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šJOMIJA TARIA SU SOVIETAIS
MOLOTOVAS SUOMIJAI 
IŠKELIA NEGEISTINUS 
REIKALAVIMUS

HELSINKIS, Suomija, la
pkr. 10. — Suomijos vyriau
sybė oficialiai pranešė, kad 
Maskvoje turėti suomių dele
gacijos pasitarimai su sovie
tais savitarpios paramos su
tarties padarymo reikale nu
traukti ir vargiai bus atnau- 
tini.

Sužinota, kad užs. reikalų 
komisaras Molotovas praplė
tęs sovietų reikalavimus, ku
rie- Suomijai griežtai nepriim 
timi.

Suomijos ministrų kabine
tas svarsto vėliausiąjį suomių

delegacijos iš Maskvos prane
šimų. Kalliama, kad, rasi, vy
riausybė bus priversta atšau
kti savo delegacijų iš Mas
kvos ir paneigti sovietų reika 
lavimus.

Suomija yra griežtai pasi
ryžusi nieku būdu ,nepasiver
gti Maskvai taip, kaip tai Pa
baltijo valstybės yra padaru- 
sios.

Kai kas pažymi, kad kaip 
ilgai suomių delegacija neat
šaukta, yra vilties abiejų pu
sių nusileidimais susitarti.

VAKARINIAM FRONTE " 
DIDESNIS SUBRUZDIMAS

Amerikiečiai ir britai raginami 
be delsimo apleisti Olandija

HAGA, lapkr. 10. — Olan
dijos ir Belgijos vyriausybės 
daug susirūpinusios dėl su
trauktos gausios vokiečių ka
riuomenės šių valstybių pasie 
niais. Olandų ir belgų kariuo
menės sumobilizuotos ir jų 
daugumas sutraukta į strate
gines vietas Vokietijos pasie
niu.

Olandija ypač gyvena bai
mę, nes Hitleris planuojąs 
pirmiausia jon įsiveržti ir už
imti jos ir Baltijos pakrantes, 
ten įsisteigti savo karinei avi 
acijai bazes ir atakuoti An
gliją. Be to, Hitleris galvoja 
tuo keliu užeiti iš užnugario 
prancūzų pajėgoms, Maginoto 
tvirtovių linijoje esančioms.

Olandija pasirengusi mo
mentaliai užlieti žymią savo 
teritorijų dalį atidarius per
kasų užtvankas, jei vokiečių 
kariuomenė įkeltų koją Olan- 
dijon. Bet kiek tas padėtų su

turėti vokiečius ir ar olandai 
įstengtų ilgėliau gintis, tai 
klausimsa. Vokiečiai žino šias 
visas kliūtis. Ir jei jie veržtų
si, gal turi priemonių tas kliu 
tis- nugalėti, arba h« jomis 
prasilenkti.

Kad Olandijai pavojus nu
matomas, tai patvirtina čia 
esamų Amerikos ir Anglijos 
konsulų išleisti amerikiečiams 
ir britams raginimai, kad jie 
be mažiausio delsimo apleistų 
Olandiją. Nes nežinia, ką gali 
atnešti rytojus.

Olandijoje yra daugiau 
kaip vienas tūkstantis ameri
kiečių.

Olandijos Vokietijos pasie
nyje įvykę tarp sargybų apsi
šaudymai čia neišpučiami. Pa 
žymima, kad tai įprastas, nors 
gana apgailimas, vietinis įvy
kis. Ir naciai yra tokios pat 
nuomonės.

Vaizduojamas Hitleris (žemai centre), kurs priima nacių saliutus prieš pat įvykusį 
sprogimą Buengjęrbrau salėje, Miunchene. Sprogimas įvyko jam apleidus susirinkimą.

(Acme telephoto).
------------ -------------------------------------------- t--------------------------------------------------------------

BERNE. — Kariuomenės vyriausiojo vado gen. H. 
Guisan patariama Šveicarijos vyriausybė pašaukė tarnybon 
nepasakytą skaičių kariuomenės. To priežastis nežinoma.

BRIUSELIS. — Vokietijos pasieniu Belgijoje belgų ka
riuomenė budi. Visi keliai vietomis užbarikaduoti, tiltai pa- 
minuoti.

BUKAREŠTAS, — Rumunija kone visą kariuomenę iš
traukia iš Besarabijos, kad tuo būdu sovietams neduoti pro
gos ten įsiveržti.

LONDONAS. — Pranešta, rytiniuose Anglijos pakraš
čiuose britų laJkūnai nudaužė vieną nacių lėktuvą.

BRIUSELIS. — Belgijoje, ties Prancūzijos pasieniu, nu
sileido britų lėktuvas. Lakūnas su mašina internuoti.

PARYŽIUS. — Vakariniam fronte prancūzų pėstininkai 
atmušė du vokiečių puolimus.

HELSINKIS. — Suomijos vyriausybė laukia iš Maskvos 
vėliausių pranešimų apie nepavykusius ten su sovietais pasi
tarimus. Planuojama atšaukti delegacija.

BUKAREŠTAS, — Sovietų kareiviai apiplėšė J. A. Vals
tybių ambasadoriaus Lenkijai A. Drexel Biddle namus Pomor- 
zanuose, buvusioj Lenkijoj.

Popiežius Pijus XI! mato taikus 
iki valdovai išsižadės pajėgos

PALIAUBŲ DIENA
Šiandien, lapkričio 11 d., y- 

ra Paliaubų diena — J. A. 
Valstybių nacionalė šventė, į- 
vesta po pasaulinio karo.

Prez. Rooseveltas ypatin
guoju atsišaukimu ragina ša
lies gyventojus rimtai minėti 
šią šventę ir dėkoti Visaga
liam, kad šalis neįvelta Į nau
ją karą ir melsti, kad ji būtų 
apsaugota nuo karo.

Taip pat ragina, kad šios 
dienos pažymiui ant visų val
stybių ir privačių įstaigų bū
tų iškelta šalies vėliava.

BERLYNAS, lapkr. 10. — 
Patys naciai ir pašaliniai ste
bėtojai pripažįsta, kad vaka
riniam karo fronte vyksta 
kaskart didesnis ir platesnis 
vokiečių kariuomenės bruzdė
jimas. O tas reiškia, kad vo
kiečiai pasirengę sukelti savo 
žaibingą, kaip jie patys sako, 
puolimą.

Tačiau yra paslaptis, kaip 
ir kur bus pradėtas tas ruo
šiamas puolimas. Kalbama, 
kad, rasi, teks nukentėti Olan
dijai ir Belgijai. Šių ir kitų į 
vairių kalbų apie kariuomenės 
planus nacių vadai nei nepat

virtina, nei nenuginčija. Tas 
reiškia, kad gali visaip Įvykti.

Nacių spauda vykdo triukš
mingą kampaniją prieš neu- 
tralines valstybes dėl jų ne
veiklumu prieš britų blokadą. 
Nacių laikraščiai pareiškia, 
kad neutralinės valstybės tar
naujančios Britanijai, jei jos 
tyliai priimančios britų bloką, 
dos smūgius. Nacių manymą^ 
šios valstybės vieningai turėtų 
pasipriešinti britams, kurie 
blokuoja jų pakrantes ir ne 
tiek kenkia Vokietijai, kiek 
joms pačioms.

GANDHI IŠ NAUJO 
SUKELDINA INDIJĄ

AIRIJA NEIŠLAISVINA 
ALKSTANČIŲ KALINIU
DUBLINAS, Airija, lapkr. 

10. — Kalėjime laikomi ketu
ri jauni airių respublikonų 
sargybos (išteisėtos organiza
cijos) nariai. 28-oji para jie 
alksta tikslu laimėti paleidimą. 
Visiems yra mirties pavojus 
dėl alkio.

Airių parlamente iškeltas 
sumanymas jų pasigailėti ir 
išlaisvinti iš kalėjimo. Prem
jeras de Valerą griežtai prie
šinasi jų paleidimui, i

Jis apgaili tų jaunų vyrų 
likimą. Bet nurodo', kad už 
alkį jie patys yra kalti. Ir jei 
jie dėl alkio mirs, autoritetų 
nebus galima kaltinti.

Anot premjero, jei jie bus 
išlaisvinti, rasis daugiau alks
tančiųjų kalinių ir valstybė at 
sidurs pavojuje, nes jos au
toritetas bus pakirstas.

NACIAI VARŽO ŽVAKIŲ 

NAUDOJIMĄ

VATIKANAS, lapkr. 10. — 
Šventasis Sostas painformuo
tas, kad Vokietijoje labai stin 
ga riebumų. Dėl to net žvakių 
naudojimas bažnyčiose varžo
mas.

Per liturgines pamaldas 
katalikų bažnyčiose sekmadie
niais nurodyta naudoti ne 
daugiau kaip tik keturias žva 
kės. šiokiomis dienomis — tik 
dvi žvakes — katalikiškos li
turgijos nustatytą mažiausią 
skaičių.

VATIKANO SVEIKINIMAI 
HITLERIUI

VATIKANAS, lapkr. 10. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
savo nuncijų Vokietijai įpa
reigojo asmeniai sveikinti Hi
tlerį, kad jami buvo lemta iš
vengti bombos susprogimo 
Miunchene.

VATIKANAS, lapkr. 10.— 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
šiandien priėmė Haiti respub
likos įgaliotą ministrą Vatika 
nui.

Šia proga Jo Šventenybė 
tarp kitko pareiškė, kad taika 
pasauly nenumatoma iki atsa
kingos kai kurių valstybių 
galvos išsižadės vadovavęsi 
savo pajėgomis ir pradės rim 
čiau skaitytis su tarptauti
niais santykiais.

PASKIRTI NOBELIO 

PRIZAI

STOKHOLMAS, lapkr. 10. 
— 1939 metų Nobelio dovana 
už chemiją paskirta prof. A. 
Bugenandt iš Berlyno ir prof. 
L. Ruzicka, Šveicarijoje.

Už literatūrą dovana tenka 
F. E. Sillanpaa, Suomijoje.

Už fiziką — prof. E. 
■ Lawrence, Kalifornijoje.

O.

SKELBKITES “DRAUGE”

VOKIEČIŲ GARLAIVIS 
PRASLINKO PER

BLOKADĄ

K0PEN1IAGENAS, lapkr. 
10. — Iš Murmansko sov. Ru 
sijos, Baltijos jūron atplaukė 
vokiečių garlaivis New York, 
22,337 tonų. Įdomu kaip jis 
praslinko per britų blokadą 
Norvegijos pakrantėmis.

VENGRIJA APSIDRAU
DŽIA NUO SOVIETŲ

BUDAPEŠTAS, lapkr. 10. 
— Vengrų karo ministras 
Bartha parlamente pranešė, 
kad vyriausybė nusprendė tuo 
jau fortifikuoti pasienį greta 
sov. Rusijos.

DARBININKU VADAI
RAGINAMI TAIKON
WASHINGTON, lapkr. 10. 

— Prea. Rooseveltas iš naujo 
ėmėsi žygių sutaikinti darbi
ninkų organizacijų vadus. Tuo 
tikslu jis Baltuose Rūmuose 
tarėsi su Am. Darbo federaci
jos prezidentu Green ir CIO 
vyriausiuoju vadu Lewisu.

Green seniau yra pasisakęs 
už taiką ir buvo kvietęs Le- 
wisą į taikos pasitarimus. Bet 
Lewis norėtų, kad CIO vyrau 
tų, nors ši organizacija savo 
narių skaičiumi keletą kartų 
yra mažesnė už federaciją.

Šį kartą prez. Rooseveltas 
žada sušaukti abiejų organi
zacijų vadų konferenciją, jei 
Lewis sutiks pasiduoti. Jo pa
sidavimas kol kas nenumato
mas.

RUOŠIA ATSAKYMĄ 
KARALIUI IR KARALIENEI

PARYŽIUS, lapkr. 10. — 
Anglija bendrai su Prancūzi
ja ruošia atsakymą Belgijos 
karaliui ir Olandijos karalie
nei į jų pasiūlymą nutraukti 
karą.

GRĮŽO SOVIETŲ 
AMBASADORIUS

NEW YORK, lapkr. 10. — 
Garlaiviu “Rex” iš Maskvos 
grįžo sovietų ambasadorius 
J. A. .Valstybėms K. Oumans-

Anot jo, buvęs ambasado
rius Trojaaovskis Maskvoje 
užimtas literatūros ir mokslo 
darbais.

NACIŲ POLICIJA
IEŠKO BOMBININKUta
BERLYNAS, lapkr. 10. — 

Nacių policija galvatrūkčiais 
ieško boiųbininkų, kurie sus
progdino partijos istorinę bu 
veinę Miunchene kesindainie- 
si prieš Hitlerio gyvastį. Po
licija pasiryžusi išnovyti vi
sus nacių partijos ir Hitlerio 
priešus.

Paskirta 360,000 dol. dova
nų už piktadarių susekimų ir 
nurodymą. Vyriausybė pra
džioje skyrė 200,000 dol. Pas 
kiau iš nežinomi) šaltinių skir 
ta 40,000 dol. Pagaliau polici
jos viršininkas pridėjo dar 
120,000 dol. Žadama išmokėti 
svetimų šalių valiuta, nes, a- 
not policijos, įvykdytas spro
gimas esąs svetimšalių agen
tų darbas.

Policijos viršininkas Himm- 
ler Riteriui pasisiūlė atsista
tydinti. Bet Hitleris nepripa
žino. Jis pateisina policijų at
sižvelgdamas Į svetimi) šalių 
agentų veikimą.

Nacių spauda nurodo į An
glijos ministro pirmininko 
Chamberlaino kalbą karo pra 
džioje. Chamberlainas viešai 
buvo' pareiškęs, kad Britanija 
nepaliaus kariavusi iki Hitle
ris bus sunaikintas.

Nacių antikatalikiški sluok
sniai bando kaltinti Katalikų 
Bažnyčią, kuri skaitoma stam 
biu nacių priešu. Kol kas šis 
kaltinimas neprigrįja. Bet 
nuo nacių visko reikia tikėtis. 
Jie Šėlsta prieš visus nenacius 
ir visus įtaria.

CITY OF FLINT 
ISKRAUSTOMAS

BERGEN, Norvegija, lapkr.
9. — Iš City of Flint iškraus- 
tomos čia visos prekės ir lai
vas tuščiomis leisis atgal į 
Ameriką.

BOMBAJUS. Indija, lapkr.
10. Indijos nacionalistų va
das Mobandas K. Gandhi savo 
griežtuoju nusistatymu iš nau 
jo sukeldina Indiją prieš bri
tus, kurie nuo seniai šiai ša
liai žada pripažinti dominijos 
santvarką, Bet niekados 
žadėjimų neištesi.

Anglijos vyriausybė žada
Indijai pripažinti dominijos 
teises tik po to, kada patys 
gyventojai sudarys vienybę ir 
paliaus tarpusaviai kovoję.

Gandhi atsako, kad Indijos 
gyventojai tik gavę laisvę tu
rės progos sudaryti vienybę, 
nes šiandien patys Įkritai yra 
priešingi žmonių vieningu
mui.

Kaip ilgai Anglija laikas 
Indiją grandiniuose, sako 
Gandhi, indai nieku būdu ne
rems Londono dabartiniam 
kare.

_ 'n
ATŽYMĖTAS LIETUVIS

Chicagos pašto valdininkas 
Bruno Snardakas, 7658 SO. 
Union avė., paskirtas sekreto 
rium šio pašto viršininkui E. 
Kruetgenui.

KAUNO SUSISIEKIMAS 
SU BERLYNU

KAUNAS (E). — Nuo spa
lio 18 atnaujintas tiesioginis 
traukinių susisiekimas tarp 
Kauno ir Berlyno per naujai 
pastatytą skersai Vįslos tiltą 
prie Diršavo, kurį lenkai bu
vo susprogdinę.

BERGEN, Norvegija, lapkr. 
10. — Naciai nutvėrė du nor« 
vegų prekybinius laivus — 
Geisba, 5,113 tonų, ir Susą- 
nna, 810 tonų.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —Nu

matoma giedra ir labiau šalta.
Saulė teka 6:35, leidžiasi 

4:33.
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tų... Eina propaganda iš kariaujančių kraš
tų, eina propaganda iš “kruvinojo pinigo“ 
dirbėjo — ginklų fabrikanto, eina propagan
da iš visų tų, kurie minta ir tunka žmonių 
skurdu ir jų krauju... Ar Amerika atsilai
kys? — tai didysis šių dienų klausimas.

Geresnio šūkio šiai dienai nerasime, kaip 
šis —

‘‘‘Nuo maro, bado, ugnies ir karo — ap
saugok mus, Viešpatie!11’

_ Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius.
« Freuuiueraios Raliui: Jung. Amerikos ValstybCse: 
• Metams — $6.00; Pusei Metui — 18.60; Trims Mftue- 
Sstanus — |2.00; Vienam Mėnesiui — ,76c. Kitose val- 
•■stybfise prenumerata: Metams — >7.00; Pusei Metui 
“ — >4.00. Pavienis numeris — 8c.
Z Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
■» f Entered as Second-Ciass Matter March 81, 1916, at 
2Chicago, Illinois, Under the Act of March S, 1879.

S: Bendradarbiams lr korespondentams raštų negražina,
• jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam tiks- 2 (ui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
*lr trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
Jdencjas sulig savo nuožiūroa Korespondentų prašo ra- 
5 Šyli trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomaja mašinėlėj
• paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole- 
S taikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos
• talkraštin nededamoa

1

*
1
Z Šiandien sueina lygiai 21-ni metai, kai bu-
2 buvo pasirašytos paliaubos, kurios užbaigė 
Z Pasaulinį Karų, tususis per suvirš ketverius 
j metus. Jungtinių Amerikos Valstybių Kon- 
Z gresas paskelbė lapkričio 11 d. tautine šven- 
2 te, kad duoti progos viso krašto žmonėms tų
S dienų tinkamu būdu minėti.
8»
2' ši diena mums primena milijonus vyrų, 
Z kariavusių pasauliniame kare ir tuos, kurie 
|šavo kraujų praliejo, kurie didvyriškai savo 
Z galvas pagiudė karo laukuose. Jų atminčiai 
is™ pristatyta daug paminklų, kurie prime- 
2 Ma Herojiškos karo žygius ir didžiųjų šio am- 
:L
S l pvtpA Udtvti, b&ldlj čidSČ, kdr-
Zpinese, pute panunKių, saiese surengtose iš- 
~ kilmėse atsimenama mirusiuosius ir karo lau- 
2 kuose žuvusiuosius karius., neužmirštama ir 
Z gyvųjų, kare dalyvavusiųjų.
* Daug kas iš mūsų atsimename tų dienų,
1 kuomet buvo paskelbta, kad baisusis Pasau-
* lims Karas, prarijęs milijonų žmonių gyvy-
2 bų, sunaiKinęs tiek daug visokio turto, užsi- 
į baigė. Kokį džiaugsmų toji žinia sukėlė!
* Tas džiaugsmas buvo ne vienur kitur, bet 
J visur, visame pasaulyje, nes toji baisi katas- 
2 trofa beveik visus pasaulio kraštus buvo
2 apėmusi.
Z Džiaugsmų žmonėse kėlė ne vien tas fak-
3 tas, kad karo žudynės sustojo, bet ir toji 
Z įinutis, Kad nuo ranaubų Dienos (1918 m. 
2 lapkričio 11-tos) daugiau karų nebeous, kad
* visur demokratija užviešpataus, kad išsiiai- 
2 svinusios iš amžių vergijos mažosios tautos 
Z galės netrukdomai gyventi laisvu ir nepri- 
5 klausomu gyvenimu.
Z Pastovios taikos pasaulyje, demokratijos 
2 įgyvencmumo, mažųjų tautų laisvės viltis 
Z žmonijoje sukėlė adijant/i, karo laimėtojai, 
g Vokiecijos ir jos talkininkų nugalėtojai. Y- 
2 pač aiškiai šiuos gražius Pasaulinio Karo 
2 tikslus pabrėžė Jungtinių Valstybių vyriau- 
2 sybė, įtraukdama ir šį kraštų į kruvinųjų
2 katastrofų.
Z Bet... visi pažadai, visos tos gražios vil-
3 tys į dulkes paversta... Praėjo 21-neri me- 
2 Ui, pasaulis taikos neturėjo ir dar neturi. 
; ;Ir vėl eina karas! Ir vėl turima Vakarų 
2 Frontų, karo laivų kovų jūrose, ir vėl žudy-
2 nės, destrukcija ir viscs nelaimės, kokios
1 iškyla karo metu!
a- žadėtoji demokratija — kur ji?
S: Jos vietoje išaugo baisios, šiaurios, kru-
3 vinos komunistiškos, naciškos ir fašistiškos
2 diktatūros, supančiojusios žmones vergijos
3 retežiais, skelbiančios nežmoniškų, žiaurų pa- 
2 goninmų, vedančios mirtinų kovų prieš patį 8 (Dievų, Pasaulio Sutvėrėjų.
2 Naujosios gadynės smakai, diktatoriai, ne- 
Z pasisotina savo pavergtųjų žmonių krauju,
2 bet ryja mažesnes tautas vienų po kitai ir 
Z tiesia savo kruvinas rankas visų pasaulį už-
3 kariauti, visų žmonijų pavergti.
Z : Toks tai yra šių dienų vaizdas, tokios min- 
2 tys, kad ir labai nenoromis, tenka reikšti 
j šiųmetinėj Paliaubų Dienos šventėj.
2 Nusivylę šio krašto žmonės ano karo duo-
3 menimis, dabar vėl yra apimti baimės. Jie 
ą akylai seka spaudų, klausosi radijo, tėmija 
2 vyriausybės žingsnius ir klausia — nejaugi 
2 ir vėl Amerika bus įvelta į karų? Jei taip, 
2 ko’riam tikslui?

Kai/ c,i. ’iis Marsas nesnaudė per 21' AS metus, tuo labiau jis dabar nesnaudžia. Jis

2 nepatenkintas karu vien tik tarp Vokietijos
3 ir Anglijos su Prancūzija. Jis kursto prasi-
2 dėjusių ugnį, kad jos liepsnos svilintų viso
3 pasaulio kraštus ir juos griuvėsiais pavers-

Paliaubų Diena

Dar Vienas Paminklas
Chicagos lietuviai pasistatė sau daug gra

žių paminklų, daug reikalingų ir labai nau
dingų religinių, tautinių, kultūrinių ir eko
nominių įstaigų.

Šiandien atidaromas dar vienas paminklas.
Naujausias paminklas — tai Amerikos Le

giono Dariaus-Girėno (lietuvių) posto pa
statytieji rūmai su erdve sale. Jie pastatyti 
tikrai gražiai ir patogioj lietuviams vietoj 
(prie So. AVestern Ave., tarp W. 44 ir 45 g.), 
kuri lengvai pasiekiama iš visų miesto dalių.

Chicagos lietuviai turės dar vienų reika
lingų veikimo centrą, nes tie rūmai, kaip gir
dėjome, tarnaus ne vien lietuviams legionie
riams, bet visai mūsų visuomenei.

Mūsų legionieriai didelį ir gražų darbų 
atliko: jie sau centrų įsisteigė, Dariaus ir 
Girėno atmintį įamžino ir lietuvių visuo
menei davė dar vienų įstaigų.

Kas ypač yra gražu, kad mūsų legionie
riai tuos puošnius rūmus pasistatė grynai 
kooperatyviškais pagrindais, aukodami savo 
darbų ir, žinoma, pinigus. Tokia jų dvasia 
lengvai įtikino ir visuomenę, kad ir jai rei
kia prisidėti prie to darbo ir ji prisidėjo. 
Taip kad namas pastatytas tokiomis sąlygo
mis, kad jo išlaikymas nebus sunkia našta 
nei dabar, nei ateityje.

šventasis Tėvas šį lapkričio mėnesį pa
skyrė maldai už Dievo ir šventosios Bažny
čios priešus.

' RIMTIES VALANDĖLEI
Deginamieji Kūkaliai

Buvo graži, saulėta diena. Įžeidimas yra be galo didis.
Jėzus išėjo iš namų; nuėjo Lygiai didelė turi būti baus- 

į paežerę. Jis atsisėdo ant kra- mė už 'mirtingųjų nuodėmę, 
nto. Minios renkasi. Jų daug. _ Bet žmogaus valia ribo- 
Pradėjo grūstis apie Jėzų. , ta, negalinga, — sakysite.

Jisai atsikelia, įsėda į Pet- — Taip. Žmogaus valia, no
ro laivų ir pradeda mokyti rai, troškimai yra riboti; bet 
žmones. Kalba prilyginimais.į toji valia yra laisva; ji links- 
Jie lengva atsiminti, nes yra' ta ten, kur nori, kur mato 
imami iš gyvenimo, parodo 1 savo troškimų, savo meilės 
gilesnę mintį. . tikslų. 4

Štai V. Jėzus kuria pašau- Taigi, mirtinai nusikalstus, 
lyje savb Bažnyčių. Jų vadi- savo meilės tikslų mato tame, 
na dangaus karalyste, nes jos kame miltinai nusikalsta. Dėi 
nariai skiriami dangui. ! to jis net Dievų paniekina.

Kokia ji bus, kaip atrodys ? Kadangi tai labiausiai myli,
— Dangaus karalystė pana-! kaip savo valios tikslų, tuomi 

ši į žmogų, kurs pasėjo savo pat jis nori visada su tuo pa- 
dirvoje geros sėklos. Bet žino- silikti. Kas savo valios velka
nčius bemiegant, atėjo jo ne- mu pasirinko mirtinų nuodė-
prietelis, pasėjo kviečiuose 
raugių ir nuėjo šau. Kai žel

mę, tas apsisprendė būti visa
da su ta nuodėme, nebent bū-

niuo paaugo ir užmezgė vai 1 tų nelauktai sukliudytas, ar
šių, tuomet pasirodė ir rau
gės. Šeimininko tarnai atėjo 
ir jam tarė:

— Viešpatie, argi ne gerų 
sėklų pasėjai savo dirvoje? Iš 
kur gi atsirado raugių?

Jis jiems atsakė:

tai bausmės baimės, ar ko nors 
panašaus.

Bet jei galėtų amžinai pasi
likti pasirinktoj nuodėmėje, 
pasiliktų visada. Jei tad kal
tė pasilieka valioj visada, tad 
ir už jų bausmė gali būti tik

— Tai padarė žmogus ne-' amžina.

Pirmajai Lietiniu Baziycui Argerninoje
Pietų Amerikos respublikoje, Argentinoje, gyvena apie ke

turiasdešimts tūkstančių lietuvių; jie gyvena labai didelia
me skurde ir ligi šiol neturi nei vienos savos bažnyčios. Ma
rijonų misijcnieriai sutiko tų vargšų tarpe apsigyventi, bet 
nuvykę į tų tolimų kraštų nerado jokios lietuvių parapijinės 
nuosavybės, gi paprastų darbininkų tenai padėtis esanti taip 
varginga, kad be Amerikos lietuvių pagalbos mūsų broliai- 
sesers argentiniečiai niekada nesusilauktų lietuviškos baž
nyčios.

Kun. Jonas J. Jakaitis, M.I.C., kuris tenai buvo nuvykęs 
ir patyrė vietoje skaudžių lietuvių būklę, dabar Amerikos 
lietuvių bažnyčiose renka aukas pastatymui pirmosios lietu
vių bažnyčios Argentinoje, Buenos Aires priemiestyje Va- 
lentin Alsina. Kad ir paprasčiausios bažnytėlės pastatymas 
yra milžiniškas užsimojimas, kuris ga’i būti įvykintas tik 
visiems sąmoningiems katalikams gausiai aukojant. Dėl to, 
sukrusirime visi pagelbėti savo tautiečiams Argentinoje, pa
tys gausiai aukodami jų pirmajai bažnyčiai ir kitus prie to 
ragindami. •

Argentinos misijonierius rinks Chicagoje aukas pirmajai 
lietuvių bažnyčiai Argentinoje sekančiomis dienomis:

ŠV. ANTANO bažnyčioje Cicero — lapkričio 12 d.
ŠV. KRYŽIAUS, Tcwn of Lake — lapkričio 19 d.
UŽGIMIMO Š. MARIJOS, Marųuette Park — lapkr. 26 d.
ŠŠ. PETRO ir POVILO, West Pullman — gruodžio 3 d.
ŠV. JURGIO, Bridgeport — gruodžio 10 d.
VISŲ ŠVENTŲJŲ, Roseland — gruodžio 17 d.
AUŠROS VARTŲ, Wes.t Side — gruodžio 24 d.
NEKALTO PRASIDĖJIMO, Brighton Park — gruod. 31 d.
DIEVO APVAIZDOS, Aštuonioliktos Gatvės — sausio 5 d.
ŠV. MYKOLO, North Side - sausio 14 d.
Argentinos lietuviai per daugelį metų gyvendami be savų 

bažnyčių, jų didelis skaičius neteko tikėjimo ir tautiniu žvilg
sniu yra labai silpni. Gyvendami jie dideliame materijaliame 
skurde ir neturėdami nei tikėjimo paguodos, gan žymus jų 
skaitlius prieina prie desperatiškų saro gyvybei žingsnių... 
Amerikos lietuviai pagelbėdami argentiniečiams įsikurti lie
tuviškų bažnytėlę, jų gyvenimo būklei daug palengvintų.

Momento Uždaviniai
„ “Panevėžio Garsas’’ 41 nr. rašo: “Pirmo
je eilėje tenka susirūpinti ir išplėsti socialinį 
pajautimų, įstatant jį į krikščioniškus rėr 
mus. Tiesa, milijonierius ir stambius kapi
talistus pažįstame tik iš turistinių aprašy
mų — jų mes neturime. Žemės reforma neju
damo turto tradicinį skirtumų išlygino. Tik
rų buržuazinio bei proletarinio tipo atstovų 
mažai tesurastom. Socialiniai reformatoriui 
spalvas ne kartų perdaug sutirština. Tai vis 
giedri medalio pusė.

Deja, antrame šone pasitaiko ir šešėlių. 
Dalies darbininkų pajamos dar nepadengia 
minimalinio pragyvenimo. Jų gi šeimos drėg
nuose kampuose kietų dalį turi nešti. Įstaty
mais nelaiduota invalidų ir elgetų organi
zuota globa. Moksleivija bei studentija di
desnę dalį jėgų sunaudoja sausos duonos 

i plutai. Tarp duodančių ir prašančių ne kartų 
vyraja atstumianti dvasia bei atžagari ranka.

Tai mikrobai, kurių pagalba svetimos idė
jos plito, plinta ir plis. Gyvenamasis momen 
tas juos reikalauja iš šaknų sunaikinti. Ir 
nesunku tai padaryti. Mūsų šviesuomenė su 
rastų pas save tokių daiktų, kurie nepriklau
so egzistencijos palaikymui. Katalikiškoji są
žinė šiuo atžvilgiu buvo įvairiais laikais 
jautri. Šiandien jos jautrumas turi būti dar 
labiau padidintas. Tikrasis jautrumas išug
dys ir aukingumo dvasių. Tai vieninteliai 
vaistai svetimų įtaikų stabilizavimui. Bet ku
ris delsimas ar susilaikymas gali per bran-

I giai kainoti. Juk prie Lenkijos likimo, be 
' abejo, prisidėjo ne vien tautinės mažumos, jų 

neleistinas engimas, bet ir socialinės padė
ties milžiniški skirtumai”.

Kryžiai Į Mokyklas
IJetuvos Katalikų Spaudos Biuro žiniomis, 

Šv. Kryžiaus paaukštinimo dieną visoje Is
panijoje buvo iškilmingai grąžintas kryžius 
į mokyklas. Ta proga vienas ispanų valsty
binis laikraštis rašė;

“Nei viena tauta nėra taip giliai įsijau
tusi į atpirkimo paslaptį, kaip mūsiškė. A- 

l pie tų galima spręsti kad ir iš nesuskaitomų 
praeities meno darbų. Dabar, kai Ispanija, 
ta kryžių žemė. vėl grįžo į savo vėžes, ne
gali ilgiau trūkti atpirkimo išorinio ženklo. 
Kristaus kryžius, kuris nušviečia kiekvieną 
žmogų ateinantį į šį pasaulį, spinduliuos dn
bar ant naujosios Ispanijos ir jos auklėjimo
įstaigų”.

prietelis. —
Tarnai jam sakė:
— Jei nori, mes eisime ir 

išrinksime jas. —
Jis atsakė.
— Ne, kad kartais, rink

davai rauges, neišrautumėte 
draug su jomis ir kviečių. Pa 
likite vienus ir kitas augti iki 
piūčiai; pi uties įlietu aš pasa
kysiu piovėjams:

— Pirma išrinkite rauges ir 
suriškite jas į pėdelius sude
ginti, o kviečiu* sukraukite 
į mano kluonų. —

------o——
Visa žmonija yra našioji di

rva, į kurių V. Jėzus sėja am
žinąsias tiesas gerų kvie
čių sėklų. Ji dygsta, auga 
žmonių dvasioj. Žmonės pasi
daro apšviesti šviesos Kūrėjo 
tiesomis, jie neša jam gerų 
darbų vaisių. Bet į žmonių 
širdis, jiems nebudint, V. Die
vo priešas, didysis žmonių 
suvadžiotojas ir 'melo tėvas — 
piktoji dvasia pasėja melo, ne
santaikos raugių. Tik vai
siam^ bręstant, pastebėjo Val
dovo tarnai rauges. Jos — tai 
sielos, melu suviliotos, ima 
stelbti dangaus karalystę, jai 
daryti žalos, — tai žmonijos 
kūkaliai. Jų likimas — ne
naudingas jiems patiems, žiau
rus, nes šitie “eis į amžinų
jų kančių, o teisieji į amžiną- 
jį gyvenimų” (Mat. 25, 46). 
Amžina kančia

— Kodėl “žmonijos kuka 
liams” skirta yra amžinoji 
kančia? — paklausite.

— Nes jie patys tai pasiren
ka. Paklausykite. Juo įžei
džiamasis asmuo yra- kilnos- 
nis, geresnis, šfentesnis, ga
lingesnis, juo padarytoji prieš 
jį nuodėmė yra didesnė ir to
dėl bausmė didesnė. Kas gi 
yra pasaulio Kūrėjas Dievas 
ir kas yra žmogus Dievas y- 
ra be galo didis< begaliniai 
geras, šventas ir visų galin
giausias viso pasaulio valdo
vas; žmogus gi — jo gerumo 
padaras, menkas ir negalin
gas. Kai žmogus, pilnai apsi- 
svarstęs ir laisva valia stam
biam dalyke atsisako paklus
ti visagalio, begalinio Dievo 
valiai, — jis įžeidžia Dievų.

Be to, nepamirškime mirti
nai nusikaltusių padėties. Nu
sikalto mirtinai, Nustojo Die
vo malonės. Be Dievo gi ma
lonės — pagalbos negali gaut 
nei kaltės atleidimo. Jei, tad, 
miršta mirtinoj nuodėmėje, vi 
sada pasiliks joje, nes po mir
ties negali atgauti Dievo ma
lonės. O kai pasilieka sieloje 
kaltė visada, tad pasilieka ir 
bausmė už jų visada. Kitaip 
susidarytų pasaulyje betvarkė.

Bet nuod&aj. tęsįfci trum
pų laikų?

— Tikrai taip. Bet iš to ne
seka, kad bausmė būtij trum
pa. Bausmė atatinka kaltei ir 
padarytai žalai tiek Dievo, 
tiek žmonių teisme. Svetimote
rystė, žmogžudystė greit įvyk
sta, o baudžiamos tos nuodė
mės žmonių teisme kartais iki 
gyvos galvos kalėjimu, o kar
tais net mirtimi. Žmonių teis
mas amžinai pašalina iš vi
suomenės kai kuriuos nusikal
tėlius. Tai Dievo amžinosios 
bausmės vaizdas. Kas aimži- 
nam Dievui mirtinai nusikal
to ir neatgailėjo savo kaltės, 
— amžinai kentės.

Tai amžinai deginamos žmo
nijos raugės — kūkaliai.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

Pieno Produktai 
Plaukia Į Vilnių

KAUNAS (E) — Nuvargin
tiems vilniečiams sušelpti jau 
pirmąją dienų visuomenė ir 
organizacijos pradėjo nešti 
stambias aukas. Pieno ūkio 
kooperatininkų šeima .pasky
rė 100 tūkstančių litų verte? 
pieno produktų. Tą auką su* 
durys visų pieno statytojų 
Lietuvos ūkininkų spalių ll 
dieną į pienines visoj Lietu 
voj pristatyto pieno kiekis 
Pienocentro ir pieno perdirbi 
ano bendrovių tarnautojų tos 
dienos uždarbis ir skiriamoj 
tam tikros sumos: “Lietūkis’ 
paskyrė 10,000 litų vertės grū
dų, o tarnautojai 6,000 litų 
Mažeikių verslininkai paskyrė 
vagonų rugių, Sveikatos de
partamento direktorius Mie 
kus aukavo 1,000 litų, o jo

—-

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. IVestem Ave., Chicago
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KLAUSIMAS. Išgyvenome 
Amerikoje per 10 metų ir su
silaukėme du vaikučius: vie
nas jau 15 m., o kitas 16 me
tų Apleidome Amerikų 1935 
metais, liepos mėnesį ir da
bar gyvename Lietuvoje. Aš 
ir mano vyras eskime paten
kinti Lietuva, vaikai kalba, 
sKaito ir svajoja apie Ame
rikų; jie nori grįsti atgal. 
Nei vyras, nei aš nebuvome 
Amerikos .piliečiai ir, pagal 
mūsų nuomonę, mūsų vaikai 
taip pat nėra Amerikos pi
liečiai. Mes labai tetai pa
matome Amerikos laikraščius, 
bet kada pamatome, tai visą 
perskaitome. Mano vyras pa
matė “Drauge”, kad ponas 
dykai atsakai į įvairius klau
simus per “Draugą”. Ar ne
galėtumėt atsakyt ir į mūsų 
klausimą? Ar mūsų vaikai ga
lėtų atvažiuoti ir apsigyvent 
Amerikoje pas savo dėdę, ku
ris gyvena Boston, Mass.?

Vienas mūsų vaikų Lietu
voje lanko aukštesnę mokyk
lą, kurių baigęs norėtų atva
žiuot į Ameriką mokytis in- 
žinierystės. Kaip ir kokiu bū
du jie galėtų įvažiuot, kad ne- 
įpultų į bėdą? Kada jiems 
būtų geriausiai įvažiuoti?

ATSAKYMAS. Paduotas 
klausimas yra mano labai įve
rtinamas, kadangi ir Lietuvos 
žmonės naudojasi mano tei
sių patarimais. Kadangi tam
stos esate išgyvenę Ameriko
je ąpię 10 metų ir jūsų vai- 
kai yw^itr$ Amerikoje, jie, 
automatiškai, yra Amerikos 
piliečiai. Taigi, vaikai gali į- 
važiuot į. Ameriką ir palai
kyt savo pilietybės teises se
kančiu būdu:

Kaip smauks 17 metų am
žiaus, nuvykite pas Amerikos 
konsulų Lietuvoje užsiregis
travimui. Kada konsulas už
registruos, Lietuvos vuldžia 
supras, kad jie yra Amerikos 
piliečiai, ir, atėjus tam tik
rai laikui, jie galės važiuot 
į savo gimtųjų šalį. To nepa
darius, suėjus vaikams, taip 
sakant į metus, jie praras A- 
merikos pilietybę. Jei vaikas 
lanko mokyklų Lietuvoje ir 
baigęs kursų žada važiuot į 
Amerikų, mano patarimas 
kuo greičiausiai užsiregistruot 
Lietuvoje pas Amerikos kon
sulą. Užsiregistravimas reikš, 
kad jie, gyvendami kitoje ša
lyje nepraras savo pilietybės 
teisių.

žmona visą savo ūkio šių me 
tų derlių. Kauniškis Vincas 
Steponavičius 1,000 litų, Že
mės Ckio ministerijos šaulių 
kuopa 1.500 litų, Finansų mi
nisterijos tarnautojai 1,300 li- 
tų ir eilė kitų mažesnėmis su 
momis.

Mons. kun. V. Dargis ilgai 
darbavosi įvairiose parapijo
se Pennsylvamjoj?.

Monsignoras V. Dargis 
Serga

PAŽAISLIS, Lietuva. — 
Šv. Kazimiero Seserų kapelio
nas, monsignoras Vincentas 
Dargis, sunkiai serga Pažais 
lyje. Karštis didelis 39.6 C. 
Nusilpęs. IKrns Petrikas spė
ja, kad ligonis šį kartą pa
sveiksiąs.

Nori Sugrįžti
8000 Darbininkų

Lietuvos konsulatas Klaipė
doje gavo apie 8000 prašymų 
iš Klaipėdiškių, kurie nori pa
silikti Lietuvos piliečiais. Di
delė dalis tų prašytojų dar
bininkai, kurie iki Šiol vis dar 
negalėjo sugrįžti. Pranešama 
iš Klaipėdos, kad teu sekma
dienį vėl atvyko 2000 belais
vių lenkų, kurie ko1 kas ap 
gyvendinami pas ūkininkus.

SKELBKITfcS “DRAUGB •>
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DIENRAŠČIO DRAUGO
JUBILIEJAUS BANKIETAS

Nuoširdžiai kviečiame, visus daly
vauti ‘Draugo’ Jubiliejiniam ban
kiete ir pasigrožėti lietuviškuoju 
menu.

MUZ. KASTAS SABONIS

SHORELAND HOTEL
55th Street at the Lake
Lapkričio-Nov. 19d., 1939

Teneatsiranda ne vieno lietuvio kataliko, ku
ris nenorėtų kartu su ‘Draugu’ pasidžiaugti 
30 metų kultūrinio darbo vaisiais!

ELEONORA KANDRATAITĖ

BIZNIERIAI,
Lapkričio 18 d. išeina “Drau

go” istorinis 32 puslapių nume
ris.

Prašom Biznierius šia proga 
pasinaudoti ir priduoti savo skel
bimus NE VĖLIAU LAPKRI
ČIO 17 D., 2 VAL. PO PIETŲ.

Skelbimų kaina 50c už vienų 
colį.

Su kiekvienu #5.00 skelbimu 
gausite vienų tikietų į bankietų.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RINKTINIS CHORAS

PROGRAMOJ:
Komp. A. Pocius
Eleonora Kondrataitė
Muz. L. Sabonienė
Dain. Ona Juozaitienė
Šv. Kazimiero Akademikės

TIKIETAI:
Jubiliejinio Bankieto tikietų 

kaina #2-00- Jų galima gauti 
“Draugo” ofise arba TELEFO
NU CANAL 7790.

Užsisakyti prašome ne vėliau 
LAPKRIČIO 18 14 VAI.. 
P. P.

VIETA:
Shoreland Hotel, 55th St. at the 
Lake.
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
2-roji KUOPA, CICERO, ILLINOIS

• Moterų Sujungus ii-roji kuo- Brunislava Palubinskienė, Ma
gi* įsteigta gruodžio 13 d., rijona Gerdžiūnienč, Augusti

na šatkienė, Monika Lukaus- 
kienė, Agota Jaukšienė, Mag
dalena Šneiderienė, Bronisla- 
vo Jakaitienė, Antanina Jobn- 
sonienė, Elzbieta Brazauskie
nė, Stasė Boėiūnienė ir Liud
vika Viličkienė. Jų pastango
mis, ir kitoms padedant, 2-ji 
kp. gyvuoja santaikoje, susi
klausyme ir tvarkoje. Didžiu.- 
mų. kuopos narių sudaro atei
vės (iš 40 narių, 15 randasi 
čia gimusių).

Vartant užrašų lapus ran; 
daine, kad per visų kuopos 
gyvavimų kasmet surengta 
nemažiau kaip pora vakarų. 
Iš tų vakarų ipelno Tautos 
Fondui paskirta $200.00.

Pirkta Lietuvos Laisvės Pa-

1914 metais. Steigėjomis buvo 
tų laikų vietinės veikėjos: Ba
rbora Šatkaitė - Balčiūnienė 
(dabar gyvena Lietuvoje), O- 
na Nausėdaitė (irgi Lietuvo
je). Veronika Stalilionait“ —
Kaulaitienė.

• Pirmųjų kuopos vaidybų su
darė sekančios: dvasios vadas 
kun. A. Ežerskis, įpii’m. B.
Balčiūnienė, pag. M. Milašiū
tė, rašt. L. Daujotaitė, iždin.
Ona Nausėdaitė. Toms narėms 
ir teko pirmuosius kuopos ta
kus praminti. Jų žingsniai, dėl 
stokos veikėjų ir patyrimo, 
buvo sunkūs.
į Per keletu metų sumaniai 
ir nuoširdžiai pirmininkavo 
B. Balčiūnienė. Vėliau kuopos
vadovybę paėmė Augustina skolos bonas už $50.00. Labda- 
Jakaitė -„Katkienė, kuri ir po rybei ir vienuolynui paauko- 
šiai dienai darbuojasi. Kadan- ta $300.00 
gi 2-roji kp. įsteigta tuoj po Statant Šv. Antano bažny- 
ftudarymo centro valdybos, čių įtaisyta groteliai, kurie 
taigi ir mūsų kuopa sykiu' 2-rai kp. kainavo $2,400.00. 
mini sidabrinį jubiliejų. Į Minint parapijos 25 m. ju- 

Per 25 metus kuopoj buvo< biliejų 2-roji kp. aukomis vir- 
įvairių .pasikeitimų kaip vai- šijo visas draugijas, nes įtei-

TSWX17OXB
Avė., buvo n ..lai slmegalėju- 
si; net ipasidavusi kelioms die
noms į Šv. Antano ligoninę. 
____ (Tęsinys 6 įpusl.)_____

AKIŲ GYUYIOJAS

OR. VAITUSH, OPT.
SFF.CIAIJSTAS 

OPTOMETRICAIJ.Y ARIV
LIET UVIS

Su v Iri JO metų praktikavimo 
Mano Garantavimai

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yarda 3140.
VALAVnOH- V n n U iki li

2 iki 4 ir 7 iki 9
r> •-•ladieiiiaia • 2 iki 4 lr 7 iki * 

SrontndiflniaiH: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
(♦YDYTOJAS nt CHIRURGAI

ir akiniai) nrttaib*
3343 S. Halsted Street

OR. P. ATKOČIŪNA
DANTISTAS

nv
v

.i*) Si i 19th Court, Cicero 
♦ ntrndieniaia, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 rvt.e 2-6. 7 o L *

eilė pas'kaitų iš sveikatos sri- pos gyvavimo apžvalgos mato- Pe^ravi^ienė, fin. įašt. B..Ja- 
ties, kuriomis duota progos' me visų eilę kilnių darbų, ku-l ^ai^en‘5’ Tumavičienė,

rie reikalavo daug triaso ir' Jžd- «• Johnsonien?
pasišventimo iš narių pusės. I " H- Statk“‘nf’ ‘varkdarė L. 
Taigi, ačiū veikėjoms. Dirbti! ydifkienė, korespondentė A.

virš šimto narių. Bet, užėjus' ger» darb» M vlsos ™oka- U _________________
ekonominiam krizini ir kilusi stoJus'os i Moterų Sųjungų tu- .
, „ • .. | rėjome progos išmokti ir huo- LPvasme Puotakuopoje nesusipratimams, no-1 «» u »
rių skaičius sumažėjo. Ačiū] lalkl 8u"aado“ "suomėm 
darbščiai pirm. K. Sriubienei/ n‘am darbui.

moterims daugiau susipažinti 
su sveikatos klausimu.

Savo laiku 2-roji kip. skaitė

Palengvins akių Įtempimą, kaa m 
..I prleūaatimi galvon nkaud&jimo
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu 0117 c C*
■n -kaunamą akių karitĮ, atitaiso Ol^* O. ndlblcO Oi., vnlLdgV

trumparegystę ir toliregystę. Priren
■rla teisingai akinius Visuose atsit i 
kimnose egzaminavimas daromas su 
.‘lektra, parodančia mažiausias klal- 
las. SpecialB atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Hyelvos aky. ati 
taisomos

Vsisndos: rup 1« iki K vai vak 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsi t minių akys atitaiso 
mos (h akiniu. Kainos pigios kaip 
.Irmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

______ Telefonas YARds 1373

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue

Pirmadieniais, Trečiadieniais <t 
šeštadieniais 

Valandoe: 3—8 P. M.

Tel. OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2155 VVest Cermak Romi
OFISO VALANDOS:

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

ūTf. G. WINSKUNAi
THYSICIAN AND SURGEOB 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 234b
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—-<*

Res. 2305 S. Leavitt St

dyboje, taip ir veikėjų tarp?. kė $125.00. Be to, kasmet dir-
dabar kuopa pradeda atsigau
ti. Gauta daug jaunų narių,

Lai gyvuoja Moterų Sąjun-

Paminėjiinui M. S. 2-io.s kp. 
25 m. gyvavimo sukakties, 
lapkr. 12 d. 7:30 vai. vyto

Neįdomu būtų jų visų vardus ba bazaruose, piknikuose, kas
minėti. Paminėsime tik tas, 
kurios nuo pat įsirašymo, ar 
šiaip ilgesnį laikų, darbuoja
si, būtent Kotriną Lazdaus- 
kienė, Julė Balčienė, Elzbieta 
Siriūnienė, Kotriną Sriubienė,

duoda pelno apie $50.00. 
Žiemos sezone vykdinami

valgių gaminimo ir mezgimo 
kursai, kuriuose narės drau 
giškai ir naudingai praleidžia 
vakarus. Be to, surengta visa

ga! Lai išskečia savo šakas gyvųjų ir mirusiųjų intencija 
kurios jau užima ir valdvbo- ipo plačiųjų Amerikų, sutrauk-, užprašytos šv. Mišios, per ku-
je vietas. Pašalpoms išmokė
ta nemažai, bet tikrų skaičių' po savo vėliava, 
sunku pasakyti, nes, besikei-Į metų va|(lyl,tį sudaro: Paginame nares dalyvauti
čiant valdyboms, dingo kaii jv. vadas kun. J. Vaičūnas, dvasinėje ipuotoje, neg tai vie- 
kurie rekordai. Mirė 4 narės.'pirm. K. Sriubienė, pag. B. į nintėlis būdas, kuriuo galime 

Iš šios trumpos 25 m. kuo- Palubinskienė, nut. rašt. B. į išreikšti savo dėkingumų Vi

dama visas katalikes moteris rias 2 kp. narės eis prie šv.
! Komunijos.

kuris leido nuveiktigimiinnmniiiiinuuuiiiiniiniinniiiinuinminiii daug kilnių darbų.

28 METŲ SUKAKTIES IŠPARDAVIMAS
reta proga už taip pigų įžan
gos bilietų pasisotinti ir pa
silinksminti. A. S

sagaliui,

S 10 Tūkstančių Dolerių Dovanų išdalina
ma Pirkėjams, Sutaupysite Vienų Treč
dalį Kainos Ant Gs.^os Rūšies Rakandų,

Karpetų, Pečių, Radijų, Miegamojo ir 
Valgomojo Kambario Setų. Lengvi Iš
mokėjimai.

Mažutės Radijus 1940 metų 
turi įdėtų aerial viduje

s995

Ligoniai Sveiksta
K. Naznihu-ka-, Jr., 1414 S. 

50 Ct., buvo sunkiai susirgę*; 
apie pora savaičių išgulėjo 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Labar 
jau sugrįžo nam? ir yra vil
ties, kad gteuu laiku visai 
pasveiks.

O. Petkienė, 1436 So. 50th

■

Studio Couch, drūtai ir gerai padarytos, įvairių spalvų, po $ "| 0. 50 
Sr aukščiau,

Gražūs angliniai ir aliejiniai Pečiai, verti $55.00, ipo ..
2 šmotų Parlor Setai, padaryti parduoti po $95.00, po

*39-00
*59-00

JOSEPH F.
FURNITURE

BUDRIK
HOUSE

1940 m. Naujos Skalbia
mos Mašinos — Thor, 
Norge, Maytag, kainos 
sumažintos iki

*5950
3409 So. Halsted St.

TeL YARd s 3088

Atsilankiusiems Į Krautuvę Dovana 
Termometras.

Patogumui Pirkėjų, Gyvenančių Kituose 
miestuose Krautuvė Atdara ir Nedėlio
mis Iki 4 Vai. Po Pietų.

She’s pretty as 
a pieture,

vttt .....
No one ran tolerate baiitnnin (bad breath). 
It ran ruin almoat aay (irl'a popularity 
... her cloeest friendahips.

Food fermentation in the mouth ie eaM 
by eome authoritiea to be a maior oner of 
halttoeie. And the ineidtoim inin< about 
this nSenarve condition ie that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, oi course ... only too w»H. But, un- 
fortunately. it i. euch a delicate subject 
they voa’t teH.

So don’t .stebi. whb your sočiai oppor- 
tunitiee nnd your happinois by takinc un- 
neceenary chances. 11 in ao simple to take 
precautions by sardine vith pieamnt- 
iaeting Liaterine Antlseptic—mouth fer- 
meatatlon te qu<>-kty checked and ita 
odora are overcome.

Get the LHteHne Antlseptic habit. Ube 
lt . . . įsomint and night, and before sU 
Important engagementa. Lambert Phar-

‘ Company, St. Lovio, Miooouri.

Budnko Radio Valanda Oro Teatras Nedėlios vakarais nuo 3:30 iki 6:30 P. M. Iš Stoties WCTL - 970 k. I LISTERINE 
for HALITOSIS

• flAD SIUSTI) •

Tel. Cicero 1481. Res tel. Canal 0402

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutat.į.
Ofiso telefonas PROspcct 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

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

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Tel. MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryteTEL. YARDS 5567

DR. FRANK Gi KWINN
(KVIEOINSRAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

ir Pagal Sutarti.

Telefonas HEMiock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Treėiadienais ir Sekmadie u įain

Susitari ua.DR. P. J. BElNAR
(REINARAFRKA83 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955
OFISO VALANDO8:

2 iki 4 popieč 7 iki 9 vakar*
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

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

TeL YARds 0994
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

’tt 6958 8o. Tatarao Ava.
Res. TeL GROvehiil 0617
Office TeL HEMiock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
K .t v ir Nedėlioinis anai tarša

2423 W. Marquette Road

Tel YARde MMQ
Ree.: EENvrood 5107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VTRginls 0038 
Residencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideaeija
8939 So. Claremont Are.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEOB

4645 So. Ashland Avenue

OFI8O V ALANUOS i
, Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal ratartį.
Offlra TaL YARds 4787
Barnų TaL PROspeet IBM

Tai OANal 0267
Res. TeL PROspeet 666te

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Arteeian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare

Tai OANal 8121.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. r
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.

Telefonas REPnblic 7888

TeL YARds 2246

DR. C. Z, VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal ratartį

Offtee Phone Ree aad Office
PROvect 1088 2859 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0708

DR. J. J. KDWAB
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Rekmadianiaig
Sagai satartį,

DR. V. E. SIEDLINSKI
DABTHTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradimiaie, Ketvirtadieniai* b 
fenktadleniaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais, Treėiadieniaia q
Aaitadiaa.aia.

Z

į r"

f
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Pas Mus Viskas Nauja dv- Baltramiejaus jxiraipijo< 
metinio bažmo, draugijos ko- 

Sekmadienį, 'nP^>. 1- d., misiją sudaro: Antanas Did-

Lietusių Audituijoj, 7 \al. ,urgįs> Juoz. Buokas, Ant. 
vakare, šv. Juozapo draugija Malinauskas, V. Jakaitis, Ant. 
rengia “buneo-card party”. Sutkus, J. Montvilas ir J. Že 
Tai bus antras iš eilės meti- j<as
nis vakaras. Visi nariai ir pa- _________
šaliečiai, prašomi dalyvauti.
Bus duodamos įvairios dova
nos už žaidimus, o už įžangos 
tikietą galima bus laimėti gy
vy kalakutę. Padėkos dienai.
Dovanom bus ir kitokių gy
vų paukščių. Vakaro vedėjas 
bus Povilas Leonaitis, Vincas 
Jakaitis ir Pr. Dapkus.

Lapkr. 11. d., Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj priims Mote
rystės Sakramentą Juozapas 
Butkus su Elena Savokiniūte. 
Vestuvių pokylis įvyks Lietu
vių Auditorijoj.

J. Butkus yra finansų raš
tininkas Šv. Juozapo draugi
joj, narys svetainės komisijos 
ir veikėjas . Elena yra duk
tė pavyzdingi) ūkininkų Sąvo
kini). Linkini geriausios lai
mės naujam gyvenime.

| Šv. Baltramiejaus parapijos 
metinis bazaras šiemet prasi- 

į dės lapkr. 19 d. ir tęsis iki 
lapkr. 23 d., Padėkos dienos. 
Visos draugijos renka iš savo 
tarpo komisijas pagelbėti pa
rapijos komitetui. Iš parapi
jos komiteto daugiausiai dir
ba Vincas Bukšas. Jisai lan-| 
kosi visų draugijų susirinki
muose.

CICEROS M tiražus pavyzdi? kitoms 
draugijoms

Susirinkimas

••eros taipgi nepeikia. Nors ir, savo metinį parengimą šį va- 
ne'ietuviškani distrikto turi karą, Šemeto svetainėj. D. 
biznį, vienok su lietuviais pa-

’.'incas Zupkus, Jr., savinin
kas Zupkus Tavem šią savai
tę išvyko į Rochester, Minn., 
Mayo kliniką, kur jo žmonai 
Irenai buvo padaryta sunki 
operacija.

Kotrina Sriubienė, Moterų 
Sąjungos 2 kuopos pirminin
kė, įžymi visuomenės darbuo
toja. Už nuopelnus sąjungai 
šių metų jubiliejinio seimo 
(Woreester, Mass.) pakelta į 
Garbės nares.

(Tęsinys 4 pusi.)
Bet neteko ilgai būti: po prie-( Lietuvią Namų Savininkų 
žiūra dr. W. J. Phillips greit ir i’otit'k.s Klubo m. nešini.- 
sustiprėjo ir jau grįžo iš li susirinkimas įvyks ar.tradie- 
goninės į savo mėgiamus na- nį, lapkr. 14 d., Lietuvių L uo 
mėlius. . sybės svetainėj, S valandą.

----------- — i Klūbieėiai ir ne kubiečiai prt
L. Stanislovaičių, 1528 So. šomi atsilankyti. Ura danu 

50 Ct., dr. Biežis, šv. Kry- Į svarbių reikalų svarstyti ir 

žiaus ligoninėj, padarė sek-1 išgirsit daug pranešimų iš į- 
mingą apen hky operaciją. Li-l vairių komisijų.

gonis jau grįi , ramo ir dliuu į vak>ras
giasi, kad gaUso oaiyvauti sa-'
vo sesutės vestuvėse, nors iie- Draugija Lietuvos Kareivių 
tuviškc k lum pa k o jo dar ir rengia 27 metinį vakarą ir 
negalės šokti šokins lapkričio 18 d., Lieta-

štanislovaitos šliūbas su VV. vių Liuosybės svet r. nė j. Pro- 
Braun jvyxi lapkr. 11 d., 9 gi amą išpildys jaunosios Bi 
vai. ryto, per ŠV. Mišias, Šv. rutės grupė. Yra 20 narių

biiko ryšius. Jeigu tik laikas 
leis, jis ateis ir į Kareivių

Tas darbas slegia pečius, 
erzina ir kankina dvasią, ku-

dr-jos vakarą, 18 d. šio mė-įrĮs ne jaul skirtus; kas randa 

m*.'io, Liuosybės svetainėn. savąjį taką — rf'nla jame 

S. L. A. 30L kuopa turės daug malonukno.

rz~
Tel. CANaI 9585

VVEST SIDE VIEŠBUTIS
Yfalter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

Salė Rendon Dėl Visų Parengi
mų — Veselėms, Šokiams, Baliams. 
Virtuvė Ir Sidabriniai Indai Dykai.

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

Enrikas, gavo daug nusisku
ndimų, kad per keletą savai
čių dienraštyje nesimatė Ži
nučių iš mūs kolonijos ir klau-

Laipkr. 5 d., Lietuvių Au
ditorijoj, Šv. Baltramiejaus 
draugija, pi ūmini ūkaujant A. 
J.-Sutkui laikė paprastą mė
nesinį susirinkimą, kuris bu
vo skaitlingas. Be kitko, nu
tarta rengtis prie surengimo 
Kalėdų eglaitės parapijos ir 
narių vaikučiams. Praeitą me
tą pirmą karty surengta eglai
tė (vakaras) darė tiek gra
žaus įspūdžio, kad net ir au- 
gusieji negalėjo afšidžraugti. 
Rengimo komisija susideda 
iš: Pr. Bujanausko, Pr. Dap
kaus, G. P. Bukančio ir val
dybos.

Nutarta bendrai su kitomis 
draugijomis advente surengti 
vakarą ir pelną skirti Vil
niaus nukentėjusiems. Kalbė

sė, begu pabijojau Bėgilo, ard 
ba kitų. Šiuo noriu pranešti, 
jog aš su Bėgilu ar kitais 
piktumo neturiu ir jų nesi- 
bukštauju. Priežastis nerašy
mo — šeimyniški darbai ir 

i kiti visuomeniški reikalai. Vi
siems atsiliepusiems tariu a- 
čiū; dabar žinau, kad mano 
žinutės “Drauge” yra skai
tomos.

mėnesį išrinktos Pranciška 
Šliakaitė ir Helen Gosliom 
Ryt šv. Vardo dr-jai pusry
čius gamins Marijona Krau- 
jeliūtė ir Marijona Beitaitė.

Nutarta surengti “bunco 
party” gruodžio Q J v
pelnas eis pataisymui ir pa
grąžinimui savo kambarių mo
kykloj. Šiam parengimui ko
misijon įeina Marijona Krau- 
jeliūtė, Ona Moikaitė ir Ma
rijona Beitaitė.

Jonas Verdauskis, senas pa- 
rapijonas ir parapijos rėmė
jas, galite dienraštį “Drau
gą” atnaujinti: žinutes iš
Waukegano, kurias tamsta 
mėgsti skaityti, pradėjo vėl 
tilpti.

Pereitą savaitę ipas mus bu
vo atsilankęs Argentinos lie
tuvių misijonierius 'kun. Jo
nas Jakaitis, MIC., tikslu pa
rinkti aukų naujos bažnyčios 
pastatymui Argentinoje. Da
bar ten darbuojasi buvusis 
mūsų klebonas kun. Antanas 
Andriušis ir kun. Kazimieras 
Vengras.

Žmonės gausiai aukojo gra
žiam tikslui.

Šv. Antano draugijos svar-
tojum kviesti prof. K. Pakš- bus mėnesinis susirinkimas į- 
tą. Bus ir programa. Komi- vyks lapkr. 12 d., Lietuvių 
sijon įėjo: Kaz. Burba, V. Ja-1 Auditorijoj. Nariai prašomi 
'kutis, G. Bukantis, P. Buja- skaitlingai atsilankyti, 
nauskas. Enrikas

MNSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenosha Kronika
Susirinkimai I

Po pirmų šv. Mišių šv. Va-1 
rdo dr-jos, o po girtuos — Šv. 
Onos ir Šv. Petro dr-jų.
Šv. Vardo Bowling Lyga

Vic’s Tavern rinktinė pa
darė 863-930-804 taškus prieš 
Vic’s Barber Shop 712-847-j 
756. -

Simo Paint Shop rinktinė 
padarė 714-7.56-742 taškus 
prieš Litb. Business Men 703- 
712-800.

\Yall St. Tavern rinktinė 
padarė 696-764729 taškus

Kidneys Mušt
Clean Out Acids

Ejicms Aclds nnd poisonons wMtes ln your 
blood are removed chiefly thru 9 mllllon tlny 
dcllcate Kidney tubes or flltcrs. And non- 
orginlc end non-ayetemta disorders ot the 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
Nights, Nervouanesa. Leg Pains, Gireles Un
der Eyea, Dlzzlnesa, Backache, 8«ollen 
Ankles, or Burnlng Passages. In many such 
cases tlie dlurrtlc actlon of the Doctor's pre
scrlptlon < y.tex helps the Kidneys clean out 
Fxcese Aclds. This plūs the palllatlve work of 
Cysfca may eastly make you (ee. likę a new 
nsrson ln Just a few davs. Try C y ste a under 
the guarantee of money back unlees com
pletely sattafled. Cyatea costs only So a dose 
at druggists a..d tho guarsntet protects you.

prieš Jakutis Food Shop 801-
758-912.

Mockus Bakery rinktinė pa
darė 810-747-865 taškus prieš 
Sparco Buhble Up 809-803- 
757.

Ben’s Tavern rinktinė pa
darė 876-836-832 taškus prieš 
Walter Bitautas Tavern 809- 
805-855.
Įvairumai

Lapkr. 4 d. klebonas kun. 
P. Skrodenis, MIC., suteikė 
Moterystės Sakramentą Jo- 
sęph Nierenber su Marijona 
Gibaite. Liudininkais buvo 
George Nicrenberger ir Mrs. 
Anna Anderson.

Lapkr. 12 d. Šv. Benedikto 
dr-ja rengia vakarą. Tikietai 
35c. Komisija kviečia visus 
atsilankyti.

Sodalietės pereitą sekmad. 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Dvasios vadas kun. Pr. S'kro- I
denis, MIC., atsilankė ir tarė 
keletą žodžių apie hazary ir 
darbavimąsi parapijoj.

Pusryčiams pagaminti kitą

Antano psi apijus bažnyčioj.
Bus Draugo ’ bankiete

Dr. P. Atkočiūnas su žmo
na jau nusipirko tikietus į 
“Draugo” JO metų jubilieji
nį bankiety.

Dr. A. Gusse i taipgi bus 
bankiete. Mat, yra įgaliotas 
atstovauti nuo Lietuvių Dak
tarų Draugijos.

J. Mote k v iti s žymus veikė
jas, irgi 
į bankiety.

P. Putrimas, žymus biznie
rius ir geras “Diaugo” rėmė
jas, taip pac bus “Draugo” 
jubiliejiniam bankiete lapkr. 
19 d., Shore'and Ilotel.

Moterų S {.jungos 4S kp. pri
sideda su $5.00 prie ‘Draugo’ 
30 metų jubiliejinio bankiete

Dr-stė Lietuvos Kareivių 
rengia šauna 27 metinį paren-F* ***•
gimy lapk”. 18 d., laetuvių 
Liuosybės salėj. Duos skelbi
mų vertės $500. Kareiviai, tai 
kareiviai, jie nepasitenkina 
vien korespondencijomis. Sa
ko, laikraštį reikia paiemti ir 
apmokamais skelbimais.

kurie nesirgo per 1(- ir 20 
metų. Jie gaus dovanas.

Po programos bus šokiai. 
Komitetas stengias kad vis
kas gerai pavyktų.

Biznieriai daug paaukoję 
dovanų draugijai Lietuvos 
Kareivių. Čia para nėšiu ku
rie aukojo stambia’: K. Air 
drejauskas, F. Zajauskas. Get 
Jaskūnas, J. Miknas ir Sau
lis, A. Tamaliūnas, A Shame
tas, Pet. Juknis, Gea. Jankau 
skas, J. Šoris, V. Prisigaus- 
kas ir Zigmontavičia.

Komitetas taria širdir./a a- 
č.iū aukotojams. G. P.

Balandžių - Karvelių 
Pietūs

Kas tokią “patrovą” mėg
sta (o kas jos nemėgsta?), šį 
vakarą užeikite į 5-10 Tavern, 
2320 S. 48th Avė. Čia šeimi
ninkauja Paluliai, gryno krau• '•f
jo žemaičiai, vaišingi žmonės. 
Paliaubų dienos proga jie 
pavaišins savo kostumerius 
jaunais balandukais. I

Palulis yra sėkmingas biz
nierius, plačiai žinomas Chi
eagoj. Jam visur sekasi, Ci-

M. DZIMIDAS
Bismarck Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Bismarck Alų į Alines, kitas į- 
staįgas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidy, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Avė. Tel. LAFayette 0401

ANGLIMS IR ALIEJŲ 
ŠILDOMI PEČIAI

BRIDGEPORT MOTOR SALES
3040 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

Geriausias Laikas 

Dabar Pirkti Vartoti 

AUTOMOBILIAI

ŽEMA KAiNA

/

3’
Visokių Išdirbyseių 

,4* Dideli Pasirinkimai
r

Ir Visokių Modelių

ANTHONY BALAS Phone, Victory 6992

Aliejų Kūrenami Pečiai dėl 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tjktaį

$17.05
DIDELIS PASIRINKIMAS

VISOKIŲ PEČIŲ

Roosevelt Furniture Co
2310 VVest Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois Tel. SEEIey 8760



ŠeStadienis. lapkr. 11 d.. 1939

Jr

KAS GIRDĖT CHICAGOJ
■\s KAZIMIERA IR SOFIJA BARTKAITES , RADIO

J

Aušros Vartų 
Parapijos Žinios

ROSELANDO LABDARIUCč
Pamaldos už numirusius

Per astuonias dienas šioje 
parapijoj buvo laikomos pa-

Rytoj, lapkr. 12 <1., G:(M)
vai. vak., Visų Šventųjų pa

maldos už mirusius. Kas va-iraP’ *svet-> 10806 So. \\ abasli 
karų buvo sakomi pamokslai,! Avė., įvyksta vietinės Lalxlu- 
kuriuos teikėsi pasakyti tėvai:! r*V kuopos vakarienė su įvai-
kun. K. Matulaitis, kun. A. 
Ignotas, kun. J. Jakaitis ir 
kun. J. Mačiulionis, be to sa
kė klelx kun. M. Urbonavi
čius ir kun. M. Jodka. Gero
kas būrys žmonių dalyvavo 
tose pamaldose.
Bingo

na programa. Bus dainų ir | 
muzikos. Bus sulošta trum
pas veikalus “Žentas iv Lie
tuvos.” Bus ir keletas trum- i 
pų kalbų, kurias pasakys 
Labdarių centro valdybos na
riai.

Kuopos nariai praneša, 
Kas ketvirtadienį vakarais kad viskas kuo puikiausiai 

gautaparapijinėj salėj įvyksta bin
go žaidimas parapijos naudai.
Įvairūs daiktai yra duodami fesionaliai, atjausdami vaka- 
išlaimėjimui. Praeitų ketvirta-Į r0 tikslų, suaukojo daug 
dienį buvo išleista daug va;- daiktų, 
šių pintinių, kitų sekmadienį

prirengta. Paramos 
daug. Visi biznieriai ir pro-

BUDRIKO ORO TEATRAS

Budriko oro teatras įvyks 
nedėlios vakare ir tęsis nuo 
5:30 iki 6:30 vai. Chieagos 
laiku iš stoties AVCFL, 970 k.

Lietuvių visuomenė turės 
progos išgirsti daug gražių 
lietuvių liaudies dainelių, dai
nuojamų žymių artistų; grieš 
Budriko radio orkestrą iš pe
nkiolikos muzikantų; harmo
ningas duetas ir kvartetas pa
dainuos daug naujų dainų, 
tarp kurių bu.s šios: “Tu Lie
tuva, tu mano”, “Birutė”, 
“Kų močiute, padarei”, “šal
tyčius”, “Temsta dienelė”, 
“Meilės valeas” ir daug “ki
tų. Taipgi bus Makalai, iš 
kurių klausytojai gaus patir
ti, kas atsitiko toliau, laivui 
paskendus.

Šias programas leidžia Jos.
Moterų Sųjungos 21 kuopos i blom High School ir dabar F. Budrik ir krautuvė, 3409 

nutarimų ir finansų raštinin-l užima stenografės vietų La ®°- Halsted St., tel. A.ards 
kės, kurioms šiais metais su-'Sallt Extension University. ,3088. Krautuvėj dabar eina

daug paukš Tikietų komisija praneša, 
kad jau parduota suvirš 200 
tikietų ir tikisi, kad per pa
skutines dienas išparduos iki 
300.

Vakaro pelnas skiriamas 
senelių prieglaudos statymo 
fondan. Rap.

ŽAViJANCIOS DAINOS, 

“GYVENIMO BANGOS”, 

SMAGI MUZIKA, ŽINIOS, 

PATARIMAI, T.T.

Praleidimui smagios valan 
dėlės, primintina radio klau
sytojams užsistatyti savo ra
dio ant stoties AVGES, rytoj, 
11 valandų prieš piet. Prog
ramos išpildytojai stropiai re
ngiasi patiekti programų vie
nų gražiausių ir įdominusių 
Žymūs dainininkai padainuos 
daug gražių dainelių. Dramos 
artistai šauniai sulos “Gyve
nimo Bangos”, teisių patari
mai, Smagi 'muzika ir visokie 
pranešimai suinteresuos kiek
vienų klausytojų. Ypač geros 
žinios iš Progress krautuvės 
apie didelį Thanksgiving iš
pardavimų, kur yra geros pro
gos nusipirkti namų reikme
nis už specialiai sumažintas 
kainas. Patartina nepamiršti 
pasiklausyti. Rap. J

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų Laivais

Per Gothenburgą, Angliją

Laivų išplaukimų tvarkraštis ir lai
vakorčių kainos suteikiama nemoka
mai. Kreipkitės į mūsų autorizuo
tus agentus ar bet kuria mūsų raš
tinę.
Tamstos kelionei niekas nepa
tarnaus geriau prisirengti, 
kaip Tamstos vietinis laivo- 
korčių agentas.
SVVEDISH AMERICAN LINE

ĮSI N. Mk'liigan Avc. Clilcago, III.

žadama išleisti
v •cių.
Parapijos Globėjos šventė

Šv. Aušros Vartų P. Mari 
jos, šios parapijos Globėjos 
šventė šiais metais bus šven
čiama įprastu būdu kitų sek
madienį, t. y. lapkričio 19 d.
Prie tos progos bu< išreikšta 
per pamaldas padėka Dievo 
Apvaizdai ir Marijai už gra
žinimų Lietuvos valstybei se
nosios jos sostinės Vilniaus 
miesto.
Prof. Pakšto paskaita

Kitų sekmadieni, sąryšyje 
su parapijos švente. įvyks tain 
pat (po- pamaldų bažnyčioj)
3 vai. paskaita piof. K. Pakš
to apie Vilniaus miesto ir jo 

grąžinimų Lietuvai reikšmę.
Nauji langai

Baigiama dėti nauji spal-,
voti langai bažnyčioj. Pasku- ndaičio draugijai.

Ji taip pat neatsilieika nuo' didelis išpardavimas, paminė- 
savo sesutės visokiuose para- -binu^ 28 metų biznio sukak* 

c, „.. ,. . v į pijos ir kuopos parengimuo- ^es» l<ur pirkėjas gauna ge
Spfija yra baigusi sv ka-,^ Ta priklauso prie rus daiktus nepaprastai žema

zinnero Akademija ir dabar, .. . . „ , f. ................................. 'parapijos choro ir Sodalici

kanka dešimts metų, kaip raš 
tininkauja.

Padėka
Pasveikus po sunkios ligos 

noriu išreikšti dėkingumų dl 
AValter J. Kirstukui už sek

mingai padai/tų^vjdūrių ope
racijų, Šv. Elzbietos ligoninė
je.

Taipgi širdingai dėkoju se
sutėms Kazimierietėms, vi
siems draugams ir pažįsta
miems, kurie aplankė mane 
ligoninėje ir namuose. Atsi
lankę mane paguodė ir nu
ramino su geros sveikatos lin
kėjimais ir gražiomis dovano
mis.

Kol gyva būsiu neužmiršiu 
jūsų atjautimų ir geros šir
dies.

Dėkinga, Ona Masicnė.

kama; be to didelę nuolaidų 
ir dar geras dovanas atmin 
čiai. Pranešėjas.

draugijos nariai, kurie neėmė 
pašalpos per 12, 24 ir 36 me
lus. O tokių narių randasi net 
17.

Po pirmų dovanų gaus: K. 
Augustinavičia, J. Carupas,

n., , v.. • .. , . Al. Junevičia, J. Kosaitis T.
nansus. Būdama gabi lošėja, Kuopa įvertindama jų 10- Rakgtis A žebiaitis M. Ar- 
nekartų pasirodė scenoje. Pri- ties metų gražųjį veikimų, la

pkr. 12 d., Šv. Kryžiaus par. 
salėj rengia joms pagerinti 
bankietu, kuriame išpildys 
gražių programų ir įteiks do-

užima viršininkės vietų Ern-Į 
ployment ofise La Šalie Ex-, 
tension University. Per du 
metu mokytojavo Šv. Kry
žiaus parapijos mokykloje.

jos.
Jf

Jubiliejinis Vakaras
MARQUETTE PARK. —

Šv. Kazimiero Karalaičio drau 
gija rengia 25 metų jubiliejui 
paminėti vakarų lapkričio 12 
d., parapijos salėj. Programą
išpildys .parapijos choras, ve- prįe parapijos choro,
damas varg. B. Janušausko. Sodalicijos, ir yra Šv. Kaži- 

Clioras padainuos gražių dai- n,įero Akademijos Rėmėju 1 
nų, o Kazmauskaitės parodys k nutarimų raštininkė. '

Žodžiu, abi yra pavyzdin
gos lietuvaitės, myli lietuvių 
kalba ir nesitolina nuo mūsų 

! veikimo.
Nuo pat įsirašylmo į Mote- Jų 'mamytė, kurių jos la

vų Sųjungų yra daug gražaus bai myli ir gerbia, taip pat 
darbo įdėjusi. Per dešimtį yra ilgametė narė Moterų Su
metu gražiai tvarkė kp. fi-į jungos 21 kuopos.

nematytos gimnastikos ir šo
kių. Jos šoka didmiesčio te

Kazimiera yra baigusi Lind- vanas.

atre J„ tėveliai, Kaz,nauskas. l Metin;s . Jubiliejinis 
priklauso Sv. Kazimiero Ka- u *

i Vakaras
tinius keturis langus užsakė: 
A. ir V. Glcbauskai, J. ir S. 
Radoniskiai, K. ir M. Pilipa
vičiai ir Tretininkės. Pasku
tinis langas bus pašvęstas at
minčiai a. u. kardinolo Jur
gio Mundelein, indelio lietu
vių tautos bičiulio.

Visus Širdingai 
Kviečiame

NORTH SIDE. — Draugi
jos Šv. Cecilijos metinis ba
lius įvyksta lapkr. 11 d., di
džioj AVicker Park svetainė
je. Bus atvaidinta juokinga 
komedija “Aš nenoriu Jur
gio”. Lošime dalyvaus O. A’a- 
latkienė, Karaliūtė, Makaus
kaitė, J. Švedas, V. Uznys- 
Žemaitis ir V. Rėkus. Loši-

Po programos bus šokiai.! Draugija Simano Daukanto 
Grieš gera orkestrą. Taipgi rengiasi prie metinio ir sykiu 
bus daug “door prizes”. Pra-j 46 metų gyvavimo sukaktu- 
džia 6:30 vai. vakare. Įžanga, vėms paminėti vakaro, Kuris 

ivvks lapkričio 12 d., Chicago 
Lietuvių Auditorijoj.

Lapkr. 5 d. įvykusiam drau

25c.
Komisija užtikrina, kad va

karas bus visiems malonus. 
Širdingai kviečiami visi drau
gijos nariai ir Marųuette Par
ko lietuviai.

Komisija ir Valdyba

Visi Prašomi Paremti

gijos susirinkime vakaro ren
ginio komitetas pranešė, kad 
viskas jau priruošta ir tik 
laukiama tos dienos. Vakaro 
programų išpildys Sandaros 
clioras. Paskirta dideles ver
tės dovanų prie įžangos ti
kietų. Taigi, kurie atsilankys, 
galės tikėtis laimėti. Be to, 
tam vakare bus pagerbti visi

nešins, Pr. Katelevas; po ant
rų dovaną: A. J. Zalatoris, A. 
Gudinskas, M. Paul, P. Griga- 
•aitis, J. Kiaunis, J. Rudokas, 
V. Račkauskas, S. Gelažius; 
po trečių dovanų: K. Zuraitis.

Geistina, kad visi nariai da
lyvautų parengime ir savo 
draugus ir pažįstamus pakvie
stų. Kurie atsilankys, tikrinių 
bus patenkinti. Po programos 
bus šokiai prie geros orkes
tros. P. K., sekr.

Tasai, kurs turi tiesą, turi 
daug prietelių.
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DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
BEERS

LEO NORKUS, Ir. CPP

BRIGHTON PARK. — M.
Šrupšienė kviečia visus atsi- 
lupkjti į kauliukus (bvnm) 5 

žaidimo vakarų, rengiamų nau =
dai savo dukrelės, t. V. nu-1§ GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai geria ir mėgau
pirkiniui jai kėdės ant ratų 
(AVbeel Chair). Vikaras bus 
lapkr. 12 d., Vengeliau.ko su

mas prasidės lygiai 6 vai. va- 18j, 4.)00 S. Talr.iai Avc., 2
kare. 8 vai. prasidės šokiai. 
Grieš gera orkestrą. Tikietų 
kaina 35c, bet kurie nusipirks 
iš anksto, galės tikėtis laimė
ti pinigines dovanas. Svetai-

vai. popiet. Taipgi visi pra
šomi nepamiršti tų dienų su
grąžinti laimėjimo knygute-.

M. S.

nės durys bus atidarytos 5 Rytoj Bus Balius
v. vakare.

Šv. Cecilijos draugija yra 
didelė. Visi jos parengimai 
esti skaitlingi, linksmi. Tiki
masi, kad i: šis vakaras bus 
vienas tokių. Todėl kviečia
me northsni ’ieč'.js. Būsite pa
tenkinti kr ' , rograma, taip 
ir šokiais, uea galėsime ir lio- 
tuviškų suktutę patrepsėti.

Taigi, šį vakarų visi nortli- 
saidicč.iai į Šv. Cecilijos dr-

DIEVO APVAIZDOS PA- 
BAP. — Draugija šv. Antano 
iš Pad vos rengia metinį ba
lių lapkričio 12 d., parapijos 
salėje. Pradžia 6 valandų va
kare. Visus kviečiame atsi
lankyti, linksmai laikų prn- 
leisti. Bus gera orkestrą (Po
vilo EiĮjmonto). Nariai pra
šomi atsivesti ir savo drau
gus. Bus duodamos dovanos 
garbės nariams, kurie neėmė

jos metinį parengimų AVicker pašalpos per 10 metų,
Park svetainėj. Lietuvytis Komisija ir Valdyba,

5 AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go- S 
5 re«nį alų, kurj užvardino NECTAR. Sis Alna yra pagamintas ii im s 
S portuotų pirmos rūšies produktą.
S .... 2
5 Urmo (vvholesale) kninomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- S 
5 suomei kreipkitės pn« NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą pntar E 
•S navinią *

1 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 |
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BAKING 
POWDER|

Sime Price Todaų, 
as 45 Years Aqo 

25 ounces254

MILIIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Kam Kankintis?

paskolos
■ Greitai Ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ

GAUKITK 

M r SŲ) 

THERMIO 

PERMANENT 

WAVE

pm
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vaa. ir Rugp. mėncaiuoae
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Pedi rai Saving.« aml Loan Inaunace Corp., Wanhlngion, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 ▼. ryto Iki 5 ▼. v. 
Pirmadienj, Ketvirtadieni Ir AeAtndlenJ nuo 9 v. ryto iki 8 v. ▼.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building 8č Loan Association

Joseph F. Grlhanskaa. See’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machindess Waves," nes su- 
gergenluoja Ir Švelniausius plau
kus. lr tas gerlienlimjlmas laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

81.75 Ir aukščiau 
kiti 82.50 Ir aukščiau

Mūsą Spoelalybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas
BERNIUK’S BEAUTY 

SHOP

1726 WE8T 47TH STREET 
Kamp. Hermitaga. TaL Yarda 2771 

18 metų patyrimo.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND I OANS

Statau naokios rugine naojor namus ui 
lengvą mėnesinių išmokėjimų naran vi 
šokį taisymo darbą be jokio easu įmokė 
limo ant lengvą mėnesinių išmokėjimi 
(Iigaunn geriansį atlyginimą iš Fire Ir 
surance Companijų dėl taisymo apdegn 
šią namą). Daran paskolas ant nanju r 
seną namą. ant lengvą mėnesiniu išmo 
kėjimų nno 5 iki 20 metą. Reikale kr<*ii 
kitėe nrle:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306"

KLAUSYKITE

New City Fnita Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

KAS RYTELI. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

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

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurum Burnm Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pėčiukaitė * 
Jonas Rukštala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

W H I P. . , 10 vai. ryto Iki 11 vai. W H I P 

Kas Ryta * Kas Ryta

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051



Šeštadienis lapkr. 11 d . 1939 DRKUSS

PEOPLES
KRAUTUVĖJE THANKSGIVING —

DIDIS IŠPARDAVIMAS
Kainos Negirdėtai Sumažintos 

DOVANOS DUODAMOS DYKAI

SVEIKINA “DRAUGĄ”
Kun. H. J. Vaičūnas su dovana £10.00 ir Bene

diktas ir Natalija Kazanauskai irgi £10.00

7-ių dalių lal>ai gražiai padarytas riešuto kombinacijos 
medžio už specialiai sumažintas kainas.
7-ių dalių setas — 6 kėdės ir stalas reguliarės vertės 
$80.00 parsiduoda už .... $44-50
Bufetas pritaikintas, tik ... . $24.00

Papuoškite 
Savo Valkyklę 
Su Šiuo Setu.

30 metų — ilgas amžiaus 
šmotas, ypač kai tas laiko
tarpis pašvęstas sunkiam sa
vųjų žmonių kultūrinimui ir 
kovai prieš nutautėjimų ir su
bedievėjimų. Tačiau visa tai 
labai palengvina žinojimas, 
jog yra kas tai paremia ir 
tam darbui pritaria.

Tų savo pritarimų ir nuo
širdžių paramų šiomis dieno
mis aiškiai parodė Cicero, Šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. H. J. Vaičūnas, kuris 
sveikindamas “Draugų” 30 
metų sukakties proga suteikė 
ir $10.00 dovanų.

Toji moralė parama ir ma- 
terijalė dovana “Draugų” dar 
labiau skatins stovėti viso kas

katalikiška ir lietuviška sar
gyboj.

Taip pat “Draugų” sveiki
na Simano Daukanto Federa
lės Bendrovės, adresu, 2202 
W. Cermak Road, sekretorius,
Benediktas J. Kazanauskas ir 
jo žmona Natalija su visa šei
ma su dovana $10.00. P-nas
Kazanauskas beraStininkauda- « • r mas ilgus metus viršminėtoje 
bendrovėje įsigijo galybes 
draugų, ir jo pastangomis Si
mano Daukanto Federalė Be
ndrovė išaugo į milžiniškų į- 
staigų.

Jei kam iš lietuvių reika
linga paskola,- malonėkite 
kreiptis į Ben. J. Kazanaus- 
kų, kuris mielu noru patar
naus.

Šis gražus 1939 m. rude
ninės mados parlor setas, 
reguliariai vertas $85.00, 
išpardavimo kaina tik

$54.50 _
LEMPA DYKAI

Šis 1939 Rudenio mados 
virtuvei gesinis pečius, ver
tas $65.06, parsiduoda už

$3975
1940 Zenith Console mo

deliai nuo $39.50 iki $195.
Zenith Midget Kadios 

nuo $12.95 iki $49.00 
Mnmierson Midget radios, 
1940 stiliaus tik 7.95 
Pirk dabar ir klausykitės 

karo žinių

$32.00 vertės 3 šmotij 
Moderniški Lovij. Autfitai
— pilna pnnel Plieninė Lo
va, Dvigubi Coil Springsai 
ir inner spring Matracas
— Išpardavimo kaina —

$17.95

HS

Štai kita sensacija, 1940 
naujas Philco Console Ra
dio, su daug kokybės ypa
tybių. Tai radio kurio no
rite mūsų žema kaina, tik

tot*.

Pilnas pasirinkimas Philco, RCA Victor, Zenith, Emer
son Radios, 1940 mados už mažiausias kainas

KALDROS — BLANKETAI — MATRACAI-
SIŪLOMA SPECIALIAI MAŽOM KAINOM 

$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po. $1.69 
$5.00 v. pilnos mier. vilnom išpildytos kaldros £295
$7.50 vatiniai matracai po .... .................... $3.95
$15.00 springsiniai matracai po ... ...............£7.75
$3.75 70X80 dtfbeltavi blanketai po .. $1.95
$3.50 9X12 gražios klijonkės po ............... $2-98

LENGVOS IŠMOKO.IIMAI 
Didelė nuolaida už senus baldus mainant ant naujų

rURNITURE _
M AN UFACT UB ING COMPAMVC-4

4179-83 Archer Avė., kampas Richmond Gatvės
Vedėjai—Pardavėjai:

M. T. Kežas, J. 0. Krukaa, S. J. Krukas

Pasiklausykite Antrad U n| 7-14, Valandą Vakare Peoples Radio 
l’rograino H stoties W.O.E,8.

West Pullmano 
Naujienos

Šeštadienį, lapkr. 11 d., 
7:30 vai. vakaro, parapijos sa
lėje — parapijos alumnai ren
gia šaunų bankietų su prog
rama.

Gražus ir girtinas sumany
mas surengti vakarę, į kurį 
sukviečiama visi baigę ŠŠ. 
Petro ir Pauliaus parapijos 
mokyklų. Būtų gražu, kad ir 
tėvai dalyvautų bankiete. }- 
žanga $1.00.

Lapkričio 26 d., parapijos 
salėje įvyksta ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parapijos 25 metų 
jubiliejinis bankietas.

Visa parapija nepaprastu 
smarkumu prie bankieto ren
giasi. Vieni tikietus platina 
ir programai artistus-tes kvie
čia, o kiti “kalakutus” gau
do”. Vadinasi, bankietas bus 
gražus.

Programų išpddys parapi
jos choras, vad. muz. S. Rai
lai. Be to, dalyvaus prof. A. 
S. Pocius su Antifoniniu me
rgaičių choru ir solistėmis. 
Valgiai bus duodama 3 vai. 
popiet ir 7 vai. vakare. No
rintieji bankiete dalyvauti re
zervuokite vietas iš anksto 
paskambindami: Pull. 1200,
arba Pull. 7382. Tikietai tuoj 
bus pristatyti.

Praeitų savaitę parapijos 
skolų atmokėjimo fondui au
kojo : Pranciška Savičienė 
Š25.00. Širdingai dėkojame.

Rap.

Tiktai tuomet pakilsime 
aukščiau kultūroje, kuomet iš
naudoti.

Margas Kontestininky 
Vakaras

WEST SIDE. — Aušros 
Vartų parapijos salėj, rytoj, 
lapkr. 12 d., 7:30 valandų va
kare rengiamas margas dien
raščio “Draugo” kontestinin- 
kų vakaras. Bns kauliukais 
žaidimas, savotiškas riešuta- 
vimas (pora, ne) ir šimtas 
kitokiij margumynų.

Visi kontestininkai ir no
rintieji pasidarbuoti kataliki
škajai spaudai, taip pat visi 
norintieji linksmai vakarų pra 

' leisti, atsilankykit. Atsilanku
sius palinksmins Šurum-Bu- 
rum Sesučių choras, o gera 
orkestrą privers pamiklinti 
kojas. Kvieslys

GARSINKITE “DRAUGE"

štai, Ir šv. Jurgio 
Parapijos Metinė 
Vakarienė

BRIDGEPORT. — Rytoj, 
lapkričio 12 d., 6 vai. vak., 
į parap. svetainę renkasi visi 
Šv. Jurgio parap. parapijonai.- 
ės suvalgyti nepaprastai ska
nių vakarienę, pasimatyti ir 
pasikalbėti su ne ka.sit.vn su 
silinkamais draugais-ėmiz ir 
t.t.

Vakarienę rengia ARD 2 
skyrius, su pagalba Šv Jur
gio parap. Jaunų Moterų klū
bo, vad. plačiai žinomo vei 
kėjos A. Vaišvilienės.

Per vakarienę bus iipildy- 
ta labai graži programa, va
dovaujant prof. A. S. Pociui. 
1 rogramoj dalyvaus: Pirmoji 
Simfonijos orkestrą, Autifona- 
lis mergaičių c(ioraa, moayk- 
los mokiniai.

Vakaro vedėjum bus J. M. 
pralotas M. L. Krušas, k'.vo.

J. Šliogeris

Žinių - Žinelės
— Brighton Parke mirė a. a. 

Antanas Jokantas, biznierius, 
3934 S. Rocfcwell St. Paliko 
moterį Antaninų; brolius — 
kontraktorius: Juozų ir Jonų, 
4138 Archer Avė.

“Draugo” vajaus pirmieji 
darbininkai susirinks Aušros 
Vartų par. svetainėje spalių 
12 d. 7:30 pasitart “Margaja
me Vakarėlyje”.

— Visi buvusieji “Draugę 
ir Laivo” kontestininkai pra
šomi atvykti į “Margųjį Va 
ikarų” ir atsivesti naujų spau
dos darbininkų.

— “Draugo” gražūs 1940 
metams kalendoriai atspausti

Pranešimai PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
NORTll Sll)ė. — Svarbus 

susirinkimas Susivienijimo 16 
kuopos įvyks sekmadienį, 12 
d. lapkričio, parapijos moky
klos kambary, tuojau po pa
maldų (12 vulandų). Kviečia- ^Lapkričio 11 Diena 
mi visi nariai atsilankyti į 
susirinkimų. Yra svarbių rei
kalų svarstymui. • Valdyba

lž angliško vertė
Kun. Ant M. Karui)Akiu

BRIGHTON PARK. — Dr- 
ja Gvard. Pirma Div. Šv. Ka
zimiero Karai, laikys susirin
kimų sekmadienį, lapkričio 12 
d., parapijos mokyklos 'kam
baryje, 2 valandų ipopiet. Visi 
nariai kviečiami laiku atvyk
ti, nes yra svarstymui daug 
svarbių reikalų. Valdyba

Jie klausė My lėtinį: “Ar 
tu neišmany tumei savo Myli
mojo uk kitą!” Jis atsakė ir 
tarė: “Nagi, kurs kitas yra 
geresnis arba kilnesnis už au
kščiausiąjį ir anižinųjĮ Gerą? 
Nes Jis yra berybis didume 
ir galėję ir išmintyje ir mei
lėje ir tobulybėje”.

GIESMYNAS
Įsigykite NauJ< OlMtnma. Jama 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Glesmu Ir smalka patvarkė 
Ant S. Poclua.

Iėleldo O. U. R. K. Vargonlnln- 
kų Provincija.

Knyyos kaina — RO centai, pri
dedant lė oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS

MIAOLtUB 
Šlovinkim Viešpatį.

MISIos Ir Mišparai, EletuTlSkal
Ir LotynMkal, visiems Sekmadie
niam! Ir Šventėme, Ir kitos Mal
dos Ir Olesmės. Antras pataisytas 
leidimas. ParaSA Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina — 8.TB. RelkaiaukMs II:
DRAUGAS PUB. 00. 

2334 So. Oakley Ava, 
Chicago, lllinoia

B 3

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

“Jų bus galima gauti pas 
“Draugo” ągientus. Užsaky
dami “Draugų” giminėms j 
Lietuvų 1940 metams — ka

lendorių gaus dovanų, 
j -- Naujiems “Draugo ir 
Laivo” skaitytojams bus duo
dama dovanų “Draugo” ka
lendoriai.
— Atskiriai perkami “Drau

go” kalendoriais 1940 m. kaš
tuoja 25 e. Pasiųskite jį gimi
nėms kaip Kalėdų dovanėlę.

— Lapkr. 9 d. palaidotas iš
Aušros Vartų par bažnyčios 

[Juozas Petraitis su 5 šv. Mi
šiomis ir Magd. Budrienė.

| — M. Pakeltienė iš Brigh
ton Parko prisiuntė $1.00 au
kų į br. Vlado fondų adresų 
mašinai pirkti.

G ė 1 ė s Mylintiems, 
Vestavėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 

lir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAPayette 5800

NEURITIS^/.
BheumatismXX
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritia, Neuralgia, or Lumbago in a levi 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work ouieldy. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on thls guarantee.

SKOLINAM PINIGUS 1

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pei = 
Federal Savings and Losią Insurance Oorp.. po United Statas ” 
Ooverameat priežiūra.

Mokame Ui 
Padėtas Pinigas 31%

Ofiso vaL: i:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta 
dieniai* ir Šeštadieniais iki 8:0$ vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKJEIą Pres.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 į 
BViininiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

•▲BY. Oro. LAIDOTUVIŲ DEBEKTORIAJ 
KELNER —PRUZIN 

•liftas Patarnavimai — ■eteris patarnauja 
Phoue 9000 680 W. 16th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
OVIAUBIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
_____________Tek LAFAYETTE 0727__________

TA Y lf A T k°piyčio8 visose
Chicagos dalyse

Klausykite mOfrtj radio programo Antradienio ir 
Britadlcnlo rytais 1O.O< valanda, U WOTP stoties (1480.)

80 Povilu ftalUmlero.

Remkite Savuosius 
Biznierius

rrvunufou.
tuf Rakuty __

SaeaiaiiitA, 'urfurmake,
bok Raki, 

wd^..,Corit\0lLed.

for ECONOMY and 

SATISFACTION ust
Double Tėsted.!Double Action!

Ur/^BAKING IVV POV/DER
Šame Price Today as 45 }earsdqo 

25 ounces for 254 
Full Pack No Slack Fili ing

MILLIONS OF POUNOS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

NARIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
A ITI D U L A N U t DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Authony B. Petkus
Lactaicz ir Sanai 
I. Liulevicius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips

Albert V. Petkus 
P. I. Ridikas

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 PULbnan 1270
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayėtte 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

- —. —- ---- -
4704 S. Westera Avė.
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 

Telefonas YABda 1419

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

Skelbimai ‘‘Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
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DU SVARBŪS ŽYGIAI SYKIU
Amerikos Legijono Dariaus-] 

Girėno Posto 271 Memorial 
Hali atidarymas ir Armistice 
Dav, arba Paliaubų Dienos 
minėjimas, įvyks tų pačių die
nų, t. y. lapkričio 11 d.

Tikra retenybė mūsų, Ame
rikos lietuvių, visuomenės gy
venime, kad tokie du reikš
mingi įvykiai sykiu sutaptų.

Armistice Day — džiaugs
mo diena, pasaulinės istorijos

šeimai bujojant, dabartinė ce
ntro būstinė, headųuarters, 
perankšta. Štai, atsirado drų- 
sių minčių — pastatyti nuo 
savų namų, kuriam būtų salė 
ir patsai centras. Nutarta, pa
daryta...

Nors be cento, statyba pra
dėta. Šiandienų jau tas di
dingas, Dariaus - Girėno pa
minklo pastatas, baigtas. Sa
vo gražumu visų praeivių akis

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 14 d., pro
grama dedikuojama Švento Antano parapi
jai, Cicero, III. Tą dieną programoj daly
vauja Eleonora Kandrataitė.

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

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Dariaus — Girėno namai

Darius - Girėnas Memorial 
Namo statymo komiteto pirm. 
B. R. Pietkievvicz.

Sav. FRANK VIZGARD
Mes esame distributors 
dėl sekančių distilerių: 
Calvert, Sclienly, Good- 
erban, & AVorts, Seag- 
ram’s, Frankfort, Hiram 
Walker, National Disti- 
llers. Du Bouchett, Jim 
Beam, Century Distilling 
ir American Distilling.

Turime geriausios degti
nės po mūsų leibeliu. Kai
nos žemiausios. Taipgi 
turime tikra Lietuviškų 
Krupnikų.

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien.

Užsakymai išvežiojami 
sekančių dienų.

6246-48 S. California Av. 
Chicago, Illinois 

Tel. REPublic 1538-9

MARGAS VAKARAS
rengia

CHICAGOS KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
KONTESTININKAI

Lapkričio-Nov. 12 d., 1939
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVET., 2323 W. 23 PL.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Kviečiame senus ir jaunus. Bus daug linksmų dainelių 

padainuota. Bus galima pasišokti prie geros muzikos. 
Prie bingo žaidimo bus gerų dovanų. Atsilankiusieji bus 
pavaišinti skaniais valgiais ir gėrimais.

Kviečia RENGĖJAI

f
Vienų Metų Biznio Sukaktuvės

HOME SPOT TAVERNO
2645 West 43rd Street

Šia’me paminėjime rengiamas šaunus balius.
Bus gera muzika, skanūs valgiai.

Visus kviečia atsilankyti
Antį Bruzgulis ir Al. Kaminskas.

diena! Praslinko tik dvide
šimts vieni metai, kai visas 
pasaulis džiaugės gavęs žinių, 
kuri žaibo greitumu, varpų 
bei sirenų gaudimu, skelbė, 
kad karas ipasibaigė. Nuo tos 
dienos, per metų metus, ta 
diena bus minima. Tik įsi
vaizduokime tas baisenybes, 
kurias legijonieriai kare per
gyveno. Toms baisenybėms pa 
sibaigus, apleidę apkasus ir 
grįžę į namus, kūrė naujų 

i gyvenimų, drųsiai žengė į
; šviesių ateitį, 
i

Per trumpų laikų kilo min
tys suorganizuoti visus lietu- 

, vius ekskareivius. Tas pasise
kė įvykdinti labai greitai Chi- 
cagoje. Be abejo, daug kam 
jau žinoma, kad vieni pirmų
jų šio posto narių buvo kapi
tonas Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas, trągingai žuvę 
transatlantinialm skridime. Jų 
vardu ir šis postas užvadin- 
tas.

Dariaus - Girėno posto vei
kla iki šios dienos visiems 
gerai žinoma. Ilgų metų, sun
kus ir intensyvus darbas susi
laukė gražių vaisių. Apie ko- 
turi šimtai narių, skaitlingas 
moterų skyrius, kuris labai 
daug prisidėjo prie šio kilnaus 
darbo. Prie to dar postas tu
ri suorganizavęs jaunuolių mi
šrų, būgnų ir trimitų kuopų.

Šiai vieningai legijonierių'

į save traukia ir stebina. Taip 
greitai tai įvyko. Prieš ketu
ris mėnesius ten tik tuščias 
apleistas ždmės sklypas buvo. 
Šiandien jau pastatytas mil
žinas ir pilnai prirengtas prie
dienį, lapkr. 11 d. Dariaus-Gi- 
dienį, lapkr. 12 Dariaus - Gi
rėno Memorial Hali yra prie 
4416-18-20 So. AVestern Avė.

Skaitlingai dalyvaus Ame
rikos Legijono įžymūs valdi
ninkai, county, miesto,, dis- 
trikto bei klubų ir draugijų 
atstovai. Chicagos lietuvių ra
dio programų leidėjai, spau
dos. atstovai, biznieriai žymūs 
veikėjai, atskiros grupės ir 
pavieniai. Taigi visus nuošir
džiai kviečiame pasilinksmin
ti prie geriausios muzikos ir 
specialiai pritaikytos progra
mos.

Čia turėsite progos viskų 
pamatyti ir sykiu džiaugsmu 
su mumis pasidalinti. Visiems 
užtikriname, kad šis nepapra
stas istorinis įvykis ilgai pa
siliks visų atmintyje.

Skaitlingas visuomenės at
silankymas suteiks Dariaus- 
Girėno postui dabar taip rei
kalingų paramų, už kurių ta
riu viso posto ir rengimo ko
misijos vardu iš anksto šir
dingų padėkos žodį.

Wm. J. Kareiva

Sąrašas Aukotoją 
Pastatymui Darius- 
Girenas Memorial Hali

(Tęsinys)
Anthony Linkus, 2552 W. 

63rd St. — $25.00.
Lithuanian Soldierc Socie- 

ty, 1518 S. 48th Ct., Cicero 
— $25.00.

Julian Lulevich, 4348 S. 
California Avė. — $25.00.

Peter Madenas, 6502 S. 
Wentworth Avė. — $25.00.

Steve Maizis, Tuscon, Ari
zona. — $25.00.

Josepli Mikšis, 3990 Archer 
Avė. — $25.00.

McAvoy Bros., 5941 S. Da- 
men Avė. — 25.00.

James J. McDermott, 5433 
S. Racine Avė. — $25.00.

Leo Norkus, Jr., 2423 AV. 
64th St. — $25.00.

Peter Novar, 4128 Archer 
Avė. — $25.00.

Old Castle Ine., 6005 AV. 
Pershing Rd. — $25.00.
John Z. Paunkonis, 2144 AV. 

24th St. — $25.00.
Mr. & Mrs. A. Petkus, 1410 

S. 49th St., Cicero. — $25.00.
Anthony M, Phillips, v307 

S. Lituanica Avė. — $25.00.
B. R. Pietkiewicz, 2608 AV. 

47th St. — $25.00.
John Pocius, 3313 S. Ilals- 

ted St. — $25.00.
Mr. & Mrs. B. Popeli, 4756 

S. AVestern Avė. — $25.00.
Al Precin, 4309 Archer Avė. 

— $25.00.
Vincas Pūkas, 7138 S .Tal- 

man Avė. — $25.00.
Frank Raila, 5437 S. Cam

pbell Avė. — $25.00.
Anthony Ramon, 5517 S. 

Bisliop St. — $25.00.

Antoinette Rųpsh, 6734 S, 
Artesian Avė. — $25.00.

Anton & Mary Rupšis, 4353 
S. AVestern Avė. — $25.00.

Louis A, Saikais, 2437 
69th St. — $25.00.

August Saldukas, 4038 Ari 
cher Avė. — $25.00.

Bruno Saunor, 4501 S. Pau
lina St. — $25.00.

Victor J. Scbultz, 83rd <&j 
Kean Avė. — $25.00.

Dan Sebastian, 4104 Archet 
Avė. — $25.00.

Joe Shatkus, 4525 GrosS 
Avė. — 25.00.

John Shleters, 1616 S. 49tK 
Ct., Cicero. — $25.00.

Dr. V. E. Siedlinski, 4134 
Archer Avė. — $25.00.

S. M. Skudas, 7H8 AV. UMK 
St. — $25.00.

Victor Šlepekas, 4140 S< 
Maplewood Avė. — $25.00.

Paul M. Slnith, 4177 Archer 
Avė. — $25.00.

Alex Snorewicz, 6930 S, 
Campbell Avė. — $25.00.

J. J. Spaitis, Willow Sprin
gs, Ilk — $25.00.

(Bus daugiau)
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Reaches decay-ridden “Blind Spots“ 
that ordinary pastes, powders . . . 

cven water . . . may not enter
Il’s herci The mosi dvlig1'tfully (lifTerent 
tooth pašte you ever heard of. When saliva 
and brush touchtheNEW formula Listerine 
Tooth Pašte, supercharged with Luster- 
Foatn detergent, it instautly springs Into 
un amazing '‘bubblo bath” tliat liuke* your 
niouth tingle wlth life. So (Ine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrices may never even havereached. Cleans 
and imlishes arpas where somų esperts say 
up to 98% of decay starta.

Get the big 25^ .tube, or better štili, the 
double-slze iOf tube containing more than 
k poniui of tooth pašte. At any drug coun- 
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

THI NEW (OIMIIl*

LISTERi NE TOOTH PAŠTE
Supercharged 

with

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimu.

Llnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

NO EXTRA COST 
■IVITAMI

(CAHOTINI)

SMITH BROS. 
COUGH DRORS
(BLACK OR MSMTHOL-St}

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

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

“D R A U G A S" 
2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST 3SRD STREET 

CHICAGO, ILL.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHg

jTURTAS VIRS--------------^3,500,000.00!
| ATSARGOS KAPITALAS - 025O,OOO.Oo|
S Dabar mokam 31/2% už Pa_
= dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

4192 ARCHER AVENUE

8AVINO8 FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Pree.

ISTANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN AHSOCIATION

OP CHICAGO _
NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItt

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“TTTK HOME OP FINTE FURNITURE” BTNCE 1M4

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

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

Jei baudiža vaiką sąmonin
gai tai vaikas užaugęs visada 
bučiuoja tų rykštę.

Moksleiviui reikia duoti at
lygį ne už talentų, o už pro
porcingu jo panaudojimų. 
Listen to and Advertise over

PAUNOEGH’S rU60SUVTttDB>
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

WWAK. Every Smito/ lt»l 
S. Clark St., Chicago — Har. S008

Standard Ctnh
Kainą j

$1.60 J
15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK >1.00 PT.
4-5 Kvortos..
v Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ

DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R OOMPANY
Distributoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

CLASSIFIEP
STRAND—FAMILY UOUNDRY CO.. 

2621-.91 West Cliicago Avenue 
Telefonas Bninswlck 8100

Geriausia vieta siųsti savo plovinius 
Rekomenduoja:

Bendradarbis Josepli Ytirls,
4001 CampbeM Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai (rengtas; gera vieta: biznis Il
gai išdirbtas. Atsišaukite; 2259 West 
23r<l Plaec. — Telefonas Canal 5976

PARDAVIMUI
Pardavimui naujas Beer Cooier A 

Coli Box ir Work Renches dėl užei
gos. Parsiduoda pigiai. Atsišauki
te telefonu: BOUFvard 4552.

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku. nee 
negaliu laikyti dėl ilgos. Anna Bruz
gulis. 2645 West 43rtl St. Phone 
VIRginia 2157.

RltlKAUTNOI PARDAVIMAI
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėjų. Alga ir komisas.
Atsišaukite.

Donato Kentueky lVholesale T.lųnorS 
2601 W. Slst St.

Chleago, Dl.

PARDAVIMU NAMAS
..3 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockwell St. 3 f lėtai po 6 kam b. 
Rendos $160.00. Kaina $9.250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 iki 4 vai. 
poniet Sekmadieni. Tel Stewsrt 6230.

PARDAVIMIT TAVERNAS 
Kampiniame name; didelis ste

kas; pilnai Jrengtas: gera aplelln- 
kė: parduosiu pigiai. Turiu kltg 
blzn). Atsišaukite:

5.900 So. Prlneeton Avė.

PARDAVIMCI NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų. 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų. 4167 Marmora Avė. 
Kreipkitės J Tėvus Marijonus. 2.984 
So. Oakley Avė.. Chicago, Dltnota.

POCAITONTAS Mine Run Iš griausiu mainų) 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau
giau ui toną.......................................................... 87 flk
’ETROI.EUM CARBON COKE.' perkant’ 5 to

nus ar daugiau, tonaa... .87.40. Sales Taz Eksta.

. F.. ■
9


