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ANGLIJA IR PRANCŪZIJA PRIEŠINGOS TAIKAI
PAREIŠKIA, KAD BUS 
PASITARTA; BET MAŽA 
VILTIES TAIKAI

Seniau paskelbtas Britanijos 
nusistatymas nekeičiamas

LONDONAS, lapkr. S. — skinti hitlerizmą, bet dur ats- 
Anglijos ministrų kabinetas tatyti Čekoslovakiją ir Įlenki- 
atsidėjusiai svarsto belgų ka-' ją. Kaip tas bus atsiekta, tui 
raliaus ir olandų karalienės j Anglijos reikalas, 
taikos pasiūlymų ir pasiryžt- Gana to, iš Prancūzijos čiaj 
mą tarpininkauti kariaujan- atvyksta lenkų vyriausybės 
čionis pusėms. Taikos pasifl- premjeras ir užsienių reikalų 
lynias vakar įteiktas Anglijos ministras ir jiedu bus forma-
karaliui ir tuojau 
uiinistrų kabinetui.

Ministro pirmininko Clianv 
berlaino vyriausybė, kaip pra 
nešta, j 'karo nutraukimo pa
siūlymą rimtai atsineša. Bet 
yra maža vilties šį kartą kal
bėti apie taiką, jei karo lau
kuose niek nenuveiktu.

šiandien pusiaudienį paskel

Tš kairės pusės; Willis Allen, Len Reynol

VOKIETIJA NEBIJO 
AMERIKOS LĖKTUVŲ, 
SAKO GOERINGAS

MIUNCHENAS, Bavarija, 
lapkr. 8. — Šiandien Hitleris! 

savo kalboje pareiškė, kad 
Vokietija pasiryžo kariauti i 
penkerius metus Angliją nu
galėti. .Jis pareiškė, kad šį ka
rą laimės tik viena tauta — 
Vokietija.

s, Roy Owens ir Harry Karst, kurie darba-
vosi Kalifornijoje seniems žmonėms užtikrin i žmoniškesnį gyvenimą — kas savaitę mokė
ti 30 dol. pensijos, klausosi per radiją gyvent jų balsavimo tuo klausimu sėkmių. Jie pra
lošė. Apie tai kitoje vietoje yra žinia. ( Aeme telepboto).

pavestas liai pasitikti, priimti ir vaiši- 
j narni. Neturinti valstybės len

kų vyriausybė čia pripažįsta
ma tikrųjų.

Anglijos diplomatų sluoks
niai susidomėję, kokiais su
metimais belgų karalius ir o- 
landų karalienė netikėtai su
bruzdo siūlyti karo nutrauki
mų. Gal jie tai daro nacių 
spaudžiami, gal Hitleris

bta, kad Anglijos vyriausybė šioms valstybėms iš tikrųjų 
tuo reikalu pasitars su Pran-į grasina.

elizijos vyriausybe ir mi- Nacių spauda taip pat pasi- 
nistras pirmininkas Chamber-j >ako prieš taikos pasiūlymą, 
luinas gal rytoj .parlamente'nes Anglija seniau buvo at- 

praneš taikos pasiūlymo klau
simu.

čia kalbama, kad Angtijds 
vyriausybė seniau savo pas
kelbto nusistatymo nekeičia.
Anglija ne vien siekia sutriu-

PO ĮVYKUSIŲJŲ 
KAI KUR BALSAVIMŲ

THYSSEN PABĖGO 
IŠ VOKIETIJOS

metusi Hitlerio pasiūlymus? 
Šį kartą apie karo nutrau

kimą negali būti kalbos, nes 
Vokietija nenori nė girdėti a- 
pie Čekoslovakijos ir Lenki
jos atsteigimą.

Cooko apskrityje buvę poros metu 
luti

Cooko apskrities spalio mė
nesio “grand jury” tomis 
dienomis savo raporte pareiš
kė, kad stačiai sukrečiamos 
sąlygos gyvuoja rinkimuose! 
apskrityje ir Chicagos mies
te. Daug piliečių nusiskund
žia suktybėmis ir papirki
mais.

Kriminalinių bylų teismo 
teisėjas pirmininkas J. Prys- 
alski apie tai pranešė aps

krities teisėjui Jareckiui,1 o 
šis painformavo rinkimų ko- 
misionierių boardą ir apskri
ties prokurorą Courtney.

Teisėjas Jareckis sutarė su 
apskrities prokuroru imtis žy 
gių prieš tas suktybes balsa
vimuose. Sutarta 1938 ir šių 
metų įvykusių rinkimų balio- 
tns patikrinti. Tikimasi susek 
ti suktybes, rasti kaltininkus 
if traukti tieson.

ANGLIJA TURI 
UŽTRAUKTI PASKOLĄ
LONDONAS, lapkr. 8. —

Vyriausybė parlamentui pa
tiekė rezoliuciją autorizuoti 
valstybės iždą užtraukti vie
no bilijono dol. paskolą karui 

I finansuoti.
Iždo ministras Sir John Si- 

mon paaiškino, kad paskolos 
užtraukimo tvarka turi būti

SAN FRANCISCO, Cal. - 
Kalifornijos valstybėje įvy
kęs referendumas pensijos 
klausimu daugumos balsų at
mestas.

Norėta pravesti konstituci
nį priedą, kad seniems žmo
nėms kas savaitę molkėti po 
30 dol. pensijos. Sumanytojai 
aiškino, kad valstybėje yra 
visako perteklius, bet žmonių 
tarpe skurdas siaučia.

Sumanymo priešai nurodė, 
kad tuo būdu siekiama vals
tybę subankrūtyti. Daugumas 
piliečių ipabugo, nusprendė to 
liau valstybės turtų perteklių 
je skursti ir balsavo prieš su
manymą.

AMSTERDAMAS, lapkk 
8. — ‘Gauta patikrintų žinių, 
kad Vokietijos stambiausias 
pramonininkas Fritz Thyssen, 
66 m. amž., iš Vokietijos pa
bėgo Šveicarijon .palikęs apie 
80 milijonų dolerių vertės 
turtų.

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Sov. Rusijos ambasadoje am
basadorius Škvarcevas vakar 
surengė pokylį paminėti bol
ševikų revoliucijos Rusijoje 
22 metų sukaktuves. Tarp na
cių vadų buvo ir oro ministras 
fieldmaršalas Goeringas. Už
sienių korespondentai gavo 
progos su juo kalbėti.

Jis pareiškė, kati šiame ka
re Vokietija nenugalima, net 
kad ir J. A. Valstybės santar
vei galėtų parūpinti tūkstan
čius lėktuvų.

Pirma, sakė jis, Amerika 
negali greitu laiku pagaminti 
tūkstančių lėktuvų. Antra, 
daugybės lėktuvų santarvė ne
turi progos atsikelti į Euro
pą. Anot jo, Vokietija galinti 
pasigaminti namie daugiau,

turėti juos vietoje, bet ne im
portuoti.

Kad Vokietija nenugalima, 
jis pareiškė;

“Šis faktas, kad aš esu šia
me pokylyje, daug geriau iš
aiškina dalykų stovį nei aiški
nimas žodžiu. Jei kas būtų 
mums sakęs 1933 metais, kad 
mūsų kova su Anglija ir Pran 
cūzija sujungs mus su Rusija, 
tokį žmogų mes būtumėm pa
vadinę bepročiu. Šiandien gi 
tas yra tikrenybė”.

Šiuo pareiškimu Goeringas 
leido suprasti, kad susijungu
si su sov. Rusija Vokietija ne 
įveikiama.

Korespondentai paskiau 
jam iškėlė eilę kitų klausimų. 
Jis sakė, kad Vokietija nepuo 
la Anglijos pakraščių žmoniš
kumo sumetimais. Naikinti 
britų laivyną esąs svarbesnis 
žygis.

Į kitus klausimus jis neat
sakė atkerdamas:

“Gerbiamieji, nekrėskite 
juokų, nes karas yra labai rim 
tas dalykas”.

VOKIEČIAI NENORI 
GRJŽTI VOKIETIJON

PANAMOS NEUTRALU
MO TAISYKLĖS

PANAMA CITY, lapkr. 8. 
Panamos resaublikos vyriau
sybė paskelbė uždraudimą ka-

toT.ria, kaip buvusi pasaulinio 'liaujančių šalių povandeni- 
karo laikais, kai kas metai jniams laivams įplaukti į šios 
nauja paskola bnvo pripažįs- respublikos prieplaukas, uos- 
tama ir vykdoma.

Vyriausybė paskirs komite-
tą tvarkyti civilines ir kari
nes išlaidas.

VATIKANAS IŠLEIS NAU
JUS PINIGUS

VATIKANAS, lapkr. 8. — 
Pranešta, kad čia greit bus 
išleisti nauji Vatikano pini

gus, arba plaukioti pakrantė- 
Jmis, išėmus kokius nors ne- 
paprastus atsitikimus.

Rugsėjo 11 d. buvo paskelb- 
ta toks pat uždraudimas ka
riaujančių šalių kitiems lai 
vams.

BUKARESfTAS, lapkr. 8. «ai su popiežiaus Pijaus XII 
- Rumunijoj gyvenančių da- atvaiz(lu- ,ki ^o,iai apyvarto- 
lis vokiečių pasiryžę negrįžti ie ji turi popiežiaus
Vokietijon, nepaisant Hitlerio '-*ans ^I atvaizdą, 
įsakymo ir nacių grasinimų.'
Nenori būti Hitlerio globoja- NORI BALKANŲ KARINĖS 

SĄJUNGOS

BUKAREŠTAS, lapkr 8. K 
Rumunijos karalius Balkanų 
valstybėms siūlo sudaryti ka
rinę sąjungą ir laikytis vieny 
bes.

4 ŽUVO PARAKO 

FABRIKE

JOPLIN, Mo., lapkr. 8. — 
Arti Carl Junction du Pont 
parako fabriko patronų sky
riuje įvyko sprogimas. 4 dar
bininkai žuvo..

mi.

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Vakariniam fronte nieko nau
ja. Tik artilerija retkarčiais 
veikia.

PRIGĖRĖ TRYS 
ANGLIAKASIAI

MIDLAND, Ark., lapkr. 8. 
— Rains Coal kompanijos ka 
syklą vanduo staiga užliejo ir 
trys angliakasiai žuvo.

Kitose valstybėse:
Ohio — atmestas sumany

mais seniesiems., žmonėms mo
kėti kas mėnesį po 50 dol. 
pensijos.

New York — daugumu bal
sų pripažintas pari-mutuel la
iyboB (arklių lenktynės). Thyssen kitu„mct huv„

Mississippi — gubernato- 'tlerio ir nacionalsocializmo žy 
rium be opozicijos išrinktas’mjausias rėmėjas. Bet pasku- 
P. B. Johnson, dem. tiniais laikais nežinia kokiais

Detroit, Mich. — beparti- sumetimais jis nustumtas į 
niose miesto majoro rinki- gaų jr virto Hitlerio prieši
niuose miesto majoro rinki- ninfcu.

■ I j<a,i nepatekti į koncentra-
Cleveland, O. — Miesto ma' .. ,, *

jonu H. H. Burtos trečiąja.,, ',JOS s,ov>kl«’ brang,ndamas 
terminui išrinktas. laisvę pramonininkas viską

palikęs išdūmė į užsieni.
KAS GIRDĖTI VARŠUVOJE

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Privačiomis žiniomis iš Varsų

DAUG AMERIKOS PRE
KIŲ TENKA NACIAMS

vos, tenai užsilikę apie 100 a- WASHINGTON, lnpkr. 8. —
merikiečių, kurie seniau neno
rėjo apleisti to miesto, bet da
bar jau paeidautų iš tenai iš-

Prekybos departamentas skel
bia kad Europos mažosios neu 
tralinės valstybės žymiai pa

sinešdinti. Matyt, naciai jiems, didinusios savo importus iš J. 
nestatys kliūčių apleisti mie- A. Valstybių. Spėjama, kad
stą.

Praneša, Varšuvoje palaips,- 
niui grįžti normali tvarka. 
Kai kuriems namams jau grą 
žintas vanduo ir elektros Svie 
sa.

Gyventojams leista laiškus 
siųsti tik į Vokietiją ir rašy
tus tik vokiškai. Sunku gauti 
pašto ženklus laiškams

DARBININKAI APVALDĖ 
KASYKLĄ; VIENAS 

NUŽUDYTAS

GREENVILLE, Ky., lapkr.
8. — Apie 250 įsiginklavusių 
darbininkų užpuolė ir užgro
bė vieną anglių kasyklą už 15 
mylių nuo čia vakarų link. 
Vienas kasyklos inžinierius 
nužudytas ir kasyklos korpo-

tie prekių importai tenka .Vo
kietijai. Amerika to nepagei
dautų.

NACIŲ PROTESTAS 

BELGIJAI

BRIUSėLTS, lapkr. 8. — 
Vokietija iškėlė protestą pa
tyrusi, kad Belgijoje bando- 

, ma organizuoti lenkų legijo- 
' nQ-

RUMUNŲ VYRIAUSYBĖ 

PAŠALINO U. P. KO
RESPONDENTĄ

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 7. — Rumunų vyriau
sybė iš Bukarešto pašalino 
United Press korespondentą 
F. O. M. Jahną, kurs Čia at-

racijos prezidentas sužeistas, vyko. Jahn yra austras.

LIETUVIAI PASIGAILI
LENKU TREMTINIŲ

KAUNAS. — Pagal Lietuvos 
išleistą neutralcino aktą ir 

1 tarptautinę teisę pabėgusieji į 
nekariaujančią šalį bet kurios 
kariaujančios šalies kariai tu
ri būti nekariaujančios (neu
tralios) šalies sulaikomi, nu
ginkluojami ir reikiamoje prie 
žiūroje laikomi iki atitinkamos 
karo palfaigos. Su bėgančiais 
kariais paprastai, nors ir la
biausiai sieną saugojant, at
bėga ir dalis civilinių gyven
tojų. Juos priglausti verčia 
paprasčiausias žmoniškumas.

Patys patyrę daug nelaimių 
ir kančių, lietuviai giliai at
jaučia kitų nelaimes, nors ne
tolimi praeities atsiminimai 
kartais sukelia jausmus, ku
rie jungiasi su patirtomis nuo 
skaudomis.

Lenkijos karių yra pabėgu-» 
šių į visus kaimyninius kraš
tus. Ypač daug jų yra tuose 
kraštuose, su kuriais Lenkija 
visą laiką turėjo glaudžius 
santykius: pav., Rumunijoje 
ir Vengrijoje jų yra kelis kar
tus daugiau nei pas mus.

Iki šio laiko iš viso į Lietu
vą yra atbėgusių keliolika tū
kstančių karių ir civilių. Civi
lių visišką globą ir rūpinimą 
(be jų judėjimo irpan. kontro 
lės, kuri yra vidaus organų ži
nioje) yra paėmęs Lietuvos 
Raudonasis Kryžius.

SKELBKITES “DRAUGE”

ATVYKO KUN. J.
DAMBRAUSKAS, M.I.C.

Užvakar Į Čikagą atvyko 
kun; Juozas Dambrauskas, M. 
I.C., kuris apsigyvens Čikagoj 
ir dirbs prie Draugo.

Draugas sveikina naują kui 
tūro® darbininką.

NUŽUDYTAS SPORTS- 
MAN PARKO SA- .

VININKAS

Nežinomi piktadariai vakar 
nužudė automobiliu važiavusi 
Sportinan Parko savininką E. 
J. O’Hare, buvusį Capone sė
brą.

LABAI IŠTIKTA 
PREKYBA

BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 
8. — Karas nepaprastai skau
džiai ištiko lielgų ir olandų 
prekyba, kuri pakliuvusi bri
tų vykdomos blokados zonoje. 
Dėl to šių šalių karalius ir ka 
ralienė susimetė darbuotis už 
taikos grąžinimą.

ROMA, lapkr. 8. — Italija 
įspėja Maskvą, kad sovietai 
nekištų savo nosies į Balka
nus, nes Balkanai priklauso 
Italijos erdvei.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Tš 

pradžių giedra, paskui debe
suotumas; popiet kiek šiltė
liau.

Saulė teka 6;33, leidžiasi 
4:35.
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Maskvos Manifestas

Komunistų Internacionalas, minėdamas 22 

metų bolševizmo įsigalėjimo sukaktį, paskel

bė manifestą, kuriuo atsišaukia į pasaulio 

proletariatą kovoti paries imperialistinį ka

rą, prieš jo rėmėjus ir išnaudotojus.

Gražus manifesto tikslas, ar ne?

Deja, tie gražūs manifesto žodžiai toli gra

žu nėra suderinami su jų autorių darbais. 

Maskvos ponai, paskelbdami kovą imperia

listiniam karui ir kviesdami pasaulio dar

bininkus dėtis į tą kovą, dar kartą pama- 

nifestavo save biaurų veidmainiškumą.

Tenemano Stalinas su savo adjutantu Mo

lotovu, kad pasaulis jau užmiršo jų žygius, 

kurie buvo dabartinio karo priežastimi. Pa

saulis neužmiršo ir neužmirš, kad pačiu kri

tiškiausiu Europos gyvenimo momentu, tuo 

momentu, kada Vokietijos nacių imperializ

mas r/. mažasias valstybes ir grąsino karu 

visai Europai, diktatorius Stalinas ue tik 

kad nepadėjo sulaikyti Hitlerį, bet jam savo 

ranką padavė, Hitlerio imperializmo laimė

jimais pasinaudojo ir dar eina toliau — pri

stato Vokietijai žaliavos ir karo medžiagos, 

tuomi šerdamas imperialistinį karą ir padė

damas lieti nekaltą žmonių kraują. Ir po 

to viso, Stalinas dar drįsta atsiliepti į kitų 

kraštų darbo žmones, kad jie neremtų im

perialistinio karo! Ar bereikia didesnio veid

mainiškumo?

Bet Stalinas žino, Ką daro. Jo žodžius rei

kia kitaip suprasti. Jo manifestas yra iš

leistas tam tikslui, kad pasaulio darbo žmo

nės remtų Hitlerio vedamąjį imperialistinį 

karą, nes jis karo griuvėsiuose, žmonių krau

jo klanuose mato bolševizmo laimėjimą. Jis 

žino, kad bolševizmas galima įgyvendinti tik 

tada, kai viena ar kita Europos valstybė 

visai suirtų, kai žmonės, patekę į baisų dva

sinį ir medžiaginį skurdą, apimti beviltiš

kumu, nebegali atsilaikyti ir bet koks pa

žadas ir pasiūlymas juos patraukia, žodžiu, 

Stalinas visais būdais padeda Hitleriui, kad 

jis paverstų Europą griūvėsiais ir kad pa

ruoštų dirvą bolševizmui.

Ką reiškia žmonėms bolševizmas, gerai ži

nome iš Sovietų Rusijos gyvenimo. Trumpai 

kalbant, bolševizmą įgyvendinti — reiškia 

pavergti žmones, atimti iš jų privatinę nuo

savybę, paversti juos paprasčiausiomis ma

šinomis, atimki pilietinio ir kultūrinio vei

kimo laisvę, pasmaugti teisę Dievą garbinti, 

panaikinti spaudos ir gyvo žodžio laisvę.

Lapkričio 8 d. Chicago Tribūne įdėjo ka

rikatūristo Parrish karikatūrą, kuri puikiai 

vaizduoja Sovietų Rusijos darbininkų gy

venimą ir StaJino politiką. Karikatūros tu

rinys: Stalinas stovi ant žmonių kaulų su

kniubusio darbininko, kurį raudonarmietis 

saugoja įrėmęs į jį kruvinu kardu, ir šau

kia — • pasaulio darbininkai, kelkitės!” Ka

rikatūrai duotas toks vardas: “Jis f Stalinas) 

nekalba į tave, Ivan!’’

Tokią tai politiką veda Stalinas. Jo mani

festas visai panašus artisto Parrish minčiai, 

išreikštai anoj karikatūroj. Esame tikri, kad 

ypač šio krašto darbininką nenorės dėtis su 

bolševizmu, kuris, turėdamas savo biaurius 

užkulisinius tikslus, maitina Hitlerio pradė

tą ir vedamą imperialistinį karą.

100,000 Lietuvių už Tiek Pat 
Žydų ir Gudų

Laisvė paskelbė žinią iš Maskvos, kurioj 

neoficialiai pranešama, kad Sovietą Rusijos 

- vyriausybė pasiūlusi Lietuvai 100 tūkstan

kalbomis laikraščiai.
Grįžus Vilniui prie Lietuvos toji padėtis,

be abejojimo, jau pasikeitė.

Svarbus Uždavinys
Tautininkų savaitraštis “Dirva” rašo:
“Vilniaus krašto gyventojų ekonominio 

gyvenimo j tinkamas vėžes įstatymas yra 
vienas svarbiausių gyvybinių Lietuvos val
stybės reikalų. Tam tikslui vyriausybė pra
šo savo piliečių 50 milijonų litų paskolos, 
kuri pavadinta Vilniaus paskola.

“Amerikos lietuviai, taip pat, reikalų tuo
jau jiajuto ir pradėjo rinkti aukas Vilnie
čiams paremti. Katalikų Federacija, štai, pa-j 
skyrė tūkstantį dolerių tam tikslui. Jos pa
vyzdį privalėtų pasekti kiekviena Amerikos 
lietuvių draugija ir pavieniai lietuviai pat
riotai.

“Šiuo atžvilgiu, mes kviečiame atidžiai 
tėmyti kų mūsų kairieji darys. Jie į padan
ges Stalinų kelia už Vilniaus sugrąžinimų. 
Ar prisidės jie nors centu sušelpti tuos bro
lius

čią lietuviu iš “Gudijos” (iš Sovietams te- ! Tik iš darbų pažinsime juos!!”

rtRAroAB
Sveikinu ir Ačiū!

kusio Vilniaus krašto ploto) perkraustyti į 

nepriklausomą, Lietuvą, o tiek pat Lietuvos 

žydų ir gudų per velti į Sovietų Rusiją.

Esą, derybos dėl šių mainų jau vedamos Žinios iš Lietuvos, iš Kau Mūsų uždaviniai irgi nepa-Į 
tarp Sovietų,ir Lietuvos vyriausybės. Į no ir Vilniaus skelbia, kad sikeitė tik dar labiau ryškės-į 

Reikia pasakyti, kad prievarta daicini to- Vilnius, Lietuvos istorinė so- ,ų pasidarė. Nepriklausomy nė' 
kie mainai žmonėmis yra smerktini Jie nu- stinė, sugrįžo prie Lietuvos, via mūsų idealas, mūsų Iu*-* 
sikalsta žmoniškumo dėsniams ir tori ver-' kad lietuvių tautos svajonė ir Uiės ir jėgų šaltinis. Todėl ne- 
giskumo pobūdį. į Lietuvos Respublikos svar- priklausomybės gynimas buvo’

Nėra kalbos, kad Lietuvai yra svarbu iš blausias vidaus ir užsienio po-į ir bus, dabar drauge su vii 
laisvinti lietuvius iš tos Vilniaus krašto da- litikos uždavinys, — Vilniaus mečiais, mūsų visusvarbiau- 
iieu, kuri paliko Sovietų Rusijos pusėje. Bet atvadavimas — išsipildė. ' .-ia užduotis. Turime dai bais 
taip pat svarbu atgauti ir ihs teritorijas, \ ilniaus atvadavimus yra įrodyti pasauliui ir kaiiny- 
kuriose jie gyvena. Jcs yra brangios ir Lie- juk įr Amerikos lietuvių tro- ntfms, kad Vilniaus grįžimą, 
tuvai ir ypač jos gyventojams. Bet jei jau stibio, svajonių ir pastangų į Lietuvos suverenitetų yru 
taip susidėjo sąlygos, jei nebėra kitos iSei- HkQuiji„iaf; „ t0,,,r ;,.a,us laikos ir ,eisi.s
ties, jei tų sričių lietuviai, matydami, kad nmn paaveikintl vi.w. ir. f«M. tuj(. dalyje Aį.
nauji seimininkai visvien atims jų nuosavy- ... . . . ...

, J. ... , lx. . •• kiekvienų kas kaip galeda-bes, laisvu noru sutinka keltis i Lietuvą, ji _ ,

juos priims atviromis rankomis. Lengviau iaab >la 1 niaUb a xa"

būtų žydams ir gudams apleisti Lietuvą ir ^avuuo Ačiū visiems uz. 

keltis į Sovietų Rusijos pusę, nes visvien lnora^ūę paramų, už rūpes- 
jie buvo Lietuvoje atėjūnais. Būt gera, jei n'us *r sugaištų laikų, už gau- 
prie žydų ir gudų, iškeliamą iš Lietuvos, sius aukas Vilniaus našiai - 

pridėtų ir tuos lenkus, kurie Lietuvoj ne- čiams, vilniečių įstaigoms, na 
rimsta ir dažnai rausiasi po Lietuvos vai- riams ir šauliams, 
stybės pamatais. Tokie ponai galėtų kėliau- Toji šauni daina: “Mes be 
ti į Hitlerio valdomą Lenkiją. Vilniaus nenurimsim” išpra-

I našavo šį dramatiškų Vilniaus 
! sugrįžimų greičiau negu tikė-

Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaus XII pir J ta- T“''iau Vilaiaus sa*riM- 

moji enciklika atspausdinta Jungtinių Ame- ,llas xlsal nereiškia, kad mes 

riVos Valstybių Kongreso leidiny j “Gongres- dabar jau galime “nurimti 
sional Record".

Popiežiaus Enciklika Kongrese

mesdami ikarų, kaipo politi
kos įrankį, eidami tiesiu ir į 

atviru neitralumo keliu, mes 
turime įrodyti ypač sto o kai 
mynams mažos mūsų valsty
bes patvarumų ir sugebėjimų 
nugalėti visokias kliūtis, ne-, .. . Oliit) valstybės linkimuose buvo paduotas piliečiu baisa-
išsemiamų eutuzijazmų ir pu-, vimui sumanymas, kad valstybė senatvės pensijos asmeninis 
sirišimų prie savos kultūros* virš 60 metų mokėtų po $50.00 Į mėnesį, o vedusiai porai 
r tradicijų, sąmoningų ben-Į $80.00 į mėnesį. Sumanymas didžiuma balsų atmesta.-. Nuo- 

urądurbiaviinų žmonijos pro-! traukoj matome šio sumanymo autorių, llerbert S. Bigelosv, 
išeinantį iš balsavimo būdelės. (Acme telephoto)gresui n

Kongreso atstovas William Sirovich iš New 

Yorko, darydamas pasiūlymą atspausdinti en

cikliką “C. R.”, pabrėžė, Šventasis Tėvas 

Pijus XII yra gabus, energingas ir didis ga

lingosios Katalikų Bažnyčios ganytojas. Jis 

pažymėjo ir tai, kad jei norime išlaikyti mo

demiškąją demokratiją pasaulyje, turime 

klausyti išganingų žymaus mokslininko Jo 

Šventenybės Pijaus XII patarimų.

Taigi, pirmoji Popiežiaus enciklika visur 

ir visiems padarė gilų įspūdį.

— visai ne: dabar reikalin
gas didžiausias budrumas, vie 
nybė ir įtempimas visų kūry
binių krašto pajėgų. Tačiau 
mainyti, .kad “Vilniaus atga
vimo kaina sudaro pavojų ne
priklausomybės išlaikymui ’’

buvo “pirktas”, bet sudaro 
atskirų ir nepaprastą Lietu
vos ir Sovietų Rusijos snnty-

APŽVALGA
hm

Jie Ten Nesnaudė

tokiu būdu laimėli 
sau .jų kaimyniškų prielanku
mų ir pagarbų.

Naujose ribose įsistiprinu
si, vidujinę krašto vienybę vi

ni rimtumu patikrinusi, Lie- KALNAS, (E). — Dar ne-i\irš. ats. pulk. Jonas Šlepe- 
tnva su pasiryžimu, su viltim ofjejaiįon,įs žiniomis, piliety- i tys, .Vilniaus policijas valius

iai-ir su Jūsų talka eina dide
lių darbų dirbti: mes turime 
laimėti vilniečių širdis, turi
me juos padaryti laiminges-

visgi būtų klaidinga, nes Vii-j niais, o drauge ir sųmonin- 
niaus grįžimas iš tikrųjų ne-, gaiš Lietuvos piliečiais. Mes

taipgi turime savo mylimų 
kraštų padaryti ir ekonomi
niai tvirtų ir savystovių, ne

metų pretenzijas, kuris labai 
sustiprino lietuvių tautų mo
raliai.

■ t

Tiesa, Lietuva dabar pra
deda naujų' laikotarpį naujo
se valstybės ribose ir naujo
se, niekad pirmiau nebūtose 
sąlygose. Tose sųlvgose mums

Pasirodo, kad bolševikai, užėmę Vilniaus 
kraštų, nesnaudė, bet visu smarkumu vedė 
savo propagandų. Tai matome iš šių “6-nio” 
paduotų žinių:

Maskvos “Pravda” pasikalbėjimų su Bal- privalu susivokti ir atatinka- 
tijos centro komiteto gen. Sekretorių Malinu mai savo žingsnius nustatyti, 
apie Vilniaus Ikail tūrinius reikalus. Malinąs turint galvoje, kad mūsų ge- 
pareiškė, kad pačiu mokinių ir tėvų reikalu-1 rojo kaimyno politika nepasi- 
vimu iš Vilniaus krašto mokyklų programų' keitė Kaimynus muins priva 
jau pašalintas tikybos dėstymas. Mokyklos, ,u gerai bet turime
Vilniaus krašte esu buvusios lenkams ma-' 
žumų asimiliavimo ir klerikalizmo skleidi
mo įrankiu. Daugumas mokyklų buvo viso-! 
kių ordinų vadovybėse. Dabai* mokyklos bus 
valdžios žinioje. Jau pradėta mokyklose dės
tyti rusų ir gudų kalbos.

geriau pažinti ir patys save.

'kių išraiškos faktą, — faktų,; aukso kasyklų ieškodami, bet 
kuris prašalino lenkų 1772 padvigubindami daromgumę

ir* organizacinį sumanumų mū
sų jau seniai praktikuojamo
je kooperacijos ir privačios 
iniciatyvos • ūkio sistemoje. 
Ant palinkusio beržo net iv 
oškos lipa — sako mūsų prie
žodis. Nuo mūsų priguli, kad 
mūsų Lietuva būtų stati ir 
galinga ne tik materijalėje, 
bet ypač moralinėje kultūro
je. Tat, Vilniaus su grįžimo į 
kvepiami, eikime prie bendro
jo darbo pirmyn.

P. Žadeikis.

SOV. RUSIJA “TAIKINGAI” PRIĖJO 
PRIE JŪROS

TALINAS ,(E) — čia lei- nyje. Baltijos valstybės pri* 
Toliau Malinąs pareiškė, kad jau sudaro- (|^auias anglų kalba Baltijos pažinusius Sov. Sąjungos stra- 

mos lygos teatrams veUiti nes pasidė- k|ausillia,„s ,aikra5tis ,.The*, geresne Baltijos jū-
jus karui, \ įlniuje galėjo veikti ti'k lenku „ , . ,, A . j
. , • » , , - .. . . . , . , ' Ba tie Times straipsnyje a- ros pakrastvje. ls šio pn»j:a
teatrai, o žydą, gudų ir lietuvių teatrai bu- i ; . 1 .
vo uždaryti. Vilniuje vra 12 kinų, kuriuose'Pie Baltijos valst>’blų tarpu-, zinimo logiškai st sa, kad rei- 
demonstruojamos išimtinai sovietų filmos?5*™8 sutartis su Sovietų Są-* kU sudaryti galimumus įren* 
Kinų savininkai norėjo pakelti bilietų kai 4unKa rašo, kati natūralūs Ru
nas, bet valdžia juos tuoj sudraudė. sijos veržimasis prie atviros

Šiuo metu Vilniuje išeina tik rusų ir gudų jūros pirmų kartų istorijoje
rudo taikingų išsprendimų. 
Baltijos valstybės niekuomet, 

nenorėjusios būti pylimu, ski

riančiu Vakarus nuo Rytų. 

Jos visuomet pabrėžusios sa
vo norų būti'jungiamuoju na

riu tarp šių Europos dalių. 

Kultūriniu ir ūkiniu atžvilgiu 
Baltijos valstybės visuomet 

buvusios tarpininkės vaidine-

Patiriama, kad visas \ n- j 
Lietuvos Atstovas niaus kraštas bus padalintas į 
---------- — 20 valsčių: Smalvos, Dūkš

tas, Ignai i nas,
Paberžė, Riešė,
Naujoji Vilnija, Trakai, Ru
damina, Medininkai, Turge
liai. Šalčininkėliai, Rūdiškės, 
Valkininkai, Varėna 11 ir Ei
šiškės. Valsčiai turės po 1890- 
2000 gyventojų. Kiekvienam
valsčiuj artimiausiu laiku bus

gti Sgv. Sąjungos atramos pu- . . a..............................„. ° . . paskirti viršaičiai įs vietos
nktus, kurie garantuotų jai ... . , , * , .. lietuvių. Kol bus sutvarkytas
išėjimų įs suomių įlankos. Be-n__ :.......... ;__
kautis logiškas sprendimas y
ra Sovietų kariuomenės aj> 
gyvendinimas griežtai nusta
tytose vietose, kuri apsaugo
tų šiuos (muktus. Pasitari
muose su Sov. Sųjunga pasi
reiškusi I aliai
dradarbiavimo
jos valstybės sveikinančios tų 
dvasių, nes ji esanti geriau
sia garantija jų saugumui.

pilietylM'‘s klausimas, sienų su 
Sovietų Sųjunga saugos ka
riuomenė, o administracijos 
linijų-pasienio polieij/i. Vėliau

Vokiečių Grąžinimas Iš Lietuvos Į Reichą 
Bus Paskiausias

muši jokios iiiiciatyv.G.-. Vo
KAUNAS (E) — Vokieti

jos vyriausyliės įgaliotinis vo
kiečiams iš Estijos ir Latvi
jos [K'rkelti į reichų, kurs lan
kosi ir Lietuvoje, ^pandos at-
stovams paieiškė, kad dėl vo- 

kuriuos Stalinas Lietuvi sugrųžmo,' ki<‘"U P<‘'Jkėlimo iš Lietuvos,
reicho vvriausvbė dar nesiė-

kiečių gražinimas į reichą ne- aprimę. Tačiau savo turtas 
galįs būti atliktu- vienu kar-jtlėl visi ko jie stengiasi kuo 
tu. Kada būsią pradėta tartis i greičiau likviduoti. Vienas at- 
su Uetuva dėl vokiečių iškė-j sakingas vokiečių kolonijos 
limo. dar tiesų žinių Berlyne asmuo pareiškė: “Dabar mes 
manoma, kad artimoje atei-j žinome, kad anksčiau ar vo

tyje derybų su Lietuva tuoi liau turėsim Lietuvų apleis- 
reikalu netenka laukti. — Iši ti”.

!> "J59Ket\ irtadieiii- lapkr.

KAIP BUS SUTVARKYTA VILNIAUS KRAŠTO 
GRVENTOJŲ PILIETYBĘ

bė Vilniaus krašto gyvento- buvęs pasienio policijos
janis numatoma sutvarkyti 
sekamai: Kas gyveno Vilniaus 
mieste ir krašte iki 1920 m. 
liepos 20 d., tas turi teisę gau 
ti vietos gyventojo pažymėji
mų. (Vėliau tokiam gyventojui 
bus išduotas Lietuvos valsty
bės piliečio pasas. Pasas ne
duodamas tuojau, kadangi ne
užilgo visos Lietuvos piliečiai 
gaus visiškai naujus pasus. 
Visi tie, kurie iki 1920 m.

vyno vadas Remeikis. Vil
niaus apygardos pramonės in
spektorius bus lig šiol buvęs 
Kauno pram. inspekt. inž. 
Sasnauskas, kuriam pravesta 
ir kainų priežiūra Vilniaus 
mieste.

Kol liaigsis Europos kuras* 
numatoma Kaimų palikti eko
nominė ir administracine sos
tine, o Vilnių padaryti repre
zentacine ir kultūrine sostine, 

liepos 20 d. negyveno Vilniuje IDėlto į Vilnių tuo tarpu bus 
ir y’ilniaus krašte, bus laiko- perkeliamos tik kaikurios įs- 
mi svetimšaliais ir gaus lai- taigos arba jų dalys, žymiau 
kinus leidimus gyventi Lietu- sios švietimo ir kultūros bei 
vos teritorijoje. Kol šis sūdė- Imeno įstaigos, o Kaune pasi
tingas darbas Ims baigtas, tol 
administracinė linija pasiliks 
uždaryta ir į Vilnių bus gali
ma važiuoti tik su atskirais 
leidimais.

liktų vyriausybė, administra
cinės įstaigos ir krašto ekono
miniai centrai. Karui pasibai
gus visos įstaigos būtų perkel
tos į Vilnių kur tada teks pra- 

Yjį įdėti didelę statybų, kuri karo 
įlietu nėra įmanoma.

Patiriama, kad Vilniaus
x- v . imiistas atgaus savo senus lie- 
Neintncme, i ”

, tuviškus vardus.Maismgala, I

Sveikas Patarimas
KAUNAS (E) — Lietuvos 

Šaulių Sąjungos Taryba ap
tarusi memento klausimus, gy
vai domėdamasi Vilniaus kra
što kuo greičiausiu susi bei 
mu su Lietuva, nutarė prt 
syti vyriausybės į atgauto
sios srities administracijų ski
rti tik gerus patriotus, susi
pratusius ir aukštos kultūros 
lietuvius, kurie galėtų grei

(Kisienio policija bus perkelta hun krašto sutapymui su Lio- 
į Sov. Sųjungos pasienį. I tuva teigiamai jiatarnauti, be 

. w to taryba išreiškė pagei<la\-i-
uuoširdi ben-l ' diliaus krašto valdytojas j n|.^ kaJ visokia į jetUVOjv bi»- 
dvasin Balti-Pnis dalmrtinis ministerio pir

mininko pavaduotojas min.
Bizauskas, \'ilniaus miesto ir 
apskrities varšininkas — da
bartinis l’anevėžio upskr.

Kauno vokiečių kolonijos 
sluoksnių patiriama, kud šiuo 
metu Lietuvos vokiečiai

tų sustiprinta kultūrinė veikla 
ir kad pagal (Kinioštų planų 
būtų sistematingai rūpinarnusi 
gyventojų i r vjiao darbininkų 
socialiniais ir kultūriniais rei
kalais.

KAUNAS (E) Britų že-
miuisiuose rūmuose į pakluu-

i simų dėl Anglijos pi ekybos
santykių su Estija, Latvija ir
Lietuva, prekybos mini.*: eris

1 Stanley atsakė, km ! ln*:!ii vy-
riausybė yra susirūpinusi su

i minėtomis šalimis palaikyti
11 rekybinius santykius. kiek
aplinkybės leis. — - —f
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by Eugene Lyons
Author of “Assignment in Utopia”

M ILIJONAMS žmonių Stalinas yra šimt
mečio misi© —Eugenijui Lyons jis yra at
vira knyga.

Per šešerius metus būdamas Maskvoj kai
po Amerikos laikraščių raporteriu, Lyons 
palaikė artimus santykius su Stalinu ir jo 
bendradarbiais. Jis pergyveno kaimiečių 
pergalę, masines skerdynes, kraujo maudy
mus ir valymus.

Ir štai per dvidešimts nuostabių straips
nių, jis aprašo šių nepaprastų asmenybę, 
kurių jis vadina pusiau žmogum ir pusiau 
plėšriuoju žvėrim, nuo jo ankstyvų dienų 
iki pat rytojaus dienų slenksčio.

Kad suprastumėte šių 
dienų ir rytojaus dien
os įvykius, jūs turit su
prasti STALINĄ!

Pradėkite “STALIN U N MA SKE D"
November 12 ir- the

CHICAGO HERALD-AMERICAN

dyti nuo keiksmų, nebebus 
tarp žmonių nesantaikos žo
džiais ir veiksmais, o žmog
žudystė bus vienintėlis šiur 
pus atsiminimas mflsų žiauru
mo senovės laikais. G. Papini 

Kas kryžių sutikęs malo
niai apkabina, tas nesuklups 
nė po sunkia gyvenimo naš
ta.

Aukso Grūdeliai

Žmogus yra mėgstųs grum 
tis gyvulys. — G. Papini

Nebūk prietelis tajam, kur> 
neturi artime meilės.

Kas idealiai myli, tas nori 
ulės objektų visuomet tu- 

fyi prieš akis; todėl lieka 
visai suprantama, kodėl nors 
neilgas atsisveikinimas gimdo 
daug sielos skausmų ir dva
sios kankynių.

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

Nesunku tiems nugalėti ki
tus. kurie yra nugalėję save.

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

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyje.

Gyvenimas nors trumpai 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgų, bet blogų.

Kūstybė yra kaip ugnis; ga
lima jų užgniaužti, kol yra tik 
kibirkštis. Vėliau esti per vė
lu. Visai teisingai Jėzus pas-
merkė pirmų įžeidžiantį žodį . minėmis ir neatidėliok ateinan 
lygiai su žmogžudyste. Kai čianr laikui tavo išganymo;
visi išmoks užgnianžti įžeidi
mus jų prarmeny ir susival-

Tas darbas slegia pečius, 
erzina ir kankina dvasių, ku
ris ne jam skirtas; kas randa 
savąjį takų — rr^da jame 
daug malonumo.

Suradimas savojo kelio gy
venime lošia svarbiausių rolę; 
jei eina ne savu — nepaten
kinsi nei save nei kitų.

Tiktai tuomet pakilsime 
aukščiau kultūroje, kuomet iš
naudoti.

Turi kų parduoti, ar nori 
kų pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Classified skyriuje, ku
ris duoda gerų rezultatų.

Tasai, kurs turi tiesų, turi 
daug prietelių.

Neužsitikėk draugais ir gi-

nes greičiau žmonės tave už- 
mirš, negu tu manai.

Laiškas Iš Brazilijos
S,pnlių 2 d., 1939 

Miela Motinėle,
Ačiū už laiškelius, kurių 

taip ilgai laukėme.

Jaunučių choro vakarėlis 
gražiui pasisekė. Jaunieji ar-

ja. Mūsų pavasaris netiks, 
kaip Jūsų. Nėra tos gyvybės, 
ir nejauti žmogus to naujo 
atgimimo. Vis žalia ir žalia. 
Vaisiai tai šiek-tiek keičia
si. Nors larangių ir bananų 
visuomet yra, bet dabar skai-•

“ameixes”.noksta
“ameixes”

tistai visus stebino savo ga- tosi ne jų laikas. Šiuo metu 
bumais. Ypač stebėjosi bra
zilai, nes jie mums sakė, kad 
jų vaikai niekuomet negalėtų 
tokio veikalo pastatyti. Kad 
nebūtų buvę tiek išlaidų už 
salę ir leidimus, tai būtų likę 
gražaus pelno. Bet ir taip ne
galima skųstis. Apmokėjus 
visas išlaidas, pelno lieka še
šiolika dolerių. Dabar reikės 
pradėti kitų veikalų Kalė- 

! Joms.
Šiandie, ar rytoj, atvažiuos 

delegatas į mokyklų. Jau ki
tas lietuvių mokyklas atlankė 
ir visur tomis dienomis, kada 
seselės dėsto tikybų. Jos tu
rėjo kalbėti portugališkai su 
dideliu ponu.

Kalbos egzaminai jau pakei
sti. Jie bus tik vienų kartų 
metuose, spalių mėnesyj. Už 
dviejų savaičių vėl reikės pa
drebėti. Kad tik ta komisija 
nebūtų tokia griežta. panašūs į

Klausėte, Motinėle, apie mū

Kas tos 
klausiate? Kaip 

Jums išaiškinti, nežinau, nes 
Amerikoj jų nėr. Jų skonio 
negaliu prie nieko pritaikin
ti, nors kai kurios seserys sa
ko, kad lyg slyvos. Angliš
kame žodyne irgi sakoma — 
“plum”, bet visai nepanaši. 
Vaisius mažas, viduryj dvi ar 
trys didelės sėklos, o kaip at
simeta sėklos mažai kas lie
ka. “Tai tik zabova”, klebo
nas sako. Dar kitas vaisius 
tai “.mulberry”. Man būnant 
namie tai tik teko dainuoti 
“As we go round tbe mul- 
'berrv busb”, bet čia tas 
“busb” tai tikras medis. Mū
sų darže yra tokie medžiai 
ir visi pilni vaisių. Kasdien 
išeinam žiūrėti. ar jau išsir
pusios uogos. Jos labai ska
nios. Jau tuoj pradėsim “ma
monas” rinkti. “Mamonai” 

cantaloup”.

Gavau abi muzikos knygas, 
kurias prisiuntėt sulig mūsų 
prašymo. Gal vėliau sulauk
sim Šv. Pranciškaus škaplie
rių.

Seselės dar laikosi. Mus 
tikrai Dievulis laimina. Mo- 
tina Karaiina, Salezietė, pa
sakojo apie vienų jų jaunutę 
vienuolę, vokietę, kuri čia at-

sų metines rekolekcijas. Ka
dangi mūsų mokslo metai bai
giasi lapkričio mėnesį, pas
kutinę dienų, tai dar neatli
kome. Bet jau pradėjau apie 
tai rūpintis. Kalbėjau su se
selių Saleziečių vyresniąją ir 
jos klausiau, ar mums būtų 
galima prie jų prisidėti reko
lekcijų metu. Jei jų konferen-
cijos mūsų reguloms nepritiks, važiav0 vpik (uo ]nfkii.
JL5?* 'T"'“kit!> kaip ir mes. Pagyvenus du mė 

čia, __ Į nesiūs turėjo vykti j sanato- 
koplytėlės pijų, įu, jr dabar tebėra, At-

Pas mūs klebonų porų die- 
j nų viešėjo kun. K. Zaikaus
kas. Išvyko į Altona, Pa. pa
silsėti. Kun. Zaikauskas yra 
dar pilnas energijos ir galėtų 
būti dar labai naudingas lie
tuvių parapijoj.

kunigų. Kadangi 
Zelinoj, neturint 
susitelkti būtų sunku; ji sa
kė, kad užleis mums vienų iš
jų vasarnamių, kur galėsime , Inefų
atlikti rekolekcijas. Tikrai, i . .

, .. i Ar musų seseles jau grižo
Motinėlė, ji yra tokia gera,i-v T - , „ *, , • ; 6 ’ is Lietuvos?tokia rūpestinga. Klausiau,|
kiek reiks mokėti už seselės 
Marcelinos ir seselės Karoli
nos kalbos pamokas. Atsakė: 
‘Urna Avė Maria” (Vienų 
“Sveika Marija”). O, pas
kui, sako, ,per atostogas ji 
norėtų, kad mes jų seselėms 
padėtumėm su ang!ų 'kalba. 
Žinoma, mes tai mielu noru 
padarysime. Kaip nors iško-

xažiavusi susirgo bronchitu, £aį, tačiau pelno liko pnra de
1 paskui plaučių liga. Ji tik 23 sėtkų. Ši pramoga mažai te

buvo išgarsinta, o antias da
lykas, tai neparanki svetaine
nevilioja svečių. Reikia kopi i 
laiptais net į ketvirtą aukštą 
— kiek augusiam žmogui pri
stinga kvapo ir kojos atsisa- 

i ko tarnauti. Ar gi northsaiili?- 
čiams nepritruks kantrybės 

Š. m. spalių mėn. 23 dieną nuolat vargti be savo sve ta i - 
laivu Drottingholm grįžo į nės? Jei North Side lietuviai 
Ameriką dvi seserys Francis- žinotų, kas jiems ant sveika- 
kietės. Jos mačiusios ir paty- tos, tai ilgai negaišdami

Sveikinu visas!

Jūsų Kristuje,

Sesuo M. Julija

rusios paskutiniuosius įvykius pintus įsteigti nuosavų
ru-

sve-
Lietuvoj ir Pabaltijo valsty-1 tainę. Kitaip northsaidkčiai 

pasistatys sau kryžių ant sumbinuosim su jomis pagvven- b(-,se; Latvijoj, Estijoj ir Suo- 
ti, tai ir mums bus progos po-Į mijoj. Neužilgo apie tai pa-
rtugališkai daugiau kalbėt. 
Kaip tik viskas bus galutinai 
sutvarkyta, aš Jums parašy
siu.

Rūpinamės, kaip bus su IJe- 
tuva. Kol kas dar nežinome, 
ar toliau gausim pašalpos, ar 
ne.

• Po ilgos sausros vakar ga
lutinai sulaukėme lietaus. 
Kaip tik iškrito pirmieji la
šeliai, seselė M. Norbertą nu
bėgo sujungti motorų prie šu
linio. Girdi, sako, jau, gal, 
gausim vandens. Per tris sa
vaites skolinom vandenį iš 
kaimynų. Jų šuliniai gilesni 

l už mūsų, tai jiems vandens ii- 
giau ir užtenka, dėl to ir
mums paskolina.

Mūsų gamta vis dar žaliuo-

skePbsini lietuvių spaudoj.
vo kapo. Senajai kartai išmi
rus mirs ir parapija, mirs ir

iiiimiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiimi(miiiiiiit.miiiiiim&

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Viai g«ria ir mėgsta i 
AMBROSTA Alų, bet. prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- s 
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas ii im “ 
portuotų pirmos rūSies produktų.

Urmo (vrholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- g 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir tensingą patar- S 
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 | 
s
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Boy Ovens ir Will Kindig, autoriai valina'mo “bam and egg” sumanymo Califomia 
valstybėj, tai yra, kad valstybė senatvės pensijos mokėtų po $30.00 j savaitę. Balsavime 
didžiuma balsų sumanymas atmestas. (A.'-me telephoto)

Kam Kankintis?
lietuvybė. Būtų gaila. Tru
putį reikia daugiau vienybės 

Lapkričio 5 d. Moterystės jr galvosenos ir galima dar! 
Sakramentų priėmė Stanley 1 js8įsukti iš merdėjimo nagų. j 
Sboltz ir Josephine Dermica.! Kuom lietuviai blogesni už

North Side

Pabroliais buvo jaunojo 'bro
lis Bernard Sboltz ir Stella

kitas tautas, kad ir už tuos
V • • V . Ipačius italus. Jie šįmet jau 

Jackson. Stanley Sboltz (Šau-i seseris parsigabeno, jie daro 
lys) yra choro nariu ir para-j pažangų, o mes pradedame vėl 

pijos komiteto nariu. Tuojau j snuduriuoti, vieni kitiems pa
po vestuvių ant rytojaus jau-J vvdini, apkalbam, o mirtis tik 
na porelė išvyko į Florida tiesia nagus.
praleisti medaus mėnesį. Lin
kiu daug laimės jaunai porai.

Laplkr. 5 d. krikštas tapo 
suteiktas llarry Miller ir Ann 
Kasinskiūtės sūneliui, (lavo 
vardų JobnAVilliakn. Krikšto 
tėvais buvo Michael Homer ir 
Mary Dupper.

KAUNAS (E) — Skulpto
rius Zikaras pradėjo liedinti 
per du metrus aukščio didelę 
bronzinę skulptūrų, .pavadin
ti- “Knvgnešis”, kuri bus pa

statyta praplatintame Karo 

Muziejaus sode.

GAUKITE 

MBS Ų 

TIIERMIO 

PERMANENT 

WAVE

Sies pasižymėję su mūsų 
“Maehineless Waves,” nes sn- 
gergeninoja ir švelniausius plau
kus. ir tas gerbeniin.'tjimas laiko
si tol kol plaukui išaugtu

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 ir aukščiau 
kiti $2.50 ir aukščiam

Mūst.1 Specialybės 
CI.AIROU Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

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

16 metų patyrimo.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MU MORGIČIŲ
INSURED

Vardo Jėzaus dr-jos pra
moga lapkr. 5 d. pavyko vi
dutiniai. Žmonių tebuvo ma-

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fe<l' ral Savings and Loan Insurance Corp., Wasliington, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Treėiad. nuo 9 v. ryto lki 5 v. v. 
Pirmadienj, Ketvirtadieni lr Šeštadienį nuo 9 v. ryto Iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Buiiding & Loan Assocįation

Joseph F. Gribauskas.
1500 So. 49th Court, Cicero, —

Sec’y
Phone Cicero 412

Naaiausios 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 LIUDININKAI fSeptynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

vertė Vetusius ............................................................. $0.50
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

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

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

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

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

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

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas 
Kaipo Toksai, “Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
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Guy de Maupanant

Kaimo Vacio $
Vertė Kun. A. M. švedas

ffoZygis
J?

(Tęsinys)

Mėnulis slinko už
dai' vis skleisdamas

Ketvirtadienis, lapkr. ft,

vo nelaisvis, tad ir išgelbėtas. LIETUVIAI DAKTARAI 
Tokiu būdu Šampigneto

tvirtovė buvo išvaduota iš 
priešų po šešių valandų paė- 
nimo. Pulkininkas Ratierdra-

i biržių prekybininkas, kuris va- 
1 . . . dovavo šioje atakoje su šios 
apylinkės šauliais, buvo sutik
tas kaipo pergalėtojas ir ap 
dovanotas orderiu.

Pulkiuinkas, kuris šluostė 
j savo kaktų, sušuko: ,

— Mūsų pergalė!
Tuomet išėmė iš kišenės nia-į 

žų knygutę ir įrašė: ‘‘Po aš- 
! traus mūšio, prūsai turėjo 
trauktis atgal, pasiimdami žu-į 
vusius ir sužeistuosius. Mes! 
manome, kad 50 sužeistų ir Į 
nužudytų. Kurie iš jų liko, pa

Iš isgiįscio, haimės ir nusiste
bėjimo jis negalėjo susivokti, 

medžių, l<as pasidarė.
paskuti-j Ankstas karininkas gražiai įmtį nelaisvėn”.

Jaunasis karys paklausė:

Aukštas karininkas
nius savo šviesos spindulius.1 unilormuotas sušuko: iui
Buvo valanda prieš aušrų. Vi- es* luano nelaisvis! ir pasis- 
sokie šešėliai slinko tarp me-!^a^ aavo kojų ant &nalt o pil-

vo. Prūsas tik suprato vienų 
tarė: “Ya,

džių, kartais mėnulio spindu 
lys užkliūdavo ant plieno, nelaisvis ir is'

halėlio kuris vaiskiai suspink- ia>‘+a • 
sėdavo. Visų namų apgaubė
gili tyla, o pirmame aukšte 
degė šviesos. Staiga, nežino
mas balsas riktelėjo: “Pir
myn ! Pirmyn! Vyrai, j atakų! 
Ūmai visos durys, visos lan- 
ginyeios ir langai sutreškėjo 
nuo puolančių vyrų spaudimo, 
kurie viskų naikino, kas tik 
pasimaišė ant kelio. 50 karei
vių, akimirksny, iki ausų ap
siginklavę, jsibriovė i virtuvę, 
kur Šnaftas rainiai miegojo. 
Šautuvais jį apvertė, paga-

Jį pakėlė nuo grindų, ^so
dino kėdėje ir taip pririšo, 
kad nebuvo jokios galimybės 
pabėgti. Nugalėtojai Įdomiai 
žiūrėjo į jį, ir sykiu iš nuo
vargio alsavo ir pūtėsi, it įbė
gėjęs traukinys. Vaclas, ma
tydamas, kad į nelaisvę pate- Į 
ko šypsojo, nes jis to .jau se- J 
niai išsiilgusiai laukė. Kitas

— Kas dal>ar reikia daryti ?
— (irįširne tvarkoje, kad 

tokiu būdu imtina nereikėtų iš 
naujo atakuot savo ai tikri ja 
ir dalesniu skaičiuiH. Ir davė 
įsakymų grįžti.

Kareiviai eilėse išėjo iš na
mo. šeši ginkluoti kareiviai 
buvo paskirti saugoti Vacių, 
kuris buvo stipriai surištas. 
Žvalgai pasiųsti pirm žygiuo
jančių kareivių. Jie labai at
sargiai ėjo pirmyn, karkartė- 
mis sustodami. Jau išaušo,

Tel. Varde 3148.
VALANDOS: Nno U Ib U,

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pir-iadieaisis* 2 iki 4 lr 7 iki I 

Šventadieniais: U iki 19

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI

lt akinius pritaiko 
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

144b So. 49th Court, Cicero
iMuadieuuua, Ketvirtadieniais ii 

Penktadieniais
V etanuos: 18-12 ryte, 2-6. 7-8 p. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais < 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Gražiai Atrodo

Žiemkenčiai

KAUNAS (ė) — Nors šie
met dėl oro sųlygų daugely
je Lietuvos vietų vėlokai be- 
pasėti rugiai, tačiau jau ir 
šiaurės Lietuvoje jie yra gra
žiai sudygę. Dėl nepaprastai 
sausos vasaros ir rudens, ke
liai šiemet nė kiek nepablo
gėjo, ir spalių mėnesį keliais! 
rebevažinėjama dviračiais ir 

automobiliais.

| LIETUVIAI DAKTARAI

Ml'el OANal 6969

OR. VVALTER J. PHILLI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OŠTSO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:38 — 8:30 Vitkau
ir pagal sutartį.

dTf. g. minskunas
PHYSICIAN AND SURDEGI 
21Ū8 W. CEKMAK &OAO

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

Res. 2305 S. Leavitt Si
Res tek Canal 0402

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avt»

2-tros luboe 
CHICAGO, ILL.

Tel. MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

Northboro, Ia., protestantų pastorius C. K. \Viencke ir me
rgina pabėgę iš Vokietijos atvyko į Amerikų. Pro volkiečių 
emigracijos įstatymus jie prasmuko vienu pasu, kuriame bu
vo pažymėta “Mister or Madame”. Vokiečių valdininkai, ne
mokėdami angliškai, žodį “or” palaikė ‘,and” ir tokiu bū
du praleido, kaip vedusių porų. (Acme telephoto); kai pasiekė taip vadinama La 

karininkas įėjęs į kambarį ta- R^-li-Osel apskritį, kurio šau- 

le: liams šį žygį sėkmingai pasi

sekė atlikti. Susijaudinę žmo
nės jų laukė. Pamatę spyg
liuotų priešo šalmų entuzias
tiškai šūkavo. Nustebusios mo
terys iškėlė rankas, senesnieji j 
žmonės verkė. Vienas senelis, j 
norėdamas užduoti prūsui sa
vo lazda, smarkiai davė vie
nam savo šalies gynėjui i>er 
nosį.

Pulkininkas sušuko:
— Žiūrėkite, kad nelaisvis 

būtą apsaugotas! Pagalios jie 
jį atvedė į kalėjimų ir įstūmė 
Vacių Šnaffų atrištų į vienų 
kambarį. Du šimtai ginkluotų 
sargybinių saugojo suimtąjį 
tame kalėjime.

Nepaisant to, kad jo pilvas

— Pulkininke! Priešai pas 
pruko; kai kurie jų gi liko su-

gėliškai šokinėti, bėginėti ir 

, taip darė, kol visiškai nuvar-

lios, surišo jo kojas ir rankas.Į žeisti. Mūsų yra pergalė.

skaudžiai gėlė, prūsas, maty 

dainas, jog yra nelaisvis, i 
didelio džiaugsmo pradėjo pa-Į go ir krito prie sienos. Jis bu

Teh 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.

Šią žiemą

Saulės
grožiui ir sveikatai

e e e vartokite

Lempą

OF POUNDS HAVE BEEN 
USEO Bv C'JR GO'/ERNMENT

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

634*3 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

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

Taipgi pagal šute/.į.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIEginia 2421

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 YVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 Vakare,
ir Pagal Sutarti.

Savo namuose pasinaudokite saulės 

šviesos nauda. .. per ištisus metus.

• Įveskite sveikus saulės spindulius i vidų su Kl- 
ektrikine Saulės Lempa. Ji padeda .jaunuoliams 
išauginti stiprius kaulus ir dantis. Ji padeda su
augusiems palaikyti vasarinį-gvvunių... duoda pa
trauklių, sveikai atrodančių spalvų. Padeda visai 
šeimynai išdirbti at«j>arniMU, kada yra stoka sam 
lės vitaminų D.

VALGiy GAMINIMAS 
IR

NAMy PRIŽIŪRĖJIMAS i

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiee naujos namus aut 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi 
šokį taisymo darbų be jokio casU įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriansį atlyginimų iš Fire Ia 
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu 
slų namų). Darau paskolas ant nanjų t 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
titšs prie:

JOHNPAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

f ;
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DR. P. J. BEINAR
IBEIN AKA V SKAS J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wantworth 1612.

Rea. — Yards 3956. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakar.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

i'eiefonas HEMIock 6286

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

uriso valandoa:
10—12 vaL ryte 

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

Suaitarius.

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

TeL YARda 0994 
Rez. TeL PLAza 3200

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

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

eL YARda 5921 
ea.: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
Rea. 6968 So. Talman Ava. 
tea. TeL GROvehiU 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis sueitame

2423 YV. Marąuette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:38—8:30

756 YVest 35th Street

Didelis pasirinkimas

už taip žemai kaip =

MAŽAS ĮMOK MIMAS — buluniuts plūs mažu 1A- 
mokėjimo kulnu. Iftmokčjlnial putoglomls mėnesi
nėmis Mintomis nu hu\o l'llektrlkOH Patarnavimo lala.

! > Didelė 223 poslapių knyga'! 
eu naujausiais receptais į-

;; vairių valgių gaminimui,
■ Pyragu P®.!1! ir duonų kepi 
mui; Įvairių konservų ii 
preservų darymai, pauk A
tienos kepimui ar virimui,'! 
daržovių ir vaisių užlaiky-

*mai, ir tt Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.

įtlą knygų saUm <»«** Mr 
tų arba raštinėje:

KLAUSYKITE

New City Eiirniture Mirt
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 LIETUVĮSKĮI RADIO PROGRAMŲ

Visose Apteknkės Ii Didauosčto Krautuvės1!.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
Telefonas RANdolph 1200

KAINA SU persiuntimu

<1.10 
RAŠTUI AJE 

$1.00
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Ave.
CHICAGO, ILL.

10 vai. ryto... YV H I P...
(1480 Kilocycles)

10 vaL ryto

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetai. *
Pipirai * šnrum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brnzis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiukaitė * 
Jonas Ruk&taln * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Milcriutė *

YV H I P. . . 10 vai. ryto iki 11 vai. YV H I P 
Kas Ryta * Kas Ryta

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBOH

4645 So. Ashland Avenue
O >180 VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 .vsL yak.
Nedėliomis pagal sutartį. 

Office ToL YARda 4787 
■amų ToL PROapoet 19N

Tai CANai 6UR

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—G v. c.

6631
REZIDENCIJA

S. California Ave.

REPvbUo 7968

Offiee Phone Res aad Offioe
PROapoet 1098 8869 8. Loavttt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vok. CANai 0706

DR.JJ. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

12403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Rekmedi—Uflig

Ofiao TeL VIRginia 0036 
Reaidencijos tol BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideaei js
8939 So. Claremont Ava

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

Toi OANal 0267
Boa. TaL PROspect 6668

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

Resideneija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

DR. G. L VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VeL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį,

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Laf ayetto 3660

Antradieaiais, Ketvirtadieniais ia 
Panktadieoiaie

4631 So. Ashland Ave. 
Tai YARda 0994

Pirmadieniais, Treėiadiouinig ig



Ktd vidudienis, lupkr. 9, 1939 BBIūCgB S
=

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Dar Kartę Kviečiam

Kaip jau buvo skelbiama, 
Moterų Sų-gos 2 kp. rengia 
šaunų bankietą, kad paminėt 
25 metų kuopų- gyvavimų. 
Bųnkietus įvyks lapkr. 12 d., 
Šv. Antano parap svet.

Bankietas bus tuc Juonius, 
kad sukviesta vis; eilė gar
bingų svečių, o jų prieky ge
rb. Lietuvos konsulas r u žmo
na. Taipgi mūsų mylimas dva
sios vadas gerb. kun. Vaičū
nas su visa eile žymių sve
čių: dainininkų ir kalbėtojų. 
Be to. bus sulošta der niekur 
negirdėta juokinga Komedija 
“Nepatiko vištiena”, vado
vaujant Maskolaiciams. Be to, 
bus pagerbtos ir apdovanotos 
kuopos narės, kurios išbuvo 
sąjungoj 25 metus.

Taigi, širdingai k/iečiam 
Cicero ir Chicago ir priemies
čių lietuvius dalyvauti mūsų 
taip svarbiam paiengime ir

parodyti 'mums prielankumų. 
Lauksim atsilankant.

Pirm. K. Sriubienė 
Rašt. B. Jakaitienė

ir Komitetas

Padėka
Mes, Ona ir Antanas Olbi

kai, šiuo dėkojam dienraščiui 
“Draugui” už talpinimų ži
nučių apie mūsų 25 m. jubi
liejų, kuris įvyko špilių 29 
d.

Dėkojam kun. J. Kiuriui už 
suteiktų bažnyčioje palaimini
mų ir už atsilankymų į Com
munity sevtainę.

Dėkojam varg. Mondeikai 
už muzikų bažnyčioje ir daly
vavimų puotoj.

Dėkojam mergaitėms už pa
sidarbavimų prie stalų.

Dėkojam visiems ir visdms, 
kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie šių iškilmių.

Ona ir Antanas Olbikai

Prof. K. Pakšto 
Prakalbos

Lapkr. 8 d. šv. Kryžiaus 
parapijoj, Tcwn of Lake. Pra 
kalbos įvyks gręžioję Duvis 
Sųuare park salėj, prie 45 ir 
S. Paulina gatvių 7:30 vai. 
buk.

Lapkr. 9 d., ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parapijoj, West Pull
mane, 7:30 v. v

Lupkr. 10 d., Nekalto Prasi
dėjimo par. salėj, Brighton 
Parke.

Per tris mietus Gus Pserros, gyvenantis Omaha, Nebr., su
sirašinėjo su Graikijoj gyvenančia Maria llatzįconstantinou, 
kuri šiomis dienomis, vizitorio viza, atvyko į Amerikų su
situokti. Po šliūbo abu išvyko į Graikijų, kur išbus iki Akli. i iussaujoms 
.Jungt. Valstybių imigracijos įstatymas leis jai su vyru grįš
ti į Amerikų. (Acme telephoto)

nierių, o kitus už savo pini 
gus dapirkdavo. Tuos “grab 
bagus” ji pati sudirbdavo ir 
ji pati per piknikus išplatin 
davo. Minėtos sumos — tai 
grynas pelnas minėtoms orga-

Vilniaus Paskola 
50,000 Mil. Sumai

KAUNAS (E) — Ministe
rių taryba priėmė 1939 metų 
Vilniaus paskolos įstatymo 
projektų, kuriuo Finansų mi
nisteriui pavedama išleisti 
Vilniaus paskolų 50 milijo
nų litų sumai. Nominalinė pa
skolos lakštų 'kaina yra po 
25, 50, 100, 500 ir 1000 litų. 
Už paskolų mokama po 4,5 
nuoš. metinių palūkanų. Pa
skolos lakštai bus išpirkti li
gi 19g0 metų spalių 15 d.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužižkis

KAS GIRDĖT CHICAGOJ

Šį Vakarę Marijonų 
Rėmėjų Susirinkimas

Vienos Veikėjos 
Darbas

Chicagos Vyčių Žinios
— Lajikričio mėn. 16 d. į- 

vyks West Side parapijos sa
lėje Chicagos Vyčių apskri- 
jio kuopų atstovų susirinki
mas. Bus svarstomi svarbūs 
klausimai.

— Chicagos Vyčių apskri
čio iniciatyva lapkričio 17 d. 
ruošiamos jaunimui profeso
riaus K. Pakšto prakalbos. 
Prof. K. Pakštas kalbės Ame
rikos lietuvių jaunimui svar
biais klausiniais. Kviečiami 
dalyvauti visų Chicagos lietu
vių parapijų jaunimas. Pas
kaitos bus 2244 W. 23rd PL, 
AVest Side Hali (buv. Meldą- 
žio salėje) 8 vai. vakare. Prie 
kinės durys bus atidarytos 
nuo 7:30 vai.

— Lapkričio 23 d. Vyčių 
choras dalyvauja Margučio 
15 metų sukaktuvių .progra
moje (Stevens Hotel). Dainų 
repertuaras jau paruoštas. 
Choro praktika įvyksta kas 
ketvirtadienį 8 vai. vakare 
VVest Side salėje.

— Lapkričio 7 d. Vyčių 
choro valdybos posėdis svars
tė 19-40 m. veikimo program j. 
Numatyta be savo tradicinio 
vakaro suruošti kelis pa<»

tymus įvairiose kolonijose.
Choro prekybiniu vedėju iš

rinktas, jau kelinti metai tas 
pareigas puikiai einųs, St. ši
mulis.

— Šių savaitę prieš choro 
praktikų, kuri įvyks lapkr. 9 
d. 8 vai. AVest Side Hali, 2244 
AV. 23rd PI., bus paruoštas, 
anksčiau pusvalandį atvyku- 
siems, netikėtinumas. Kas šį 
siurpryzų nori pamatyti, turi’ 
jau atvykti į salę 7:30 vai. 
Laukiame taip pat dar atvyk
stant ir naujų narių. Kas sa
vaitę į Vyčių chorų įstoja nau
jos eilėš dainininkų. A. Sk.

Susivienymo Kuopų 
Sekretorių Dėmesiui

Vakar esu išsiuntęs LKKS 
A Chicagos apskr. kuopų se
kretoriams laiškus dviem sva
rbiais reikalais. Vienas tų rei
kalų, kas liečia pasveikinimų 
“Draugo” jo 30 metų jubi
liejaus proga, prašau tuojau 
išpildyti, pranešant »man kuo
pos valdybos narių vardus, 
kad galėčiau sudėti į bendrų j 
pasveikinimų jubiliejiniam' 
“Draugo” numery, kuris iš
eis lapkričio 19 d. įmuksiu 
greito atsakymo.

I. Sakalas, apskr. sekr.

AVEST SIDE. — Šį vaka
rų maloniai kviečiu visus Ma
rijonų Rėmėjų Draugijos 19-to 
skyriaus narius bei nares ir 
visus “Laivo” skaitytojus at
silankyti į susirinkimų, kuris 
įvyks “Draugo” name, 2334 
So. Oakley Avė. Susirinkimas 
labai svarbus, prašau nuošir
džiai nepatingėti ateiti. Šio
mis dienomis jau atvyko į 
Chicagų ir pastoviai apsigy
vens ir bendrai dirbs su rė
mėjais gerb. kun. Juozas Da
mbrauskas, MIC., kuris yra 
skiriamas dvasios vadu Mari
jonų Rėmėjų Draugijai. Tai
gi, brangūs broliai ir seserys, 
gana ilsėtis, laikas pradėti 
dirbti. Pajudinkime AVest Side 
kolonijų. Marijonų Rėmėjų 
Draugijos seimas bus vasario 
4 d., 1940 m., Ciceroje, kur 
klebonauja gerb. kun. H. J. 
Vaičūnas. Brangieji, visi į da
rbų! Laikas greit bėga. Taigi, 
įsitėinykite ir šį vakarų visi 
malonėkite būti susirinkime 
“Draugo” name. Valdyba

BRIDGEPORT. — Ona Ka
zlauskaitė yra nuo seniai pa
sižymėjusi veikėja. Ji prisi
deda prie įvairių visuomeni
nių darbų.

Per praėjusį piknikų sezo
nų ji ypač pasižymėjo su sa
vo
gio

Visi galime pasidžiaugti tos 
veikėjos uolumu. Taipgi visi, 
kurie talkininkavo p-lei Onai 
Kazlauskaitei ir davė dova
nas jos “grab bagams”, gali 
džiaugtis, kad parėmė 
darbus.

grab bagais”. Ji Šv. Jur- 
parapijai padarė $17.75, 

Labdarybei — $36.45, “Drau
gui” — $30.79, Seserinis Ka 
zimierietėms — $16.60, Mari 
jonams — $8.60, Pranciškie- 
tėms — $7.30. Viso — $117.49.

•|
Teks tai vienos veikėjos1 

nuopelnas. Reikia atsiminti, 
kaa “grab bagams” daiktus 
ji susikolektuodavo iš šiaip 
jau duosnių žmonių ir ii biz-

gerus

Reikia tikėtis, kad ir atei
nančių metų piknikų sezonu 
p-lė Ona Kazlauskaitė taipgi 
paMdarbuos. Reikia priminti, 
kad ji yra Šv. Kazimiero Rė- 
jnėjų Dr-jos 2-ro skyriaus 
vice-pimiininkė.

Korespondentė

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms 

' ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

DON’T BE GREY
Don't tolsrat* grey hair. Orry hair 
■sshss you look old and feel oTd. 
Tty the idodm* Method far Col» 

Bah... CLAI R OL. Too*! 
lat* th* ąuick, p*”—trata 
No bleaching r*ąnir*d t*

•often th* hair w.haa yoa na* 
CLAIROL. YoaTI Ieva th* rasota 
«B year hair-beautiful, natnrata 
laoking r-O'-r e-** d*t*ctfasn 
Sa* yearaetf aa yon arOoM Bha M

NatsnOj—sritk

$ tssssasat
MnUaMiao «T tkk <0. ta* 

Ą«M» a*S *dlrvw tafer thM <aa*l k. <*M 
I. . . i 11*4 ta Ch

“ OAM. OMO, I 
M>k.N»Y<
ltata>ta

Lapkričio 9 Diena

Mylėtinis anksti atsikėlė ir 
išėjo ieškoti savo Mylimojo 
Kelyje jis rado keliauninkus, 
ir 'klausė ur jie nematė jo My
limojo. Jie atsakė jam: “Ka
da tavo proto akys nustojo 
matyti tavo Mylimąjį?” My
lėt i nis atsakė ir tarė: “Nuo 
kada aš pirma išvydau sav v 
Mylimąjį savo mintyse. Jis 
visados radosi mano kūno a 
kyse, nes visa kų matau pie 
šia man mano Mylimųjį”

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

FOR 
I T C H INU 

SKIN

NEURITIS Relieve 
1 Pain In Few

Rheumatism"^
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralaia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work ųuickiy. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

Hiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii.'miiniiiiiiiiiiinmiuiiiiiiiuu«uiHiii)iiiiuiiiuiiiiHHiunii«

VJŪ&e

s *'J, SKOLINAM PINIGUS 
* ANT 1-My MORGIČIŲ

iNSUREt

Kiekvienos ypaton padėti pinigai yrs apdrausti iki *6000.00 pei = 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp^ po United States - 
ftovanunant priaiinza.

Mokame Už
Padėtus Pinigus 31%GARSINKITĖS “DRAUGE’

A FIAVOR ALI 
ITS 0WM TRATI 

M4LU0NS PRfFER

Ofiso vaL: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. 
dieniais ir šeštadieniais iki 8:09 vak.

Pirmadieniais, Ketvirta-

i CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

= 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
^ilIlIlUilUIHh.UlUUlIlIlUIIIHilIliUIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUlUUlUIMIUIIIUIIIIIUI

•ABT, MD. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI 
KELNER —PRUZIN

Phone 9000

A. A.
JUOZAPAS BALČIUS

GIESMYNAS

T
 Ar kenčiate niežiejim 
nudegimą, arba odos ligą 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimas, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c, $1.00.žemo

F O n S MN Iri B | TOT IQN S

Listen to and Advertise over

PALJLKDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

Station* WW AE, Every Sunday* 1 t»l 
136 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

GARSINKITĖS “DRAUGE”

LAIDOTUVIŲ OIRHTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMASAIYIdULAIiUl dieną ir naktį 

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Mirė lapkričio 6 d., 1939 ui., 11:15 valandų ryto, sulaukęs 
puaėa amžinus.

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

įlemaitė, seserį Oną Urbikienę, švogerj Kazimierą ir jų šeimą, brol) 
’ovilą, fivogerką Agotą Grigoticnę, jos vyrą .Toną ir jų šeimą, pen

kis pusbrolius: Jurgį Brazauskį, Joną ir Antaną Annonus, Vin 
cą Rimkų ir Simoną Brazauskį (iš Gary, Ind.) ir jų šeimas ir 
tris pusseseres: Emiliją Petkienę, Mareijoną Pukelieuę, Juzefą 
Montvilienę ir jų šeimas dvi pusbrolienes: Oną Brazauskienę it 
Oiuj Brazauskienę ir <laug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lie
tuvoj paliko brolį Liudviką ir seserį Emiliją Bruktcnienę ir jų Seimas.

Priklausė prie Apaštalystės Maldos I)r-jos ir Tretininkų.
Kūnas jnišarvortas 2745 VVest 43rd Street. Luddotuvės įvyks

penktadienį, lapkričio 10 d. Iš namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giltines, draugus-ges ir pažįstamus- 
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Seserys, Broliai, Pusbroliai, Pusseserys, Švo
geriai, švogerkos ir Pusbrolienes.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, tel. YAKds 1741.

įsigykite Naują O Iee myną. Jam* 
rasite visiem* Metama Bažnyčios
Giesme*.

Giesmes ir maalką 
Ant S. Poetu*.

meldo fi. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — SO centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

patvarkė

LIETUVIiKAS

MISOLCUS 
šlovinkim Viešpatį.

Minios Ir Mišparai, UetuvUkal
Ir Lotyniškai, visiem* Sekmadie
niams ir Šventėms, tr kitos Mal
dos tr Giesmė*. Antra* pataisyta* 
leidimą*. Paraitė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriai. odos virtais, 
kaina — *.7*. Belkaiauklt* Ii:
DRAUGAS PUB. 00. 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illiuob

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■BKIAU8IA IB DIDHAUBIA LAIDOJIMO ĮBTAIBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
________ Tel. LAFAYETTE 0727______

H Y Y A f koplyčios visose
* Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytai* IOM valandą, Iš VHJP atotlea (1480.)

Sn Povilu

KatalikiSkaa Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Drangas, 
Kaipo Toksai, “Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

Aitkony B. Petkus
Lachawicz ir Simai 
J. Lialeificius
S. P. Mažeika 
Antanas M. Pkillips

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

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

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1.1. Zolp j646 Wcst 46th Street 
Phone YAKds 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. We8tern Avė.
Tel. LAF&yette 8024

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St.

Telefonas YAKds 1419

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
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“Draugo” Radio Programa 
Pavyko

IŠ Rėmėjų Susirinkimo ciui už programos surengi

Lapkričio 7 d., 7:30 vai. va
kare, iš \VGES (1360 kil.) 
stoties vėl pasigirdo “Drau
go” radio programa.

Artimesniam bendradarbiu • 
vimui su visuomene visos pro
gramos skiriamos kuriai nors 
parapijai. Ši pirmoji buvo de
dikuota Šv. Jurgio parapijai. 
Todėl ir jos muzikalę dalį už
pildė Šv. Jurgio par. Antifo- 
nalis merginu chorai, kuri va
dovauja ne tik Amerikos ir 
Lietuvos lietuviams, net ir 
svetimiesiems gerai žinolnas 
muzikas kompozitorius A. Po
cius. Muz. Pociaus pastango
mis ir daibu sudarysasis cho
ras pasižymi puikiausia tech
nika, sudainavimu ir tarsena 
— tai gal vienintelis tos rū
šies choras Amerikos Lietu
voj.

Chore dalyvauja: Ona Vil
kelytė, Lilija Macytė, Albina 
Urbaitė, Julija Riškaitė, Va
lerija Jakaitytė, Ona Jonikai- 
tė, Genovaitė Kanušaitė, Lu- 
cija Overlingaitė ir Ona Ba- 
drikaitė.

Choras išpildė šešias lietu
viškas daineles: “Kur ban
guoja Nemunėlis”, “Oi džium, 
džium”, “Oi kas sodai do so
deliai", ‘Ausk, močiute, dro
beles” (šios dvi muz. Pociaus 
komp.); “Jau s k ir mylėk” 
ir “Kaip gi gražus rūtelių 
darželis ’ ’ (Pociaus).

Be muzikos pasakyta dvi 
kalbos. Kun. I. Albavičius, 
Dievo Apvaizdos parap. kle

bonus — įvedamoji kalba ir 
kun. J. Mačiulionis, “Drau
go“ administratorius, — de
dikuojamoji kalba.

Šių programų skelbimais pa
rėmė Wm. A. Lewis drabužių 
krautuvė, 4716 So. Ashland 
Avė., Simano Daukanto Fe
deral Savings and Loan Ass’n 
cf Chicago, 2202 West Cer
mak Rd. telef. Canal 8897 it 
Peoples Furniture, 4183 Ar
cher Avė., Brighton Park.

Vilnius - Mūsų 
Džiaugsmas

BRIGHTON PARK. — A. 
L. R. K. Federacijos 19 sky
rius kviečia visus brigliton- 
parkiečius j džiaugsmo pra
kalbas, lapkričio 10 d., 7:30 
vai. vak., parapijos salėj. Iš
girsime naujų pranešimų. Ka
lbės kleb. kun. A. Briška, Lie
tuvos universiteto prof. K. Pa- 

! kštas ir žurnalistas St. Pie- 
ža. Dainuos solistė O. Piežie- 
nė ir parapijos chorą?, vad. 
varg. J. Kudirkai.

Liūdėjome per 19 metų dėl 
netekimo sostinės Vilniaus. 
Spalių 9 visur buvo rengia
ma prakalbos, protestai dėl 
užgrobiko lenko ir dainavo
me “Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim”. Mums ka
lbėtojai sakė, jog ateis va
landa — Vilnius bus vėl LieI
tuvos ir ten plevėsuos trispal
vė vėliava.

Federantas

VIRKITE SU GESU
IR SUTAUPYSITE

4fcNaujos mados gesinis pečius tiek skiriasi nuo senos 
mados gesinio pečiaus, kiek šios dienos automobiliai ski
riasi nuo tų iš praeities! Moderniškas automatiškas gesi- 
nis pečius yra paskutinis žodis virimo patogume, švaru
me ir taupume. Virš 1300 Chicagos šeimynų kas savaitę 
maino į moderniškus gesinius pečius.

Vien Moderniškas Gesinis Pečius Turi šias Pagelbas 
Geresniam Virimui!

Užstatom kontrolę 
Einame į kiną. .
Ir įlietus pagamini 
kada sugrįžtame!

a virsavs degintojai. 
kurie užsideda automatiškai. 
Degtukų nereikia — pagcl 
dalijamas laipsnis šilumos 
kiiogreiėlausia!
• MILŽINIŠKI DEGINTOJAI,
kuriais Kalima išvirti grei
čiausiu laiku, bet kad žino
mu!
• kakalio šilumos Kon t rolė.
panalklnaa appltojlmą valgių 
(raminime — palaiko kakalio 
šilumą Iki 5 laipsnių pAgcl- 
dalijamos temperatūros!

• Drilnjlnlal Sprlglntojal
panaikina dujas, išspriglna Į 
dvigubai greitą laiki)!
• Automatiško laikrodžio 
Kontrolė. Jei norite, regu
liuoja kakalio šilumą jums 
neęUant namie!
• ^ūksiančiai laipsnių šilu
mos. Jūs galite gauti pagei
daujamą laipsnf šilumos kuo- 
greičiausift! Nereikia laukti!

DIDELĖ NUOLAIDA UŽ JŪSŲ SENĄ PEČIŲ — JŪSŲ 
SENAS PEČIUS ĮMOKĖJIMAS — LENGVŪS 

IŠMOKĖJIMAI

ė MOO((N COO«t«V. . CON1TAMT NOT WATH .. »IUNT MMIOMATIOM . . OAt MAUMO
THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

FmONI A R A \ H 8 O f

mų, aukotojoms: amžinai na 
rei V. M., U. P. ir J. P.; pra

lotas M. L. Krušas aukojo 
$5.00, Tretininkų draugija 
$10.00, A. Leščinskienė $4.00.

....... . . P« $2.00: S. P. Mažeika, A.M. Sudeikiene, maldai™.... r .. ,, ..’ | Phillips, Jos. M. Mozeris. S.

TOVVN OF LAKE. — £n.

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 sk. skaitlingas sus- 
mas įvyko spalių 22 d., paE 
svetainėj. Sus-mų atidarė pi- 
rmin.
atkalbėjo kun. J. Skripka, se 
serų kapelionas.

B. Cieėnienė pranešė, kad 
rinkliavoj surinkta $50.00 ii 
kad įvyko “bunco” skyr. pi- 
rmin. M. Sudeikienės name, 
pelno padaryta $40.00.

Kun. .T. Skripka kalbėjo a- 
pie buvusį seimų, taip pat ir 
Motinu M. Dovydą ir M. Bab- 
tista. Visų kalbos buvo įdo
mios. Rėmėjos labai džiaugia
si turėdamos tokius svečius 
savo tarpe.

Kapelionas ir seselės dėko
jo rėmėjoms už gražų pasi- 
darbaviimų ir ragino paieškoti 
daugiau amžinų narių.

Nutarta surengti “bunco”, 
kurių Eitutienė priims į savo 
namus. Komisijų sudaro: Su- 
deikienė, Eitutienė, Pilkaus
kienė ir Laudienė. Rėmėja

Lovick, L. Gotautas. Po $1.00: 
J. Strazdauskienė, P. Janėnus- 
kaitė, P. Ridikas, A. Kalašin-i 
skaitė, M. Ambotienė, B. Ra 
šinskienė, K. Bartušienė, E. 
Grazevičienė, W. Milkus, A 
Lenauskienė, O. Mažeikiene, 
kliu. S. Gailėtis, A. Uksas, A. 
Sebelskienė, L Pupauskas, O. 
Balčūnaitė, J. Pukelienė, A. 
Gilienė, P. Freitikuitė, A. Ja-i

Atskaita 25-tos Lietuvių 
Dienos, Lakewood 
Park, Pa., Rugp. 15, 
1939 met.
Įeigos

Už guzikėlius $146.80
Už uuto tugs 52.76
Kolekta per šv. Mišias 37.69 
Įeigos nuo koncerto 45.96 
Lakesvood Pk. Co. au

ka 550.21

Viso

Išlaidos

33.21

Už guzikėlius ir auto

TOVVN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
sk. skaitlingas sus-mas įvyko 

, lapkr. 5 d.
Pirm. J. Čepulienė pranešė, 

'kad rengiama “bunco” gruo
džio 17 d., parap. svet. Komi
sijoj: J. Čepulienė, Šimkienė. 
S. Jurgaitė ir O. Sriubienė.

Iš centro raportavo J. Če- 
, pulienė, kad rengiama “bun
co” Statybos Fondui lapkr. 
26 d., Šv. Kazimiero Audito
rijoj, 2601 W. Marąuette Rd., 
ir kvietė visas rėmėjas daly-

'kševičienė, P. Banis, M. Rum- 
, binienė, P. Katauskienė, J. 
Abromavičienė, O. Kalėdienė, 
M. Lauenitienė, J. Balčius, O. 
Bruožis, K. Laucius, II. Jure
vičienė, O. Radavičienė, E. 
Barzdienė, A. Petkienė, J. 
Kamarauskas.

Valgių aukojo: I. Radavieč, 
K. Beinarauskas, Daugeliu. 
M. Bertash, Ne\v Process Ba
kery, S. Bučienė, E. Stanevi
čienė, W. Milkus, O. Ribinio- 
nė, S. Leraer, A. Kalėda, J. 
Bartasb, Lemont Dairy, C. 
Petraitienė, M. Urbienė, J. 
Strazdauskienė, Gumbarienė. 
I. Rpcienė, J. Abromavičienė, 
A. Juška, O. Radavičienė, U. 
Petraitienė, F. Jutkienė, O. 
Piliponienė, A. Obeliūnienė, 
A. J. Zalatorius, N. N.

Ačiū už pasidarbavimų rin-j 
kliavoj: I. Šimaitienei, P. Jan
čauskaitei, P. Gorbezaitei, F. 
Murauskaitei; šeimininkėms: 
A. Vaicekauskienei, A. Vinc-

tags
Šv. Juozapo chorui 
Švč. Jėzaus širdies

“band”
Iždininko alga 
Raštininko alga

$51.35
15.00

15.00
5.00
5.00

Viso $91.35
Gryno pelno liko $741.86
Pasiųsta: Šv. Kazimiero ser 

serims, Newtown, Pa. — $185.- 
47, Šv. Pranciškaus seserims, 
Pittsburgh, Pa. — $185.47, Jė
zaus Nukryžiuoto seserims, 
Elmhurst, Pa. — $185.47, Tė
vams Marijonams, Thompson, 
Conn. — $185.47.

Kun. Kazimieras Rakauskas

25-tos L. D. iždininkas

fi

vauti tarai parengime, taipgi i kienei, I. Šimaitienei, E. Sta 
prašė paaukoti dovanų. Taip nevičienei, P. Gorbezaitei; a- 
pnt pranešė, kad, pasidarba- Mū I. Šimaitienei už didelį 
vinių veikėjos P. Turskienė s
gauta amžina narė.

Į Lab. Sų-gos seimų at=t. 
išrinkta S. Bartkaitė ir Nor
kienė. Aukų paskirta $3.00.

Į centro sus-mų apsiėmė nu
važiuoti: J. Čepulienė, M. Su- 
deikienė, B. Cieėnienė ir P. 
Turskienė. Rėmėja

TKT v* • A ““Nuoširdžiai Actu
šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Rėmėjų 1 skyriaus vajaus va
it; arienė, spalių* 22 d., šv. Ju

rgio para,p. salėj pasisekė.
Nuoširdžiai ačiū vakaro ve

dėjui pralotui M. L. Krušui, 
kalbėtojams: kun. J. V. Skrip- 
kui, kun. S. Gaučui, kun. S. 
Petrauskui, prof. A. S. Po-

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
0 Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers ... and company 
refreahmenta are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizera and 
salads, too. Notice the amart 
new circle-dot design on the 
Swankyawig glasaea Kraft 
Spreads come in.

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 Jnknia, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS CANAL 3764 
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Klausykite ‘Draugo’ Radio Programo
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandų vak.

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

Ateinantį antradienį, lapkričio 14 d., pro
grama dedikuojama Švento Antano parapi
jai, Cicero, III. Tų dienų programoj daly
vauja Eleonora Kandrataitė.

WGES - Kiekvienų Antradienį - 7:30 v. vak.

Paieškojimai |
Žemaičių Kultūros Klūbo 

priešnietinis susirinkimas į- 
vyks lapkričio 9 d., 7:30 val.į 
vak., Hollywood Inn salėje.

Remkite Savuosius 
Biznierius

pasidarbavimų su ti'kietais, A 
Vaicekauskienei už pasidarba- 

j vimų prie aukų rinkimo. Ti
kietų reikale pasidarbavusio-į 

ms: P. Jančauskaitei, J. Stra- 
zdauskienei, G. Balčiūnaitei, 
A. Auksutienei, V. Miknienei, 
A. Vaicekauskienei ir visiems, 
'kurie kokiu nors būdu prisi
dėjo prie valkaro pasisekimo.

Pelno padaryta $501.25 ir 
pasiųsta seselėms.

Komisija: J. Strazdauskie
nė, P. Jančauskaitė, A. Auk- 
sutienė ir J. Pukelienė.

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 01.00
“DRAU GAS** 

2334 South Oakley Ave„

Cbicago, Illinois

Standard Club

$1.60

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-6 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Bonlevard 0014

CLĄSgIFIED
REIKALINGI PARDAVĖJAI

Reikalinga 10 patyrusių degtinė: 
Pardavėjų. Alga ir komisas.

Atsišaukite.
Donato Kentucky \VlioIcsale Liųiior 

2601 W. 51st St.
Chicago. III.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

ta marina &.

Llnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHIOAGO, ILL.

PARDAVIMUI NAMAS
..3 fletų bargenas, 7314-1G South 
Rockvvell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $0,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
popiet. Sekmadienį, Tel. Stcwart 6230.

RENDON KAMRARIS
Brighton Parke, pas gerą šeimy

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

Atsišaukite: —
4408 So. Campbell Avc.

Tol. I-a f. #438

gera apielin- 
Turfu kitą

**imimimiiimmmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimi&

|TURTAS VIRŠ------------- ?3,500,000.00|
I ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.(X)|
S Dabar mokam 31/2% nž Pa"

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name; didelis sta

kas: pilnai Įrengtas: 
kė; parduosiu pigiai, 
biznj. Atsišaukite:

5300 So. Princeton Avc,

PARDAVIMUI KEPYKI.A
Seniai Įsteigta kepykla, geroj vietoj. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo — ilga. Atslšankite: “Draugas", 
2334 So. Oakley Avė.. Chicago, III.

LOAN ASSOCIATIOH 
OF CHICAGO

= dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ŠSTANDARD 
! FEDERAL

SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE
SAVTNOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. =

PARDAVIMUI
Pardavimui naujas Beer Cooler & 

Coli Box ir Work Benches dėl užei
gos. Parsiduoda pigini. Atsišauki
te telefonu: BOI'S’vard 4552.

.REIKALINGAS DARRININKAS 
prie senu drapanų taisvmo ir pro- 
sijimo Kuo greičiausiai krelnkltės 
šiuo adresu: M. Bbnlcn. 4540 So. 
California Avc,. tel. LAFayettc 1312.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui pilnai Įrengtas tavernas. 
Prie geros transportaeijos ir kasamo 
*subway'. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — liga. Atsišaukite:
1585 Clyboum Avc.. tel MOHnwk 
3288.

gmiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiirK

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA - CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THB HOMN OF FINE FURNITURE” SINOE 1M4

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

TURI nrTI PARDI’OTA šj MĖNESI 
Parsiduoda tavernas už nebrangia 
kainą. įsteigta fi metai; gerai einasi 
bišnls. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalvle yra Įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. fi gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa
matyti 8558 So. State Street.

TAPARDAVTMO BARGENAI 
US $fi,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrini namą 7315 Princeton Avė. 
TTS $8.000 galima nupirkti gražu 2 
fletų niytų narna Marųuette Road 
Salia Westem Avenue.
TTS $fi,750 galima gauti patrauklu « 
kambarių plytų hungalow. Califor
nia Ava. netoli #2nd Street.

LACEY. 5741 LaSalle Street 
Pbone Eng1ewoo<1 1380.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vlenaa dviejų-aukStų, 43 21 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės J Tėvas Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chleago, Illinois,

POCAHONTAS Mine Run 1S gelaustų mainų; 
daug dulkių išimta. Perkane 5 tonus ar dau-
giau už toną ............................................ |7 85
PETROLEUM CARBON COKE, perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... .97.40. Sales Tax Eksta.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022


