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Belgija jau gavusi Vokietijos ultimatumą
NACIAI REIKALAUJA, 
KAD BELGIJA BŪTŲ 
GRIEŽTAI NEUTRALĖ

PARYŽIUS, lapkr. (i. (Theį 
Cbicagoi Daily News korės-' 

.pondenciją). — Karaliui Le-I 
opoldui pirmininkaujant bel
gų ministrų kabinetas svars
to, 'kas atsakyti į Vokietijos 
patiektų, Belgijai ultiniatu-

kFspondentui teko patirti, į 

kali Vokietijos ambasadorius( 
Belgijai Schwante šeštadierif 
atlankė belgų užs. reikalų mil 
nisfcrų ir jam įteikė Berlyno 
notų, kuriųja Belgijos reika
laujama pasisakyti, kad ji 
griežtai laikysis neutralumo, 
jei vokiečių karo vadovybė

išspręs per Olandijų smogti Į 
Šiaurės jūros pakrantes.

Vokietija nori žinoti, ko
kius Belgija turi santykius 
su Olandija, ar tikrai belgai 
laikytųsi nuošaliai vokiečių 
kariuomenei įsiveržus Olandi- 
jon.

Naciai įspėja Belgijų, kad 
to veržimosi atsitikime belgai 
neturėtų nė piršto pakelti 
Priešingai gi belgų žygis bū
tų skaitomas nedraugingu ir 
tada naciai nesiskaiytų su 
Belgijos neutralumu.

Tas Belgijai yra tikrasis 
galvosūkis.

Norvegija atmeta nacio reikalavima
BERGEN, Norvegija, lapkr. 

6. — Norvegijos vyriausybė 
šiandien formųlini atmetė Vo
kietijos reikalavimų, grųžinti 
naciams amerikoniškų preky
binį laivų City of Flint su vi
su jo turimu kroviniu. Norve
gija pareiškia, kad valdyda
mi tų laivų nacių jūrininkai 
peržengė Norvegijos neutralu 
mų be specialaus leidimo į- 
plaukę Haugesundo uostan. 
Tad Norvegija turėjo teisę jū 
rininkus internuoti ir laivų 
paduoti amerikiečiatms laivi
ninkams.

Spėjama, kad iš laivo City 
of Flint visos prekės čia bus 
iškrautos ir patsai laivas ga
lės sau plaukti namo į Ame
rika.

ŠIANDIEN ATVYKO CHICAGON
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SKIRTINGOS AMERIKOS ‘draugo’ radijo programa 
SENATORIŲ PAŽIŪROS

AVASHINGTON, lapkr. <5. — 
Du federaliniai senatoriai, E. 
C. Johnson, deni. iš Colo., ir 
Elmer Thomas, dem. iš Okla., 
per radijų kalbėjo klausimu: 
Ar Amerika turi kų nors vei
kti taikos reika'e. ?

Pasirodė, kad jiedu turi 
skirtingas pažiūras.

Šen. Johnson pažymėjo, kad 
neutralinės valstybės šiame 
kare turi ne vien viešuosius 
reikalus, liet teises, prievoles 
ir atsakomybę. .Jis sakė, kad 
Amerikos prievolė yra šian
dien dėtis su kitomis neutra- 
linėmis valstybėmis ir darbuo 
tis už karo nutraukimų, tai 
yra už taikų.

Šen. Thomas gi sakė, kad 
Amerika neturi kištis į karo 
reikalus ir tik rūpintis savo 
krašto reikalais. Kariaujan- 

I čios valstybės nereikalingos j 
i pašalinių patarimų. Jos išsi- 
• kariaus ir be pašalinio įsiki
šimo susitaikins.

Šiandien 7:30 vai. vakare per WGES (1360 kilo.) radijo 
stotį vėl pradedamos “Draugo” radijo programos, kurias 
girdėsite antradieniais 7:30 vai. vakare. ,

Pirmojoj programoj muzikalinę dalį užpildys komp. 
Pociaus vedamas antifonalis choras.

AUSTRALIJA TURI 
DIDELIUS IŠTEKLIUS
LONDONAS, (Elta). — In

formacijų ministerija skelbia 
apie Australijos išteklius, ku
rių kare reikia Didžiųjai Bri
tanijai ir per Didįjį karų bu
vo labai žymus Anglijos pa
jėgumo1 šaltinis ne tik savo 
puikia kariuomene, bet ir 
svarbiais tiekiniais, kurie vi
sų laikų buvo siunčiami į Di
džiųjų Britanijų.

Šiam karui Australijos jau
pažadėtoji medžiaga būsianti♦
nepalyginamai didesnė. Nuo 
1914 metų Australijos pajė
gumas išaugo visose srityse. 
Australijos pramonė, kuri y- 
ra jos gerovės svarbiausias

šaltinis, nuolat plėtėsi.
Per paskutinius 25 metus‘ 

jos vilnų ir maisto gaminių 
eksportas nepaprastai padi
dėjo. Dar didesnis buvo jos 
manufaktūros pramonės augi
mas, padaręs jų savarankiš
kesnę kitų kraštų atžvilgiu. 
Dabar Australijoje yra prade 
ta lėktuvų pramonė.

Taip pat reikia turėti gal
voje ir Australijos mineralų 
turtus.. Ten iškasama daug gy 
vybinės. reikšmės dalykų, kaip 
anglies, vario, aukso, geležies, 
švino, inagnezito, cinko ir ki-. 
tų. Visus tuos turtus Austra
lija visiškai pavedė britų im
perijos tikslams.

ŽYDAMS LENKIJOJ 
GRESIA BADAS

PARYŽIUS, lapkr. G. 
Apturimomis žiniomis, vokie
čių okupuotose Lenkijos teri
torijose žydų stovis yra toli 
blogesnis nei pačioj Vokieti
joj.

Tose teritorijose yra apie 
pusantro milijono žydų. Na
ciai jų stoviu ir likimu visiš
kai nesirūpina ir jiems gresia 
badas. Kas aršiausia, kad na
ciai konfiskuoja visas stam
besniąsias žydų savastis, ypač 
Lodziuje ir Varšuvoje ir žy
dai paliekami be jokių pragy-

VOKIETIJOS VYRIAUSY
BE BUS NUKELTA I 

VIENĄ

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 6. — Čia kalbama, -kad 
Hitleris nusprendęs vokiečių 
vyriausybę iš Berlyno nukel- 
dinti į Vienų, kur būsiu ma
žiau .pavojaus nuo priešų bom 
bonešių.

PAMALDOS UŽ A. A. 
KARDINOLĄ 

MUNDELEINĄ

Švč. Vardo 'katedroje, St. 
Mary of the Lake seininarij, 
je ir kitose kai kuriose baž
nyčiose vakar laikytos gedulo 
Mišios už įnirusį kardinolų 
Mundeleinų.

VILNIAUS KRAŠTO REI
KALAMS PASKOLA

KAUNAS. (E). — Spalio 
21 d. posėdyje seimas priėmė 
4,5 nuošimčių Vilniaus pasko
los įstatymų 50 milijonų litų 
sumai. Paskola bus sunaudo
ta išimtinai Vilniaus krašto 
atstatymo reikalams ir bus 
privaloma visiems/ valdinink
ams, pramonininkams, preky
bininkams ir mokantiems 
darbo pajamų mokesčius. Tik 
ūkininkams ši paskola nebus 
privaloma.

BOLŠEVIKAI IŠŽUDĖ VI

SUS RADVILUS

D. g. KUN. J. NAVICKAS, M.I.C., Amerikos Marijonų NEW YORK la^-Vr _
provincijolas, iš Thompson, Conn., šiandien rytų atvyko į, 4 .'i
Chicagų lankyti Marijonų vedamų įstaigų. - • T.aU. A,Z’"ia’.1 * .‘/“.T**

Į rijoj bolševikai išnaikino įs- 
Į žudydama visų tituluotų Rad
vilų šeimų — aštuonis narius.

Radvilai ten turėjo dvarus
— apie 70,(XX) akrų žemės.

Išžudyta: kunigaikštis Leo
nas Ladislavas Nichclnc Rad
vilas; jo žmona, buvusi baro- 
nesė Olga Simolin; jų du sū
nai 27 ir 18 metų amžiaus; 
Leono brolis kunig. Karolis,

VOKIEČIAI PLAČIAU 
UŽSIMOSIĄ JŪROSE

VOKIETIJOJ MAISTAS
NUOLAT BRANGĖJA
BERLYNAS, lapkr. 6. —

Čia ir kituose didesniuose Vo 
kietijos miestuose maisto1 pro
duktai nuolat brangėja taip, 
kad žmonės susirūpinę ateiti
mi. Kiek pigėlesni yra kopūs
tai ir bulvės, ne$ .šie produk
tai yra naminiai ir jų nestin-
ga. Ypač nepaprastai bran- BERLyNAg , kr „ _
gios įvairių rusių daržoves, . ,
, . ... . , ,. <V okietijos vvriausybe, atsi-kunas reikia importuoti įs „ , . . , » ,T , »„ . . . ,. žvelgusi i J. A. Valstybių gin-gretimų mažųjų valstvbių. I,, , .' . • • klų embargo atšaukimų nus-Nacių autoritetai visomis
priemonėmis dirba, kad mais
to produktų pardavėjai nepeli 
nininkautų. Nutverti pelninin-, 
kavime aštriai baudžiami. Ta
čiau tas nenuibaido norinčių pa

prendė plačiau užsimoti jūro
se prieš santarvę ir sutrukdy
ti jai ginklų ir karinių reik
menų gabenimų iš Amerikos. 

“Mūsų priešams leista A-
sidaryti daugiau pajamų iš menkoje įsigyti ginklus ir ka
pardavimų, žinoma, darbinin 
kų šeimų nuoskaudomis.

— Į Taip yra Vokietijoje tik mo linijas jūrose”, pareiškia 
karo pradžių. Nežinia ko bus j nacių autoritetai.
sulaukta karui prasitęsus.

VOKIEČIAI — TIK LAIKI
NI SVEČIAI

ro medžiagų, bet tas viskas 
turi pereiti per mūsų budėji-

Nacių sluoksniuose apgaili
ma, kad amerikoniškas lai
vas City of Flint nebuvo nu
skandintas. O juk buvo pro-

KAUNAS (E). — Žiniomis gos tai padaryti. Tuo'būdu to 
iš Lazdijų, iš anapus demar- laivo krovinys nebūtų tekęs 
kacijos linijos, t. y. iš tos Su
valkų dalies, kurių yra užėmę 
vokiečiai, atvykę žmonės paša 
koja, kad vokiečių karininkai 
pradėję gana mandagiai elg
tis su vietos gyventojais ir
pareiškiu, jog jie čia esu tik 

venimui fltiemonių. Pasituriu laikini svečiai, 
tieji žydai visados šelpdavo

Anglijai. Daliar gi, dėka Nor
vegijos žygiui, viskas teks bri 
tams.

Nuo šio laiko, anot nacių, 
kitaip bus elgiamasi. Visokia 
karinė kontraluinda bus pasių 
sta jūros dugnan, nepaisant 
kokios šalies laivais būtų ve-

VATIKANE PAMALDOS 
UŽ MIRUSIUS 

KARDINOLUS

VATIKANAS, lapkr. 6.
Šv. Petro bazilikoje šiandien! j0 žmona, duktė ir žentas, 
laikytos iškilmingos gedulo1 Anksčiau buvo nužudytas 
Mišios už visus šiemet mirų.-, Janusas Radvilas, pri'klnusųs 
sius kardinolas, taigi ir už a.1 kitai Radvilų šakai, 
a. kardinolų Mundeleinų. ------ ----------------

Keliolika kardinolų dalyva
vo pamaldose.

AUKOS VILNIAUS 

LIETUVIAMS

ALYTUS. (E). — Alytaus 
žemės ūkio draugija kartu su 
savo nariais suaukojo savo 
broliams Vilniaus krašte pa-

KAUNO SU VILNIUM 
SUSISIEKIMAS

KAUNAS (E). — Tarp 
Kauno1 ir Vilniaus numatyta 
greičiausiu laiku leisti kur
suoti greitųsias automotricas 
(motorinius traukinius), ku
rioj kelionę tarp abiejų Lietu 
vos sostinių atliks per nepil-

remti vienų vagonų (300 cent- nas pusantros valandos. Iš 
nerių) grūdų ir tarnautojai Kauno1 į Vilnių yra apie 110 
sudėjo G44 litus pinigais. kilometrų.

JUS NUGALĖSIME — 
BRITAI SAKO NACIAMSJ
HELSINKIS, lapkr. G. — 

Iš Anglijos radijo stočių per 
du paskutinius vakarus vokiš
kai transliuota naciams: Da
bar tai jūs gausite, nes Ame
rika panaikino ginklų embar
go. Dabar mes jus nugalėsi
me.

Britai pasisako, kad jie tu
rį pakankamai pinigų ir ga
lėsiu geriau įsiginkluoti.

SIS KARAS VEDAMAS 
DEL CIVILIZACIJOS

VYRŲ IR MOTERŲ CEN
ZAS VENGRIJOJE

BUDAPEŠTAS, lapkr. G. 
— Vengrijos vyriausybė vals
tybės saugumo sumetimais nu 
sprendė įvykdyti cenzų — su
rašyti visus vyrus nuo 12 iki 
70 m. ir visas moteris nuo IG 
iki 50 m. amžiaus.

saviškius vargšus. Bet dabar, 
dėka, nacių nežmoniškumui, pa 
siturintieji išnyksta ir visiems 
žydams gresia pavojus.

Kai kuriose srityse katali
kų kunigų pastangomis žydai

PARCELIUOS ŽEMES 
ŪKIUS

KAUNAS (E). — Numato 
ma Lietuvoje likviduoti ir iš
parceliuoti savanoriams ir 
mažažemiams valdžios iki šiol

žarna.
Nacių spauda kaltina prez 

Ro.oseveltų, kad jo pastango
mis karas Europoje pratęsia
mas. Bet Vokietija viliasi lai
mėti, pareiškia laikraščiai.

PARYŽIUS, lapkr. 6. — ra politikas, bef karys, ir ne
Prieš išvyksiant karo frontan pareiga sakyti prakalbas. 

, Amerikos korespondentų gru-'jjg pažymėjo, kad šis ka
ras yra vedamas dėl civiliza
cijos ir gyvenimo saugumo.

pę priėmė vyriausias santar
vės karo pajėgų vadas pran
cūzų gien. Maurice Gustave 
Gamelin. Pasaulino karo lai
kais gen. Gamelinas turėjo

Prašė korespondentų kad jie 
nuvykę karo frontan nesivar-

NEUTRALINIŲ VALSTY
BIŲ SUSIRINKIMAS

HAGA, lapkr. 6. — Neutra 
linių valstybių juridiniai spe
cialistai čia turi suvažiavimų. 
/Vtstovaujamos Švedija, Nor
vegija, Suomija, Danija, Beb 
gija ir Olandija.

SUSTABDYTI PARDAVI

MAI PIRKIMAI
KLAIPĖDA. (E). — Po 

Klaipėdos prijungimo prie Vo
kietijos daugelis lietuviškų į- 
nionių buvo sutarę su vietos 
vokiečių firmomis arba pavie
niais asmenimis savo nuosa
vybes jiems parduoti, bet pra
dėjus iš Pabaltijo iškraustyti 
į Vokietijų vo'kiečius, tie pir
kimai sustabdyti, kol paaiš
kės bendroji būklė.

MASKVA, lapkr. G. — So
vietų suomių pasitarimai lai
kinai nutraukti dėl bolševikų 
revoliucijos sukakties minėji
mo.

šelpiami. Bet ne visur tas ga- laikytus pavyzdinguosius
Įima.

Naciai daug žydų yra uždą 
rę į koncentracijos stovyklas.

GARSINK1TES “ DRAUGE »

kius ir tų privačių savininkų, 
kurie tuos ūkius nepavyzdin- 
gai vedė, paliekant savinin
kams įstatymu numatytų nor
mų.

LIETUVOS BANKO 
SKYRIUS VILNIUJE

KAUNAS, (E). Lietuvos 
Bankas tuojau po kariuome
nės įžygiavimo steigs Vilniu
je banko skyrių.

svarbų vaidmenį prancūzų ka j žytų, kad apie viskų pasitei- 
rinomenėje, kai gen. Joffre! riautų, bet su sųlyga, kad kas 
pastangomis vokiečių žygįavi-1 bus matyta, arba girdėta, ne- 
mas ties Varne buvo atblokš- būtų perduota naciams, kad
tas.

Gen. Gamelinas korespon
dentams pareiškė, kad jis nė-

apie tai vokiečiai nepatirtų. 
Tas yra korespondentų n( 
vien pareiga, bet prievolė.

MUSSOLINI TARĖSI SU 
ITALŲ VADAIS

ROMA, lapkr. 6. — Italijos 
premjeras Mussolini turėjo 
eilę pasitarimų su kariuome
nės vadais naujosios karinės 
santvarkos reikale.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De- 

besuotumas ir šilčiau.
Saulė teka 6:30, leidžiasi 

4:37.
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Malonu konstatuoti faktą, kad mūsą tar
pe yra patriotų, kurie supranta didįjį reika-

A”“UOTr^™U)E NAUJAS 
GYVENIMAS

KAUNAS (E) —Spalių 13 kokioms bus rastos tinkamos
la ir deda Tėvynės aukuran savo sunkiai ■ * •« ■ - „ , , ...“,. . . . y .. . _ , d. rytų is Kauno jau išvyko patalpos, luo tarpu, pagai11 nnnliio Oinmir. n.O'V* iro/lA w X ’ X O

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražinu, 
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiaina tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko suu teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
dencjus sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikruštin nededamoa

uždirbtus centus. Šiomis dienomis per Fede 
racijų yra gautos aukos Vilniaus krašto bied- 
nuomenės šelpimui ir senosics sostinės at
statymui iš šių kolonijų:

Sv. Jurgio par., Brcoklyn, N. Y. .. $50.00.
Sv. Antano par., Fed. 12 sk., Cicero 43.21.

Švč. Panelės Gimimo par., Chicago . 30.00.
Martynas Pond, Flushing, N. Y. .. 1.00.
Ligšiol per Federacijų (paskelbtojo vajaus 

metu) vilniečių šelpimui, įskaitant ir Fede
racijos tūkstantinę, įėjo $1,388.93. Laukiama 
daugiau. Visose parapijose turėtų būti pa
rinkta aukų šiam šventam tautos reikami. 
Nedels kime. Skubėkime su gausia auka, su 
pagalba Vilniaus kraštui ir tuo pačiu Lie
tuvai!

LEONARDAS SIMUTIS, 
Federacijos sekretorius,

2334 So. Oakley avenue,
' Chicago, Illinois.

Ir vėl sulaukėme laikų, kuomet mūsų tau
ta turi sumobilizuoti visas savo jėgas, &aci i 

pakelti ant jos užginusių naštų, kai atsilan
kyti nuo pavojų, Kurie atsistojo prieš jų vi
su savo baisumu.

Nėra abejonės, kad Vilniaus krašto atga
vimas sąmoningiems lietuviams suteikė ma
lonaus dsiaugsmo. Visi sunkumai, kurie ten
ka pakelti perėmus tų kraštą, priimami ne
siskundžiant ir pasitikint, kad ilgainiui jie 
bus nugalėti.

Didžioji ir sunkiai pakeliama našta — tai 
dešimtys tūkstančių į Vilnių subėgusių karo 
tremtinių.- lenkių, žydų, guaų ir kitų. Jie į 
Lietuvos senąją sostinę susigrūdo nieko su 
savim neatsinesdami. jiems reikia parūpin
ti pastogę, juos aprengti ir maitinti. Krikš
čioniškoji artimo meile įsako ne tik saviš
kius, bet kad ir savo priešus reikale sušelpti. 
Pagaliau, jei to nedarysi, gali neigiamai at- 
slaepti į atgautojo krašto ir net į visos val
stybes gyvenimų.

Čia išreikštai minčiai pavaizduoti jau tu
rime gyvų pavyzdžių.

Jau keliais atvejais skaitėme spaudoj iš 
Vilniaus atėjusias žinias apie riaušes, apie 
maisto krautuvių užpuolimus, apie kivirčius 
tarp atskirų tautinių grupių. Taip pat su 
dideliu susirūpinimu skaitėme laikraščiuose 
pranešimų, kad svetimos valstybes tankai 
Vilniaus gatvėmis demonstravo.

Lietuvos valsty cė, taip oar neseniai ne- 
tekuni Klaipėdos krašto ir savo vieninteuo 
uosto ir iš tcs priežasties, panešusi milžiniš
kus ekonominius nuostolius, siekiančius iki 
kenų dešimtų milijonų litų, turi sukaupti 
visas savo jėgas, sukrapštyti visas taupme
nas, kad atstatyti sunaikintų Vilniaus kraš
tų ir, žinoma, pirmiausia, kad sušelpti šim
tus tūkstančių vargstančių gyventojų. Šiam 
tikslui Lietuvos, Vyriausybė išleido 59,000,000 
litų paskolų — Vilniaus Paskolą. Lietuvos 
gyventojai paskutinius savo centus krapš
tys iš savo kišenių, kad tų reikalingų pini
gų sumų sukelti.

Pastaruoju laiku susisiekimas su Lietuva 
yra gerekai sutrukdytas. Mažai tegauname 
laiškų, laikraščiai irgi retai mus tepasiekia. 
Bet ir be to mes galime žinoti, kad šiuo kri
tišku savo gyvenimo momentu ji šaukiasi 
visų savo dukrų ir sūnų pagalbos, šaukiasi 
ji ir į mus, šio krašto lietuvius.

Berods, ir sakyti nereikia, kad būtume be
širdžiai ir neverti lietuvio vardo, jei šiuo 
mementu į savo tautos balsų neatsilieptume, 
jei galėdami nestotume ir darbu ir auka į 
talkų senajai Tėvynei.

Neužmirškime, kad jei dabar nesubursi- 
me savo jėgų ir centų į krūvų didžiajai tau
tos naštai pakelti, didžiosioms ir begalo kom
plikuotoms problemoms išrišti, Lietuvos ne
priklausomybei susidarys didelių pavojų. 
LIETUVIŲ TAUTOS PRIEŠAI TIK TO IR 
LAUKIA, KAD MES NEBESIRŪPINTUME 
LIETUVOS REIKALAIS, KAD Į VISKĄ 
TIK RANKA PAMOTUME, KAD SUABE
JOTUME APIE LIETUVOS VALSTYBES 
ATEITĮ.

JEI KADA NEBUVO VALIA APSILEIS- 
TI TAUTINĖSE PAREIGOSE IR TIESIOG 
NUODĖMĖ UŽSIKRĖSTI BEVILTIŠKUMO 
DVASIA, TAI DABAR, KUOMET REIKA
LINGOS MŪSŲ VISŲ JĖGOS, DARBAI 
AUKOS IR KUOMET REIKALINGA IR 
PRIEŠAMS IR VISAM PASAULIUI PA
RODYTI MŪSŲ VIENINGUMAS. MŪSŲ

Komunistai Užsirūstino

į Vilnių kariuomenės, vidaus Ministerių Tarybos priimtų 
reikalų ministerijos ir kitų administracinės santvarkos į- 
valdžios įstaigų atstovai su- statymo projektų, Vilniuje 
sitarti su Sovietų kariuome- bus Vyriausybės įgaliotinis, 
nės ir administracijos parei- — Pirmųjų vyriausybės darbų 
gūnals dėl Vilniaus miesto eilėje numatyta žemės refor- 
ir srities perėmimo. ma Vilniaus krašte. — Kau-

Vilniaus pereini,n« proga į 110 Iuiesto “vivaldybė skubiai 
Lietuvę privažiavo eile žymių 8var8,° PMemones, kaip atei- 
užsienių žurnalistų, jų tarpe “ i ‘“Salb» V,lniau8 luiestul- 
“New York Times” korės- kurs lenkl» vaklJ'"'° la’- 
p.ndenus lietuvis klaipėdiš- kotarW s",arR,al nu“kl' 
kis Otto Tolišius, didelių a-
gentfurų korespondentai De- 
metre^ Stevens, “Paris Soir” 
korespondentas* Michel Ginc- 
burg ir kelių didžiųjų vokie
čių laikraščių atstovai, kurie 

: visi vyksta į Vilnių, dalyvau- 
j ti miesto ir krašto perėmimo 
apeigose.

1 ręs ir apleistas.

Numatoma, kad į Vilnių busPraėjusį sekmadienį Amerikos komunistų 
vadas Earl Browder Bostone pasakė kalbų perkeltas buvęs Klaipėdoje, 
22 metų Sovietų įsteigimo sukaktuvėse. dabar Šiauliuose prekybos in-

Iš tos jo kalbos aišku, kad šio krašto ko-' titutas ir buvęs Klaipėdoje 
munistai pradeda nervintis ir pykti. Į dabar Panevėžyje pedagogijos

Ir ne be reikalo.
Prezidentas Rooseveltas užsistojo už Suo

miją, kurių Sovietų Rusijos diktatorius Sta
linas siekia sutriuškinti.

Jungtinės Valstybės nuėmė ginklų embar
go ir pakeitė neutralumo įstatymų ir tuo 
būdu kad ir netiesioginiai paremia Europos 
demokratines valstybes kovojančias jprieš hit- 
relizmų ir jam talkininkaujantį komunizmų.

Stalino susibičiuliavimas su Hitleriu išar
dė komunistų bendrus frontus kovai prieš 
Hitlerį ir už taikų.

Pagaliau, negalėjo komunistams patekti ir 
tas, kad Dėdė Šamas ėmė ir sučiupo jų va
dų Browderį bešmugeliaujant su pasportais 
ir patraukė už tai teismo atsakomybėn.

Tų visų turėdamas galvoj, Browderis pa-

Į institutas, greičiausia keli Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
fakultetai — humanitarinių, 
teologijos ir teisių, dalis Val
stybės Teatro. Iš laikraščių

Aukos suvargusienis vilnie
čiams šelpti gausiai plaukia 
iš visos Lietuvos. Aukoja mie
stiečiai ir 'kaimiečiai, nuo tur
tingųjų iki pačių neturtingiau
sių. Įsteigtas Vyr. Vilniaus 
Kraštui Remti Komitetas įsi
kūrė buvusiose Vilniaus Va
davimo Sąjungos patalpose 
Duonelaičio g. 9a., Kaune, 
kur galima kreiptis dėl aukų 
ir informacijų. Komitetas for
maliai įregistruojamas Vidaus 
Reikalų Ministerijoje ir bus 
visiškoj jos kontrolėje. Visos 
Komiteto darbo apyskaitos 
bus patikrintos. Atskirose 
Lietuvos vietose steigiami vie- 
tihiai komitetai. Komitetas
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Vice prezidentas John Garner pasirašo kongreso pravestą 
neutralumo aktą. (Adme telephoto)

kalbama, kad kelsis ‘ ‘ Lietu- į kviečia visuoimenę aukoti pi- 
vos Aidas”, kurs yra Vilnių-į nigais, maisto produktais ir 

tokiais daiktais, kuriuos bū
tų galima parduoti ir už gau
namus pinigus pirkti maisto,

je pradėjęs eiti dar 1918 me
tais.

Kokios valdžios įstaigos
kelsis, dar priklausys nuo to, drabužių ir kt.

KARO PABŪKLAI IŠ KLAIPĖDOS 
IŠVEŽAMI VOKIETIJON

KLAIPĖDA-(E) — Klaipė- 
sekė Molotovų ir už visas ligšioil gautas iš dos radio stotis, kuri iki šiol
Dėdės Šamo malones, parodė Prezidentui 
Rooseveltui špygų.

Browderio kalba pasmerkė Roosevelto Nau
josios Dalybos <New Deal) programų, kurių 
ligšiol girdavo ir remdavo. Spiauna ir į “ben
drąjį frontų1’, kuris buvo organizuojamas 
Maskvai liepiant ir kuris, Stalinui pasibu
čiavus su Hitleriu, nuėjo “ant šuns uodegos”.

Tad, anot Browderio, komunistai turi grįž- urš u vos radio stoties, kurią 
ti prie savo “senosios” taktikos smarkiai įsirengė vokiečiai užimdami 
vykdyti šiame krašte socializmų, versti “bur
žujiškų'-’ ir “kapitalistiškų” tvarkų ir steig
ti sovietus.

Bet, reikia manyti, Jungtinės Valstybės 
Browdario įspėjimų nepabūgs. Pavojingiau 
buvo, kai komunistai piršdaves su savo tal
ka šio krašto demokratų partijai ir bendrus 
frontus organizuodavo. Tai* kenkdavo demo
kratų partijai ir nemažai nesusipratusių dar
bininkų suviliodavo. Su atviru priešu visuo
met yra lengviau kovoti.

ntės artilerijos pabūklai ir 
išvežti į Vokietiją. Kaikur e- 
są net išardytos betoninės pla
tformos patrankoms įtvirtin-

tik pertranslltiDdaVo tik Ka
raliaučiaus i;adio programą 
vokiškai, pradėjo duoti pra- Į ti. — Klaipėdoje pradėta pa
nešimus ir lietuviškai. Prane- pildoma vyrų mobilizacija. Į
šėjas, sprendžiant iš balso, y- 
ra tas pats, kurs rugsėjo mė
nesį pranešinėjo lietuviškai iš

Varšuvą. — Atvykstą iš Klai
pėdos į Kauną pasakoja, kad 
vokiečių tvirtovės komendan
to įsakymu nuimti visi pakra-

vokiečių kariuomenę imami 
visi vyrai gimę nuo 1896 iki 
1903 metų imtinai ir siunčia
mi į vakarus. Tokiu būdu 
Klaipėdos krašte būsią paim
ti kariuomenėn visi suaugę 
vyrai. Paimami ir tie iš Lie
tuvos slapta atvykusieji, ku 
rie negali įrodyti pilietybės.

Gerai Atsake
Km. J. Kidykas, jėzuitas, labai gražiai 

patarnavo savo tautai, parašydamas įtakin
gam Amerikos katalikų savaitraščiui “Ame
rika” lietuvių pažiūras į lietuvių lenkų san
tykius (žr. spalių 28 d. laidą). Spalių 7 d. 
minėto laikraščio laidoje kažkoks Herlivj 
bandė įrodinėti, kad lietuviai visada norėję 
artimai su lenkais vienybėje gyventi, bet 
tik lietuvių “klikos” tam Įniešinęsi, nepri
tarusi ir Maskva su Berlynu.

Kun. Kidykas savo laiške labai išsamiai 
išdėto lietuvių lenkų sautykių istorinę rai
dą, primindamas Vilniaus užgrobimų, per
nykštį lenkų ultimatumą ir užbaigiu pareiš
kimu. kad Lietuva nesiekia jokios globos, 
nežiūrint ur ji būtų raudonu, ruda ar lenkų 
balta.

“Būtų labai naudinga, jei lietuviai ameri
kiečiai, sugebą angliškai rašyti, dažnai pa
rašytų amerikiečių spaudai straipsnius ar at-

Dešimtmečio Planas 
Bus Pakeista^

KAUNAS (E) — Susisie
kimo ministerija neseniai bu
vo paruošusi geležinkelių, ple
ntų, tiltų ir kitokių kelių sta
tybos dešimtmečio planą. Ta
čiau plane nebuvo numatytas

Vilniaus Lietuviams 
šelpti

•
KAUNAS (F') — Kaip vi 

sa Lietuvos visuomenė su mei
le aukoja savo nelengvo už
darbio dalį Vilniaus vargams 
palengvinti, dar pora pavyz
džių: Kauno gatvėse laikraš

Lietūkis Pasiruošęs 
Vilniuje Steigti 
Sandelius

KAUNAS (E) — Lietūkis 
yra paruošęs planą Vilniuje 
greičiausiai steigti save san
dėlius, iš kuriu bus am-ūpi- 
nami vartojimo prekėmis mie 
sto ir krašto kooperatyvai. 
“Maisto” b-vė taip pat žada 
Vilniuj tuojau įsteigti apie 
13 krautuvių, iš kurių būtų 
aprūpinami įvairūs miesto ra
jonai mėsos produktais. Be 
to prie geležinkelių stočių ir 
kitose patogesnėse susisieki
mui vietose steigs gyvulių su
pirkimo punktus, kuriuose vi 
lniečiai ūkininkai galės par 
duoti savo gyvulių prieauglį
tvirtomis kainomis. Be to ti-•
narna, kad ir privačios stam
biosios firmos rengiasi Vil
niuj atidaryti savo skyrius. 
Bendrai, verslininkai ir biz
nieriai Vilniaus prisijungimo 
proga turi pasiruošę įvairių 
planų. Numačius eilei valdi
ninkų ir tarnautojų išsikelti 
tarnybos reikalais į Vilnių 
pradeda ir Kaune atpigti bu
tai. Spėjama, kad neužilgo 
Kaune butų nuomos mokes
tis atpigs 20 nuoš. — Lietu
voj plačiai pradedami ruošti 
vilnietiški vakarai su Vilniau,8 
tt’momis ir Vilniui skiriami 
tų vakarų pelnu.

susisiėkimas su Vilnium, tad čius pardavinėju vaikai susi- 
atgavus Vilnių ir Vilniaus rinkę suaukojo kiekvienas po 
kraštą, teks visą planą gero
kai papildyti, ir pakeisti. .Jau 
numatoma statyti naują gele
žinkelį tarp Zarasų ir Tunno- 
nto; toliau keliamas reikalas 
Uteną pro Saldutiškį sujung
ti su Vilnium, taim reikalui

3 litus Vilniaus neturtingie
siems šelpti, nors jie ir pa
tys iš savo už parduotus laik
raščius surinktų centų turi 
išlai'kyti dažniausiai visą sa
vo šeimą — tėvus ir mažes
niuosius. Kaune statomos mo-

atnaujinant išardytą siaurąjį kyklos Ugniagesių gatvėje da- 
geležinkelį nuo Kiauneliškiu rbininkai surinko savo tarpe 
stoties iki Švenčionėlių. Bei 54 litus Vilniaus reikalams ii 
to svarbiausia ilgai netrukus sykiu priėmė rezoJueiją, kvie- 
atstatyti Alytaus Varėnos ge-l sdami ir kitus, ypač tuos, kn 

ležinkelį ir pastatyti tiltus per rie dauginu uždirba, sušelpti
Nemuną ir Merkį. Iš plentų vargstančius brolius ir pas-
pirmoje eilėje bus baigtas) merkdami visus tuos, kurie 
Kauno Vilniaus kelią, kurs) šiuo sunkiu mūsų tautai nie-
siūloma tiesti nebe per Vievį, 
bet nuo Žiežmarių į Trakus, iš 
kur į Vilnių eina senas plen
tas. Ukmergės ir Širvintų ke
lias bus paverstus plentu, o

tu knisa valstybės pamatus, 
o ypač trockistus, kurie la
binusiai darbi niūkus išnaudo. 
ju ir kartu dedasi jų globė
jais.

Lietuvoj Pabrango
Maisto Produktai

KAUNAS (E) — Atsižvel
giant į tai, kad paskutiniu 
laiku pabrango kai kurie rei 
kalingiausieji maisto produk 
tai, Vidaus Reikalų ministe 
rija susirūpino, kad tas jai 
brangimus neatsilieptų į gau
nančių 'mažesnius atlyginimus 
darbininkų būklę, todėl, kol' 
bus sutvarkytas bendras mai-1 
tinimo klausimas, nusistatyta’ 
pakelti atlyginimą 15, 10 ii 
3 nuošimčiais visiems pramo 
nės darbininkams, kurie gau
na mažesnes kaip 7 litų imti 
nai dienos atlyginimo normas.1,

Lietuvai Pasirašius 
Prekybos Sutartį Su 
Sovietų Rusija

KAUNAS (E) — Grįžęs iš 
Maskvos, kur buvo pasirašy
ta naujoji Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos prekybos sutar
tis 1939-1940 'metams, užsie
nių reik. min. ekonominio de
partamento direktorius ,J. No- 
rkaitis spaudai pareiškė, kad 
ligi šiol sudarytomis sutarti
mis yra pavykę kraštą aprū
pinti bent metams būtiniau
sio vartojimo prekėmis, kaip 
druska, žibalu, gazolinu, ben
zinu, cukrumi, tabaku, angli
mis, trąšoniis, žemės ūkio ma
šinomis ir kt. Su eksportu li
gi šiol neturima ypatingų su
nkumų ir tikimasi jų neturėti 
ir ateityje. Atgavus Vilniaus 
kraštą, manoma, kad jo pra
monė, kaip faneros, kartono, 
stiklo prisidės prie bendro 
Lietuvos ūkio pagyvėjimo. į 
kitos pusės, tai yra karo nu
alintas kraštas, kurio atkuti
mui bus reikalinga nemaža 
gėrybių, kurias normaliu lai
ku būtų galima eksportuoti į 
užsienius. Darant paskutines 
sutartis, turėta galvoje ir 
Vilniaus reikalai, tad atatin
kami produktų kiekiai jau y- 
ra Vilniaus reikalams rezer
vuoti. Naujoji prekybos sutar
tis su SSSR, kaip pareiškė, 
dir. Norkaitis, pagyvins lig-l 
šiolinius Lietuvos su ta vak 
stybe turėtus prekybinius- sai
tus ir žymia dalimi prisidės 
prie mūsų aprūpinimo reika
lingomis įvežamosiomis prekė
mis, iš antros pusės praplės 
rinkų mūsų žemės ūkio gami
niams. Bendra prekių apyva
rta su SSSR padidės 30 nuo
šimčių.

virus laiškus, gindami Lietuvos ir lietuvių Širvintai bus sujungti plentu 
teises ir, apskritai, tiesą” — pastebėjo “A-;su Giedraičiais. Taip pat ke-l jungti plentu su keliuis, ve-

merika”. bailias sumanymas Malėtus su-dančiais į Vilnių.

Universitete Šiemet
1,200 Naujų Studente)

KAUNAS (K) — Šiemet i 
V. D. universitetą priimta a 
pie 1200 nuujų studentų ii 
klausytojų.

Lietuvos Verslininkų 
Sąjunga Keliasi 
Vilniun

KAUNAS (E) — Pagal Lie 
tuvos veislininkų įstatus, Lie
tuvos verslininkų sąjungos bu
veinė yra Lietuvos sostinė, 
tad atgavus Vilnių, manoma, 
kad Lietuvos Verslininkų Są
junga netrukus persikels j 
Vilnių, kur persikels ir vers
lininkų organas “Verslas”.V '*
“Verslo” vyr. redaktorium 
paskirtas iš Amerikos grįžęs 
Akinas Briedis.

t-’ • /
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Del Vilniaus Krašto lietinybės
STATISTIKOS KOREKTŪROS

Daugely kraštų šiais lai- diškės, Beniakainių, Dieveniš- 
kai> oficialioji tautybių sta- kio, Eišiškių, Kočios, Rotlū- 
tistika via labai šališku ir ja nės, Druskininkų apylinkės, 
pasitikėti nevisada galima. A-j šiose apylinkėse lietuvių ko
litai lenkų statistikos duome- va su lenkais buvo daug sun- 
niniis buv. Lenkijos teritori-j kesnė. bet vis dėlto lietuviui 
joje tebuvę ukrainiečių apie įstengė stipriai laikytis.
4 mil., gudų apie 1 mil., o lie-Į Grynai lietuviškos yra ir 

Seinų, Punsko, Vvžainio ir iš 
dalies Suvalkų sritys.

Įsižiūrėjus j žemėlapį ma
tome, kad pirmos dvi sritys 
iš šiaurės, va'karų ir pietų up- 
riečia Vilnių ir artimąją Vil
niaus apylinkę, o trečioji a- 
pima didelę dalį kylio, kuris 
pasiliko Vokietijos žinioje pa-

tančius įrodMnnj","kūrino S>1 paskutinį vokiečių Sovietų 
' susitarimų. .Tau tas vienas že

mėlapio vaizdas įtikina, kad
ir pats Vilnius su apylinke 
etnografiškai turi būti lietu
viškas.

tuvių net nepilnas 100,000. 
l'uo tarpu labiau patikimi sta- 
tistikos duomenys rodo ukrai
niečių ir gudų buvus kone dvi
gubai, o lietuvių kone trigu
bai daugiau.

Paskutinių kelių dešimčių 
metų Vilniaus krašto istorija 

uns vra davusi šimtus ir

budiu to krašto lietuviai bū
davo nusavinami lenkų ir ki
tu slavų naudai. Iš viso mums 
perdaug gerai žinomos prie
žastys ir aplinkybės, kurio
se lietuvių skaičius beveik li
gi pat paskutinių laikų tirpo.

Lietuvių sulenkėjimas ir iš
dubęs sugudėjimas laimei te
buvo ir tebėra paviršutiniškas 
reiškinys, telietęs paprastai 
vien kalbą, bet ne kitus etno
grafinius elementus ir ne są-

Reikia sutikti, kad kiekvie
nam pirmą kartą atvykusiam 
į Vilnių iš girdimų gatvėse 
kalbų turi susidaryti įspūdis, 
kad Vilnius yra lenkiškai žy
diškas. bet ne lietuviškas mie
stas. Tai yra, be abejo, fak
tus, nors lietuviams iš vienos

monę. Tik miestuose pasitai-! pusės labai skaudus, o iš ant-
kydavo didesnis skaičius nu
tautusių, kurie save laikyda
vo šimtaprocentiniais lenkais, 
ypač 'kad netolimoj praeity 
būti nelenku reiškė būti pas
kutinės eilės piliečiu.

Nežiūrint visų priešlietuvi- 
škų aplinkybių susipratęs lie
tuviškumas išsilaikė daugely 
Vilniaus ir Seinų kraštų vals
čių. Pirmiausia kone kiaurai 
lietuviškos ir kalbiniu atžvil
giu yra Švenčionių apskrities 
ir vakarinės Breslaujos aps
krities sritys. Čia užtenka pa
minėti, be pačių Švenčionių 
ir Švenčionėlių, dar hent šios 
vietos: Linkmenys, Kaltinė
nai. Daugėliškis, Dūkštas, Ri
mšė, Apsas, Tverečius, Mela- 
gėnai, Adutiškis, Lentupis ir 
kai kurios kitos. Visi lenkini
mo mėginimai šiose srityse 
eidavo niekais.

Antra, visais atžvilgiais lie
tuviška sritis yra į pietus ir 
pietų vakarus nuo Vilniaus. 
Tai Varėnos, Vaikininko, Ru-

1 VALGIU GAMINIMAS i 
IR

AMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi

limui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, pankfi 

;;tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky

simu, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.

> šią knyif, galima gauti per pai- 
♦ tą arba raktinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RASTINĖJE

$1.00

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Ava.

CHICAOO. ILL.
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ •- ♦♦

Londono Lietuviai 
Sveikina Lietuvos 
Vyriausybę

LONDONAS (E) — Lon
dono lietuviu klube įvvkusia- 

; me gausiame lietuvių susiiin- 
į kime, aptarus Lietuvos būk

lę ir Vilniaus grįžimą Lie
tuvai, nutarta sveikinti Lie
tuvos vyriausybė ir visą lie
tuvių tautą su sostine Vilnių-f 
mi. Po 12 dienų trukusios ke
lionės, grįžo į Londoną iš Lie
tuvos dar 17 asmenų, jų tar-, 
pe ir 5 vaikai, kurie buvo j 
Lietuvoje pasilikę iš londo-1 
niečių ekskursijos ir karui , 
prasidėjus ilgesnį laiką ne-J 

galėjo grįžti.

Vekieoių submarino sutorpeuuoto britų prekybinio laivo Mandalay įgula besigelbs- Šančiuose Nauja 
tanti ant plūduruojančių skeveldrų. Ši nuotrauka padaryta nuo' Amerikos laivo Independenee I Gimnazija 
Hali, kuris pirmas atvyko į tragedijos vietą įgulos gelbėti. (Acme telephoto). J

kė yra sulenkėjusi. Tačiau Koks Vilniaus Krašto Lenkijos Pasiuntinys
Vilniaus lenkiškumas neturi 
betarpiško ryšio su etnogra 
finiais lenkais. Tatai atima 
lenkams teisę į Vilnių: O 'ki
tų kokių teisių į Vilnių jie 
niekuomet neturėjo.

T pietų rytus nuo Vilniaus 
žmonės šneka gudiškai. Kaip 
pačių rusų XIX ir XX am
žių statistikos duomenys pa
rodo, dalis tų gudų yra tikri 

gudai, o kita dalis vakarykš
čiai lietuviai. Tiksliai nustaty
ti liniją, skirianti lietuvius ir
gudus, nelengvas daiktas. Bet 

Lietuv ių kalba i $Įaįp ar taįp toji ]įnjja eįna
anapus Vilniaus, vietomis iš
tisai sutapdama su 3920 m. 
Maskvos sutartimi nustatytą
ja Lietuvos siena, vietomis 
eidama šiapus jos.

ros suprantamas ir pateisina.- 
mas. Vilniuje lietuviškumas* 
kalbos atžvilgiu ėmė mažėti 
dar Lietuvos istorinės valsty
bės laikais. Ypatingai jis bu
vo užatakuotas XIX ir XX 
amžių bėgyje
bnvo apšaukta chamų kalba, 
kuria kalbėti buvo drovu ir 
žema ne tik \ijorr.i, bet ir 
kiekvienam miestiečiui ar 
šiaip šiek tiek į gyvenimą 
prasimušusiam žmogui. Ta
čiau šitokia padėtis buvo ne 
tik Vilniuje, bet ir visuose 
Lietuvos miestuose, dvaruose 
ir net miesteliuose.

Kad Vilniuje lietuvių kal
ba gali greitai atgyti, parodė 
1920 m. rugsėjo mėnuo: Kai 
Sovietų kariuomenė pagal Ma
skvos sutartį užleido Vilnių 
Lietuvai, ir kai Vilniuje ėmė 
kurtis Lietuvos vyriausybė, 
visi, kas Vilniuje gyveno, pa
stebėjo, kad Vilnius kasdien 
lietuvėje. Jei ne Želigovskio 
žygis, šiandien Vilnius būtų 
nemažiau lietuviškas kaip 
Kaunas.

Plotas Grąžintas 
Lietuvai

KAUNAS (E) — Grąžina
masis Lietuvai Vilniaus kraš
to plotas turi 6,880 ketvirtai
nius kilc'metrus ploto, tuomi 
visos Lietuvos plotas dabar 
padidėja 12,9 nuošimčiais ir 
sudaro viso ploto 60,120 ketv. 
kini. — Apskaičiuojama, kad 
Lietuvai grąžintoje Vilnijos 
dalyje bus apie 200,000 hak- 
tarų miško, kurs tuojau bus 
suskirstytas urėdijomis ir gi
rininkijomis, kurių adminis
truoti skiriami 9 miškų urė
dai ir 8 girininkai.

Apleido Lietuvą
KAUNAS (E) — Spalių 16 

d. per Rygą į Stodkholmą iš
vyko buv. Lenkijos pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris Lie
tuvai F. Charwatas, kurs bu
vo paskirtas į Kauną tuojau 
po lenką ultimatumo Lietu
vai ir nemaža pastaugi} dėjo 
Lenkijos santykiams su Lie
tuva pagerinti, kas tačiau ne 
visada terasdavo tinkamo su
pratimo Varšuvoje ir pas Vil
niaus vaivadą Bccianskį. Lie
tuvos generalinis konsulatas 
Vilniuje taip pat likviduoja
mas

Gimnaziją Mokytojai 
Ir Tarnautojai

dar tebelaukia vaistybi- Vilniaus Lietuviams 
sienos, kuri kiek galima

Matome, kad Vilniaus sri
tis 
nės
atitiktų tautinius to krašto
santykius. Administracijos li
nija tarp buv. Lenkijos ir Lie
tuvos valdomų sričių buvo vir 
siškai dirbtinė ir dalino lietu
vių gyvenamas žemes, pana
šiai kaip Lenkijos Sovietų sie
na ukrainiečių ir gudų žtlmes.

(XX)

Gyvenimas nors trumpas, 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgą, bet blogą.

Nebūk prietelis tajam, kure
Vilnius ir Vilniaus apylin-1 neturi artime meilės.
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Kiek Nemunu 
Pervežta Prekią

KAUNAS (E). — Šiemet 
Nemuno upe pervežta 54,424 
tonos įvairių prekių, kurias 
gabeno “Lietuvos Baltijos 
Lloydo”, “Laivo” ir “Lai-

Daro Pranešimus Apie 
Amerikos Lietuvius

KAI NAS (E) -- Grįžę iš 
Amerikos lietuviu verslinin
kų atstovai dabar daro prane
šimus Lietuvos prekybininkų 
prO.nokininkų ir umatinin'kų- 
verslininkų organizacijos na
rių susirikimuose. IJeiškiama 
džiaugsmo, kad pasisekė už
megsti ryšius su Amerikos 
lietuviais biznieriais ir Ame
rikos Lietuvių Ekonominiu 
Centru. Ateinančiais metais 
Lietuvos biznieriui lietuviai 
laukia amerikiečių biznierių 
revizito.

KAUNAS (E) — Spalių 22 
d. Šančiuose buvo atidaryti 
naujieji VI gimnazijos rūmai,

Mišką Tarnautojai
; Aukoja Vilniečiams
Šelpti

KAZLŲ RŪDA. (E) —
Šios miškų urėdijos tarnauto
jai susirinkę nutarė iš savo 
algų suaukoti 1(100 litu karo 
ir priespaudes suvargintiems

kurie šį rudenį buvo baigti ir broliams vilniečiams sušelpti.
kainavo su visais {rengimais 
per vieną milijoną litų. Tai 
yra gražiausioji gimnazija vi
soje Baltijoje. Rūmai yra er
dvūs, turi talpos 19,165 kub. 
metrų, šviesūs, viskas pada
ryta tvirtai ir dailiai, prisi
laikant visų dabartinių sta- j 
tybos reikalavimų-; naujuo 
siuose gihinazijos ribinėje v- ' 
ra moderniai įrengti mokslo 
kabinetai, dušai, sporto salė, 1 
muziejus, virtuvė, valgykla ir j 
kitos reik. patalpos. Gimna
zijoje dirba 30 mokytojų ir 
611 mokinių, kurių —276 ber
niukai ir 335 mergaitės, tau- 

! tybės atžvilgiu 591 lietuviai.
! 17 vokiečių, 2 žydai ir 1 ru

sas. Beveik visi mokiniai — 
Šančių ir A. Panemunes gy
ventojų vaikai.

Panašių au'koji'mų daroma ir 
daugelyje kitų provincijos 
miestų ir miestelių, valdinin
kų ir tariautojų tarpe.

GARSINKITfiS “DRAUGE”

Kam Kankintis?

GAUKITE 

M CSV

THERMIO

PERMANENT

WAVE

gSęs

1

KAUNAS (E) — Kauno 
šeštosios gimnazijos mokyto
jai ir tarnautojai paskyrė iš vininkystės” bendrovių laivai 

savo algų vienos dienos už- j ir baidokai. Navigacijos pra- 
darbį Vilniaus gimnazijų ne- j džioje buvo užregistruota vi- 
turtingiems moksleiviams šei- so 9 garlaiviai, 13 motorlai- 
pti. — Šiaulių miestas Vii- vių ir 64 baidokai. Daugiau- 
niaus kultūriniams reikalams šiai pervežta gabalinių pre- 
paskvrė 2000 litų. Šiaulių gi- kių, cemento, apdirbtos miško 
mnazijos mokytojai Vilniaus medžiagos, popiermalkių, plie- 
krašto neturtingiem mokslei- no, trąšų, plytų ir kt. Nemu- 
vialms šelpti paskyrė dalį sa-, nui nusekus šiemet navigaci- 
vo spalių mėnesio algos. ! jos sąlygos nebuvo palankios.

Našiausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pataisyta ir papildvta 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, MJ.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

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

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

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

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

r PAMOKSLŲ Į
Kunigai turėtų įsigyti |

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elekilkros. Garantuojame sti- 
garhiniuoti ble kokios rūšies 
plainkus. $5.50 vertybe — šią 
saiaitę tiktai $1.75.

M s taipgi darome CIiAIROL 
tlažvnii) ir duodame kūno masažu.

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

I Vyskupo Petro Pranclš- j 
| kaus Bučio, M.l.C. para-Į 

j šytą

Kaina $1.75
400 puslapių knygą.

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota.1^ Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Kr*
PASKOLOS

Greitai Ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai Ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed' rai Savings and I.oan Insurance Corp., Waslilngton, 1). C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 6 v. v. 
Plrmadienj, Ketvirtadienj ir Šeštadienj nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Josepli F. Gribauskas, See’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

IMPORTANT!
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN

HAVE BEEN 
ABLE TO GET NEW ENERGY

I( you feel tired out, limp, liatlem, 
moody, depreaaed—if your nervea 
are constantly on edge and you’re 
loaing your boy friends to more 
attractive. neppy vomen— SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dūli, 
tired, erom woman—

All you may need ia a good reliable 
tonic. If so, just try famoua Lydia E. 
Pinkham'a Vegetable Compound 
made especially for women. Let it 
atimulate gaatric juicea to help digest 
and aaeimilate more wholeaome food

which your body uaes riirertly for 
energy to help build up more physi- 
cal resistance and thus help calm 
jittery nervea, lessen female func
tional distress and give you joyful 
bubbling energy that. is refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 vomen have re- 
ported marvelous benefits from 
Pinkham’s Compound. Results 
should rlelight you! Telephone your 
druggist right now for a bottle.

WELL WORTH TRYING.

Ae5OUJTE.LT
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SOCKO THE SEADOG By Teddy LIETUVIAI DAKTARAI
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Guy d e Man pašant

Kareivio Vacio Mo Žygis
Kun. .4. M. švedas

J

Kada Yaelas Šnafl’as Bran- Kiekvienu mušiu pradžioj 
cūzijon atvyko su prūsų įsi- jo kojos taip nusilpdavo, kad 
veržėlių kariuomene, jis manė nekartų būtų parpuolęs jei 
esųs nelaimingiausias pašau- nebūtų paniųstęs, jog visa 
lyje žmogus. Jis buvo storas kariuomenė jo kūnų sutrintų, 
ir nerangus. Jam buvo sunku Tų kulkų švilpimas taip pris- 
maršuoti, nes greit uždusda- legė jį, taip pripildė jj baime, 
vo. Be to jis daug kentėjo dėl kad tikras šiurpas perėjo jo 
to, kad buvo plokšeiakojis. kūnų, ir taip ištisus mėnesius 
Nežiūrint to jo nuostabaus di-'pergyveno baimėje ir skaus- 

dumo ir stambumo, jis buvo me.
labai ramaus, palankaus būdo, 
ne flegmatas ir kariškas as-

Jo pulkas maršavo Norman-
... 'di joje. .Vienų dienų jis pasiųs-

muo. Taipgi buvo mylimas , . ,1 J tas su mažu Skyrium kareivių
keturių vaikų tėvas, šnafl’as ištyrinėti tų apylinkės dalį ir
pasigesdavo savo ištikimos ir , , .... ... ,1 b : , . po to tuojau grįžti. \ įskas at-
jautriės Blondinės mažytės

ve 
PAKE

lt

Lta>aia laa

K »

Fred Boucher, Michigan 
valstybinio kalėjimo, Jaekso- 
ne, sargybos inspektorius, ku
rį nužudę buvo pabėgę šeši 
kaliniai, vienok greit vėl su
imti. (Acme telephoto)

Naujienas Iš Gary, Indiana

prie balių pasisekimu.
Nors mūsų kuopa nuošir-i —

xlžiai ir daug dirba, bet, ben-1 Tai. Yards 3148.
L . i VALANDOS: Noo 11 iki 12}

drai imant, jus vi lkimas yra 2 iki 4 ir 7 iki 9
su a pra- Pirmadieniais- 2 iki 4 Ir 7 iki 8mažai aprašomas. Ii 

šymais kartais susidaro nelem
tų sunkumų ir nemalonumu • * ,6 
neturint kuopus išrinktus ko
respondentės. Taigi, kad išven
gus kiek galima šių dalykų? 
buvu išrinkta B. Yuraitienė, 
kuri savu laiku yra gražiai up-- 
rašius šius kolonijos veikimų! 
prie įvairių progų, ir vilimės, 
kad ji pajėgs korespondentės 
pareigas mūsų kuopelėje tin
kamai atlikti.

Pii—-adieniaia • 2 iki 4
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI

ir akiniai pritaiko
3343 S. Halsted Street

Žymėtina, kad mūsų kuopus 
Spal. 22 d. mūsų parap. sve- Dėkojame kun. K. Matulai- dėgus auga, nes pastaruoju lai_ 

ainėj įvyko Šv. Kazimiero Arčiui už atsilankymų į balių ir ku įsirašė keletas naujų na- 
:ademijos Rėmėjų vietinės už pareikštus žodelius apie rė- rių. Kuopus kilnus tikslas ir

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais
Valandos- 10-12 ryte. 2-fl. 7-9 P. AL
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeitadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

kuopos didelis balius, kurio 
tikslas buvo paremti mūsų 
brangias Seseles Kazimierie- 
tes. Žirnienių atsilankė labai 
laug ir padaryta gražaus pel

no.

Labai tšame dėkingi A. 
Nausėdienei, kuri, gavus mū
sų pakvietimų, pašventė savo 
brangų laikų ir atvyko į Gary 
su savo dukrele, taipgi už gra
žų pasveikinimų prie šios pro
gos.

džios. Galvojo jis apie grę
siančius pavojus. Ne, gana 
Daugiau drųsos nebeliko. Jis 

j jautės neturįs jėgų panešti 
tuos ilgus žygiavimus, ištisų 
dienų marša vi mus ir būti sta-

mejas.

Taipgi nuoširdžiai dėkojame 
sekantiems biznieriams už au- 
kavimų baliui valgius ir gėri
mus: Anthony Karosas, S. 
Kučis, A. Einikis, Leader Gro. 
Store, Mrs. Dimitri, Tony 
Kazlauskas, Jos. Malis, Jos. 
Klevickis ir M r. Rizzo. Galop, 
dėkojame Al. Genis orkestrai, 
kuri griežė dykai šiame paren 
gimė, ir visiems, kurie savo 
aukomis ar darbais prisidėjo

veikimas lai paskatina ir ki
tas įsirašyti į Šv. Kaz. Akad. 
Rėm. eiles. Komisijų.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel CANai 6969

OR. WALTER J. PHILUPSi
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

2155 YVest Cermak Rood
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 v akas*
ir pagal sutartį.

Tel. Cicero 1481.

DR. S. R. PALUTSIS DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos Gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 5l)th Avenue
Tel. Cicero 1481.

PHYSICIAN AND SURGBOH 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Caual 2340 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—-9

Res. >2305 S. Leavitt St. 
Res teh Caual 0402

rodo ramu šioje apylinkėje, 
žmonos. Jam patikdavo vėlai I ,. , , , . „ • ••1 . Atrodo kad nebuvo jokio gin-
keltis, anksti gulti, gerai bet .,. • .... . ■’ 6 ’ ® . _ klinio pnesinnnosi. Bet kai
neskubiai pavalgyti ir aline- prūsfti ramifti leidoįji lnažan sl- -iais ?jagarais kuo to.tomas pavojam?.
se alučio išsitraukti. Be to, jis ... , , • ,

, , , . . . , giliomis daubomis apkaisio- hausiai nuo mūšio vietos. Pa-
mųstydavo, kad viskas, kas 
malonu gyvenime, su šiuo gy
venimu pranyksta. Savo širdy
je neapkentė, taip intinktyviš-
kai taip logiškai, visokių pat-Į, . // ~ ?r . . f 1 kurie bego prieš

tam slėnin, pasipylė kulkosvai skui sustojo ir atsisėdo susi- 
džių lietus. Žuvo 20 kareivių riesdamas, it kiškis aukštoj, 
ir netikėtai išslinko iš mišku- sudžiuvusioj žolėj, 
čio būrys šaulių, gerų šovikų,

rankų, brauningų ir kardų, la
biausiai gi durtuvų, nes at
jautė negalįs taip sparčiai pa
jukti savo pilvo nuo pavojin
go pabūklo.

Nakčiai užėjus, kai gulėda
vo ant žemės tarp knarkian
čių draugų kareivių, apsivy- 
įiojęs savo kareivišku švarku 

jis ilgai mųstydavo apie savo 
mylimuosius, kuriuos jis pali
ko tėviškėj. Jo mintyse taipgi 
nekartų dygdavo visokie gali
mi pavojai jam. Jeigu jis bū
tų nužudytas, kas atsitiktų su 
jo mažutėliais? Kas juos pri
žiūrėtų ir išauklėtų? Jie daug 
ko neturėjo, nors prieš išva
žiuodamas jis pasiskolino 
daug pinigų jų reikalams. Ir 
kuomet Vadas apie šiuos da-

juos su iš
trauktais durtuvais.

Vadas Šnaftas iškart nega
lėjo pasijudinti: jis buvo taip 
nusigandęs, pilnas baimės ii 
išgųsčio, kad net nepamanė 
bėgti. Ūmai užėmė jį noras 
bėgti, lx?t suprato, atsiminė, 
kad jo bėgijnas panašus į žel
vį, palyginus su išbadėjusiais 
prancūzais, kurie tokie vikrūs 
ir greiti, l’amatęs didelį grio
vį apkrautų visokiais žagarais, 
jis, be jokio atidėliojimo, šoko 
į jį. Jis krito kaip vilyčių per 
storų virkščių erškėčių ir ža
garų biotinę, subraižydamas 
veidų ir rankas. — Pagalios 
sunkiai pateko akmenų krū
voj. Pakėlęs akis pamatė lapų 
skylę, kurių padarė bekrisda
mas. Ši skylė kartais gali jį

lykiuB paistydavo, jis apsi- i5Juoti; toigl visomis keturio-
ašarodavo.

Jis klausėsi, kaip kareiviai 
kovėsi, kaip šaukė ir dejavo. 
Po kiek laiko kautynių triukš
mas, aimanavimai palaipsniui 
nutilo. Visur pasidarė ramu. 
tyku. Aplink viešpatavo gili 
tyla ir ramumas. Staiga, kaž 
kas prie jo sukruto. Jis baisiai 
nusigando. Tai buvo mažas 
paukštelis, tupėdamas ir ju
dindamas sudžiūvusius lapus 
jį išgųsdino. Taigi, mažas pau
kštelis buvo priežastim jo di
delio nusigandimo. Visų va
landų jo širdis smarkiai plakė.

Naktis užėjo užpildydama 
daubų šešėliais. Kareivis pra
dėjo galvoti. Kų beveikti ? 
Kas su juo atsitiks? Gal rei
kėtų į pulkų grįžti? Bet kaip? 
Kokiu keliu? Ir iš naujo jis 
pergyveno tų skausmų, bai
mę, nuoargį ir sunkenybes. 
Jis pergyveno tų išgąstį, ko-

Bet kas daryti ? Negi pasi
liksi dauboj, kol karas pasi
baigs. Jei nereikėtų valgyti, 
reikalas visai nebaugintų. Bet 
reikia valgyti, ir tai kiekvienų 
dienų. Štai, dabar jis vienų 
vienas, ginkluotas uniformoj, 
priešų teritorijoj, toli nuo tų, 
kurie galėjo jį apginti. Šiur
pulys nukrėtė jo visų kūnų.

Staiga jam atėjo mintis: 
jeigu aš tik pakliūčiau Į ne
laisvę! Ir jo širdis trokšte 
troško tapti prancūzų nelais
viu. Būdamas nelaisviu, būtų 
išgelbėtas, pavalgydintas, su
lauktų pastogės, būtų apsau
gotas nuo kulkų ir kardo. Ka
linys be jokios baimės ir pa
togiam kalėjime.. Koks tai sa
pnas! Ir čia pat nutarė įvyk
dinti savo sumanymų.

(Bus daugiau)

Laimingas, kurs atmeta nuo 
savęs visa, kas gali jo Sųžinę 
sutepti arba apsunkinti.

DR. A. JENKINS DR. CHARLES SEGAL
(Lietuvis)

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
N uo L — 4 ir u uo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROspul 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

1‘EL. YARDS 5667

DR. FRANK G. KWINN
l K V LfcAJlN S HA- )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
... 2—4 ir 7—8:30 V akpre,

_________ ir Pagai Sutarti._______

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

2-tros luboe 
CHICAGO, ILL.

Tel. MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki G 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. C

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

mis jis šliaužė, slinko po jį kį turėjo nuo pat karo pra

YYalter Robinson Hibberd ir jo vienos savaitės žmona, kurių nužudė vienam apartmente 
Kpringfield, Mass. Policijai prisipažino jis tai atlikęs pagundos verčiamas. Taigi, ir šiais 
luikais netrūksta žmonių apsėstų piktos dvasios. (Acme telephoto)

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokio* rųiies naujus namus am 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi 
šokį taisymo darbą be jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų 
(Iigannn geriansį atlyginimų ii Fire In 
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu 
dų namų). Darau paskolas ant naujų t 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjfanų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
kitėe prie:

JOHN PAKfcL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

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

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kaytclija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šunim Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukus * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiukaitė * 
.Jonas Rukštala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 val. ryto iki 11 val. W H I P
Kas Ryt* * Kas Ryt*

DR. P. J. BEINAR
( BE IN AKA Ll SKAS J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOb:

2 iki 4 popiei, 7 iki 9 vakari
Trečiadieuiais ir Sekmadieniais

pagal sutartį, "

Telefonas HEMIock 6286

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

Oliso* valandos:
• * 10—12 vaL ryte

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

Suaitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ie*. 6958 8o. Talman Ava.
-e*. TeL GROvehiU 0617 
»ffice Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Val. 2-4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitars*

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGE01

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS i 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal eatartį. 
Offioe TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1888

Tel OANal 6122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornla Ave.

Telefonas REPubUc 7868

Office Phone Res aad Offiee
PROapect 1088 8S69 8. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOVVARSKAS) 

GYDYTOJAS ,IR CHIRURGAS 

'2403 W. 63rd SL, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal eatartį

lei. YARds 6921 
Rea.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideaei]*
8939 So. Claremont Ave.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sntartį.

Tel OANal 0267
Res. TeL PROspect 0638

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

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

fl iki 9 vakare

TeL YARds 2246

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai..- nuo 8 ryto iki 8 vakare
Sered o j pagal Įutartj______

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTMTA8

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieaiaia. Katvirtadianiais i* 
Penktadleeiaia

4631 So. Ashland Ave.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieni*;, t,
fteėtųdiaeiais.

4.



Antradienis, lapkr. 7 d., 1939 DHIUGIB =

KAS GIRDĖT CHICAGOJ
-----------

Jaunimas Kviečiamas 
Prie Centralinės 
Organizacijos

MARŲUETTE PARK. — 
Tėvai, kurie nusiskundžia, 
kad jų sūnūs ir dukterys su
situokia su kitataučiais ir 
bedieviais, dažniausiai patys 
kalti, kad neragina jų prie 
katalikiškų organizacijų. Ži
nomas, visiems pasakymas: 

Pasakyk su kuo draugauji,
o aš pasakysiu kas tu esi”.

Šioje kolonijoje per dauge
lį metų gyvuoja L. Vyčių 112 
kuopa, kurios obalsis yra Die
vui ir Tėvynei. Šioj organiza
cijoj galima jaunimų paten 
kinti sportu, veikimu ir pasi
linksminimais. Tėveliai visa
dos gali būti tikri, kad jų vai
kai čia randasi doro ir lietu
viško jaunimo tarpe. Iš Mar
ąuette Parko L. Vyčių 112-

į Puikios Vestuvės S. 
Paulius su DanI
Stephens - Steponaitis

BRIGHTON PARK. — Spa 
hų 22 d. Nekalto Prasidėjimo 
Pune'ės Šv. bažnyčioje įvyko 
šiiūbas jaunos lietuvių poru*' 
Zofijos Pauliūtės su Dan Step 
• cnt Šliūbų davė kun. J. Sta 
tkus ir pasakė labai grszii 
pamokslų, taikindamas jį jau 
nai porai. Jaunieji ir jų pa'y 
dovai, tėvai ir giminės pri
ėmė Komunijų šv. Tas darė 
d ilelio įspūdžio.

Bažnyčioj žmonių kaip per 
at sidus. Mat jaunieji popu
liarūs ir plačiai žinomi. I

Jaunos tėvai Joną-, ir Elz. j 
i*au ai, įžymūs Brųkton Pk.1 
gyventojai, iškėlė puikias ves
tuves savo mylimai dukrelei; 
dalyvavo suvirs 300 svečių. 
Su senesniais veseliojo ir dau-

tos kp. narių yra susikūrę | gei j s gražaus jaunimo. 0 jau
visa eilė gerų šios parapijos 
šeimų.

Dabar vedama naujų narių 
vajus. Visų šios kolonijos tė
vų prašoma paraginti savo 
sūnus ir dukteris virš 16 me

-vetmgumas ir valingumas 
Paulių šeimos — neturi ribų 
Net 3 didžiausi vestuvių py
ragai puošė stalu5:. Viešnios, 
svečiai buvo padabinti balto 
mis kryzanteruomi; Malonu

tų amžiaus įsirašyti L. Vyčių daly\aut ir bnksnai tis.
12 kuopon. | avo ir kun- Jonelis.

Lk pereitų birželio mėn.
Susirinkimas įvyks šį va- •Ponus ir Elzbieta Paulini al

karų, lapkr. 7 d., parapijos j savo “sidabr j vestu
salėj, 7:30 vai. Lauksim jų.

Vytis

Žmogus yra mėgstąs grum
tis gyvulys. G. Papini

ves’’, štai, ir dukters vestu
vės. Jaunoji Zofija — pavyz
dinga lietuvaitė. Baigusi Šv. 
Kazimiero Akademijų, gyva, 
maloni, linksmutė ir veikli

Klausykite ‘Draugo' Radio Programų
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak.

Įdomūs pranešimai. 
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos.

Ateinantį antradienį, lapkričio 7 d. prog
rama dedikuojama Šv. Jurgio parapijai. Tą 
dieną programoj dalyvauja šv. Jurgio par. 
antifonalis choras, vadovaujamas muziko A. 
Pociaus.
WGES — Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak.

.ti
JUOZAPAS BALČIUS

Mirė lapkričio « d., 1939 m., 11:15 vulandą ryto, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Šilalės par., Dargalių kaime.
Velionis Amerikoje išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterj Marijoną, jx» tėvais Kem- 

ĮHfliaitė, sesei-j Oną Urbikienę, švogerį Kazimierą ir jų šeimą, brolj 
Povilų, švogerką Agotą Grigotienę, jos vyrą Joną ir jų šeimą, jh»ii- 
kis pusbrolius: .Jurgį Brazauskj, doną ir Antaną Armonus, Vin 
eą Rimkų ir Simoną Brazauskį (iš Gary, Ind.) ir jų šeimas ir 
tris pusseseres: Emiliją Petkienę, Mareijoną Pnkelienę, Juzefą 
Montvilienę ir jų šeimas, dvi pusbroliencs: Oną Brazauskienę u 
Oną Brazauskienę ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoje) |«Uiko brolį IJudviką ir seserį Emiliją Druktclienę ir jų
seimas. IM,.hr

Kūnas puiarvortas 2745 VVest 43rd Street. laidotuvės įvyks 
penktadienį, lapkriėio lt) d. Ii namų 8 -vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo Panoms Švenčiausios par. bažnyčią, kurioje 
įvyk* ge<lnlingos pamaldos už velionio sielą. Po {minaldų bns nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimnes, draugus-ges ir Įmžįstanius- 
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Seserys, Broliai, Pusbroliai, Pusseserys, Svo
geriai, Svogerkos ir Pusbrolienšs.

Laidotuvių direktorius Eudeikis, tel. Yards 1741.

organizacijose, taip kaip h Prof. K. Pakšto
jos mainytė.

Jaunas Dan Stephens šau
nus vaikinus; jiedu sudaro

.1;
PALAIMINTO RAMONO

LULL KASDIENINES 

MINTYS

U angliško verto
Kuo. Ant. M. Kar ūži* k iz■ > — 

Lapkričio 7 Diena
Mylėtinis klabino į savo 

Mylimojo duris meilės ir vil-
S.* Paulina gatvių, *7:30 valJ1“* bildesiais Mylimasis iš- 
I^į. girdo Savo M y lėtinio bildė-

Lapkr. 9 d., ŠŠ. Petro ir

Prakalbos
Lapkr. 7 d. šv. Pranciškaus 

gražių porelę. Į par. salėj, Indiana Harbor, ln
Po vestuvių jaunieji apsi- diana.

gyveno Marąuette Parke. , Lapkr. 8 d. Šv. Kryžiaus 
Prieš vestuves surengta net; parapijoj, Town of Lake. Pra

kelios “sliower parties” ir 
jaunieji apdovanoti daugeliu 
gražių ir brangių dovanų.

Dieve laimink jaunų kata
likų inteligentų porelę. V.

kalbos įvyks gražioje Davis 
Sąuare park salėj, prie 45 ir

sius, su nusižeminimu, pasi
gailėjimu, artiinio meile ir ka- 

Pauliaus parapijoj, VVest Pull- ntrybe. Dievybė ir žmogybė 
mane, 7:30 v. v. j jul.į8 atidarė, ir Mylėtinis į-

Lapkr. 9 d., Nekalto Prasi-; £jo pas j0 Mylimąjį.
dėjimo par. salėj, Brighton 
Parke.

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

Marijonų Rėmėjų 
Pramoga Pavyko

MELROSE PARK, ILL. - 
Praeitų sekmadienį Marijonų 
Rėmėjų Draugijos 1-mas Sky
rius turėjo gražių ir labai sėk
mingų kauliukais žaidimo pra-’ nė, jai gelbėjo kitos jos pažį- 
mogų. Matyt, skyriaus nariai' staruos ir draugės — O. Skuo- 
ir narės tikrai gražiai ir nuo-; džienė, M. Kavidkienė, Ag. 
širdžiai darbavosi ir rengėsi Griniūtė, Šimanskienė, Pr. Ba- 
prie vakaro. Kiek teko girdė-, čilionytė.
ti viena narė, būtent priiia 
Kavickienė išpardavė bilietų 
net už $12.00. Tas reiškia, kad 
jinai tikrai aukojosi šiam pa
rengimui. O kiek buvo ir to
kių geraširdžių, kurie kad ii 
mažiau pardavė, sunku čia 
visus suminėti.

O jau tų dovanų, dovanų, 
ištikrųjų, jų tiek daug buvo, 
ir gražių, kad užteko visiems 
vakare dalyvavusiems, Neži
nia, keno čia nuopelnas. Ma
tyt, p-nas Kantautas mokėjo 
suorganizuoti gražų talkinin
kų būrį.

Vakare teko pastebėti gerb. 
kun. Petrų Biskį, MIC., bul- 
variškių — Jonų Deikantų su

Na, žinoma, turėjo ir bufe
tų, kuriame svečius vaisino 
skyr. pirm. Kazimieras Kan
tautas ir M. Šimanskis.

Taigi, labai malonu buvo 
matyti, kaip gražiai ir kuk
liai vakarų praleido, pasilink
smino, na. ir ta pačia proga 
gražaus pelno padarė.

Nuoširdžiai ačiū rengimo 
komisijai, visiems, kurie dar- 
bovisi skyriaus nariams, ge
raširdžiams biznieriams ir 
šiaip geros valios žknonėms už 
gražiais suaukotas pramogai 
dovanas ir, pagaliau, visiems I 
ir visoms, kurie teikėsi atsi- j 
lankyti ir paremti gražų Mar

Bankietas Dr. J. Poškai 
Pagerbti

Gruodžio 2 d. Sherry vieš 
butin susirinks visi draugai 
dr. J. Poškos dalyvauti jo 
pagerbimo bankiete. Tų vaka
rų konsulas P. Daužvardis į- 
teiks Gedimino Ordinų. Tai 
bus pripažinimas jo pasidar- , 
bavimo lietuvių tarpe. I ’l

Bilietų galima gauti pas 
pirmininkų rengimo komiteto, 
Al. Kumskį, arba kitus ko
misijos narius. Po bankieto 
bus šokiai. D. K.

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

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

DRDA
motinėle, p-nių Kaziūnienę ir rijonų Rėmėjų Draugijos 1-ino
daugelį kitų svečių.

Žaidimui gražiai vadovavo
čia augusi, bet begalo ener
ginga, būtent p-nia Petraitie-

DON’T BE GREY
i gny half. Oray hah 

■ataa you look old aad fed olA 
Try tha 'Modom* Method for Coh 
erine Hnfcr... CLAIROL. Tool

Bent. Mo bleechlag reąolrod tu 
eoftea the hair «Ms you 
CLAIBOL YouTl k>e the i 
uu your hair—beaotHnl, natsral*

coior um <

Se eeapoa MOV.,

skyriaus darbų. J. K.

SKELBK1TES “DRAUGE”

Qėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAEayette 5800

»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:niiiiiiiiiiiiiiiini*uintiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiH»

1/ O I I RI * Ii R I III A II M n r: SSKOLINAM PINIGUS
1 ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei : 
Federal Savings and Loan Tnanranoe Oorju, po United 
flovarament priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiao vaL: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniaia, Ketvirta- : 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

1 CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
JOHN FAKEIų Pres.

| 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 |
ŠlIlIlIlIlIlIlIlGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlHlllllllllllllS

-vr

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite V literos lietame Bažnyčloe 
Giesmes.

Gleomee lr mualką patvarkė 
Aot S. Pocius.

Išleido G. L, R. K. Vargoninin
kų Provincija

Knygos kaina — M centai, pri- 
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS

MlfiOLEUS 
Šlovinkim Viešpatį.

MUioe lr Mišparai, Lietuviškai 
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams lr Šventėms, tr kitos Mal
dos lr Giesmės. Antras pataisytas 
leldlmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — B.7B. Reikalaukite 11:
DRAUGAS PUB. 00.

2334 So. Oakley Ave., 
Ohicatfo, Ulinoia

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue

_______________________ Tel. LAFAYETTE 0727__________________

r\ V lf A I koplyčios visose 

* Chicagos dalyse

Klausykite mftfuj radio programo Antradienio tr 
Rcštadlcnlo rytais 10.0d valandą, ii WIIIP etotlee (1480.)

Sa Povilu

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai^ “Draugas” Ušsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

JUOZAPAS PETRAITIS
Mirė lapkr. 5, 1939,. 6.40 vai. 

vak., sulaukęs pusčs amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno ilgus melus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Marijonų (po tėvais 
Kul bailių), sūnų Juozapų, 
marčių Monikų, sūnų Stanislo
vų, 3 dukteris: Bronę, Marijo
nų, Aleksandrų ir žentų Jonų 
Simonellc, st-serj Ardavlčlenę, 
pusbrolį Mykolų, brolio sūnų 
Jonų Petrauskų, švogerj Jonų 
Kulbj, jo žmonų Onų ir jų 
šeimų, švogerius Petrų ir Juo 
zapų Kuibius ir švogerkų Ju
lijonų Kulbienę ir daug gimi
nių ir pužjstumų. Lietuvoje pa
liko taipgi daug giminių.

Kūnas pašarvotas namuose 
2145 West 23rd Place, tel. 
Canal 3661.

laidotuvės jvyks trečiadienj, 
lapkričio 8 d., 1939. Iš namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas j 
Aušros Vartų par. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai. Duk
terys. H šuo, Marti, Žentas, 
svogeriai, švogerka lr Giminės.

I^iid. dlrek. Lacha.vičius ir 
Sūnai, tel. Canal 2515.

a"|"a

JURGIS WALEVICZ 
(VALEVIČIl’S)

Mirė lapkr. 6 d., 1939 m.
6:00 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Suvalkų ap
skrityje.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Antanų ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionis gyveno po numeriu 
10500 Bo. Ėdbrooke Avenue.

Kūnas pašarvotas Lachavvlcz 
koplyčioje, 44 Kast 108th Bt.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, lapkr. 9 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Visų šventų parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydčtu j Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nujiūdę: Sūnus, Draugai, Pa- 
žįstami ir Giminės.

Laid. direktoriai: Laeliavvicz 
ir Būnai, tel. 3.515.

A. t A.
MAGDALENA

BUDRIENĖ
Mirė Nov. 3 d.. 1939 m.. 8 

vai. vakare, sulaukus 52 metų 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Telšių ap
skr., Gintališkių parap , Ant- 
seinių kaime.

Amerikoje išgyveno 26 met.
Paliko dideliame nuliūdime, 

vyrų Antanų, sūnų Antanų, 
pusseserę Onų Tumpienę, švo
gerj Antanų Tumpi. Lietuvoje 
paliko brolį Antanų. 3 sese
ris: Petronėlę, Agnieškų ir
Monikų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place.

Laidotuvės jvyks trečiadienj, 
lapkričlo-Nov. 8 d., 1939 m.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j Aušros Vartų par. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Pus
seserė, švogerls, Giminės lr
Pažįstami.

Laid. direktoriai Lachawicz 
ir Būnai. telefonas Canal 2515

A. -f A.
MONIKA ADOMIENIENĖ

(po tėvais šaltytė)
Mirė lapkr. 4, 1939. 10:55 

rai. ryto, sulaukus pusės am- 
liaus.

Gimus Lietuvoje, Rokiškio 
ipskr., Pandėlio par., Buivi- 
fių kalulį.

Amcrikjie išgyveno 30 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Petrą. 3 ,luktelia; Geno
vaitę Kernadienę ir Onų 
Cook, sūnų Alfonsų, žentų Sta
nislovų Ernos, 5 anūkus, sese
rj Paulina šeprattauskienę ir 
daug kitų giminiu le pažįsta
mų. Lietuvoje paliko Onų 
Kaunikierę ir Elzbietų Bal- 
trukoniene. broli Juozapų šaltį 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
vičiaus koplyčioje, 44 JB. 108- 
th St . Roselande.

Laidotuvės jvyks trečiad., 
lapkr. 8 d.. 1339. Iš koplyčios 
8:30 vai. rvto bus atlyd'.ta j 
Visų šventu par. bažnyčią, ku- 
riojje įvyks gų luiingos pamal
dos už velionės sielą, l’o pa
maldų gus nuivdėta i šv. Ka
zimiero kanines.

Nuošir.l-tiai Kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalvvauti laidotuvėse

Nuliūdę: Vvros. Dukterys.
Sūnus, Seserys, Žentas, Anūkai

Laid Direktoriai l,aehawlcą 
ir Būnai. tel. PULraan 1270 ar
ba CANai 2515.

LAIDOTUVIŲ
NARIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A Kl P C PATARNAVIMAS AIYIDULAIiul dieną ir naktį
TY V V A T KOPLYČIOS visose 
U I K 1 MIESTO DALYSE

Aithiiy D. Petkus
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

I. Liulen
S. P. Mažoka

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antaias M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

Į J, Zolp 1646 Weat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

AM V. Petkas 4704 S. We8tern Ave. 
Tel. LAFayette 8024

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.



KALBĖS ‘DRAUGO” 

BENDROVĖS 

PIRMININKAS

Kun. Ignas Albavičius.

‘‘Draugo” bendrovės pir
mininkas ir Dievo Ap
veizdos parapijos klebo
nas, kalbės šiandie 7:30 
vai. vakare iš W.U.B.S. 
radijo stoties (1360 kilo.) 
per ‘Draugo’ radijo pro'- 
gramų. Kviečiame visu.- 
pasiklausyti šios progra
mos.

Vėliausios Žinios 
Iš Vilniaus Krašto

AVEST SIDE. — Sekmadie-! 
ny, lapkr. 12 d., 3 vai. po-l 
piet, įiarapijos salėj bus ne
paprastos prakalbos. Apie 
1920 m. lenkų užgrobtojo Vil
niaus krašto grųžinimų, kiek 
jo grąžinta ir kurios sritys 
pasiliko svetimųjų verguvėj 
kalbės ir braižiniais parodys 
prof. K. Pakštas, Lietuvos u- 
niversiteto profesorius, kuris 
visų Vilniaus kraštų pažįsta 
taip, kaip mes Cbieago. Tai
gi, vestsaidiečiai, visi ruoški-

Znės pasiklausyti tų prakal
bų.

Tų dienų pripuola Aušros 
Vartų parapijos metinė šven
tė. Taigi prieš prakalbas, baž
nyčioje, 2 vai. popiet, bus mi
šparai ir procesija Panelės Šv. 
Aušros Vartų garbei. Po pro
cesijos visi sueis į salę išklau
syti svarbios prof. K. Pakšto 
kalbos. Feder. sk. koresp.

Federacijos Chicago 
Apskrities Susirinkimas

Mėnesinis Federacijos Chi
cago apskr. susirinkimas į- 
vyks trečiadieny, lapkr. 8 d., 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj, AVest Side. Visi Federa
cijos skyrių, centralinių or-

BHTtrGzs

r '3

. lįste

Antradienis, lapkr. 7 »1., 1939

lonus, daugelio atžvilgių, ku
rių čia visų negalima suminė
ti. Programa bus įvairi ir tu
rininga, o labiausiai žingeidi 
tuo, kad čia daugumoje daly
vaus mūsų jaunimas.

Nuoširdžiai kviečia visus 
atsilankyti. Pradžia 5 vai. va
kare. Po koncerto bus šokiai 
ir laimėjimai.

Valdyba ir Komitetas

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.

“DRAUGO” RADIO PROGRAMOJ

Komp. A. Pocius, kurio vadovaujama merginų antifo 
nalis choras šiandie 7:30 vai. vakare iš stoties W.G.E.S. 

(1360 kilo.) dainos “Draugo” programoj.

Bruce Crozier, septynių metų amžiaus, ilsisi ligoninėj. Ari
zona vai. dykumose, paklydęs nuo savųjų, septynias dienas 
klaidžiojo, kol pagalios netyčiomis užėjo briedžių medžio
tojų stovyklų. Vaikutis pasakoja, kad tik dienomis ieškojęs 
išeities, o naktimis lindėjo pasislėpęs nuo žvėrių. Visų lai
kų išbuvo be maisto ir vandens. (Acme telephoto)

Administratoriaus Pranešimas
Sulaukus “Draugo” 30-ttes 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” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 

pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienraštį JAUNIMO ir MO

TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 

dienraščiui 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.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne

mažiau $1.00.

6. Bankieto Uikietas $2.00.

Jums labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS. MI C,

“ Draugo ” Administratorius

P. S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite 

nusipirkti ar užsakyti telefonu: CANai 7790.

Lapkričio 18 d. išleisime istorinį 32 puslapių numerį. Pra

šom biznierių šia proga pasinaudoti ir priduoti savo skelbi

mus ne vėliau lapkričio 17 d., 2 vai. popiet.

ganizacijų apskričių atstovai 
ir mūs visuomenės veikėjai, 
šiuo kviečiami suvažiuoti. Y- 
ra svarbių reikalų svarsty
mui. Valdyba

Kviečiame į Pirmę 
Mūsų Vakarę

BRIDGEPORT. — Moterų 
Sųjungos 49 kuopa rengia ‘ bu
nco party’ ir, kas mėgsta kor
tomis lošti, taip pat, prašo
mas atsilankyti lapkričio 8 
d., adresu 3615 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare. Turėsi
me gerų dovanų laimėtojams. 
Bus taip pat ir užkandžio. Į- 
žanga 25c.

Tai pirmas mūsų kuopos’ 
parengimas. Esam jaunos sų
jungietės ir norėtumėm susi
pažinti su kitų kuopų sųjun- 
gietėmis. Būtų malonu susi
pažinti ir su centro valdybos ! 
narėmis. Tas priduos 'mums ;• 
daugiau energijos darbuotis 
sąjungiečių tarpe.

Centro valdyba ir kiti} kuo- 
kuopų narės savo atsilanky
mu padarys tai, kad, gal, kuo
met ir mes būsim veikėjos 
tarpe visų kitų sąjungiečių.

Širdingai kviečiame visus 
ir visas.

Rengimo komisijų sudaro 
šios: S. Zičkienė, K. Jurge- 
lioniūtė, A. Raslavičienė, O.

Budrikienė ir O. Valangienė.
S. Ž.

pardavimas aliejinių pečių, a- 
pie kuriuos galėsite daugiau 
sužinoti per programų.

žinahtis

RADIO
SABONIAI DAINUOS, 

MUZIKA, PATARIMAI, 

ŽINIOS, ĮDOMYBĖS IR T.T

Peoples baldų krautuvė ruo 
šia specialiai gražių ir įdomių 
programų, kuri bus transliuo
jama šiandie, antradienį, 7 va
landų vakare, iš stoties WGE 
S. Programoj dalyvaus Sabo- 
nių šeima. Be to,' bus sma
gios muzikos, moterų “Gro
žio Žodynas”, daktaro kalba, 
na, ir visokios žinios, prane
šimai, patarimai, smagi mu
zika ir kitokie naudingi daly
kai kiekvienom. Ypač iš Pe
oples bendrovės krautuvės 
girdėsim daug gerų žinių a- 
pie pirkinių visokių namams 
reikmenų. Nepamirškit pasi
klausyti. Rap. XXX

NEW CITY FURNITURE 

MART IŠ STOTIES WSBC

Šį vakarų, lygiai 8 valandų, 
užsistatykite savo radio ant 
stoties WSBC, 1210 kilocyc
les, ir pasiklausykite New Ci
ty Furniture Mart krautuvės 
lietuviškos programos. Krau
tuvėj dabar eina didelis i§-

PASKUTINĖ “PASIUNTI- 
NIO” RADIO PROGRAMA 

IŠ VV.G.E.S. STOTIES
“Pasiuntinys” savo radio 

prograanos laikų užleidžia 
“Draugui.” šį vakarų “Pa-j 
siuntinio” programų leidė
jas kun. S. J. Draugelis pa- , 
skutinį kartų prabils į “Pa- , 
siuntinio” klausytojus iš ! 
VV.G.E.S. radio stoties.

Simono Daukanto 
Draugijos Vakaras

Sekmadieny, lapkričio 12 d 
Cbicagos Lietuvių Auditorijoj 
įvyks 46 metų sukaktuvių me 
tinis parengimas — Simono 

į Daukanto draugijos koncertas, 
kur svarbiausių programos da-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 3 lst Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

lį išpildys Sandaros choras, 
vedamas J. Byansko. Šis pa
rengimas bus nepaprastai ma-

Kišeninis

Lietuviškai—Angliškas 

ir

Angliškai—Lietuviškas

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

tik £1.00 '
“DRAUGA S*’ 

2334 South Oakley Ave,,

Chicago, Illinois

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
604 WEST 33RD STREET 

CHICAGO, ILL.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 87M

Taisome greitai visokius 
drabužius. Taisome ir va
lome moteriškus ir vyriš
kus žieminius furkautus. 
Darbas atliekamas greitai 
ir atsakomingai.

J. OVERLINGIO 

KRIAUČIŲ ŠAPA 

4602 South Wood Street 

Telefonas VlRginia 1093

SKELB KITES “DRAUGE”

StanM didi

$1.60

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Toki, Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos..

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
pistrjbutoriai

4707 & HALSTED STREET
 I*hone Boulevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

..3 Uetų bargenas, 7314-16 South 
Rockwell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendoa $150.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 ikt 4 vai. 
popiet_Sgkmadlen|. Tel. Stew»rt 6230.

RENDON KAMBARIS
Brighton Parke, pas gerą. Šeimy

ną, randasi kambarys su visais 
patogumais ir apšildomas. Tinka
mas vaikinui ar merginai.

Atsišaukite: —
4408 So. Campbell Ave.

Tel. laf. 0438

Siiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimiimiiiiig
jTURTAS VIRS--------------$3,500,000.001
| ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00|
5 Dabar mokam 31/2% už pa-

■
| dėtus pinigus. Duodam pa- 

5 skolas ant namų I iki 20 m.

ISTANDARD 
I FEDERAL’
! SAVINGSI . and

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

»iiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>«

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IffMO K ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
rm homi of ftne furniture" ringe irm

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

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

IN8URED
JUSTIN MACJKIEWICH, Prea.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name; didelis sta

kas: pilnai Įrengtas: gera aplelin- 
1<&; parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznj. Atsišaukite:^^^___5300_So;_Prin(xUon__Avei__^

PARDAVTMUI KEPYKLA
Seniai Įsteigta kepykla, geroj vietoj. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo — liga. Atsišaukite: “Drangas”, 
2334 So. Oakley Ave., Chirago, III.

PARDAVTMUI
Pardavimui naujas Cooler Keg Sys
tem, alaus šaldytuvas lr washboard 
dSl užeigos. Parsiduoda pigiai. Atsi
šaukite telefonu: BOUIevard 4552.

.REIKALINGAS DARBININKAS
prie senų drapanų taisymo lr pro- 
sijimo Kuo greičiausiai kreipkitės 
šiuo adresu: M. Blnden, 4540 So. 
California Ave., tel. LAFayette 1312,

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui pilnai (rengtas tavernas. 
Prie geros transportacijos ir kasamo 
‘subway’. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — liga. Atsišaukite: 
1505 Clyboum Ave.. tel MOHnwk 
W,
TURI BŪTI PARDUOTA fti MF.NF.Sf 
Parsiduoda tavernas už nebrangią 
kainą. įsteigta 6 metai: gerai einasi 
blšnls. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra (rengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetaines. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa. 
matyti. 0550 So. State Street.

ISPARDAVTMO BARGENAI
Už $0,700 galima nupirkti 2 fletų 
mflrln) namą 7315 Princeton Ave. 
Už $8,000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marųuette Road 
šalia Western Avenue.
US $8.750 galima gauti patrauklu 0 
kambarių plytų bungalow. Callfor- 
nla Ave., netoli 82nd Street.

LACEV. 5741 T-aSalle Street 
Phone Fnglevvood 1000.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Ave.. Chicago. Illinois.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
* <• J niifl Rr <1 >n

POCAHONTAS Mine Run iš gelauslų mainų;
išimta. Perkane 5 tonus ar dau-

...................................... $7.05
CARBON COKE, perkant B to- 

nua ar daugiau, tonas... .$7.40. Sales Tai Eksta.


