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RUMUNIJA PAKRYPSTA SANTARVĖS PUSE
NAUJAS PREMJERAS 
TATARESCU “ AIŠKUS 
NACIŲ PRIEŠININKAS

r
BUKAREŠTAS, lapkr. 24. 

—Karaliaus pakviestas buvęs 
premjeras George Tatarescu 
suorganizavo naujų Rumuni
jos ministrų kabinetų. Tata
rescu yra santarvės valstybių 
— Anglijos ir Prancūzijos ša
lininkas, (prancūzų ir britų bi
čiulis. Atsistatydinęs minis
trų kabinetas buvo labiau pa
linkęs į Vokietijų. Sakoma, 
jis atsistatydino Vokietijai iši 
kėlus reikalavimų, kad Rumu 
nija naciams pristatytų dau
giau aliejaus ir žaliosios me
džiagos.

Ši Rumunijos vyriausybėje 
atmaina visoje Europoje su
kėlė nepaprastų įspūdį. Nes 
to nesitikėta ypač šiuo laiku, 
kai tarp naciij ir santarvės 
valstybių jūrose vyksta žūt
būtinė ekonominė kova ir kai 
Vokietijai reikalingas aliejus 
(skystasis kuras), javų grū
dai ir visckia žaliava.

Žiniomis iš Romos, tenai 
aiškinama, kad Rumunijos 
nukrypimas santarvės pusėn 
nieko gera nelemia Balka
nams. Neseniai Balkanų vals
tybės,- Italijai vadovaujant, 
buvo sutanusios sudaryti grie 
žtojo neutralumo blokų ir lai
kytis nuošaliai • - nesidėti ‘su 
Vokietija, arba santarvės val

stybėmis. Dabar tas sutari
mas jau griūva. Balkanų val
stybės pasiskirstė dviem 
frontais: Turkija, Rumunija ir 
Graikija palinkusios į santar
vę, o Vengrija, Jugoslavija ir 
Bulgarija laikosi neaiškios šia 
me kare Italijos.

Pašaliniai stebėtojai pripa
žįsta, kad rumunų ministrų 
kabinetas gal ir buvo priver
stas pasitraukti dėl per dide- 
lių Vokietijos reikalavimų. 
Bet tas, sako, nėra svarbiau
sioji atsistatydinimo priežas- 
ti. Svarbiausioji priežastis v- 
ra, kad senasis ministrų kabinę 
tas dar daug pataikavo ir 'so
vietų Rusijai bijodamas sovie 
tų įsiveržimo. Bet rumunai 
staiga susekė, kad sovietų nė J 
ra ko bijoti, jų kariuomenė 
negali įsiveržti į Rumunijos 
teritorijas, sovietai negali nė 
su viena valstybe kariauti, 
jie džiaugias, kad nė viena 
kuri valstybė nepuola pačios 
Rusijos.

To atsižvelgus Rumunijos1 
karalius ir .pasidarbavo pa! 
keisti savo kabinetų, daugiau1 
nutolusį nuo sovietų ir nacių.

Sunku pasakyti, ar šiuo 
nauju nukrypimu Rumunija 
jausis daugiau apsidraudusi 
no priešų.

PREZ. ROOSEVELTAS YRA WARM SPRINGS, GA.

Prezidentas Rooseveltas Dėkonės dienų praleido Warm Springs, Ga, kur kas metai jis 
išvyksta stiprinti sveikatos. Dėkonės dienų prezidentas piausto kalukutienų. Prezidento 
žmona ir pacientė Ann Smither, 7 m. amž., stebi prezidento užsimojimų. (Acme telephoto).

NACIAI MINAS 
SU PARAŠUTAIS 
IŠMETA JŪROSE

SOVIETŲ ŽIAURUMAI 
SU KATALIKAIS 
BUVUSIOJ LENKIJOJ

LENKŲ VYRIAUSYBĖ 
RŪPINAS BUVUSIAIS 
SAVO GYVENTOJAIS

ANGERS, Prancūzija, lap-

Trumpai
IjONDONAS. — Britų ad-, 

miralitetas pagaliau pripaži ! 
no, kad karo laivas (kruize-

kr. 24. — Šiame mieste (vaka 
rinėj Prancūzijoj) įsitaisė lai 
kiną lenkų vyriausybė. Vakar 
ji pradėjo1 funkcijuoti. Svar
biausias jos darbas ir uždavi
nys rūpintis sudaromos Pranjrįg) “Belfast”, 10,(MM) tonų 
elizijoje lenkų armijos manks-jjr naujas, sugadintas mina, 
tinimu. Kitas darbas, tai pro-,ar torpeda pereitų antradie 
paganda prieš \ okietijų. Į nį. Apie tai vokiečiai anksčiau 

Premjeras gen. W. Sikors- pranešė.
kis vakar pirmų kartų posė
džiavo su savo ministrais. 
Jis pareiškė, kad ši jo veda
moji proviziomalinė vyriausybė 
rūpinsis visų Ijenkijos 34 mi
lijonų gyventojų likimu ir at
kakliai kovos prieš Vokietijų. 
Apie sovietų Rusijų jis nė 
žodžio netarė. Matyt. Angli
jos įpareigota nekliudyti so
vietų, kurie yra pavergę apie 
15 milijonų buvusios Lenki
jos gyventojų.

Laukiamas čia atvykstant 
lenkų prezidentas W. Račkie
vič, kurs yra Paryžiuje.

ANKARA, Turkija. -- Pei 
įvykusį žemės drebėjimų ryti 
nėj Turkijoj 16 sodybų sunai 
kinta. 58 asmenys žuvę. Apii 
1,000 namų sugriauta.

KATOVICAI. — lš Kato- 
vicų ir Reschen sričių, nese
niai priklaususių Lenkijai, a- 
pie 5,(XX) žydų siunčiama j 
Liublinu, — žydams skirtų re 
zervacijų.

HONGKONOAS. - Japo. 
nų kariuomenė Kinijoje paė- 
ėmė Kwangsi provincijos vy
riausiąjį miestų Nanningų.

PARYŽIUS. — Prancūzų 
ROTTERDAM. — TTolland karo vadovybė praneša, kad 

American linijos laivas “Sta- vakar vokiečių atakos atmuš- 
tendam” su 1,200 keleivių iš- tos rytuose nuo Moselle upės.
plaukė į Amerikų. vakariniam karo fronte.

LONDONAS, lapkr. 24. — 
Minomis ir torpedomis vo
kiečiai kasdien vis daugiau 
britų ir neutralių valstybių 
laivų skandina Šiaurės jūroje 
ir Anglijos pakrantėse.

Britų autoritetai ir spauda 
tvirtina, kad nacių lakūnai 
minas įleidžia jūron su pa- 
rašutais. Spėjama, kad tų pat 
atlieka ir nacių mažieji po
vandeniniai laivai.

Anglijos vyriausybė prane
ša,, kad ji nusprendusi prieš

tai imtis priemonių, b.:t ko
kių, kol kas neaišku.

Pirmiau vyriausybė buvo 
pasiryžusi minų šlavėjais 
(specialiniais karo laivais) 
išgaudyti minas. Pasirodė, to 
per maža, nes keli patys šla
vėjai nukentėjo.

Spauda bara vyriausybę, 
kad ji netinkamai veda karų, 
kad nesaugo ja savo pakran
čių ir laivų tų neutralių šalių, 
su kuriomis turi prekybų.

Tokį pat priekaištų britams 
ir vokiečiai iškelia.

SUOMIJA NEPASIVERGS
SOVIETŲ RUSIJAI
HELSINKIS, lapkr. 24. — 

Suomijos ministras pirminin
kas Alnio K. Cajander vakar 
vakarų pareiškė, kad Suomija 
yra padariusi nuolaidų sovie
tų Rusijai į jos reikalavimus 
tiek, kiek tik buvo galimybių 
ir toliau negali daryti jokių 
nuolaidų.

“Nei nervų įtempimo kova, 
nei ekonominis spaudimas ne 
palauž Suomijos nusistaty
mo” pareiškė premjeras.

Jls sakė, kad Suomija neiš
sižada tolesnių pasitarimų ir 
derybų su Maskva. Bet tų pa
sitarimų pagrinde neturi būti 
kėsinimosi prieš suouių tau
tos interesus, arba grasini
mų. Ypač grasinimų Suomija 
nepakenčia ir juos neigia. Jei 
sovietų vyriausybė turi kiek 
nuoširdumo, ji negali vaduo
tis grasinimais. Suomija ne
pasivergs.

TEKĘ KITAM BRITŲ 
KRU1ZERIUI

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Nacių karo vadovybė prane
ša, kad vokiečių povandeninis 
laivas torpedavo kitų britų 
kruizerį “Belfast” Firth 
of Forth prieplaukoje — Ško
tijos pakrantėse. Laivas su
gadintas.

“Belfast” yra moderninis 
britų laivas, 10,000 tonų.

(Iš Londono apie tai netu
rima jokių žinių).

PARYŽIUS. — Čia tvirti 
nnma, kad paskutinėmis tri
mis dienomis .numušta 20 na- 
iių lėktuvų.

PUOLĖ VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠČIO RAŠTINĘ

BASEL1S, lapkr. 24. — 
Šveicarų antipropagandinė po 
licija puolė vokiečių nacių 
laikraščio “Neue Basler Zei
tung”, raštinę ir užgrobė ke
letu dokumentų.

7 BULGARAI ŽUVO
SPROGIME

SOFTJA, lapkr. 24. - A- 
municijos fabrike, Kazanlike, 
išbandant vienų sprogstamųjų 
medžiagų įvyko sprogimas. 
Žuvo 6 karinipkni ir vienas 
eilinis kareivis.

LIETUVOJ SUSIMESTA 
TAUPYTI POPIERIŲ

KAUNAS. — Dabartinio 
gyvenimo sųlygos verste ver-' 
čia viskų, kiek galima, dau-! 
giau taupyti. Be kitų medžia
gų, reikia taupyti ir popierių, 
nes didelė jo dalis ir kai ku
rios popieriui gaminti ‘medžią 
gos yra įvežama iš užsienio. 
Sunkiai šiomis dienon.'!1 jos 
ir gaunamos.

Ryšium su tuo finansų mi
nistras išsiuntinėjo visiems 
ministrams raštų, įprašydamas 
paraginti visas įstaigas tau
pyti popierių: 1) raštinės rei
kalams; 2) trumpesnio turi
nio raštams naudoti mažesnio 
formato popierių: 3) raštus 
rašyti, šapirografo ir rotato
riaus spaudinius spau'sdinti a- 
biejose la'kšto pusėse; 4) ven
gti lydraščių, kur reikalo es
mė ir be to aiški ir kur rei
kalas gali būti nusakytas re
zoliucija ar kitu pažymėjimu 
ant paties persiunčiamo raš
to; 5) jei reikalas 'smulkus ir 
gaunamas raštas į bylų įdėti 
nereikalingas, atsakyti kitoje 
gaunamo rašto pusėje ar pa
sitenkinti rezoliucija; 6) juo
draščiams ir nuorašams nau
doti nereikalingus blankus ar 
pigesnes popieriaus rflši's ir 
apskritai visais atvejais ven
gti brangiųjų ir ypač praban
ginio popieriaus rūšių: 7) 
naudoti vokus su permato
mais langeliais adreso vietoje 
(po kelis kartu's), didesnio 
formato vokų adreso pusę da
lyti į keturias dalis, senuo
sius adresus ryškiai panaikin
ti tam tikru kryžminiu spau
du; 8) išnešiojamiems neslap
tiems raštams vokų iš viso ne
naudoti; 9) susilaikyti nuo ne 
būtinai reikalingų knygų ir 
leidinių spausdinimo, o būti
nųjų leidinių apimtį iki mini
mumo aprėžti.

Katalikiškas savaitinukas 
“Our Sunday Visitor” rašo, 
kad įsiveržusieji į buvusios 
Lenkijos teritorijas bolševikai 
žudo kunigus ir pasauliečius 
katalikus, bet Amerikos didie
ji dienraščiai apie tai tyli. 
Jie prabyla, kai ateina žinių 
apie nekatalikų persekiojimus 
ir žudymus.

Vėliausiomis žiniomis iš Eu 
ropos, buvusiose Lenkijos te
ritorijose bolševikai sušaudė 
arkivyskupų, 6 vyskupus ir ei 
lę kunigų su pasauliečiais.

Stalinas nenutraukia krikš
čionių persekiojimų Rusijoje. 
Tad nenuostabu, kad jo komi
sarai ir agentai ir kitur lai
kosi tokio pat nusistatymo.

Antireliginė kova pačioje 
Rusijoje visu griežtumu vyk
doma, rašo Londono “Tab-

HITLERIS VADAMS
DUODA ĮSAKYMUS

BERLYNAS, lapkr. 24. — 
Daugiau kaip 100 vokiečiu ka 
riuomenės, oro ir jūros laivy
no generolų ir admirolų va
kar Hitleris buvo sukvietęs 
pas save ir juos įpareigojo 
tolesniam karo vykdymui prieš 
Angliju.

Tarp susirinkusiųjų buvo 
oro pajėgų vadas fieldmarša 
las Goeringas; kariuomenės 
vyriausias vadas gen. Brau- 
chitsch, admirolas, Reader, 
štabo viršininkas gen. Keitei 
ir kiti.

Berlyne pasklidę gandų, 
kad kai kurie vadai šaltai at
sinešę į Hitlerio įpareigoji
mus ir keli reiškę noro atsis
tatydinti. Bet tai tik gandai.

UŽGROBTA TRYS
NACIŲ LAIVAI

BUENOS AIRES, lapkr. 
24. — Iš tikrų šaltinių sužino 
ma, kad pietinės Amerikos 
pakrantėse britų karo laivai 
tris nacių prekybinius laivus 
užgrolię ir ketvirtų nuskandi
nę.

RAGINA APSIDRAUSTI 
NUO EPIDEMIJŲ

PARYŽIUS, lapkr. 24. — 
Viešojo sveikatingumo minis
tras paragino vietos atitinka
mus organus imtis priemonių 
prieš galimas mieste kilti epi
demijas.

MASKVA. — Sovietai su 
japonais pradėjo pasitarimus 

GARSINKITE “DRAUGE”prekybos sutarčiai.

SUŠAUKIAMA
PARLAMENTO SESIJA
LONDONAS, lapkr. 24. — 

Sušaukiama Anglijos parla
mento sesija lapkričio 28 die
non svarstyti karo reikalų. 
Ministras pirmininkas darys 
pranešimų apie karo eigų.

liet”. Tenai visos cerkvės 
jų savastys priklauso valstj 
bei, tad cerkvės be niekur nė 
ko uždaromos ir liturgiri 
pamaldos nutraukiamos. 193J 
metais Odesoje ir Minske pa 
skutinės cerkvės uždarytos 
Tais pačiais metais gegužė 
mėnesį ne mažiau kaip 2: 
šventikų (pravoslavų dvasia 
kių) Rusijoje areštuota ir su 
šaudyta. Tais pačiais metai 
Prisikėlimo dienų daugia 
kaip 100 šventikų areštuoti 
ir ištremta į šiaurius. Sausi, 
mėnesį areštuota 10 metrop 
litų, arkivyskupų ir vyskup 
ir jų 6 sušaudyta. Paskiau s 
šaudyta dar 6 arkivyskupai i 
vienas šventikas.

Kaip paprastai, bolševiką 
nužudytuosius kaltina kurios 
nors valstybės šnipais, arbi 

i agentais ir sabotažu.

Už SABOTAŽU NACIAI
KALTINA BRITUS
BERLYNAS, lapkr. 24. 

Nacių policija, sugavusi di 
britų žvalgybos (inteligencil 
jos) tarnybos agentus britus 
kaltina ne vien sųinoksli 
prieš Hitlerį, liet dar ir šabo 
lažu vokiečių laivuose.

Vienas areštuotų britų, kaĮ 
Richard Henry Stevens, nt 
ciams išpažinęs, kad jis šabo 
tažui naudojęs vokietį emi 
grantų \Yaldemarų Poetzsct 
Šis vykdęs sabotažus ne vie 
vokiečių, bet italų ir japoni 
laivuose.

Kitas areštuotų britų yr 
Sigismund Payne Best. Ste 
vens ir Best kaltinami ir bor 
bos susprogdinimu Miunchem 
kur bandyta nužudyti Hitlerį

Naciai sako, abudu bus pa 
(raukti teisman ir bylos laik 
bus iškeltos sensacijos api 
britų žvalgybos tarnybos 
gentų veiklų ne vien Vokieti 
joje, bet ir kitose šalyse.

SUŠAUKIAMAS FAŠIS1 
TARYBOS SUSIRINKIMAS

ROMA, lapkr. 24. — Prem 
jeras Mussolinis sušaukia fa
šistų vyriausios taryhos susi
rinkimų gruodžio 7 dienon.

BERLYNAS, lapkr. 22. 
Nacių prekybinė misija išvy
ko į Kopenbagenų, Danijoje 
Bus bandoma padidinti pre^ 
kybų.

ORAS
, CTITCAGO SRTTTS. — Nt 
matoma lietus, kurs gali vii 
ti sniegu; šalčiau.

Saulė teka 6:52, leidžii 
4:22.
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Nesamos Valstybes Valdžia į? 
Lenkijos, kaipo valstybės, šiuo tarpu ne

bėr. Ją tarp savęs pasidalino Vokietija ir 

Sovietų Rusija.

■
Dar Apie Naująją Vyriausybę

Nežiūrint to, pabėgusioji į užsienį Lenki

jos vyriausybė ir su ja kariuomenes vado

vybe, pašausi savo tautą skaudžiam likimui, 

SKeioiasi, kad ji tebera teisėtoji dabar jau 

nebesamos lenkų valstybės vyriausybė. Šio

mis dienomis ji persiorganizavo ir "pradėjo 

funkcionuoti".

Gerai, kad lenkų tauta ir jos vadai pla

nuoja atstatyti savo valstybę. Kiekvienas 

laisvę mylintis žmogus simpatizuoja lenkų 

tautai ir linki jai geriausio pasisekamo at

gauti laisvę ir nepriklausomybę. Nors lenkai 

lietuviams , daug skriaudų yra pridarę, bet 

ir lietuviai linki jiems pasisekimo.

Tik labai gaila, kad lenkų tautos vadai 

iš praeity padarytų klaidų nė kiek nepasi- 

mokino.

----------
Mūsų dvideŠAntusis amžius gal pats pasilikai gyvenimo 

pasižymi nepaprastai išminti- srovės pagautas ir lauki ka
ugių arba, gal, visiškai nerei- du kyšanti uola neužgesins 
kalingu judėjimu. Toks grei- tau gyvybės liepsnelę* 
tas tempas liečia visas mūsų Manau, kad teko apsilanky- 
mintis, bloškimus, veiksnius, ti pa‘s kurj nors banko veikė- 
nepa lieka laiko susikaupti arba kokios nors didelės 
dvasioje. Išskyrus valandas, įstaigos žmogų. Galėjai paste- 
pašvęstas poilsiui, retai kada bėti, kad ant stalo guli ’kny- 
pasitaiko tikrai liuo'.-a valan- gutė, kurioje pažymėta būti- 
da, kurių mes teisingai »pava- ni dienos įvykiai, pasikalbėji- 
dinsime sava valandėle. , mai, darbai. Jam tai pareigų

Ar kada nors šių vasarų pa- priminimas'. Paprastam žino- 
stebėjai, kaip narai (profesijo- gui nėr reikalo turėti pana- 
nalai prieš pasineriant iš auk- šių priminimų, nes neturi pco- 
ščio į vandenį, bent vienai mi- gos parodyti visus gabumus.

Rimties Valandėlei

PO je kalboje — užkandval.is ar
ba sriuba,pagrindis, hiedna-

Vpkar gauta papildomų žinių apie naująjį 

Lietuvos ministrų kabinetą.

Pirmosios žinios buve truputį neaiškios. Da 

bar abejonių nebėra, kad A. Merkio vyriau

sybė yra koalicinė.

. Pažymėtina, kad kabinetą sudaryti parink

ti iš trijų politinių grupių tokie asmenys, 

kurie yra sukalbami, kurie moka pagerbti 

vieni kitų įsitikinimus ir politines pažiūras.

Krikščionys demokratai vyriausybėje turi 

da asmenis — Kazį Bizauską, vice premierą, 

ir dr. Kazį Jokantą, švietimo ministrą. Abu 

yra patyrę ir gabus vyrai, kurie tarnauja 

valstybei nuo pat jos įsisteigimo. Kazys Bi

zauskas yra vienas iš pasirašiusiųjų Nepri

klausomybės Paskelbimo Aktą.

Tautininkų grupę kabinete atstovauja: A. 

Merkys, ministras pirmininkas; Juozas Urb
šys, uzsiei^ų reiKaių ministras; Jonas Masi- 
lijiuas, susisieKimo ministras; gen. Kasys 
Musteikib, krašto apsaugos.

Šie visi vyrai, kiek mums žinoma, yra su

kalbami ir vieningo darbo šalininkai.

Valstieuiai liaudininkai vyriausybėj gavo 

tris vietas: Antanas Tamošaitis, teisingumo 

ministras; gen. Kazys Skučas, vidaus reika

lų. Juozas Audėnas (Audickas), žemės ūkio 

ministras.

Ernestas Galvanauskas nepriklauso nė vie

nai politinei grupei. Jis yra linansų minis

tru. Kaipo valstybės vyras ir kaipo gabus 

ir patyręs finansininkas sau lygių jis nedaug 

teturi Lietuvoje. Jis bus vienas iš stipriau

sių naujosios koalcinės vyriausybės narių. 

Tai vietai šiais laikais ypač turėjo būti pa

rinktas kompetentingas ir stiprus asmuo. Pa

vedimas E. Galvanauskui finansų ministeri

jas yra sveikintinas dalykas.

..Jono Černiaus kabinete buvo net keturi 

generolai. Iš tos priežasties jis ir buvo va

dinamas generolų kabinetu. Į Merkio vyriau

sybę įeina tik du generolai.

Netenka abejoti apie tai, kad naujoji Lie

tuvos vyriausybė sugebės diroti sutartinai 

ir vesti valstybę saugiais keliais. Geriausio 

jai pasisekimo!

Amerika ir Europos Karas
Europoje eina karas. Jis yra ypatingesnis 

karas, negu visi kiti ligšiol buvusieji. Bet ar 

tas "keistasis" karas padarys kekių stam

bių atmainų tarptautinėj politikoj, sunku y- 

ra tuo tarpu pasakyti.

... Tuo klausimu neseniai kalbėję arkivysku- 

Beckmann iš Dubuque. Jisai rimtai pa

jojo apie Europos karo svarbą, kokią 

norima priduoti. Arkivyskupo žodžiais,

artinis karas nėra koks tai “šventas ka-

ZZAmerikoje vedama stipri abejų kariaujan- 

pusių propaganda. Tos propagandos, sa- 

arkivyskupas, reikia ypatingu būdu sau

sis. Reikia saugoti Ameriką, kad ji neįsi- 

Itų į karą. Pataria dirbti ir melstis už tai-

£SEArk. Beckmann pastebi dar ir tai, kad ka- 

'45BŠ Europoje nenaujiena. Jie prasidėjo prieš 

Jfahtmečius, Jis nesibaigs ir dabartiniu kon- 

’^ktu. Dėl to Amerika geriausia pasitarnau- 

’^Mftnti pasaul/ci taikai, jei laikysis visiškai 

įHtošaliai dabartinio karo Europoje. 

.TŽJReikia spėti, kad šiuo kartu Jungtinės 

^bnerikos Valstybės į karą Europoje nejsi- 
;.lšls. Nei bent kuri iš kariaujančių va’stybių 

'3ftlicstu šio krašto interesus, užpultų, tur- 

.Tfaet. žinoma, visomis jėgomis būtų ginama 

Lpierikos garbe ir jos reikalai. Tuo tarpu 

do pavojaus nėra ir, tikėkimės, jo nebus

Tr ateityje.

nutei ramiai stovi, nejudėda
mi, savo jėgas suburia taim 
nuostabiam pašokėjimui ore, 
kūno sąnariais sudalydami į-
vaiirias figūras, koT vandens

Visi žmonės, kurie tik galvoja, žino,' kad 

Lenkija dėti to subirėjo, kad ji buvo sulip

dyta iš daugelio tautų, kad jos vadai, sirg

dami imperializmo liga, prisigrobė gausybę 

svetimų Žeimių. Bet lenkų vadai to vis dar

nemato. Kalbėdami apie atstatymą savo vai- nepraskleidžia pasinerdami gi- 

stybės, vis dar galvoja apie "didelę Lenki-: luinoj 1 

ją” su Ukraina, su Gudija, su Vilniaus kraš

tu ir t.t. Kai kurie iš jų "naująją Lenkiją” 

vaizduojasi dar didesne, negu ji buvo, su 

Karaliaučium ir kitais Vokietijos uostais ir 

miestais.

Reikia vis- dėlto abejoti, kad, jei aiijantai 

karą ir laimėtų, ar lenkų vadų taip dide. r 

apetitai būtų patenkinti. Jei taip būtų, tai 

reikštų, kad valstybė būtų pastatyta ant la

bai menkų pamatų ir ji išsistatytų į naują 

pavojų, kuris ją privestų prie penkto pada

linimo.

APŽVALGA
Verta Susidomėti

“Vienybė” sako, kad Lietuvos pramoni
ninkai susirūpino neatidėliojant atstatyti Vi
lniaus pramonę. Tam tikslui juu organizuot 
jamos naujos akcinės bendrovės, kurios pra
dėjo ieškoti kapitalo. Numatoma ne tik 'ka
pitalo ieškoti Lietuvoje, bet ir Skandinavi
jos valstybėse: Danijoje, Švedijoje, Norve
gijoje ir Suomijoje. Lietuvoje taip pat tiki
masi, kad ir Amerikos lietuviai prisidės prie 
tų naujų Vilniaus akcinių bendrovių.

Tas pats laikraštis padaro rimtų pasiūly
mų:

“Amerikos lietuviai biznieriai ir pramo
nininkai turėtų rimtai susidomėti Vilniaus 
pramonės klausimu. Būtų gerai, 'kad mūsų 
biznio ir pramonės žinovai tuo klausiniu 
pasireikštų per spaudų. Visuomenė, neabe- 
jojum, tokių Vilniaus akcinę bendrovę nuo
širdžiai remtų, ypač Vilniaus krašto lietu
viai, kurių daug yra Naujoje Anglijoje”. 
Čia iškeltam klausimui reikia pritarti ir

tikėtis, kad apie jį bus ne tik rašoma ir kal
bama, bet ir padaryta rimtų žygių jo realiza
vimui.

Lietuvos Vokiečiai
Lietuvos vokiečių laikrašty “Deutsche Na- 

chrichten fuer Litauen” įdėtos jų vado Rei- 
eliardto atsišaukimas, kuriame sakoma, jog 
dar nesu nuspręsta, kur ir kada-vokieeiai iš 
Lietuvos turės išvažiuoti. Be to, pabrėžiama, 
kad jeigu jie turėtų išvažiuoti, tai tas turės 
įvykti planingai, vadovaujant atitinkamoms 
organizacijoms ir susitarus Lietuvos *>ei Vo
kietijos vyriausybėms. Visi Lietuvos vokie
čiai skatinami išlaikyti drausmių ir rimtį.

Kitoje vietoje tam pačiam laikrašty vokie
čiai raginami sutvarkyti nuosavybės doku
mentus. Pasitai kų, kad kai kurie asmenys 
jokių nuosavybės dokumentų neturi; kitų y- 
ra netvarioj.

Kulturfei bando biurai taip pat prašo vi
sus interesantus lankytis tik nustatytu lai
ku; tų interesantų esu dabar labai daug.

Provincijoj vokiečių tautybės žmonės, ypač 
vyresnieji, dėlto labai susirūpinę ir net nusi
minę. Daug kas tuojau išpardavinėja savo 
turtų.

šiemet dvi Chicagos lietuviu parapijos — 
Švč. Panelės Nrikalto Prasidėjimo ir Šv. Pe>- 
tro ir Povilo mini sidabrines sukaktuves 
Sveikiname!

Mes irgi kas rytų .pasine
riame gyvenimo sūkuryje, ti
krai nežinodami, ar įstengsi
me vėl vandens paviršių pa
siekti ir priplaukti saugų kra
ntų. Ar tam tikslui pats su
kaupi jėgas (pradėdamas nau
jų dienų, pilnų nežinomų ne- 
pramatytų kliūčių, kurios 
galėtų būti nemalonios! Ar

Mums visgi dera bent keletai 
‘minučių pagalvoti, kų aš šian 
dien darysiu! Kaip aš sunau
dosiu tų Dievo skirtą man 
laikų, ar tai bus gerų darbų 
daryti ar įklimpti į priešo 
tinklų!

Jeigu išmoksi pašvęsti tas 
pirmąsias dienos minutes Die
vui ir savęs tobulinimui, pri
prasi ir praleisti rimties va
landėles prieš kiekvienų svar
bų įvykį tavo gyvenime, ne
reikės skųstis — nemaniau, 
kad tas galėjo atsitikti, nepa
galvojau kų aš padariau.

A.B.G.J.

Lietuviška šneka pastaruo
ju čėsu labai kinta, arba, ki
taip sakant, kalbos mokovų 
kintama. Kadangi kalbinin
kai jau nespėja naujadarių 
nukalti, tai kauniškis “Kun-, 
taplis” jiems pasisiūlė pagel-j 
bėti. Štai, ištrauka iš “Kun-J 
taplio”, kaip, valug naujau
sios mados, turėt būt pakeis
ti kai kurie daiktvardžiai:

Tarnyba — pelnovietė.
Skara — galvodangtis.
Gatve — ėjovietė, važiuotu

Papildomasai Protokolas
Tarp Lietuvos Respublikos ir Socialistinių 

Sovietų Respublikų Sųjungos
Žemiau pasirašiusieji, Lie

tuvos Respublikos Vyriausy
bės ir Socialistinių Sovietų 
Respublikų Sąjungos Vyriau
sybės atitinkamai tani įgalio
ti, vykdydami Vilniaus mies
to ir Vilniaus srities perdavi
mo Lietuvai ir Lietuvos ir 
Sovietų Sųjungos savitarpinės 
pagalbos Sutarties, sudarytos 
Maskvoje 1939 metų spalių 
mėnesio 10 dienų, 1 straipsnį, 
susitarė dėl šio:

na) ežero, ,perkirsdama Žil
iuos ežerų ir palikdama SSRS

Peilis — piauteklis, 
klainis, šonask rodis.

Kastuvas — grievainis. 
Degtinė — gerklabrėža, svai

galas, rupūžškystis.
Bokalas — kaušas, savipro- 

tmastis.
Litas — apvalainis, mušto- 

kas, deris, pezeta. z
Nagas — labai ilgas krapš- 

tyklis, jei moterų tai nudažy
tas, o jei vyrų — padabintas 
ženklais.

Pusbonkis — raudongalvis.
Protokolas — paeina nuo 

žodžių — protų-kalti, todėl 
keistinas — protakalis, prota
kai tis.

Žandas — kramtyklių lai- 
kyklis.

Švarka's — Sermėga fason 
d.e la Garliava, šildykla.

Plaukai — aušykliai, šerai- 
niai.

Teatras — snaudyklė, nuo- 
bcdo'klainė.

Kinas — bluseilistas arėję 
Restoranas — gerklainė, ke- 

liasukis, kišentuštis.
Degtinė — galvoniaiša, sky

stai la — apsvaigala.
„ . . . . . . Tarnautojas — algogauda,ogurec , turi būti vaisa ims,i . , , „ . , ....°. __ lankstanugarzmogis, kailia-

niaina.
Direktorių'^ visurkišno- 

siš", tamogaūda, žaihospiauda.
Papirosas — čiulptukas, 

smilkalas, šiaudas.

ve.
Suolas -- sėdiklis, sėslūs. 
Šaukštas — burnokišis, srė- 

btuvas.
Puodas — skysčiaviris, ėdo- 

gyklainis,
Krosnis — kepiena, šildovė. 
Duona — kramta las, rugia- 

kepla.
Mėsa — rusiškai miaso, ge

riau tinka skeidiesena.
Širdis — kraujovarka. 
Skilandis — skerdiesenos 
ištokas.

Ausis — žvalgyboklausa. 
Karvė — pienocentrininkė.

Agurkas — rusicizmas

pusėje Vilnakių (Vilnckij kai,®*1 '“"g'"1“8 - ™gštainis 
111.3, o Lietuvos pusėje Nage- al')a ,auSa‘as-

nų kaimų.

Nuo Alksnos ežero rytui 
kranto siena eina tiesia lini
ja šiaurės vakarų kryptimi 
iki šio ežero šiaurės vakarų 
galo.

Bulvė — kitur vadinama 
i bulbė, kardupelis, roputė, ier- 
eikas, rapukas, bet bendrinė-

I.
Lietuves ir SSR Sąjungos 

valstybinės sienos linija eina 
tokiu būdu: nuo buvusios Lat- 
vijos-Lenkijos sienos punkto, 
esančio Liudvinavo kaimo va
karų pakraštyj, siena eina 
tiesia sutarta linija į pietus 
iki Drūkšių (Drysviaty) eže
ro Sosnoveeo salos va'karų ga 
lo, palikdama SSRS pusėje, p>įsno, 
Nurvėnų (Nurviance) kaimų (p>zjf 
ir Sosnoveeo salų, o Lietuvos 
Respublikos pusėje — Mištai- 
čių (Mištovee) palivarkų ir 
Sorbašinės palivarkų.

Nuo čia siena pasuka į pie
tų vakarus ir eina sutarta tie
sia linija iki Čižūnų kaimo 
pietų rytų pakraščio, palik
dama šitų kaimų Lietuvos pu
sėje, o Alksnos (Olksna) ir 
Alksnaitės (Olksnaitri) kai
mus SSRS pusėje.

Nuo Čižūnų kaimo pietų

Pagelbėkim Argentinos 

Lietuviams
Pietų Amerikos respublikoje Argentinoje gyveną apie ke- 

turiasdešimts tūkstančių lietuvių, kurie ligi šiol tenai neturi 
nei vienos savos bažnyčios, dėl to kad darbininkų uždarbiai 
toje šalyje yra menki, ir lietuviai Argentinoje taip skurdžiai 
gyvena, kad jie patys nepajėgia įsigyti parapijinės nuosa
vybės. .......................

Marijonų misijonieriai, dvasios vadų įprašyti, praeitą va- 
rvtų pakraščio siena eina su-i sario mėnesi išvyko į Pietų Ameriką darbuotis tarp argen-
tarto tiesia linija pietų vaka-' p“641’-. tįSi“ nuJ7kM J“? Argentinos

,. ... ‘ . i lietuviai, neturi nei namo kunigams apgyvendinti, nei galimy-
rų kryptimi iki Disnos (Dzis-j įjjgytį s,klypą žemės ir pasistatyti ors menkutę bažnytėlę.
nos) «ę>ės žiočių, kirsdama

Nuo pietų vakarų Sosncve- 
eo salos galo siena šiek tiek 
krypsta į pietų vakarus ir 
eina sutarta tiesia linija, iki 
Drūkšių (Drysviata) upės žio
čių.

Nuo čia siena eina Drūkšių 
(Drysviata) upe aukštyn iki 
Ąpvardėlėa (Opiwnrdka) upės 
žiočių, o toliau Apvardėlės

Dėl to, marijonų misijonierius, kun. Jonas J. Jakaitis, ku- 
„ ris buvo nuvykęs į Argentiną, dabar lanko lietuvių parapi-

rsnisee) ežerų ir palikda- jas Amerikoje, prašydamas amerikiečius pagelbėti pastatyti 
ma Lietuvos pusėje Dailidų Buenos Aires mieste nors nedidelę misijų bažnytėlę, kuri bus 
kaimų. į pirmoji lietuvių bažnyčia Argentinoje.

Nuo Dzisnos upės žiočių šie- Chicagoje jis darbuosis sekančiomis dienomis:
M. PETRO ir POVILO, West Pullman — gruodžio 3 d.
ŠV. JURGIO, Bridgeport — gruodžio 10 <L-
VI3Ų ŠV-NTŲJŲ, Roseland — gruodžio 17 d.
AUŠROS VARTŲ, West 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.

Lietuvių misijų bažnytėlės tolymoje Argentinoje steigimas 
ir save vargstančių tautiečių tame mūsiškiems nepalankiame 
krašte parėmimas yra taip dide’ės svarbos ir kilnus darbas, 
kad kiekvienas sąmoningas lietuvis turėtų tam tikslui su
teikti kic.T gali stambesnę auką, kad mūsų misijonierius,

ežerų ir Dzisnelio

na eina tuja upe aukštyn iki 
žiečių bevardžio upelio, įteka
nčio šiton upėn apytikriai 1,- 
500 metrų atstumu į pietų ry
tus nuo Navikų kaimo, palik
dama šį kaimų Lietuvos pu
sėje, o paskiau tuo upeliu au
kštyn iki jo ištekėjimo Jur- 
gliškių kaimo pietų rytuose.

Nuo čia siena eina sutarta 
linija iki Šeminio ežero pietų

(Opivvardka) upe iki jos iš- vakarų galo, iki įtekančio į kun. Jakaitis, galėtų greitu laiku grįžti į Argentiną pradėti 
tekėjimo iš Apvardų (Opi- *•’> ežerų bevardžio upelio žio- reikalingos bažnyčios statybos darbą.

o toliau aukštyn tuo up?-|----- —————vvarda) ežero.
Nuo čia siena eina tiesia 

linija per Apvardų (Opivvar- 
da) ežerų iki pertako, jun
giančio Sitų ežerų su Žiliuos 
ežeru, o paskiau eina šituo 
pertaku iki Ži tonos ežero.

Nuo Žiliuos ežero šiaurės 
rytu kranto siena eina tiesia 
sutirta linija pietų vakarų 
kryptimi iki Alksnos (Olks-

eių,
liu iki Degutiškių 11 kaimo'an eina sutarta tiesia linija 
šiaurės vakarų pakraščio, pa- '.pMų vakarų kryptimi iki Ku
li kdama SSRS pusėje šeminio eiškių kaimo šiaurės vakarų 
ežerų, Pleniškių, Seniškių JI pakraščio, palikdama šį kai- 
ir Degutiškių II kaimus, o mų SSRS pusėje, o Beciškių 
Lietuvos pusėje — Jurgelis- kaimų Lietuvos pusėje, 
kių. Paukštų, Seniškių I ir Nuo čia siena eina sutarta 
Kutnikų (Chutniki) kaimus, tiesia linija pietinių pietų va-, 

Nuo Degutiškių II kaimo karų kryptimi iki Verekeio, 
šiaurės vakarų pakraščio šie-' ežero pietų vakarų galo, pa

likdama Peknriškių kaimų SS 
Rf*. pusėje.

Nuo čia siena eina sutarta 
tiesia linijų pietų vakarų kry
ptimi iki bevardžio ežero, esa
nčio apytikriai (i(K) metrų į 
pietų rytus nuo Beeenų kai
mo, šiaurinio galo.

(Bus daugiau)
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Kun. Mykolas Jodka, M.I.C.

Aušros Vartų par. vikaras, 
kurs žada bendradarbiauti 
katalikiškai spaudai ir 

1 Draugui.”

DRAUGO’ VAJUS AUŠROS VARTŲ PARARI
3

Pamokslai Bus Sakomi Apie
Katalikišką Spaudą; Svarbus
Susirinkimas 2:30 Vai. Popiet

Rytoj Aušros Vartų bažnyčioje kun. J. Mačiulionis, 
M.I.C., “Draugo” administratorius sakys Aušros Var
tų bažnyčioje pamokslus apie katalikišką spaudą. Po 
Mišparų, 2:30 po pietų jvyks katalikiškos spaudos reika
lais svarbus susirinkimas.

Kviečiame visus dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime.

Pasitikėdami Einam Į Aušros Vartą Parapiją
Lietuvis labai paprastas, 

bet ir labai nuoširdus. Jei jis 
ką pamyli — myli ne 'pavir
šutinai, bet visa savo sielos 
gale. Sunku buvo senovės lai
kais atversti pagonį lietuvį į 
krikščionybę, bet dar sunkiau 
buvo rusams suprovoslavint 
Lietuvę. Įgįjęs katalikų tikė
jimų, lietuvis visa širdimi jį 
pasmilo. Ir tapo Lietuva šven
tuoju kraštu, Marijos kraštu.

Lietuvoj Marijos vardas 
taip brangus ir garbinamas. 
Garbinamas jis viso pasaulio 
nuoširdžių lietuvių. Nuo Vil
niaus ligi Azijo's ir Amerikos 
skamba garbės himnai Lietu

vos globėjai. Garsiausia Ma
rijos šventovė yra Vilniaus 
Aušros Vartai. Jų garsas pa
siekia kiekvienų pasaulio 
kampelį 'kur tik gyvena lie
tuvių. Štai ir pas mus Chica
goj, viena (parapija pavadin
ta tuo vardu. Tai Aušros 
Vartų parapija Vakarinėj Chi 
cagos dalyj. Ji jau 30 metų 
išgyvenus. Daug pergvvenu's. 
Ir vargo, ir krizių, ir džiaug
smo. Tačiau nepaliovė sklei
dusi savųjų žmonių tarpe re
liginio, tautinio ir kultūrinio 
susipratimo.

Aušros parapijos indėlis į 
mūsųjį dvasios gyvenimą yra 
gausus ir našus. Per tų 30

mietų ji išaugino nemažų skai 
čių garbingų žmonių, kurie 
kitomis aplinkybėmis gal bū
tų nutolę nuo miūsų tautos, 
nuo mūsų tikėjimo ir būtų 
nuėję svetimiesiems tarnauti.

Štai skelbdami '“Draugo” 
skaitytojų vajų ir pradedame 
nuo savosios artimiausios 
kaimynės — Aušros Vartų 
parapijos ir tvirtai tikime, 
jog neatsiras ne vieno jos na
rio, kuris šiokiu ar tekiu bū
du neparemtų savo vieninte
lio dienraščio.

Prieš mus didelis darbas. 
Tad, sukaup kime savųsias jė
ga. <1

DEDIKACIJA “DRAUGO” RADIJO 
PROGRAMOS AUŠROS VARTŲ

PARAPIJAI .
Aušros Vartai yra kiekvie- ' rapijontfms siekti tokio gra

nam lietuviui labai foran-' žaus idealo. Gal amžiams bė
gu'.-. Vilniuje milijonai lanko gant Aušros Vartai Chieago- 
tų brangių šventovę. Kas ima- je ir Aušros Vartai Vilniuje 
tė šių Katalikų Bažnyčios šve-' mažu kuom skirsis, 
ntovę ir gavo patirti, kokia Vadovaujant kun. Mykolui 
jauki dvas’a čia viešpatauja, Urbonavičiui, kurs gerai susi- 
tikrai tam imia noras ir vėl pažinęs su Aušros Vartais Vi-
kada nors tenai nuvykti ir pa
simelsti. Gerai atmenu, kada 
aš ten buvau 1927 metuose,

lniuje, West Side Aušros Va
rtai pažanguoja. Išbuvęs kle
bonu Aušros Vartuose ketu-

norėjau dar ilgai, ilgai ten ris metus, bijausi perdaug kų 
pabuvoti ir pasigėrėti tuo pa-Į ir pasakyti. Aušros Vartų 

maldiunu, bet tegalėjau tik žmonės gerai pažįstu ir ži- 
keturias dienas pasidžiaugti nau, kad jie Dievų myli, myli 
ir tada jau toliau keliauti. I savo bažnyčių ir nuoširdžiai 

Amerikoje lietuviai, Cliica- dirba parapijos reikaluose.
goję, irgi norėjo sukurti pa- Taigi, linkiu Aušros Vartų
našų pamaldumų AVest Side ir ( parapijos vadams ir veikė- 
pasirinko sau savo bažnytėlei jams Dievo palaimos. Aušros 
vardų Aušros Vartai. Štai, jau Vartai Vilniuje ne trisdešimts 
virš trisdešimts metų, kaip metų sukurti, tad ir Aušros 
pamaldumas, panašus Aušros Vartai Chicagoje tesiekia to, 
Vartams Vilniuje, kuriasi, kų randmme Aušros Vartuose 
Malonu yra Aušros Vartų pa- Vilniuje.

AUŠROS VARTŲ MOTERŲ IR MERGHTŲ DR JA GYVUOJANT 31 M PARAPIJOJE
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Teisių Skyrius
Kušo Chas Kai, 6322 S. VVestern Avė., Chicago

:=% "SBaHsrzzzsanzsTz

KLAUSIMAS. Turėjau ge- atsiskirti be didelių lėšų J Ma
rų lotų, už kurį mokėjau $u,- no jurtneiys siūlo man ikon-

)O.IH). Depresijų! užėjus ne- troliuoti du fletus, ir jisai su 
Salėjau užmokėti taksų, kurių žanona kontro iuos du fletus. 
gana daug susidarė. Lotų pa-; Ar tai praktiškai 
lieku bet bijau, kad miestas
neprisikabintų prie manęs, jei 
aš nusipirkčiau sau kokių nuo 
savybę. Norėčiau apie tai ži
noti.

ATSAKYMAS. Ant tamstos 
loto yra užtrauktas \adina- 
mas “lien“. Miestas lotų pa
rduos už neužmokėtus taksus. 
Nusipirkus namų, arba kito
kių nuosavybę, taksavimo ma-

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų Laivais

Per (;<>ll>eiiburi£'i. Švediją

Laivų išplaukimų tvark

raštis ir laivakorčių 

kainos suteikiama nemo

kamai. Kreipkitės į mū

sų autorizuotus agentus 

ar bet kurių mūsų raš

tinę.ATSAKYMAS. Klausimas j 
svarbus ir atsakymas per laik-j Tanifctos kelionei niekas m patarnaus 
raštį neduos užtektinai illfor- j geriau prisirengti, kaip Tamstos 
inacijų. Sakai, tamstos part- vietinis laivakorčių agentas.

SYVEDiSH AMERICAN LiNE
IMI N. Mk-iugan Avc.

nerys yra vedęs, tai, greičiau
siai, toji nuosavybė yra ne 
dviejų, bet trijų, tai yra ir 
partnerio žmonos. Parduodant 
tų nuosavybę jo žmona reika
lautų trečios dalies. Be abe
jonės, perkant namų, tas tam-

šįna negalės prisikabinti dėl štai nebuvo išaiškinta. Dabar

Lietuvos Dienos Pasaulinėje Teatro Sode Atideng- 
Parodoje Prognuno Komite- M petrausk(, .
tas, per Putu. Dr. M. J. \ įni-i
kų _ $i5o.oo. Paminklas

Dienraščio “Laisvės!'’ meti-: KAUNAS (K). — Spalii. 
nia n,e koncerte, lapkričio mėn. 28 d., Lietuvos kariuomenes 
12 d. surinkta (per lt Miza- Vilniun įžengimo dit >nų, Kau
rų). — $11.59. . ne, Valst. Teatro sodelyje bu-

Aniceta3 Š.mutis, Brcoklyn, vo atidengtas pirmosios lietu- 
New York — Lt. $50,00. į višk-»s operos autoriaus, inu-
AP3IGYNIM0 REIKALAMS Zlko lr kompozitoriaus Miko 

Petrausko biustas. Biustas 
Amerikos Lietuvių Tauti- (paminklas) yra pastatytas 

ninku Klūbas, Brcoklyn, New ant granitinio pedestalo, kui
York. per Jonų Narvydų $25. iškalta Miko Petrauskos vai

das, pavarde ir gaidos. Ati la- ĮVAIRIEMS REIKALAMS:

Klementas Cirbulėnas, Mon

tello, Mass. — $10.00.
Kazys Girbulėnas, Monte- 

llo, Mass. — $.».00.
Valerija Matulienė,

ryme dalyvavo didelis artistų, 
muzikų, rašytojų ir žurnalistų 
būrys ir Miko- brolis Kipras
Petrau'skas. Įamžinant velio- 

- $2.110; kovai su svaigiu.■ „ie8 atminimą> prip jo biu(ito
gėrimais - $2.00; kovai su | praka|ba saW pa,„ink|ui 
rūkymu — $1.00. Viso $5.00.'

N. N. (prašęs neskelbti pa
vardės), Port Belvoir, Va. — 
Lietuvos moksleiviams šelpti

LIETUVIAI DAKTARA’

iedateklių, arba vadinamo gali būti klausimas, kaip ,P»-1 įįq ^ass $5 00 
"defkdeney”. įtaisyti kini,b). Bandyk gauti i BiUčiūmenė

savo dalį, kad nereiktų eiti
į teismų.

Monte-
i

Mon 15 viso $733*4* ir Lt. 50,00.
KLAUSIMAS. Mes, du vy

rai, pirkom keturfletį namų.
Mano partnerys vedęs, o aš 
ne. Po metų ir pusės pasiro- Nuo ponystės gali išsikai 
dė, kad bendrai negalėsim gy- bėti, o nuo ubagystės niekuo- 
venti. Kaip būtų geriausiai met.

tello, Mass. — $1.00. |----------- ----------
L.R.K.S.A, Conneeticut Ap. .Nebūk greitas pykti, nes

Waterbury (per A. J. Aleksį) > rūstybė ilsisi paikojo antvje 
— $10.00

Vytautas Stašinskas, Jack-

statvti komiteto pirmininkas 
Liudas (lira ir Kauno burmis
tras Merkys.

SKBLBKITES “DRAUGE’

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke 
Auky Pakvitavimas Nr. 19.

/ilniaus Reikalams:

Kazys Girbulėnas, Monte-j 
ifo, Mass. — $10.00.

Alliance of American Li- j 
thuanian Jews, Philadelphia, 
Pa. (per A. Goldstein) $50.00.

Pranas Justas, Bronx, New 
York. — $10.00.

Vilniui Vaduoti Sųjungos 
Montreajio Skyrius, per A. 
Sakalų — $50.00.

Moterų Vienybė, Brooklyn, 
New York per sekr. M. ’Stru- 
mskienę — $25.00.

Matas Vinikas, New York, 
N. Y. — $10.00.

Tamošius Cirkelis, Brook
lyn, New York — $5.00.

Povilas Kubilius, Maspeth, 
New York — $1.00.

Karolis Vaičiūnas, Bronx, 
New York — $1.50.

Pranas Lukoševičius, Bronx, 
New York — $3.00.

Antanas Bartaševičius, New 
York, N. Y. — $5.00. )

Pabijonas Saranka, Pater- 
son, New Jersey — $5.00.

Augustas Misiūnas, Pater- 
son, New Jersey — $1.00.

Kazys Čeledinas, Brooklyn, 
New York — $5.00.

Kotryna Petnkienė, Brook
lyn, New York — $2.00.

Victoria Waluk, Brooklyn, 
New York — $1.00.

Dr. ir Mrs. John Waluk, 

Brooklyn, New York — $5.00.
N. N. (prašęs neskelbti pa

vardės), Brooklyn, New York 
— $1.00.

Elena Beris, Bronx, New 
York — $10.00.
Morta Stankevičienė, Bronx, 

New York — $2.00.
Mykclo Karaktino šeima,

VVoodbaven, New York — $15.
Elena Macalis, Woodhaven, 

New York — $5.00.
Vincentas M. Pūkas, Wood 

haven, New York — $2.00

son Heights, New York — $10. 
Adv. R. John Urevich, New

York, N. Y. — $5.00.

Juozas Ambraziejus, Broo

klyn, New York — $1.00.
Fe’ix F. Norkus, Brooklyn, j |

Ne\v York — $1.00.
Karney, New Jersey orga

nizacijos ir visuomenė (per G. 
Katilių) — $30.35.
(aukojo: Švento Vardo Drau

gija — $10.00; Kearny Moterų 
Ratelis, Lietuvos Vyčių 90 
Kuopa, Kearny Moterų Sų
jungos Kuopa — po $5.00; 
Kun. L. Vaičekauskas, A. 
Daunoras, V. J. Pietaris, G. 
Katilius, J. Šilkaitis — po $1.
J. Žilius — $0.35. Viso $30.35) 

Lietuvių Vaizbos Butas, 

Brcoklyn, New York per Ks. 
Strumskį — $10.00.

Jonas Varnės, New York,

.' N. Y. — $5.00.

LEO NORKUS, i
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą GUcagoj. Vim gana u mog»t« 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai uusprendė padirbti dar ge 
reonj alų, kuq užvardino NECTAR Šis Alus yra pagamintas iš iro 
(Rirtuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (vvholesale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi- 
.uoniet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 |
iimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  p

* KLAUSYKITE

AKIŲ GYDYTO |AS

OR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OfTOMETKlCAlA,Y AMJV 
LIETUVIS

Suvirš JO sielų praktikavimu 
Mano Gamniavtma*

r-aieįigvlcs aklų (tempimą, kas es 
d prletastlml vaivos skaudtjliuv 
svaigimo, aklų (tempimo, nervuotu 
mo. skaudamą akių karkti, aUtalat 
trumparevystv lr tollregystf. Prlreu 
Via totstnvai akiniu*. Visuose atsltl 
auuuose cvaamliia-vinias daromas sv 
elektra, parodančia mukiausias klal 
daa Speciali atyda atkreipiama 
mokyklos valkus Kreivos akys atl 
arnotuos.

Valauuos. cuo lo Iki k vai vak 
Nedčlioj nuo 10 iki 12 vai.

Uauąel) ataiukl.oų akys atitaiso
mos be akiniu. Kalnoe iiitftoe kaip 
pirm lan.

4712 SO. ASH1JUND AVĖ 
Telefonas TARds LT7S

LthiuviAi daktarai

Tek Cicero 1484.

UR. S. K. PALUTSIS
GXJJXT0jAS IR CRIRUkGAS 

Kamp. Idtos Gat. ir 49th CL
OFISO VALANDOS:

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

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

OR. A. JENKINS
(Lietuvis J

GYDYTOJAS XR uMIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo I — 4 ir nuo 7 — 9 vakar.

Taipgi pagui sutar 4.
OfLo telefonas PROaptad. 6737 
Mainų telefonas VIKguua 2421

fEL YARDS 5667

DR. FRANK C. KWINN
(M. V lAAJtLh<UaA»( 

GKDtTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:3u Vakare,

___ ir Pagal Sutarti.________

Tel Tards 3140
VALANDOS: Nuo II ik’ Ii 

2 iki 4 ir 7 iki »
- v»iadieniais - 2 iki 4 ir 7 iki 

šventadieniam. 11 ik' ?

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAI 

it akinius n r! t ai k o
3343 S. Halsted Street

N. N. (prašęs neskelbti pa
vardės), Nortb Grafton, Mass. 
— $10.00. '

jonas Budrys, Generalinis 
Konsulas, New York, N. Y. — 
$20.00.

Iiabelė Staknytė, New York, 

N. Y. — $5.00.

Ona Sekienė, Brooklyn, New 
York. — $2.00.

Birutė Ambraziejūtė, Broo
klyn, New York — $1.00.

Ona Tamošiūnaitė (A. Ta
rnus) — $5.00.

Juozas Ginkus, Brooklyn, 
New York — $5.00.

Martin Pond, Jackson Hei- 
glits, New York — $2.00.

Frank Aitutis ir šeima (Mi
kas, Ona ir Leonas), Bridge- 
water, Mass. —» $5.(0.

Ado1 fas Šaputi3, Brooklyn, 
New York — $f).00.

Adv. Jc-hn W. Anseli, New

York, N. Y. — $5.00.
Antanas Mikalauskas, Broo

klyn, New York — $5.00.
Lietuvių Neprigulmingas 

Klubas, Central Brooklyn, N. 
Y., per VI. Pivoriūnų — $7.00.

Amerikos Lietuvių Tauti

ninkų Klūbas, Brooklyn, N. 

Y., per Jonų Narvydų — $37. Į

Per Adv. John W. Anseli 
aukojo-: Jonas Šneideraitis, 
Joe Meškauskas, Mary Ann 
Anseli, Esther Tūba, Antani
na Saniolis, John Petrowski 
— po $1.00; Antanas Bakai
tis, Pijus Blazaitis — po $2. 
Viso — $10.00.

Kas kryžių sutikęs malo

niai apkabina, tas nesaklups 

nė po sunkia gyvenimo naš

ta.

D Z I M IDAS
Bismarck Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

l.’rsula (Sue) Granata, se- 
uo Illinois valstybės legisla 
ūros nario, buvo sulaikyta 
•licijos išklausinėjimui ry
lom su nužudymu E. O’Hare, 
i kuriuo ji artimai drauga- 
>, (Acme telephoto)

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidų, — gausite greitų ir 

sąžiningų patarnavimų.

4138 Archer Avė. Tel. LAFsyette 0401

Ntw City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties

WSBC — 1210 kilocycles.
«

Programe dalyvauja SL Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

OR. P. J. BEINAR
IBR1NAAAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ooUO Su. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3956 
OFISO. VALANDOS:

d iki 4 popiet 7 iki tf vakar. 
Trečiadieniau ir Sekmadieniai* 

pagal sutartp

OR. P. ATKOČIONAS
DANTI8TAS

1446 So. 49th Court. Cicer*
Va tridieniai*. Ketvirtadieniai*

Penktadieniaia
Valandų. 10-12 ryte. 2-A 7-tf p.
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai* u
Šeštadieniai*

Valandoa: 3—8 P. M.

TsL OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
OVDVTOJAP IB CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — I ir 6:30 — 8:30 vakar* •

ir pagal sutartį.

OŪ. G. WINliKUNAi
PHYSIOIAN AND SURGEOM 
2168 W. CERMAK &0AA 

Ofiso teh Canal 234a 
Ofiso Vai. 2—4 ir 1—

Res. 2305 S. Leavitt SL 
Rea teh Ganai 0402 • X

Ir. CHARLES segaT
gydytojas ir chirurgam 
4/29 bo. Ashland Av*. 

2-tros luboa 
CHICAGO, ILL.
Tel. MIDway 2880 

UkiSO VALANDOb;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki s 
vai. pu pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

.etalonas HEMloek 6286

OR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARųuette Rd. 

Giiau valandos:
10—12 vah ryte 

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

Susitarius.

5

JJfitp PASKOLOS
Greitai Ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinįgų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI >5,000. 
per Fedr ral Savings and lxjan Insuranee Oorp-. Waahington, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo » ▼. ryto Iki B v. v. 
Pirmadieni, Ketvirtadieni lr šeštadienį nuo * v. ryto Iki S v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joseph F. OrHiauskaa, See’y

1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
* REPUBLIC 6051 J

DR. MAURICE KAHN
gydytojas ir chirurgas 
4631 So. Ashland Avė. 

Teh YAKds 0994 
Rea. Teh PLAsa 3200

Nuo 10-14 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAR I ARŲ DRAUGIJOS NARIAI

dės. 6968 8o. Talnuui Ava. 
ms. Teh GROvehUl 0617 
HflM TsL HlMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vah 8-4 ir 7—8 vak.
Kstv. ir Nedėliomis sanitaras

2423 VV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
rHTSIGlAJI aad SUBGB01

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i 

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

Gfflos Teh YARds 4787 
kasią TsL

M OAMal 8UB

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir T—8 v. *
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 

TeUfOMS RBFaMie 7868

Offioe Phone Boa and Offioe
PROapect 1088 8888 B Leavltt St
Vai: *4 pp. a 7-8 rak. CANai 0788

OR. J. J. KOWAR
(KOVVARSKAS) 

GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

2403 W. 63rd SL, Chkago

Trošiadieniaia ir Sekmadieninio 
*1

Teh YABda 6881 
i JLBMvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3} nuo 6:30—8:36
756 VVest 35th Street

Ofiso ToL YIRslnia 0036 
fieaidencijos tol BEVerly 8244

Ofi. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

410/ ATCDcr Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

8880 So. Claremont Ava
Valandos 9-10 A. M. 

Nedėliomia pagal satartį.

Tai OANal 0267
Rea. Teh PROtpect 6660

DR. P. L ZALATORIS
•YDYTOJAS IB OHIBUBGAS 
ittti bo. Halsted Street 

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

0 iki tf vakara
rei. YABda 2248

OR. U. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Htreet

VaLt nao 8 ryto iki 8 vakara 
Seredoj pagal ratartį

OR. V. L SIEDLINSKI
4143 South Archer Avenue

4631 So. Ashland Avė. 
Tol YARd* 6M4

Pirmadieniais, Trečiadieniais b
Oeėtadieniaia

i
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FILATELISTU KAMPELIS
Redaguoju Ig. Sakalas

% - ■
Pašto Ženklai Vilniaus kad ga™. į sav., rinkinį 

v • • pinuos dienos voku (first dav
Krašto Grąžinimu. £(Vi.r)> tat trull(pai pa-y.
Paminėti mesiu jas alfabetiškai, sulig

Vilniaus krašto grįžimui pa valstybių, 
minėti numatyta' netrukus iš-Į Almina valstybėj - Te

leisti specialias* pašto ženk-i bitute. Pašto ženk
lus. Tačiau, 'kol tas bus pa- 10 <*ntW bus išleistas 
daryta, šiuo metu ta proga Brooker I. \\ asliington, švie- 
atitinkamai perspausdinami (tėjui-edukatoriui pagerbti. Jis 
20 metų Nepriklausomybės ju-i yra įsteigęs tų institutų, 
biliejiniai pašto ženklai. Ant) California valstybėj — San-
tų ženklu bus užspaudžiamas Rosa. Pašto ženklas 3 centų narni suokalby nužulyti Hitlerį Munich alinėj. Elser, sakoma, prisipažinęs prie užtaisymo* *■ I . - * . . l . . w 1 1* 1 • f • * •! - * .trasas: - Vilnius, 1939. X. bus išleistas Lutlier Burbank, bombos. Atvaizdai iš Berlyno radio atsiųsti į Amerikų. (Aeme radiotplioto) 

J?" ir Gedimino stulpų vaiz-, mokslininkui, pagerbti. L. !----- -- - • - ■ -
ala's. Šių ženklų užspausdina- Burbank yra gimęs Lancester, 
ma po 15 rentų — 400,000, po Į Mass. vai., bet visų gyvenimų , 
30 centų — 400,000, po 35 re-Į praleido California valstybėj 

ntus — 200,000, po G0 centų Į darydamas bandymus su au- 
— 200,000. J galais 16,000 akerių ūky, ku-

Tie perspausdintieji pašto'ris dabar yra žinomas kaip 
ženklai tiks visų rūsiu pašto Burbank Sodas (Burbank 
korespondencijai apmokėti. Gardenj. .To žmona dar gyva

----------------------------ir gyvena Santa Rosa, Calif.

District of Columbia | 
Washington. Pašto 

ženklas 2 centų bus išleistas 
John Philip

SERIJA PAŠTO ŽENKLŲ 
ŽYMIEMS AMERIKIE

ČIAMS PAGERBTI
Nesenai Filatelistų Kampe- kompozitoriui 

ly rašiau, kad Amerikos Jun- Sousa pagerbti. Jis yra gimęs'
gtinės Valstybės rengiasi vpa- ’r gyvenimų \\asbingto-, Otto Strasser, vadas vokie-
tingu būdu pagerbti eilę pa- ne praleidęs. Per daug metų Į čįų organizacijos “Black
sužymėjusių žmonių: moksli- buvo garsaus jūrininkų (Ma- 
ninkų, švietėjų, išradėjų, ra-lr*ne) ben o dirigentas. -Labai 
šytojų, poetų ir k., išleidžiant P°pulerus jo veikalai “Wa- 
serijų pašto ženklų su jų at- riiington Post Mareli” ir 
vaizdais. Pašto departamento(“8tars and Stripes Forever”, 
viršininkas, James A. Farley, I Pastaruoju veikalu šv. Kaži- šio prieš juos sukilimo. Kaip
praneša, kad jau paruoštas Inilero Akademijos orkestrą 
galutinas sųrašas ir su pra- Chicago aukštesnių mokyklų 
džia ateinančių metų pasiro- orkestrų kontestuose keliais 
dys ženklai pagerbimui ažm.o- atvejais yra laimėjusi pirmas

yra
kul-

gy-

premi jas- vietas. Nesykį tų 
veikalų akademikių orkestrą 
yra griežus ir žymiuose lietu
vių bankietuose.

nių, kurie labai daug 
prisidėję prie Amerikos 
tūros ir pažangos visose 
veninio srityse.

Kadangi filatelistams labai 
yra svarbu žinoti, kuriose vie
tose bus pirmoji ženklų par- pat bus 4\ asliington. Pašte 
davimo diena (first day aa- ženklas bus išleistas Dr. Wal

ter Reed, mokslininkui, pa
gerbti. Jis yra gimęs Glou- 
cester, Virginia vai., bet di-, 
desnę gyvenimo dalį praleidęs 

Kito pašto ženklo 5 centų f arti Jungt. Vai. sostinės. Jn
pirmoji pardavimo diena taip sūnus, M a j. Gen. Walter L 

Reed yra karo departamente. 
(Daugiau bus)

BRIDGEPORT MOTOR SALES
3040 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

VISOKIŲ
IŠDIRBYSCIŲ

BUICK PONTIAC 
CHRYSLER PLYMOUTH 
CHEVROLET DODGE 
STUDEBAKER FORD 

OLDSMOBILE DE SOTO
PACKARDS 

Didelis Pasirinkimas

y_____________

anthony balas

Visokių Išdirbyscių 
Dideli Pasirinkimai 

Visokių Modelių
VISI GARANTUOTI

Phone, Victory 6992

DRAUGAS

Mr. Best (vidury), tariamas britų slaptosios tarnybos valklarų Europoj viršininkas. Kairėj 
jo padėjėjas Cap. Stevens ir George Elser iš Munich. Visi sulaikyti nacių policijos ir kalti-

MSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika
Susirinkimai

Po sumos įvyks Šv. Bene
dikto dr-jos, o po pamaldų 
(popiet) Tretininkų dr-jos.

Antradienio vakare, 7:30 v. 
visų draugijų Vięnvbė laikys 
susirinkimų.

Gruodžio 1 d. vakare, po 
pamaldų, Apaštalystės Maldos 
dr-ja laikys susirinkimų.
Parengimai

Lapkr. 19 d. Šv. Vardo dr- 
ja surengė “1939 m. įvairu
mai”. Iš Chicago buvo atvy-

Front”, yra įtariamas suo
kalbyje padėti bombų Hitle
riui Buergerbrau alinėj, Mu- 
niche, kur susirinkę nacių va
dai minėjo metines nepavyku- kęs “Šurum Burum Seselių’’ 

choras. J salę buvo susirinkę 
virš 300 žmonių. Jos savo dai-

• . „ . • > . nomis taip sužavėjo, kad pub-nui jau apleidus alinę. (Aeme .. r
lika nenorėjo nuo scenos .pa
leisti. Pasibaigus programai 
ir pasisthprinus'Tgardžia va
kariene, kurių surengė T. Bal- 
čaitienė, Andriulienė ir Dolin.

žinoma, bomba sprogo Hitle-

teleplioto)

Kasiulienė, “šurum Burum 
Seselės” vėl sykiu su žmonė
mis dainavo ir visus linksmi
no.

Visi, kurie atsilankė, džiau
gėsi ir pareiškė noro, kad to
kie parengimai ateityje daž
niau įvyktų.

* * *

Ryt 12 vai. visų draugijų 
Vienybė ruošia Padėkos Die
nos pietus. Sykiu bus ir pa
rapijos bazaro užbaigimas, j 
Bus trys dovanos. Bilietai tik-' 
tai po 10 centų. Visas pelnas 
eis baigimui mokėti skolos už 
bažnyčios grindis.

, I
Pietūs bus paskutiniai šiais i 

metais. Tad visi turėtų daly
vauti. Jei nekatal i kai Padėkos 
Dienų apvai'kščioja, tai tuoj 

labiau turėtų katalikai tai da
ryti. Rengėjai kviečia visus 
atsilankyti.

KAS GIRDĖT VIAUKEGANE
Šv. Juozapo draugija, pir- 'komisijų, kurios darbavosi bu 

mininkaujant A. Jankauskui J zarę, noriu paminėti ir sekan- 

laikė mėnesinį susirinkimų la-J čius: generalinėj bazaro ko- 

pkričio 19 d., Lietuvių Audi- misijoj buvo: gerb. V .Buksas 
torijoj. Sus-nie buvo patiek-' ir kiti parapijos komiteto na

tas komisijos raportas iš bu
vusio bunco ir card party. 
Pelno priduota $71.90. Be val
dybos, daririkta komisija iš 
Kaz. Bagdono ir K. Ambro- 
zūno surengimui Kalėdų eg
laitės vaikučiams. Taip pat 
nutarta, jog valdyba su kitų 
draugijų komisijomis pasirū
pintų ‘surengti prakalbas nau
dai Vilniaus nukentėjusių. 
Laikas bus praneštas vėliau.

riai. Mokyklos mergaičių dr- 
gvstės: E. Navickaitė, E. Sta
nevičiūtė, G. Račiūtė, S. Bac- 
kiūtė, J. Jarusis, G. Surviliū- 
tė ir J. Šidlauskaitė. Nek. 
Pras. Panelės Šv.: E. Kačins- 
kaitė, F. ir V. Pipčiūtės, S. 
Lulis, E. Jonaičiūtė, G. Bur
bai tė, L. Dragūnaitė, B. Mic- 
kiū.tė, I). Urbonintė, P. Navar- 
dauskaitė ir B. Bušiūtė. Šv. 
Onos draugijos f P. Pavilonie- 
nė, B. Niemi, J. Petrošienė,

Atsiprašau. Dėl nežinomos V. Petruš'kienf, A. Paluckie 
priežasties mūs kauliukų čem- nė, V. Povilaitienė, F. Pet- 
,pi,jono pavardė klaidingai die ruškienė, G. Petruškienė, E. 
nraštyje buvo atspausdinta. Į Pjpcienė, C. Paluckienė, S.

Turėjo būti Stanislovas Darn- 
binskis, o ne Dambrauskas.
Prieš kelis metus gyveno ir 
šia pavarde žmogelis, bet, pra
radęs tikėjimų, ir dėl to nete
kęs kantrybės pats sau atėmė 
gyvybę.

Jonas Urbaitri, choristas, 
draugijų tarpe veikėjas nese
niai apsivedė su Stase Kamin
skaite iš Kenosha, Wis. Da
bar susukęs savo lizdelį apsi
gyveno adr. 841 S. Prescott 
St.

Hv. Baltramiejaus parapijos 
■ bazaras baigėsi ‘su Padėkos 
diena. Žmonių per visas die
nas lankėsi skaitlingai. Be pi
rrniau minėtų draugijų ir jų j cension kapinėse lapkr. 22 d.

Petruškienė ir 1). Norkienė. 
Nemažai darbavosi vikaras 
kun. A. Kiškūnas, Šv, Baltra
miejaus choras ir kitos drau
gi jcs.

• * •

tapk r. 26 d. 3 vai. popiet. 
Šv. Baltramiejaus bažnyčioj 
bus šliūbas Jeronimo ftimuly- 
no su Juozapa Bartušiene iš 
Kokomis, III. Liudininkai“ 
bus A. J. Sutkus ir Ona Pli
kant ienė. .Pokylis įvyks Lietu 
vių Auditorijoj.

• * •

Sunkioj ligoj pasirgus ke
letu mėnesių, ląpkr. 20 d. mi
rė Elena Lutvinienė, žmona 
Jono Lutvino. Palaidota As-

5
Kemkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge 
Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje

Tel. CANaI 9585

VVEST SIDE VIEŠBUTIS
U'alter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

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

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD 

distributorsMes esame 
dėl sekančių distilerių: 
Calvert, Scbenly, Good- 
erhan, & Worts, Seag- 
ram’s, Frarikfort, Hiratn 
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 tikrų Lietuviškų 
Krupnikų.

Mūsų Valandos: nuo 
iki 5 kasdien.

9

Užsakymai išvežiojami 
sekančių dienų.

6246-48 S. California Av. 
Chicago, Illinois 

Tel. REPublic 1538-9

ANGLIMS IR ALIEJŲ 
ŠILDOMI PEČIAI

Aliejų Kūrenami Pečiai dei 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tikta j

$17.05
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ PEČIŲ
*

Roosevelt Furniture Co
2310 VVest Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois Tel. SEEley 8760



« DRAUGAS šeštadienis. lapkr. 2a d., 193?)

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Širdingai Kviečiame

Šiame fuikniudienyje įvyks
ta Šv. Antano parapijos me
tinis pokylis ir turininga, gra
ži programa.

Širdingai kviečiame visus 
parapijomis, draugijas, klū- j 
bus, bulvariš'kius, profesijona
lus, kaimynus ir prieteliu’s at-1 

silankvti į nuųuj parapijos 
metinę puotų.

Savo atsilankymu padėsite' 

mums apvainikuoti parapijos 
metinę darbuotę. Sykiu, turė
sime progos sueiti j geresnę 
pažintį ir artimesnį draugiš
ku imi.

Be vietinių talentų, progra
moje dalyvaus dain. K. Sabo
nis, p. Janušauskienė ir kiti.

Bankietas prasidės lygiai 7 
valanda, Šv. Antano parapi
jos salėje. Širdingai visus 
kviečia:

Klebonas J. Vaičūnas 

ir parap. Komitetas

Į Taikę Gailestingumo 
Darbui

Pas mirs ‘randasi įvairių 
draugijų ir ’klfibų, jų tarpe ir 
Labdarių Sųjungos 3 kuopa, 
kuri remia visus gražius dar
bus.

Pažvelgus į Labdarių 3 kp. 
darbuotę, neklysiu pasakius, 
kad Marijona Česienė yra vie
na veikliausių narių. Nėra to 
darbo, kad jinai nebūtų komi-

_______________
sijos narė. Anastazas Valan
čius, Sr., yra ilgametis kuo
pos nutarimų raštininkai Juo 
zas Motekaitis irgi daug dar
buojasi labdariuose. Kučienė, 
ilgametė kuopos labdarių vei
kėja. Pirm. Jovarauskas rū
pinasi, kad viskas kuopoj ei
tų tvarkoj.

Labdarių 3 kuopa išparda
vė tris knygutes laimėjimo 
nupirkimui kėdės (\vbeel 
elu ą •) M. šrupšienės dukre
lei. Knygutes išpardavė Jova
rauskas, Zakarienė ir Česienė.

Kuopa taipgi turi 'fiaėmu's 

iš Labdarių centro jubiliejaus 
knygų, kurias pardavinėja 
Valančius,. Česienė, Jovuraus- 

’kas, Zakarienė ir Vaičūnienė 
((lai ir kiti turi, bet pinigai i 
nėra perduoti per kuopų).

Labdarių seimui (kuris įvy
ko lapkričio 5 d.), per atsto
vų A. Valančių, Sr., kuopa į- 
teikė aukų $50.00, taipgi pri
sidėjo su $2.00 auka prie Lie
tuvių Paviljono Pasaulinėj 
Parodoj, New Yorke.

Praeitų susirinkimų kuopa 
nutarė užmokėti dr. Atkočiū-j 
imi $37.00 už pataisymą dan-j 

tų vargšo J. Lapinsko.

Matote, kaip labdarių 3 kp. 
gražiai darbuojasi. Tad kvie
čiame visus ciceriečiirs įsira
šyti kuopon. Mokestis $1.20 į 
metus. Būnant Labdarių Są
jungos nariu, ištikus tau.ne
laimei gali tikėtis paramos.

Gruodžio 3 d. kuopa rengia

Išrinktoji komisija 'surado 
būdų, kai;; sukelti aukščiau 
minėtų sumų pinigų. Pakvies- 
ilniiia visas nares į darbų, iš
dalino knygeles (chance 
books), kurios tikrai lenkty- 
niuodamos vienų kitų, bėgyje 
keturių mėnesių sukėlė aukš
čiau minėtų sumų, suvirs $1,- 
000.00 ir jau šį vakarų darbų 
baigs linksmomis vakaruško
mis, kur visus žavės pagarsė
jusi “Rhythni Cropers” muzi
ka. Taipgi bus laimėjimui 
$25.00 pinigais ir įvairiausių 
“door prizes”.

Kurie esate užsirašę į kny
geles ir norintieji dar išban
dyti savo laimę, širdingai 
kviečiame atsilankyti. Ižai 
25c. W. J.

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H 1 P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocyeles)

Kaimiečių Kapelija * Aulų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikus * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiuknitė * 
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

Now IT'S EASY to makt

oeaūh/ohvp

(IMS

with tha

SEW "AUTOMATIC”

NUM MAtl PAT NO. 1.UA.JJ1

Cm*

Only

SIMPLY...Curl As You Comb
Away with your curlers . . . awoy

with your curling gadgetsl Here's

the lašt word in easy curling meth«

ods. It’s the new “Automatic” Rolo-

curl, with a regular comb at one end

and a magic disappearing comb at 
•

the other. You simply curl as you 

comb . . . with one end you comb, 

with the other you curl easily, quick« 

ly and with beaury shop perfection. 

For all Typot ot Curlt, tingiu f, eta.

rot JAU AT YOUI LOOU t. W. W00LW0RTM <0. STOM

Adomo ir Julijonos Stugių sidabrinių vestuvių svarbieji dalyviai. Pirmoje eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: M. šedienė, 
A. Mališauskienė, jubiliatas A. Stugis, jubiliatė J. Stugienė, S. Petrauskienė, ir A. Kupetienė. Antroj eilėj iš kairės į deši
nę: J. Karpis, A. Mališauskas, jubiliatų duktė Sofija, jubiliatų sūnus Adomas, Jr., O. Kas>putienė, A. Kasputis, V. Petraus
kas ir K. Kupetis. Visa ši svotija yra žymūs Town of Lake ir Brighton Park biznieriai ir veikėjai. Jubiliatai Stugiai taip 
pat vra Tovn of Lake biznieriai ir veikėjai. Apie sidabrines vestuves bažnyčioje ir salėj “Drauge” buvo anksčiau rašyta.

— Japonijoj auga medis, 
kuris labai sunkiai dega, A- 
merikos miškininkai mėgina 
užveisti tų medį ir Ameriko
je. Tuo būdu tikimasi bent da
linai apsaugoti miškus nuo

vakarų. Bus atvaidinta dviejų 
veiksmų veikalas “Moterų 
Triūsas”. Darbininkai išrink
ti šie: Misius, Tribičius, Jo
varauskas, Rakauskienė, Ur
bonienė, Česienė, Rašinskienė 
ir kiti. Įžanga 25c. Veikalų 
loš Maskolaičių grutpė. Visas 
pelnas eis sušelpi nuli vargšų 
mūsų kolonijoj.

Komisijos nariai: Česienė ir 
Jovarauskas deda pastangų, 
kad vakaras pasisektų.

Vardu labdarių 3 kuopos, 
nuoširdžiai kviečiu visus Ci
cero, Bulvarų ir kitų koloni
jų lietuvius atsilankyti į Šv. 
Antano parapijos svelainę 

gruodžio 3 d., 7:30 vai. vak.
Labdarys

KAS GIRDĖT CHICAGOJE
$1000.00 Auka

Šį vakarų American Legion 

Dariaus - Girėno Moterų Au- 

xiliary Unit 271 rengia vaka

rų su laimėjimais savo svetai-

• išvien dirbtų, kaip Dariaus-

nėje, t. y. Dariaus - Girėno 
Memorial Hali, 4416-18-20 S.

! AVestern Avė. Pradžia 7 vai. 
vak.

Tikra retenybė lietuviu tar-

Prof. K. Pakšto 
Prakalbę Maršruto 
Projektas 1940 tn. 
Vasario mėn.

Pagal ligšiol gautus pakvie
timus nrof. K. Pakšto prakal
bos vasario mėn. numatomos 
sekamuose miestuose: i

Vasario 5 d., pirtnodienį, 
Chicago universitete.

Vasario 6 <1., antradienį,! 

IVaukegano lietuvių parapijoj. (

Vasario 7 <1., trečiadienį, | 
\Vaukegano Rotarv klūbui.

Vasario 8 d., ketvirtadienį, 
Grand Rapids lietuviams.

Vasario 9 d., (penktadienį, 
Detroito lietuviams.

Vasario 11 d., sekmadienį, i 
Rochesterio lietuviams.

Vasario 15 d., ketvirtadie
nį, Netvarko lietuviams.

Vasario 16 d., penktadienį,
Brocldyno lietuviams.

Vasario 18 d., sekmadienį, 
Philadelphijos lietuviams.

Vasario 21 d., trečiadienį, 
Baltimorės lietuviams.

Vasario 25 d., sekmadienį, 
VVorcestery, Aušros Vartų pa
rapijoj.

Kitos prakalbos bus paskel
btos vėliau, kai jau bus gau
ti nauji kvietimai.

Prof. K. Pakšto pastovus j 
adresas pasilieka tas pats: 38
Tower 3tr., Worcester, Mass.

Šiuo adresu prašoma į jį krei
ptis.

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

Pradėjus narna statyti, tuoj! Visa P"8™1’0 di<*Ybe neSa* 
nioterų kuopa pasižadėjo pa-j Ii susilyginti su gero draugo 

aukoti tam tikslui $1,000.00 Kantrybė kenčia, bet tiktai

Giretio Postas ir Moterų Au
si liary Unit 271.

pe, kad kas taip sutartinai i net neliečiant savo iždo. kad ji pergalėtų.

SlBf

•s

įįįįjį

KROEHLER
jluilt

■■■'•■i:::::

Gražūs ir drūti Parlor Setai, padaryti geriausia Amerikos išdirbystės, 
Parduodami Budriko Krautuvėje. Kainos Žemos.

Joseph. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409 So. Halsted St Tel. Yards 3088

Žymus radio programas iš Radio Stoties WCFL, — 970 kil., leidžiamas Budriko Krautu
vės nedėlios vakarais nuo 5:30 iki 6:30 valandos Chicagos laiku.



Šeštadienis, lapkr. 25 d., 1939

Nekalto Prasidėjimą Paneles Sn. Parap. 
Sidabrinis Jubiliejus

Parapijos augimas n t ,77..

... Sidabro Jubiliejaus
1 nskvius klebonų ii jsfci- .. • igus parapijų, pradėjo atsi- ! IskllmįM Tvarka 

kraustyti naujos šeimos iš ki- Bažnyčioj 
tų kolonijų ir ktįs kart jų

DRSTJGSS

skaičius augo. 1915 m. atidai 
ryta ir mokykla su 110 moki
nių (50 bernaičių ir 60 mer
gaičių). Pirmosios mokytojos 
buvo pasaulietės: M. Virbilai- 
tė, Rimkaitė ir Kelley. Jos 
mokytojavo iki 1919 m. ru
dens. 1919 m. mokinimo ir au
klėjimo darbas buvo pavestas 
seselėms Nazarietėms. 1922 m.

ijo pakviestos seselės Kazi- 
nierietė's, kurios iki šiol dar
buojasi.

Įvairiais laikais tame tarpe

BRIGHTON PARK. — Ne

kalto Prasidėjimo Panelės Sv. 

parapijos sidabrinio jubilie- 

i jaus išklmių bažnytinė tvar

ka, lapkričio 26 d., bus tokia:

Paprastos Mišios šv...- 7, 8, 

9:15 ir 10.30 ryto. Jubilieji

nės Mišios šv. 11.-30 vai. Tuo 

metu bus laikomos sykiu tre

jos Mišios šv. Prie didžiojo 

altoriaus Mišias laikys klebo

nas kun. A. Briška, diakonu 

bus kun. J. šaulinskas, sub

diakonu kun. Jonelis, apeigų

ir vaikų įkaičius tai padidė- vedėjum kun. P. Juškevičius, 
davo, tai vėl sumažėdavo.' Prie šv. Antano altoriaus Mi- 
1929 m. vaikų mokykloje bu- šas, M.D., paaukštintas kapi- 
vo 712. Nuo to laiko skaičius Į tono laipsniu, darbuojasi Ju- 
žymiai pradėjo mažėti, kaip ngtinių Valstybių armijoje, 
ir visose mokyklose. Bet, ben- Dr. Manikas. Dr. Svenciskas 
drai imant, dar ir šiaudu Ne- ne tik savo praktikų puikiai 
kalto Prasidėjimo Pan. Šv. atlieka, sėkmingai gydo ligo
parapijos, lietuvių mokykla 
mokinių skaičiumi gana aukš
tai stovi. Viso mokinasi 403 
vaikų.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos mokykla per 
visų laikų tiesė pamatus jau
nuolių širdyse doros, teisin
gumo, mokslo, tėvynės ir Die
vo meilės. Ir nestebėtina, kad 
šiandie žynius jų skaičius, bai 
ge aukštesnius mokslus, uži
ma vietas įvairiose profesijo
se. Ši parapija yra davusi ne
mažai dvasinio ir pasaulinio 
luomo profesijonalų. Sunku 
būtų visus išvardinti, užteks 
šiuo kartu tik keletu paminė
ti, kaip kun. F. Juškevičius, 
kun. J. Klimas, kun. J. Klum- 
bis ir kun. Saikauskas. Gra
žus skaičius Nekalto Prasidė
jimo mergaičių pasišventė bū
ti vienuolėmis ir jos randasi! 
ne tik lietuvių katalikų pa
rapijų mokyklose, bet ir Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Vienati
nis Amerikos spaudoje rapor
teris ir žurnalistas St. Pieža 
taipgi mokinys Nekalto Prasi
dėjimo P. Šv. mokyklos. O jo 
sesutė vienuolė Pranciškietė, 
neseniai grįžus iš Lietuva.’, 
kur Vytauto Didžiojo univer
sitete studijavo aukštus mok
slus, irgi mokinė šios pampi

ns mokyklos. Dr. A. Jovai- 
las šv. laikys kun. A. Mešlis,

solo ir sykiu su parapijos cho
linu?, bet dar ir per šv. Mišias, 
ru bažnyčioje gieda. Ir visa 
eilė kilų. .(Bus daugiau)

S. J., o prie šv. Roko alto

riaus kun. P. Aukštikalnis, S. 

J. Pamokslų pasakys kun. J. 

šaulinskas, klebonas šv. My

kolo parapijos.

Šiose iškilmingose Mišiose 

šv. dalyvaus J. E. vyskupas 

W. J. O'Brien, kuris pasakys 

angliškai pamokslų ir suteiks 

palaiminimų Šv. Sakramentu.

Per Mišias šv. giedos para

pijos choras, vedamas art. J. 

Kudirkos.

Auksinis Vedybinio 
Gyvenimo Jubiliejus

Jo Ekscelencija vyskupas W. J. O’Brien, garbusis gany
tojas dalyvaus Nekalto Prasidėjimo Panelės Švč. parapijos 
sidabrinio jubiliejaus minėjimo iškilmingose Mišiose ry
toj, 11:30 valandų ryto, sakys pamokslų ir suteiks palaimi
nimų Švč. Sakramentu.

Ryt Žaisime Kauliukais
BRIGHTON PARK. — Ryt, 

lapkr. 26 d., Vengeliausko sa
lėj, 4500 S. Talman Avė., Tė
vų Marijonų Rėiniėjų 35 sky
rius rengia kalakutinį kauliu
kais žaidimų, kuris prasidės 
2 vai. popiet. Bus daug dova
nų, taip pat bus daug ir durų 
dovanų (door prize). Visi 
kviečiami atsilankyti.

Beje, turintieji laimėjimo 
'knygutes, prašomi grųžinti 
čia pat, salėj komisijai.

Reng. Komisija

Žinių - Žineles
BRIGHTON PARK. — Ona 

K ird ui ienė, 4837 S. Spring- 
field avė. sunkiai serga na
mie. JI yra gydytojų priežiū
roje. Jos sveikata labai susi
rūpinus jos vyras Simonas. 
Jis nusipirko “Draugų” ir ka
lendorių ateinantiems metams.

— Brighton Parko biznie-
BRIGHTON PARK. — An . rius Dominikas Siniakas, ge- 

tanas ir Malvina Svenciskai > rai pažįstamas lietuviams, se-

Dr.” raporterio žinio 
mis, teisingais pranešimais a- 
pie įvykius lapkr. 13 d. tauti
nėse kapinėse, kur kalbėtojas 
pajuokė ir įžeidė katalikui. 
Tos žinios tilpo 21 lapkričio 
“Drauge”.

— Vinco ir Prano dirbtu
vėje kilo nauji klausimai, mat 
čia pat — Brighton Parke — 
eina vyrų Misijos.

— Vincas paklausė, kodėl 
kai degė Gruzdžių miestelis, 
įmetus į ugnį šv. Agotos duo
nos, rnieko negelbėjo, o sude
gė pusė miestelio ir net baž
nyčia,

— “Draugo” Raporteris at
sakė: — Ugnis — gaisras yra 
nelaimė. Ji būna ar per žmo
gaus neapdairumų, ar iš kerš
to nelabo žmogaus, ar net Die
vo daleidimu. Juk žinote, kad 
net penki m iestai Sodoma, G o 
mora ir kiti buvo Dievo kiau
rai sudeginti. Kad šv. Agota 
nepagelbėjo nekaltiems apsi
ginti nuo ugnies, matyt, buvo 
kaltų ir -reikalingų bausmės

giasi

— Tas taip, atsikirto Vin- 
las: — bet kodėl žmonės žeg
nojasi, pamatę žaibus ir aud
rų!—

— Rengiasi prie laimingos 
mirties.

— Aha, pasukyk, tad, uri 
'kunigas nėra toks pat žmo
gus, kaip ir mes!

— Aišku ir kunigas yra 
žmogus, bet, jei jisai tikras 
katalikų Bažnyčios kunigas, 
jis turi iš Kristaus dvasinės 
valdžios: mokyti žmones am
žinos tiesos, vadovauti žmo
nėms kelionėje į dangų, tei
kiant Kristaus paliktus šv. 
Sakramentus, aukoti Nekruvi 
nų Kristaus Kūno ir Kraujo 
au'kų Mišiose. Tad, tikras ku 
nigas yra daugiau negu pa 
prastas žmogus. Jis gali būt 
lyginamas prie Valstybės mi
nistrų, ambasadorių. Ir jie to
kie pat žmonės, kaip visi dar- 
bininkai, bet turi plačius ci- 
vilės valdžios įgaliojimus. Ka
talikų kunigai turi Kristaus 
Bažnyčios įgaliojimus. Jie tad, 
turėdami tuos įgaliojimus, ga
li 'pašvęsti daiktus, laiminti 
asmenis, melstis už visus, at 
našauti Mišias ir pan.

Kun. Ant. Briška, klebonas 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos, kuri šiemet mi
ni sidabrinį jubiliejų. Kun. A. 
Briška yra tos parapijos or
ganizatorius ir visų laikų bu
vęs jos klebonu.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
H angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis

Lapkričio 25 Diena

Jie klausė My lėtinį kų ji’s 
ištesėjimu reiškė. “Tai ir 
atsakė, “Mylėtinyje kurs vi
sad myli, gerbia ir tarnauja 
savo Mylimųjam, tvirtumu, 
kantrumu ir viltimi”.

URBA
Gėlės Mylintiems, I 
Vestuvėms, Baukie ■ 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCBER AVENUE 

Phone LAEayette 5800

Linksmos Vestuves
Šiandie vakare bus vestu

vės Antano Pavilonio su Vin
ce Raila. Šliūbas bus Šv. Ag- 
nieškos bažnyčioj, 31 and So. 
Rockvvell St. 4:30 popiet.

Puota bus Neffo salėj, 2435 
So. Leavitt St.

Linkini*Paviloniams laimin
go vedybinio gyvenimo.

Raporteris

MIRĖ DETROITE
Petras Dereškevičius (persi

skyrė ‘su šiuo pasauliu lap
kričio 23 d., 1939 m., 11:00 
vai., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Liverpool, Anglijoje, 
o Detroite išgyveno 16 metų.

Kūnas pašarvotas namuose 
5553 Prescott Street.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, lapkr. 27 d., 1939. Po pa
maldų Šv. Jurgio par. bažny
čioje velionis bus nulydėtas į 
Mt. Olivet kapines.

Nuliūdę: Motina ir Brolis.

Laidotuvių direktorius — 
Stopana uckas.

(Skelbimas)

.t.
1

JUOZAPAS J. LUDAS

Mirė lapkr. 24 d., 1939 m, 
3:00 tval. po pietų, sulaukęs _ 
58 metu amžiaus. I

Gimęs IJetiivoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

du brolius: Antaną, ir Ignacą, 
sūnų Juozapą ir jo žmoną He
leną ir sūnų teodorą.

A. a. Juozapas J. Lndas gy
veno po adresu 3620 S. Hoyne 
Avė.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
3604 So. Hoyne Avė. tel. LAF. 
0196. i|
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NEURITIS^:
RheumatismM3
To relieve torturlng pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work quiekly. 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.

Kol maži buvom, tėvai mus 
sergėjo. Kai užaugome, Die
vas įsakė sąžinei mus sergė
ti. Klausykime to vadovo.

Laidotuvės jvyks pirmadie
nį, lapkr. 27, 1939 m. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydė
tas j št. Maurice parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedu)in. 
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Broliai, Sūnai, Mar
ti Ir visi giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F AVollschlager, tel. Lafayette 
0196.

•▲BT. IND. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI 

KELNER — PRUZIN 
ftnnaiulM Patarnavlmia — Motam patarnauja 

Phone 9000 890 W. lBtk Ava

'mini auksinį vedybinio gyve
nimo jubiliejų. Ta proga, sek
madienį, lapkr. 26 d., 10:30 
vai. Mišios bus laikomos jubi
liatų intencija.

Jubiliatai yra pasižymėję 
labai gražiu katalikišku gy
venimu. Užaugino dvi dukte
ris ir du sūnus, kurių vienas 
yra dantistas.

Ilgiausių metų jubiliatams!
Rap.

rga ir išvestas į Elgin ligo
ninę.

— Pianas Raukas ir jo 
žmona Gertrūda Glebauskaitė- 
Raukienė 4740 S. Maplewood 
Avė. susilaukė duktės. Apie 
duktės krikštynas bus vėliau.

— Iš Chicago Heights at
vykęs Jeronimas Baikauskas 
gavo darbų Cenco Press. Džiau 
giasi darbu.

— Briglitonparkiečiai džiau

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdratuti iki >6000.00 pei : 
Federal Savings and Loan Insnranoe Corp., po United Statee =

A. A.
MYKOLAS ALKIMQWICZ
Mirė lapkr. 23. 1939, 5:30

v. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoj, Kauno gu

lbėm. Rimšės par. Gervelių k
Amerikoj išgyveno 30 matų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Mikaliną, po tėvais Ju- 
revlčaltę, 2 sūnus: Antaną Ir 
Mykolą, 4 dukteris: Eloną, Ma
rijoną, Jennie ir Stanislavą 
žentą Joseph Jiminez, 8 pus- 

: brolius: Kasparą Petrauską, A- 
(loiiią, Pranciškų l.r Mykolą Al- 
kiinoivicz, Mykolą, Juozapą 
James ir Pranciškų Wisako- 
wicz ir ju šeimas Ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seserj Rozaliją
ir jos šeimą.

Priklausė prie Susivienijimo 
Brolių ir Seserų Draugijos.

Kūnas pašarvotas 4804 So 
Laflin St. laidotuvės įvyks pir- 
madienį, lapkr. 27 d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielą Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap

Nuoširdžiai kviečiame vistu 
gimines, draugus-ges Ir pnžįs- 
taimis-ns dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai,
Dukterys. Žentas, Sesuo Pus
broliai Ir Giminės

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

Žinių - Žinelės
— Ant. ir Malvina Svencis

kai, 3014 West 40th St., šven
čia savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Abudu ki
lę iš Vilniaus krašto: jisai iš 
Joneliškių, Darsūniškiu par., 
o ji iš Jėzno.

Jiedu džiaugiasi, kad Vil
nius teko Lietuvai.

Pažįstami ir giminės teiks 
jiems geriausius linkėjimus šį 
se’liinad., Hollywood 'salėj, 24- 
19 W. 43rd St.

— B. Ordinas, 3737 W. 38th 
PI., stojo “Dr.” raporteriui j, 
talkų, surast naujų skaityto
jų savo apielinkėje.

— Karolis P. Berens, 2841 
VV. 40th St., agentas Interna
tional Liqnor Co., sako, kai 
pasiskaito “Draugų” tų die
nų jaim geriau biznis eina.

SKELBK1TĖS “DRAUGE”

Padarė Operaciją 
Jonui Gedmintui

BULVARAI. — Žmogus gy
vendamas šiame pasaulyjp, sn-, 
tinka įvairiausių nuotykių — 
gerų ir blogi). Štai, vienas to
kių nuotykių — Pranciškus ir 
Teklė Gedmintai, neseniai pa
laidojo savo dukters dukrelę, 
o šiomis dienomis, lapkričio 
23 d., sūnui Jonui padarė su
nkių vidurių operacijų. Pasi
rodo, ikad viena nelaimė, tai 
dar nėra nelaimė, bet kada jų 
pasitaiko daugiau, tai tikrai 
nelaimė.

Giliai apgailestaudami taip 
skaudžiai paliestų p-nų Ged- 
•mintų šeimų, jų nelaimingų 
padėtį reiškiame giliausios uŽ- 
nojantos, o sūnui Jonui, kuris 
randasi šv. Kryžiaus ligoni
nėje ir jaučiasi gerai, kuo 
greičiausiai pasveikti.

Bulvariškia

Ui

Padėtus Pinigus

Ofiao vaL t 0:00 vaL ryto iki 1:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Beitadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKBIą Prea.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 1 
■
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AMD lll A M P C patarnavimas AlYlDULANbL diena ir naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA IB DEDMAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAIBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTg 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klaneykite mūmj radio programo Antradienio tr 
ieitadlenlo rytais 10.0d valanda, IS WUlF etotiee (1400.) 

Sn Pnvtla Naltlmtem.

Anthony B. Petkos

lachawicz ii Simai 
JJjĮęm
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips
I. J. Zoln
Albert V. Petkus 
P. J. Ridikas

6834 So. Westem Avė. 
GBOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270
4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. W ėst era Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419



Šeštadienis, lapkr. 25 d., 1939

NUSIKALTIMO STUDIJŲ 

REZULTATAI

šiomis dienomis psicholo
gas Simon Tulehiu paskelbė 
savo 11 metą studijas apie 
nusikaltinus, dis yra padaręs 
pasikalbėjimus daugiau ne
gu su 190.909 kalinių Illinois 
kalėjimuose ir pataisos na-

Pagerbs Milę ir 
Smardacką

SULAIKYTAS BANDITAS

J taverną 9194 Green Bay 
įsiveržė banditas, bet savi
ninkui išsitraukus revolverį,
.jis mėgino pabėgti. Vėliau jmuose. 
banditas suimtas South ( bi- Į* pagal jo teoriją nusikaltė- 

ligoninėj, kui at\\k<», jj() n(,j)a,iaro inteligencija ar 

jos trukumas. dis tvirtina,

cago
gydytis peršautą koją. l'asi- 
rodė esąs Stanley Styburski, 
26, 8513 Muskegon.

JAUČIAMAS BIZNIO 

GERĖJIMAS

Laiku gerėjimo ženklu yra 
mažėjimas nariu Chicagos 
Men Over Forty Club. Per 
lapkričio mėnesį nariu skai
čius pasiekė žemiausio nume
rio nuo įsikūriso peniai sau
sio mėnesį.'

Biznio gerėjimas pasireiš
kė jai vasaros.

kad kriminalistai aukšto pro
tingumo yra linkę specijali- 
zuotis apgavimuose. Menkes
nio protignumo kaliniai daž- 

1 nai linkę apiplėšimams ir 

žiaurumams, žodžiu, nusikal
tėlių tarpe yra įvairaus pro- d. Zflrio ir Al. Kumskio pra 

nešimai natūralizacijos ir ki
tais reikalais. r.

Majoras Ed. J. Kelly pakė
lė dr. Vin. Milą į vadinamų 
City Plan Conumission, o Clii- 
cagos pašto viršininkas E. 

jKruetgen (pakvietė (kitą mūsų 
tautietį Bronių Smardacką sa
vo privatiniu sekretorium. 
Taigi, lietuvių demokratų ly
gos susirinkime, kuris bu.- 
lapkričio 28 d.. 7:30 vai. vak., 
6912 S. VVestern ave., šiedu 
vyrai tinkamu būdu bus pa
gerbti.

Šiame susirinkime bus svar
stoma ir daugiau klausimų: 
lygos 5 metų minėjimas, 1941 
nn. valdybos rinkimai, teisėj#

RADIO
BUDRIKO ORO TEATRAS

Sekmadienio vakare, nuo į

Pranešimai
Marąuette Park Lietuvių 

Piliečių klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį,

T()WN OP laku. - l.ni- Kaldrų Dirbėja 
darių Sąjungos 1 kuopos su-

tingumo asines u.

MOTERŲ TAIKOS LYGA 

PLANUOJA PLATESNĮ 

’ ORGANIZAVIMĄ i Rytoj Prašome Atvykti 
yga Akademijos auditorijon

5:39 iki 6:39 vai., Chicagos Į bipkr. 26 d., 2 vai. popiet, 
laiku, bus puiki Budriko ra-i Ba,aP|j°s ^alėj. Visi nariai 

dio programa iš stoties WCF
L, 979 k. Programoj dalyvaus 
didžiulė simfonijos orkestru iš sus ** kitus reikalus, ipav. a 
15 instrumentų ir žy'.nfls dai- 1(* Xu^vę, kurią norima 
nininkai. Visi programos nu- Padarvti “one way Street . 
meriai yra atydžiai parinkti t°> ^us svarstomas dar vie- 
ir pritaikyti klausytojų po- nas svarbus dalykas, tai 'mie- 
įnėgiui. Bus graži lietuvių mu s^° sumanymas pastatyti mus 
zika ir gražios lietuviu liau- kolonijoj stadiumą

_ s
sirin'kinias įvyks sekmadienį, 
lapkričio 26 d. ,1 vai. popiet, 
mokyklos kambary. Visi na
riai prašomi susirinkti, kud 
tinkamai prisirengus prie 25

kviečiami atsilankyti, nes busi lnety juhiiiejaus Uuris bu 
svarbių pranešimų apie tuk- gruodžio 3 d< ’ Valdyba

dies dainos, dainuojamos vie- labai svarina
Reikalai 

dėl to vi’si na

Žagarieeių Klūbo mėnesinis 
‘susirinkimas įvyks lapkričio 
26 d. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43 St., 1 vai. popiet.

Joe Keturakis, nut. rašt.

rni, dviem ir keturiais bui-1 r’ai susirinkti ir juos pa-
i * TN J Tl * T • i
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sais. Be to Makalų grupė to
liau įdomiai vystys savo pa
saką apie jų sugalvotą pas
kendusį laivą ir to paskendi
mo pasekus. Bu's įdomu pasi
klausyti. Pranešėjas

svarstyti. Ed. Birgelis, sekr.

nas. Patartina nepamiršti pa
siklausyti. Rap. J.

Standanl CM

Marie Oplustil, 'kaldrų dir
bėja, savo darbe turi ilgų me
tų patyrimą. Jos šeima pec 
virš 109 metų dirbo kaldras. 
Jinai tą darbą išmoko dar 
būdama jauna mergaitė. At
vykusi į Ameriką, apsigyveno 
Chicagoje, ant 22tros gatvės, 
taip Marsliall Blvd. ir Cali
fornia Ave., ir peT daug me
tų toje vietoje užlaikė savo 
krautuvę. Šiuo laiku atidarė 
naują krautuvę po num. 6020 
Archer Ave. p. Oplustil užti
krina savo darbą ir žino, kad 
jos kostuineriai bus užganė
dinti.

NELEIDŽIAMA FILMĄ 

APIE HITLERĮ

Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo pagaminta juda
masis paveikslas “The Kaiš
ei- — The Beast of Berlin.” 
Šiomis dienomis pagaminta 
“llitler — Beast of Berlin,’’ 
bet Chicagos policijos cenzū
ra uždrardė jį rodyti, nes tai 
esanti propaganda nukreipta 
prieš Vokietiją.

Chicagos Civic Liberties 
komitetas deda pastangas pa 
šalinti esamą policijos cenzū
rą ir sudaryti naująją, kuri 
sebūtų priklarsoma policijos.

Moterų tarptautinė 1 
taikai ir laisvei gruodžio 5, Gražiai prisirengusios, daug 
d. rengia suėjimą Alliance dovanų gavusios ir daug bi- 
Francoise, 410 S. Michigan, lietų išpardavusias ARD sky- 
kur bus analizuojama penki 1 riai iš visos Chioagoe, rytoj,

lapkr. 26 d. 3 vai. .popiet, į-
vykina bunco ir card party
akademijos auditorijoj. Įžan-

VEDĖ T. MANN DUKTERĮ ga 35c. asmeniui. Jei kas bi-
į lieto neturi — galės jį pasi- 

(iuiseppe Antonio Borgese . , ,. . , T, . , -1F . . pirkti prie durų. Bet atsrian-
57 metu Chicagos Universite- , .. , . . .- . ° . i kyti prašome taip vyru’s, kaip
to profesorius, buvęs artimas • . . - - i , •r ’ i ir moteris. Pažaidę kauliukais

paskyri planai pasaulinei tai
kos organizacijai.

Mussolini draugas, vėliau pa-J 
bėgęs iš Italijos, nes prieši- j 
nos fašizmui, vedė Elizabetb 
Veronika Mann 21 metų am
žiaus. E. V. Mann yra duktė

ir kortomis, būsime pavaišin
ti ir dar dovanų laimėsime.

Chicagos lietuviai privalo 
s'kaitlinvai dalyvauti, nes

APIPLĖŠTA BATSIUVIS

Batsiuviui John Lukosie- 
wicz valgant su draugais pie
tus, 4838 S. Pulaski, į jo dirb 
tuvę įsiveržė vagys ir išsine
šė du žiedus $179 vertės, $134 
pinigais ir revolverį.

SULAIKYTA 900 DĖŽIŲ 

KNYGŲ IŠ RUSIJOS

Devyni šimtai dėžių knygų 
ir pamfletų iš Rusijos angių, 
vokiečių ir rusų kalbomis sn 
laikyta Chicagos muitinėj. 
Knygos skiriamos paskleisti 
Amerikoj.

Siuntinys adresuotas Book- 
niga Agency, Ine., kuri pri
klauso New Yorki kompani
jai importuojančiai knygas ir 
literatūrą iš Rusijos.

Bookniga oficijozai tvirti
na, kad knygose nesą nieko 
kas skelbtą perversmą Ame
rikos santvarkoj

garsaus vokiečių rašytojo Dr. mums visiems patogu nuva- 
Thomas Mann, kuris 1929 žiuot akademijom Svečių tu

aletais laimėjo Nobelio premi- rėsvme net iš kitų valstijų: iš 

Gary, Ind., atvažiuos net du 

“karai’’ rėmėjų. Laukiame jų 

iš visur. Atvykę neužsivilsi- 

te; turėsit malonų laiką gra

žioj vietoj ir naudos padary

kite. Rėmėja

Mirė Bridgeportietis
Jonas Vinckus, kuris gyve

no po num. 3149 S. Emerald 
Ave., mirė lapkr. 23 d., po 
trumpos ligos. Paliko nuliūdi
me moterį, sūnų ir dvi sese
ris. Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu
anica Ave. Laidotuvės įvyks 
pirmad., lapkr. 27 d. Iš koply
čios bus nulydėtas į Šv. Dovi- 
do ,par. bažnyčią. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

ją. T. Manu dabartiniu laiku 
gyvena ištrėmime.

GAISRAS ŠV. ALFONSO 

BAŽNYČIOJ PADARĖ 

$75,000 NUOSTOLIO.

Šiomis dienomis Šv. Alfon
so bažnyčioj, 2942 Soutbport 
ave. siautė gaisras, kuris pa
daręs $75,900 nuostolių. Gaiš 
rininkai kovojo keturias va
landas. Išsaugota bažnyčia, 
vienuolynas ir klebonija.

Rytoj
Štai, jau. rytoj, sekmadie

nio vakare, lapkričio 26 die
ną, įvyksta Marųuette Park 
Sodalicijos “Oriental Balius” 
parapijos salėje, įprie 68tb St. 
ir \Vasbtenaw Ave.

Užtikriname, kad e«aine pri
sirengusios pavaišinti svečius, 
kaip dar niekuomet neturėjo
me progos.

Tad, laukiame visų atsilan
kant į mūs “Oriental Balių”.

Bodalietė

MARIE OPLUSTIL
Kaldrų (Quilt) Dirbėja

6020 ARCHER AVENUE CHICAGO, ILL.

Telefonas REPublic 2526

Plunksnų valymas 15c svaras.

Dirbame Naujas Kaldras Ir Atnaujiname Senas.

Bankos ir mašinų darlias.

Atsineškite plunksnas. Darome padušky ir kaldrų 
uždangalus.

J

ŽAVĖJANČIOS DAINOS,

GYVENIMO BANGOS ”, 

SMAGI MUZIKA, ŽINIOS, 

PATARIMAI, T.T.

Įdomios ir smagios valan
dėlės (praleidimui, primintina 
radio klausytoja'uis užsisatyti 
savo radio ant stoties WGES 
rytoj, 11 valandą prieš piet 
ir pasiklausyti visokių įvai 
renybių, nes programos pildy 
tojai rengiasi viso ko įdo
maus patiekti. Žymūs daini
ninkai padainuos daug gražių 
dainelių. Dramos artistai su- 
loš “Gyvenimo Bangos”, bus 
teisių pataliniai, smagi muzi
ka ir visokie pranešimai. \- 
pač bus geros žinios iš Prog
ress krautuvės apie didelį šio 
sezono išpardavimą, kur yra 
geros progos pasipirkti na- I 

niains reikmenų, ypač Kalėdų 
šventėms už sumažintas kai-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinė* 
nž Tokią Kainą

TIK >1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKES 

TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
l’hone Boulevard 0014

Kainą

$1.60i

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonaa 

VICTORY 3488
504 WEST 8SRD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED

WHITE STAR TABLOR
Taisome, Valome ir Prosiname Vyriškus ir Moteriškus 
Drabužius. Taršome Fur Kautus Už Žemiausias Kainas.

2653 W. 43rd St. Tel. Lafayette 4116
F. NAVAKAUSKIS, savininkas

J

RENDON FLETAS 
Rendon 6 kamgarių fletas, naujai 
i.šdekoruotas; antras aukštas. Atsi
šaukite 4225 Prineeton Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Pardavimui pilnai jrengta groser
nė; medinis namas. Atsišaukite: 
4225 Prineeton Avenue.

PAIEŠKOJIMAS Iš ARGENTINOS 
Kazimieras Deveikis, gyvenantis Pie
tų Amerikos .respublikoje Argenti
noje, mieste Buenos Aires, paieško 
savo artymų giminaičių PRANO 
DEVEIKIO ir ONOS DEVEIKYTĖS- 
PUMPUTIENĖS (?), kurie gyvena 
Chicagos mieste. Juodu abudu yra 
prašomi užeiti j dienraščio DRAUGO 
spaustuvę, 2334 So. Oakley Avenue, 
atsiimti juodviem kunigo Jakaičio iš 
Argentinos parvežtųjį siuntinį.

Kam Kankintis?

GAUKITE

MpSŲ
THERMIO

PERMANENT

WAVE

go
as

fe

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machlneless Waves,” nes su- 
gergeninoja lr švelninusius plau
kus. ir tas gerbenlitnjimas laiko
si tol kol plaukai Išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“ permanents.*’

*4.75 ir aukščiau 
kiti *2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNIOE’S BEAUTY 
SHOP

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

1* mėtų patyrimo.

-f-

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknii, sav.

2335 South VVestern Avenue
TSLEFONA8 0A1TAL S7M

įU į - j. ------- ;
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|TURTAS VIRS-------------- ^3,500,000.00|
I ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
S Dabar mokam 31/2% už pa- 

5 dėtus pinigus. Duodam pa- 

5 skolas ant nanuj 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
! FEDERAL
Į SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE |

. ■“* 8AVINOS FEDERALLT
LOAN ASSOCIATION INSURED

OF CHICAOO JUSTIN MACKIEWICH, Prea. £
^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl £

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalingi pieno pardavėja,. Geras 
nuošimtis. Atsišaukite laišku sekan
čiai: “Draugas'*,- 2334 So. Oakley 
Avėtlue, Clilca"o Ri.

PARDAVIMUI NAMAI
Pardavimui forklozuoti namai: 

15 fletų mūrinis kampinis namas; 
apšildomas; gerame stovyje Ir ge
ra vieta. Mėnesinė renda $519.00. 
Taksai tiktai $600.00 j metus. Kai
na $14.500.00.

Dviejų fletų mūrinis namas, 5 lr 
6 kambariai. Karštu vandeniu ap
šildomi. Mūrinis garadžius. įvažia
vimas lš šono. Arti Marąuette Pk. 
Kaina $8,500.00.

6635 So. Sacramento Avenue. mo
derniškas 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, mūrinis bunga- 
iow. Mūrinis garadžius ir 4 kam
bariu fletas. Forkiozeris parduos 
pigiai arba mainys. Netrukdykit 
nuomotojų, nes savininku ten nėra.

Norintieji pamatvti vidų kreiDkl- 
tės ) Chas. TTrnleh. 2500 W. 03rd 
St. Tel. Prospect 0025.

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšl- s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
iny be Jokio cash (mokėjimo, ant 
lenu* ų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriausi atlyginimų iš 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdeginsiu namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr1 ip- 
kltės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGI AUSI A KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THN HOMB OV FINE FURNITURE** SINCE 1MM

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

PARDAVIMUI TAVERNAS
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (Liąuor Store). Kaina sti staka 
$525.00. Gera vieta. Teiefonas BOU-

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai irengtas: gera vieta: biznis il
ga, Išdirbtas. Atsišaukite; 2259 West 
23rd Place. — Telefonas Canal 5978

PARDAVIMIT TAVERNA
Randasi geroj vietoj, išdirbtas blznj 
Turi būti parduota greitu laiku, 
negailu laikyti dėl ligos. Anna 
gulįs. 2045 AVest 43rd St. 1 
VIRginia 2157. 

REIKALINGI PARDAVfclAT
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėjų. Alga ir komisas.
Atsišaukite 

Donato Kentnekv AVbolesaie IJąiiors
2001 AV. 51st St.

Ctiieago. Dl.

PARDAVIMUI NAMAS
..3 fletų bargenas, 7314-16 Soutl) 
Rockweil St. 3 lietai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9.250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
poniet Sekmadieniu Tei Stewart 0230.

PARDAVIMIT TAVERNAS
Kampiniame name; didelis ata

kas; pilnai įrengtas: gera aplelln- 
kė; parduosiu pigiai. Turiu kitų 
biznį. Atsišaukite;

5300 So. Prineeton Ave.

PARDAVIMUI NAMAI
Vienas dviejų-aukštų. 4821 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dvieįų-aukStų, 4157 Marmnra Ava 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus 2334 
Qr> Oeklev Ave.. Chieago. Illinois.

t LIETITtYS SUAVIMAS
Siuvu naujus lr taisau senus kau

tus, furkautus. Valymas Ir dažy
mas. Garantuoju savo darbų. Visi 
mano kostumerial užganėdinti. Pra
šome pabandyti.

A. MLINSKAS 
2019 Canalnort Avenne

PARDAATMTT NAAfAS
6 kambarių medinis namas, kar

štu vandeniu apšiidomaa; ant dvie
jų lotų. 2 karų garadžius, 1,121 
So. Albany Ave. Atsišaukite: Bever
ly 4883. Rargenas.

____  POCAHONTAS Mine Run iš gelauaių mainų)

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
____________________________________' nug ar daugiau, tonaa... .*7.40. Sales Tai Eksta.


