, 
prisidėkime prie humaniško 
darbo — pagalbos Lietuvai 
per Raudonąjį Kryžių. Pra
šome, kad visi draugijų val
dybų nariai, arba jų įgalioti
niai, veikėjai ir visi tautos 
reikalais interesuotieji lietu
viai atsilankytų į komisijos 
susirinkimą antradienį, spalių 
31 d., 8 valandą vakare, San
daros salėje, 814 W. 33rd St.

Lietuvai Gelbėti Fondo
Komisija

Metinės Sukaktuvės
DIEVO APVAIZDOS PA

RAP. — šiomis diesomis su
eina vieneri metai, kai me
chanikas Jobu Mi'kšis yra Pa- 
lace Garage, 724 — 26 W. 19 
St., valdytojas.

Mechanikas Mikšis yra sa
vo amato geras žinovas ir 
turįs virš 20 metų automobi
lių taisyme patyrimą, tai tuo 
būdu jis niekad nestokoja tos 
rūšies darbų.

Šalia to, Jonas yra sąmo
ningas lietuvis ir dosnus lie
tuvybės interesų rėmėjas.

Koresp.

^ltchinc.3, Cer/lturr 
r MsFiitVfte

_ _______ ,-irMiBiyljtk
For quick relief from itching of eezema. pimples, 
athlete’s foot. acabies. raahe* and other ex- 
temally caused skin troubles, uae world-famous. 
cooling. antiaeptic, liquid D D. D. Prescription. 
Greaaeleas. stainleas. Soothes irritation and 
quickly atopa intenae itch.ng. 35c trial bottle 
provea it, oryour money back. Aak your 
druggist today for D. D. D.1 Prescription.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

634-3 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6061

RADIO
DAINUOS NAUJOS 
GADYNĖS CHORAS, BUS 
ŠAUNI MUZIKA,
PATARIMAI, ŽINIOS,
ĮDOMYBĖS IR T.T.

Bėgyje savaitės radio klau
sytojai pasiilgsta Peoples ra
dio programos, nes jos pildo
mos asmenų, kurie patiekia 
daug gražių dainų, muzikos ir 
naudingi} patarimų apie svei
katą, iš “Moterų Grožio Žo
dyno” apie namų papuošimą 
ir prieinamus būdus, kaip ir 
kur galioną įsigyti namų reik
menis. Taigi ir šiandie, ant
radienį, 7 valandą vakare ra-1 Teisėjas Zūris pagyrė 13-to 
dio klausytojai galės pasi- Wardo Lietuvių nusistatymą

H. LUKAS IR P. YOCIUS 
DAINUOS “PASIUNTINIO” 
RADIO PROGRAMOJ

Šį vakarą, 7:45 vai. iš sto
ties WGES, 1360 kil., sekan
čiai Peoples rarcandų progra
mos, eis graži “Pasiuntinio” 
radio programa. Muzikalę da 
lį išpildys dain. Harriet Lu 
kas ir Povilas Yocius, Liet. 
Vyčių choro solistai. Taipgi 
bus žinių iš statistikos ir įvai
rių pranešimų. Prašoma visų 
pasiklausyti. SSS

Iš Politikos Laoko
džiaugti programa, kurias jau 
per 11 metų leidžia Peoples 
bendrovės krautuvė. Šios die
nos programoj dalyvaus Nau
jos Gadynės chorai. Taigi, ne
pamirškite užsistatyti savo ra 
dio minėtu laiku. Rap. XXX

NFW CITY FURNITURE 
MART Iš STOTIES WSBC 
1210 KIL.

Šį vakarą, kaip ir kitais 
antradieniais, užsistatyk 1 e 
savo radio ant stoties VVSBC, 
1210 kilocykles, ir pasikian- 
rykit New City Furniture 
Mart krautuvės programos. 
Per ištisą valandą turėsit pro
gos išklausyti šimtą nuošim
čių lietuviškos programos, 
kurią išpildys Ameriko-s lie
tuvių jaunimas. Visi artistai 
yra pasižymėję veikėjai.

Be geros programos, suži
nosite ir apie New City Fur
niture Mart baldų krautuvės 
negirdėtus bargenus.

Žinanti"-

Gavęs žinią, kad 13-to War- 
do lietuvių politiški vadai pa
darė sprendimą ateinantį pa
vasarį neremti kandidato ki
to,kaip tik dabartinį wardo 
komitemoną Michael J. Flvnn, 
teisėjas Jonas T. Zūris pasa
kė: “Lietuviai 13-tam warde 
yra tikrai patyrę politikos 
veikime ir jų nusistatymas 
remti vien tik lietuvių prie-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krlkgtynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

lietuvių balsuotojų, negu ke
turiose .kitose wardo.se, bet 
čia randasi daugiau lietuvių 
politikos darbininkų, negu ki- v* • • «
tose Chicagos miesto dalyse, j Gražiausia dovana gitn- 

Muws, lietuviams, labai re*- tadienio proga
Šiandie Julius Svetkauskas 

mini savo gimtadienį. Ta 
proga jo vaikai, Julius Ro
mualdas ir Gracija, užsakė 
jam visiems metalais “Drau
gą”

Ir ‘Draugas’ nuo savęs 
siunčia p. Svetkauskui gimta
dienio proga nuoširdžiausius 
linkėjimus.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Listen to and Advertise over

PAIANOEGH’S MOSUV RADIO
Folk Songt and Mane 
T ambaritza Orchestra

Ratam WW AE, Every Svaday 1 to I
E36 S. Clark St., Chieago — Har. 8004

H0W TO CLEANSE ANO SOOTHE

TIRED
STRAINED' EYES

• Don’t suffer from burn
ine, smarting eyes.
Murinę brings you 
Quick,emalinį relief.
Murine’s siz eztra in
gredients completely 
waah away eye irrita- 
tion-make your eyes feel
clean, fresh, alive 1 Ūse Murinę twicedaily. 
•Kye straindue toduat .driving, glare.cloae worlr, 
movies.reading.late hours. Murinę willnot cor- 
zect eye deflciencies. For treatment oforganiceye 
disordere, aee ■ compctent profeaeioual at once-

1Į/R//VL
7*SEVES
AT ALL DRUG STORFS

Standard M
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainų
TIK |1.00 PT.
4-5 Kvortos.

Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ

15C. PRINKSAS

MUTUAL LIQU0S COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

11.60

s 'iimiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimmmimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiig
1 TURTAS VIRS------------- £3,500,000.001
| ATSARGOS KAPITALAS - S250,000.001
s Dabar mokam 3y2% nž Pa_
5 lėtus pinigus. Duodam pa-
5 skolas ant namų 1 iki 20 m.

Įstandard
FEDERAL 
SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

8AVINO9 FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEVVICH, Pre*.
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

giiiimimiimiiiiHiiiiimiimiiiiimiiiiiiiHiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiinmiiiM

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IflMOKftJIMAIB

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” BINCE 1M4

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

THE BRIDGEPORT 

KNITTING MILLS

>. SELEMONAVICH 
8VETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAOO, ILL.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI TAVERNAS

Pardavimui pilnai įrengtas tavernas. 
Prie geros transportacijos Ir kasamo 
’subway’. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — liga. AtsiSaukite: 
1585 Clyboum Avė., tel MOHatrk 
3266.

PARDAVIMITI BARGENAI
16 fletų kampinis mūrinis namas: 
mėnesinė renda virfi 8500. Kaina 
tiktai $15,000.00. ši namą gali pirkti 
ir neturintis pinigų, nes gali gauti 
tiek paskolos, už kiek namas parsi
duoda.
Kitas 2 fletų gražus kampinis mū
rinis namas, po 5 ir 6 kambarius 
apfiildomas, mūrinis garadžius, arti 
Marąuette ParkSs, vertas $12,000., 
parsiduoda už $8,600.
2 fletų medinis po 5 Ir 5 kamba
rius, pirmas fletas apšildomas: ce
mentinis beismontas, 2 karų gara
džius, arti parkSs ir bt
na tiktai $3,000.
Per mane pirkdamt 
celverlų forklozerių 
taip nupirksite daug p 
site pelningų pirkinį. Teisingas pa
tarnavimas.

Chas. Urnich (Urnikas)
2500 W. 63rd St., 2 aukštas 

Room 4, Rytais.

PARDAVIMUI GROŽIO BALIONAS
Pardavimui grožio Balionas (Beauty 
Shop). Visi vėliausi Įrengimai. Gera 
vieta Pigi renda. Parduosiu už že
mų kalnų. AtsiSaukite po 6 valandos 
vakare: 0758 So. Elizabeth Street.

• bulvaro, kal-

pirksite iŠ Re-
-savininkų. Ir
pigiau ir turė-

RENDON KAMBARIAI
Rendon 2 pagyvenimai po 3 kam
barius. Gesas, elektra, maudynės. Šil
tas vanduo tr Šilima lr visi patogu
mai randasi. Su rakandais ar be 
rakandų. Renda $26.00 , mėnesį ir 
aukščiau. Kas nori gyventi gražioj 
vietoj prie parkų, atsiSauklte: 53C, 
So. lAtvndalc Av nue.
TURI BŪTI PARDUOTA SI MENESĮ 
Parsiduoda tavernas už nebrangių 
kainų. Įsteigta 6 metai; gerai einasi 
blSnis. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetalnSs. 6 gyvenimui kambariai 
viriuic. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 0550 So. State Street.

IflPARDAVIMO BARGENAI 
Už $6,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrini namų 7315 Princeton Avė. 
Už $8.000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namų Marąuette Road 
Salia VVestern Avenue.
Už $8,750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalow. Callfor- 
nla Avė., netoli 62nd Street.

LACET, 5741 LaSalIe Street 
Phone Englevvood 1080.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dviejų-aukStų, 4321 South 
Campheil Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukStų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. 2384 
So. Oakley Avė.. Chicago, Tllinots.

POCAHONTAS Mine Run U griausiu mainų;CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022

wardo.se

