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LIETUVA NESIUNČIA 
KARIUOMENES; GAL 
YRA RIMTŲ KLIŪČIŲ
KAUNAS, spal. 26. — Liet* 
ros kariuomenė dar ir šian

dien negavo įsakymo žygiuoti 
Vilniaus kraštan ir užimti Lie 
tuvai grąžinamą Vilniaus mie

stą. Šiandien šešioliktoji die
na, kaip sutartimi su Maskva 
Vilnius pripažintas Lietuvai. 
Kariuomenės žygiavimas iš 
dienos j dieną vis atidėlioja
mas.

CHAMBERLAINAS 
TEISINA SOVIETUS

LONDONAS, spal. 26. — 
Parlamente darydamas karo 
eigos peržvalgą ministras pir
mininkas Chamberlainas šukė 
lė nepaprastą įspūdį teisinda
mas sov. Rusijos žygius Len
kijoje. Jis pareiškė, kad so
vietai nepuolė Lenkijos, nesu
kėlė jai karo, bet, pasitaikius 
progai, užėmė teritorijas savo 
saugumui nuo nacių ir kas po

pasaulinio karo Rusijai pri
klausė, kaip Curzono buvo 
siūloma.

Ministras pirmininkas reiš
kė tik susirūpinimo, kad so
vietai Europos šiaurrytuose 
nesulaikomai įsigali

Karo eigos klausimu jis sa
kė, kad Vokietijai kariavimas 
jūrose jau pradeda nesisekti 
ir britų galybė nebus palauž
ta.

Suamija tikisi susitarti si Maskva; 
tiri imti laikt viską aptarti

HELSINKIS, spal. 26. — 
Iš Maskvos parvykę suomių 
delegacijos nariai šiandien tu 
rėjo pasitarimus su vyriausy
be. Sakoma, naujuose sovietų 
reikalavimuose padaryta kai 
kurių nusileidimų. Bet dar v- 
ra ir suomiams visiškai nepri
imtinų punktų. Delegacijos 
nariai, matyt, vyks atgal Ma-

SOVIETAI ATMETA
BRITĮĮ KONTRADANSUS
TAISYKLES
MASKVA, spal. 26. — Pra 

sidėjus karui Europoje britų 
vyriausybė visoms neutrali- 
nėms vaistytiems išsiuntinėjo 
karo kontrabandos taisyklas 
— sąrašus įvairiausių daiktų, 
kurie neturi būti siunčiami ka 
liaujančioms valstybėms ir nu 
tverti gali būti konfiskuojami 
be jokio už tai atpildo.

Sovietų vyriausybė dabar 
atmeta tas taisykles, nes bri
tai prie karo kontrabandos 
priskaito visokį maistą, drabu 
žius ir kitokius civiliniams gy 
ventojams reikalingus daik
tus, be kurių nebūtų galima 
gyventi.

Sovietai nurodo, kad pati 
britų vyriausybė yra priešin
ga prieš civilinius gyventojų* 
naudoti orines bombas, o ba
du juos žudyti, britų manymu, 
yra galima.

Sovietai pareiškia, kad mai
stas ir kiti reikalingi masių 
gyvenimui daiktai turi būti pa 
šalinti iš kontrabandos daiktų
sąrašo.

SOVIETAI PALEIDO 
AMERIKONIŠKĄ LAIVĄ

skvon su reikalavimų ipataisy 
mais.

Delegacijos narys iždo mi
nistras Tanner pareiškia, kad 
yra vilties susitarti su Mas-
kva. Tik turi imti laiko. Jis MASK,VAj spaL 26. _ So- 
peikia Estijos, Latvijos ir Lie| ^..į^y^ paskei|>ė> kad 
tavos skubu ir neapdairu su-, ameritohia!as laivae City 
sitariaiu su sovietais. Toks,Fljnt Murmansko urarto 
skubus darbas daug dalykų

. f
I

Nuotrauka padaryta Dancige aną dieną ten kalbant Voki 
centre.

etijos užsienių reikalų ministrui J. von Ribbentropųi. Jis yra 
(Acme teleplioto)..

TURKAI SOVIETUS 
PRADEDA KLUPDYTI

RUMUNIJA APLINKUI 
PRIEŠŲ APSUPTA

ANKARA, spal. ,26. — Tu-1 BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rėdama derybas Maskvoje su'spal. 26. — Su Balkanų vals-
sovietais Turkija nepabūgo 
Stalino. Kai Maskva į Turki-

tybėmis susipažinę diplomatai 
yra nuonionšs, kad jei sov. Ru

jos pasienį sutraukė gausingą į si ja pasiryž iš Rumunijos at- 
kariuomenę** tarkų ^ąedmimui, gauti Besarabijos provinciją,

PASAULIS LAUKIA 
PIJAUS XH ENCIKL IKOS 
PASKELBIMO

SUSIRENKA SOVIETU 
IŠRINKTI ATSTOVAI'

MASKVA, spal. 26. — Pri
klaususioms Lenkijai vakari
nėj Ukrainoj ir Baltrusijoj 
,(Gudijoj). sovietai pravedė 
balsavimus, kuriais išrinkti 
atstovai į abiejų kraštų naci
onalinius susirinkimus. Šiuose 
susirinkimuose atstovai galu
tinai išspręs savo kraštų 
likimą. Sov. Rusija pageidau
ja, kad abidvi šios Lenkijos 
dalys prisijungtų Rusijon.

Suprantama, šis pageidavi
mas bus įvykdytas, nes sovie 
tų pastangomis tik raudonie
ji kandidatai išrinkti susirin
kimų atstovais.

(Vakarinės Ukrainos 1,484 
išrinkti atstovai šiandien Susi 
renka Lvove. Baltrusijos 927 
atstovai šeštadienį susirinks 
Baltstogėje.

leistas su visomis jame įuri- 
momis prekėmis ir iš Kola į-

21 AMERIKONIŠKAS č“kos ‘S1““ * A’ Val'
LAIVAS SULAIKYTAS Į_styb,« vSI,ftva-

palieka giliau neapgalvotų.

turkai staiga nutraukė dery
bas ir pasirašė savitarpės pa
ramos sutartis su Anglija ir 
Prancūzija.

Tuo būdu suklupdyta rau
donoji Maskva apsimetė rei
kalaujanti iš Turkijos atgauti 
vieną armėnų sritį. Ir čia tur
kai pasipriešino.

Dabar Maskva jau ima pri
sipažinti prie plalaimėjimo su 
turkais. Sovietų ambasados 
Ankaroj valdininkas vakar pa 
reiškė:

‘‘Sovietų turkų draugingu
mas nebus palaužtas teritoriAVASHINGTON, spal. 26. -I. .B’. 8°Tietai 7®?^------------- .----------------------

Iškelta aikštėn, kad šio toro f“. “TO ptt8iry7'ę " »; niais ginčais. Sis klausimas
. .. . (paduoti naciams,laiku kariaujančios pusės ju-‘

roję sulaikė 21 amerikonišką | KAUNAS. — Sovietų kari 
prekybinį laivą. Bet nė vienas] nė misija važinėja po Lietuvą

gali būti išspręstas gražiuo

ju f f

Dar kartą paniški, kad Mas-
neinternuotas, išėmus City of^ tikslu pasirinkti vietas raudo ,kvos karinis galingumas yra
Elint laivą.

VAKAR BUVO ŠILTA 
DIENA

j narniiečių garnizonams ir avi-1 niekas daugiau kaip tik 
j acijai bazes. I šias kevalas.

—4-j MASKVA. — Sovietų vy- 
* riausybė sušaukia savo parla-

Vakar Chieagoj popiet bu-/mentą nepapraston sesijom 
vo 80 laipsnių šilumos. Tiek gpalio 31 d.
pat šilumos spal. 26 d. būta -----------------------
ta tik 1927 metais. į SOVIETAI LAIKO 20

SVETIMŲ LAIVŲ

NARVIK, Norvegija, spal. 
26. — Patirta, kad Archangels 
ko uoste sovietai laiko 20 sve-

U. S. VYRIAUSYBĖS
DIDELĖS IŠLAIDOS
WASHINGTON, spal. 26. — į tunų šalių prekybinių laivų.

Per pirmuosius šių fiskalinių | Neleidžia jiems iš ten isplank- 
metų keturis mėnesius šalies Į h. Kai kurių laivų įguloms i- 
vyriausybė išleido jau dau- ma stigti maisto.a* « --
giau kaip tris bilijonus doie-riy ir Šiandien ižde tnri dad LONDONO TEATRUOSE

ŠIANDIEN VAKARE ME- gjau kaip vieną bilijoną dol. APIE LIETUVĄ

NULIO UŽTEMIMAS nepritekliaus. KAUNAS (E). — Gautomis
Šiandien vakare įvyks mė- Iždo departamento daviniai? žiniomis iš Londono, Lietuvos 

nulio užtemimas. Prasidės 9:-Į Per keturis mėnesius pajamų kronika: sportas, šaulių 
40 ir tęsis apie 6 valandas.' gauta 1,686,0004,851 dol., o
Tik mažas mėnulio kraštutė-J išleista 3,040,436,961 dol. 
lis žemės šešėlio nebus palies 
tas.

su
kakties šventė ir įvairios su
kaktuvės bei įvykiai rodomi 

Federalinių skolų yra apie j Londono ir kitų Anglijos inie- 
41 bilijonas dolerių. I stų kino teatruose.

tuš-

jBRITAI SIEKIA TAIKOS, 
APDRAUDOS IR LAISVES

LONDONAS, spal. 26. — 
Britų kolonijų sekretorius A. 
Edenas pareiškia, kad Brita
nija šiuo karu siekia Euro-

Rumunija pati viena bus pri
versta gintis ir santarvės val
stybės nė piršto neiškeis Ru
munijos saugai, kaip jos buvo 
užsimerkusios nariams Lenki-........ - • • • -.4
ją užpuolus.

Rumunija dėjosi su Angli
ja ir Prancūzija prieš Hitlerį, 
riitleris Rumuniją dabar pa
vedė sovietų nuožiūrai. Susi
dėjusi su santarve Turkija Ru 
munijai negali padėti. Ir jei 
sovietai susimestų prieš Besa
rabiją, Vengrija pultusi iš Ru 
munijos atsiimti Transsylvani' 
jos teritoriją, o Bulgarija — 
Dobružos sritį.

Rumunija yra panaši buvu
siai Lenkijai. Po pasaulinio 
karo prisigrobė daug svetimų 
teritorijų, kurios yra didesnio 
apėmio nei pati tikroji Rumu 
nija.

VATIKANAS, spal. 26. — 
Šven tasis Tėvas Pijus XII ry 
toj išleis pi Anąją savo ponti
fikato enciERką.

Spėgama, kad tai bus ilgas, 
daugiau kaip 20,000 žodžių, do 
kumentas, kuriuo bus plačiai 
apibudintas naujojo pagoniz- 
mo ii* ateizmo pavojus krikš

čioniškam pasauliui ir Katali
kų Bažnyčios prieš t#i 
tas nusistatymas ir jos kovos 
priėnionūs.

Kadangi popiežius yra žy
mus diplomatas ir valstybės 
vyras, visas pasaulis įdomau
ja išleidžiama enciklika ir lau 
kia jos pasirodymo.

šimtai komunistu Prarajoje 
suimta ir uidaiyta kalėjimuose

MOKSLEIVIAI PROPA
GUOJA LIAUDIES 

INSTRUMENTUS
KAUNAS.* —i Pastaruoju 

metu kai kuriose gimnazijose j 
pai užtikrinti patvarią taiką, pradedama steigti kanklių, 
apdraudą ir laisvę. Ir sako, skudučių arba lumzdelių or- 
kad Britanija kariaus iki tas kestrai. Praeitais mokslo me- 
bus laimėta. f- į tais viena gimnazija lumzde

liais koncertavo per radiją. 
Šie mūsų liaudies instrumen
tai yra gražiausi ir jais net 
užsieniečiai žavisi. Todėl 
šiems orkestrams į talką turė
tų ateiti literatūrininkai, ska
tindami moksleivius dar la
biau pamilti liaudies muziką.

Didelį vaidmenį šių instru
mentų propagavime gali su
vaidinti skautai, grodami kan 
klėmis, skudučiais ir lumzde
liais ne tik mūsų, bet ir užsie
nio skautų stovyklose.

ĮSAKYTA PADUOTI 
DUJAKAUKES

BERLYNAS, spal. 26. — 
Nacių autoritetai rytinės Šile 
zijos gyventojams įsakė paduo 
ti visas turimas dujakaukės, 
kurios jiems šiandien nereika 
/ingos. Dujakaukės reikalin
gos vakarinės Vokietijos gy
ventojams.

REMKITE, PLATINKITE
KATALIK/0KĄ SPAUDĄ

PARYŽIUS, spal. 26. —
Prancūzijos ministro pirmi
ninko Daladierio vyriausybė 
nusprendė visus komunistus 
uždųgnyti į kalėjimus ir tuo 
būdu išgriauti jų nelemtąjį 
veikimą šaly Maskvos direkci 
joje. Šimtai komunistų jau at 
sidūrę į kalėjimus. Kiti dar 
ieškomi. Kai kurie raudonieji 
vadai prieš pat karą išdūmę į 
užsienius.

Prieš komunistus kampani
ja pasmarkinta tomis dieno- 
mis padarius kratą vieno įta
riamo aktyvio komunisto na
muose. Rasta vienas milijo
nas frankų banknotais. Auto
ritetai gerai žino, kad tas žmo 
gus negalėjo savo darbu su
taupyti tokios sumos. Vadina
si pinigai gauti iš Maskvos 
komunistų revoliuciniams žy
giams Prancūzijoje.

Autoritetai rastus pinigus 
konfiskavo ir policija energin 
giau ėmėsi medžioti raudo
nuosius.
Komunistų partija Prancūzi

joje iškilo 1920 metais suski
lus socialistų partijai. Neužil
go ji įsteigė sava dienraštį ir 
pradėjo raudonąją propagan
dą. Per generalinius parla- 
rnentan rinkimus tarp 1928 ir 
1936 m. jie susidėjo su socia

listais ir kitais kairiaisiais ir 
sudarė vadinamą “liaudies 
frontą”. Šis frontas pradėjo 

i vyrauti parlamente ir vyriau- 
syliėje. Šio fronto pastango- 

' mis į ministro pirmininko vie 
tą įkeltas socialistų vadas Biu 
mas. šalies pramonėje sukel
ta baisi netvarka. Įvyko dar
bininkų sėdėjimo streikai. Ko
munistai kai kuriuos stambiuo 

, sius fabrikus apnyko. Laukta 
perversmo ir sovietų režimo.

Prancūzai nacionalistai pa
galiau kita po kito pakilo va
duoti valstybę nuo raudonojo 
pavojaus. Šiaip taip išsivaduo 
ta, bet komunistai vis dar sa
vo dirbo.

Prieš pet dabartinį karą pa 
galiau min. pirmininko Dala
dierio vyriausybė griežtai nu
sisuko prieš komunistus. Ištei 
sėta jų partija. Kilus karui 
paaiškėjo, kad komunistai su
sibūrė kiton organizacijon.

GARSINKITE “DRAUGE”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; numatomas lietus; 
vėsiau.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 
4:52.
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Popiežiaus Kalbavo laiku Vokietija jai jį pripažino. Tuos; 
kraštus nuo Lietuvos atplėšė, grąžina juoe 
tik dalelėmis ir mano, kad tuo daro Lietu-Į 
vai malonę ir dar už tat į pačių Lietuvį šventenybes kalba, pasakyta spaliu men. 18 

d.,priimant Lietuvos pasiuntinio dr. St. 
Girdvainio kredencialus

savo kojų įkelia ir išstato jos nepriklauso
mybę į didelį pavojų.

Lietuva jėga priverčiama sutikti su reika 
lavimais, kurie normalinėmis sąlygomis grie 
žčiausiu būdu būt atmesti. Bet težino di

Kai Europos politinėj stra- į ant Europos veido, krikSfio- 
. . _ , ktūroj ir tautų galvosenoj niško visuose pagrindiniuose

dieji Lietuvos kaimynai, kad mūsų Uuta,, yiena kitag vyksta bruožuose, slankioja kasdien
kaipo tokia, neišsižada nė vienos žemės pė 
des, kuri jai priklauso. Tauta sieks, kad vi
sas Vilniaus kraštas būtų atvaduotas, kad 
Klaipėda būtų grąžinta ir kad svetimos 
ginkluotos jėgos*Wų Ištrauktos iš Lietuvos 

teritorijos.
Bendradarbiams lr korespondentams raštų negražina, 

Jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasnaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti Vitus prisiųstus raštus ir ypač korespou- 
dencjas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant poh> 
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamos.

m,lil

APŽVALGA

Mūsų Dienraščio Bankietas

Dienraščio ‘ Draugo'’ sukaktuvinis ban
kietas, įvykstųs lapkričio mėn. 19 d. Shore- 
kurd viešbuty, išrodo, bus tikrai pažymėti- i 
nas ir retas įvykis. Administracija daro vis
kų, kad bankietas ir programo ir kitais 
požvilgiais būtų ir gyvas ir įdomus.

Džiugu, kad ir DU. KAZYS PAKŠTAS, 
Lietuvos Universiteto profesorius, priėmė pa
kvietimų dalyvauti sukaktuviniame dienraš
čio bankiete. Jis ir sveikins ir kalbų pasa
kys nuo Lietuvos organizacijų ir spaudos. 
Sveikins ir savo vardu, nes prieš keaolikų 
metų yra buvęs “Draugo” redaktorium.

Tikimės, kad bankietan atvyks ir GERB. 
KUN. DR. JONAS NAVICKAS, M.I.C., A- 
merikos Marijonų provincijolas ir didysis 
mūsų jaunimo švietėjas ir auklėtojas.

Susilauksime, be abejonės, ir daugiau bran
gių ir mylimų svečių, kurie savo dalyvavi
mu puoš mūsų dienraščio sukaktuvinę iš
kilmę. u

IŠ viso, jau dabar galima pasakyti, kad 
“Draugo ” bankietas, tai bus lietuvių kata
likų spaudos šventė pilna to žodžio prasme.

• r- •»
Klaipėda Lietuvai?

Vakar paskeltame iš Švedijos per Londo
nu atėjusių žinių, kad Vokietijos naciai ati
duodą Lietuvai Klaipėdą. Toji “dovana” 
duodama 55 metams. Pranešime nepaminė
ta, ar Lietuva gauna tik Klaipėdos nostų 
ar visų tų kraštų, kurį praėjusi pavasarį nuo 
Lietuvos atplėšė.

Šie gandai apie Klaipėdos grąžinimų Lie
tuvai jau skelbiami kelintu kartu. Kad Lie
tuva, Sovietų Rusijos remiama, reikalauja 
Klaipėdos grąžinimo, buvo plačiau rašoma 
spaudoje spalių mėnesio viduryje.

Gulimas dalykus, kad šios žinios nėra vi- 

siškai iš piršto išlaužtos. Jos turi šiokio 

tekio pagrindo.

Kaip žinoma, Sovietų Rusija, darydama 
sutartis au Lietuva, išsiderėjo sau teisę ttii- 
Utarizuoti Lietuvą.* laikyti savo armijos gar
nizonus, statyti tvirtoves, lėktuvu stovyk
las. Tokiose aplinkybėse reikalingas ir uos
tas karo laivams laikyti. Klaipėdos uostas 
šiam tikslui puikiai atsako, nes jis randasi 
žvarbioj strateginėj pozicijoj. Sovietų Rusi
ja, pasinaudodama savo ekspansijai palan
kiu momentu, daro spaudimą į Hitlerį, kad 

jis grąžintų Klaipėdą Lietuvai, nes Žino, kad 
dabartinėse sąlygose tų uostų bolševikai ga
lės naudoti taip, kaip savo. Hitleris už tat 
iš bolševikų išsiderės ką kitų.

Galimas dalykas, kad Stalinas turi ir ki
tų išrokavimų reikalauti Lietuvai grąžinti 
Klaipėdą. Jis tuo gal mano nuraminti, bent 
laikinai, * lietuvių tautų, kuri reiškia didelio 
nepasitenkinimo dėl negrąžinimo lietuviškų 
sričių Vilniaus krašte ir dėl pavertimo Lie
tuvos teritorijos Sovietų Rusijos armijos ka 
tarinėmis.

Tas būt nelietuvis, jei nesidžiaugtų žinio
mis apie grąžinamas Lietuvai teritorijas — 
Vilnių, Klaipėdą. Tačiau, žinodami, kad tie 
grąžinimai yra surišti su Sovietų Rusijos 
imperializmo planų vykdymu ir komunizmo 
plėtimo misija, abejingai žiūrime tr į Stali

no ir į Hitlerio teikiamas Lietuvai “dova

nas”.
Kokios čia dovanos?
Vilniaus kraštas priklauso Lietuvai ir jis 

buvo pačios Sovietų Rusijos jai pripažintas. 
Klaipėdos kraštas priklauso Lietuvai ir sa-

Ką 2 tnome ia* vlo i4ea.ino«Yie
1. Artilerija istorijoj religiniu požiūriu į daugelį

zv’vv v • x • • ! kričių. Štai, kaip jos atrody-
(XX) Josios autorium rei-. i tu zketų laikyti Gustavų Adolfų, I 

kuris pasigaminęs dide į kie
kį patrankų aprūpino savo į

1 kariuomenę. Tačiau artilerijų 
istorija žino jau daug anksty
vesniais metais. Jau XIV aun. 
pirmoje pusėje prabilo pirmo
ji patranka. Ji nebuvo, aišku, 
panaši į musų laikų patran
kų. Atviroje kovoje patran-

matiniai pasikeitimai, Lietu- (labiau grąsų Dievo priešų 
vos žmonės kreipiasi į krikš- j skleidžiamų minčių ir darbų 
čionybės centrų, kad patvir- i bloga pranašaują šešėliai. Šio- 
tintų savo artimų ryšį su pa- se apystovose, labiau negu 
reigomis ir siekiais, kuriuos 'kada nors, išlaikymo, ūgdy- kų veikimas prasidėjo to pat
jlems tautinis troškimas gy
venti ir religinės tradicijos 
paskyrė.

Kcva Su Izmais
“Darbininkas” rašydamas apie tai, kad 

Stalinas pavertė komunizmų imperializmu, 
padaro tokių pastabų:

“Nusmaugęs opoziciją, Stalinas pasijuto 
esųs neribotas diktatorius (samoderžiec), 
daug pajėgingesnis už bet kurį carų, išsky
rus gal Ivanų Groznųjį ir Petrų I. Žinoma, 
tam atsiekti reikėjo dauk gudrumo ir nepa
prastos charakterio pajėgos. Kitas jo vie
toje būtų buvęs tik eilinis komunistų par
tijos pastumdėlis. Stalinas atsistojo virš par
tijos ir padarė jų savo įrankiu. Jis negalėjo 
nematyti, kad komunizmas varžo rusų tau
tos augimų visose gyvenimo srityse. Tačiau 
natūraliai nori plėstis, progresuoti, kultu-. 
rintis,z o čia komunizmas laiko jų supančio
tų. Stalinas pamatė, kad jau metas mesti 
vaidinus kvailio rolę ir nevykusį komuniz
mo eksperimentų likviduoti. Tai jis ir pasi
ryžo paliuosuoti rusų tautų nuo nepaken
čiamų varžtų. Pagaliau rusų tauta jo nė ne
siklausė. Ji savaime slinko į civilizacijos vė
žes, ir Stalinui nepritrūko sumanumo stoti 
jos priekyje ir eiti ten, ne kur jis veda, bet 
kur visuomenė jį stumia. Tai visa Stalino 
filosofija, bet kitas nė tiek nebūtų susivo
kęs. Kiek Stalinas pastūmėjo rusų tautų į 
nacionalizunų, sunku pasakyti, bet yra faktas, 
kad Pabaltės valstybės staiga susidūrė su 
imperialistine Rusija, kuri siekia atsiimti 
visas caro valdžioje buvusias žemes.

Mums lietuviams natūraliai rūpi klausi
mas, ar lengviau bus kovoti prieš bolševiz
mų, ar prieš rusų imperializmų. Gal teks su 
abiem lygiai kamuotis. Stalinas, kad ir ko
munizmo atsižadėjo (nors žodžiais to nepra
sitarė), gal vis vien bolševizmų savo propa
gandai panaudoti, jei matys, kad yra žmo
nių, kurie į komunizmų dar tebetiki. Jis ga
li kovoti abiem ginklais/naudoti sovietų tva
rkų kaipo demokratinį kabliukų ir drauge 
vykdyti imperialistinį rusų tautos siekimų. 
Žodžiu, lietuviai vėl susidurs su gerai jiems 
pažįstamu surusinimu, kurs bus varomas jau 
kitokiomis priemonėmis — neva tai demokra
tiška tvarka, užmauta ant sovietiško kurpa
lio. Nereikia nė minėti, kad tam baisiam pa
vojui atsispirti lietuvių tauta turės įsitempti 
iki paskutinės savo gyvastingumo uncijos”.

mo ir, reikalui esant, gynimo šimtmečio antroje pusėje. Tuo 
krikščionybės palikimo Baž-, metu patrankos ir jų įgulos
nyčios istorija įgauna spren-

Katalikiškasis pasaulis, nuo džiamoa svaros Europos atei- 
latiniai susilaukiąs mūsų tė
viškosios meilės ir ganytojiš
ko rūpesnio, šios dienos įvy- 
kyj mato malonų ateities žen
klų, kuris aiškiai rado, jog 
santykiai tarp Lietuvos vy
riausybės ir Šventojo Sosto 
pradeda naujų fazę, kurios 
metu klausimai liečiu bažny
čios ir valstybės santykiavi
mų gali būti veikiai išrišti 
protingu ir teisingu būdu, kad 
palankiomis sąlygomis tauto
je galėtų vystytis laisvas re
liginis gyvenimas.

•
“‘Katalikybės šiaurinis a- 

vanpostas” — taip jūs api- 
brėžėt, p. Ministeri, kraštų, 
kurio esate sūnus ir tokio 
aukšto rango tarnas. Šie pro

Iš Kur Pavojus?
“Vienybė” rašo: “Kam reikalingos Ru

sijos raudonosios armijos įgulos Lietuvoje? 
Mažutė Lietuva Rusijai nepavojinga, o šian
dien Lietuvai jokis pavojus iš niekur negru- 
moja. Todėl jokia Rusijos militarė apsauga 
Lietuvai nereikalinga. Vokietija kariauja su 
alijantais ir labai galimas daiktas, kad ka
rki pasibaigus Vokietija per ilgus metus 
niekam nebus pavojinga.

“Tai kuriuo tikslu Rusija steigia *«avo 
kariuomenės įgulas Lietuvoje? Išvada sa- 
vaimi susidaro, kad Lietuvos sovietinimo 
tikslais tas daroma. Jei Rusijos okupacinė 
kariuomenė būtų Lietuvai atmesta laikinai, 
tai būtų dar šioks toks pateisinimas ir Lie
tuva laikinų Maskvos propagandų galėtų 
atremti. Bet gi dabar Maskva savo kariuo
menę Lietuvoje apgyvendina mažiausiai 15 
metų, o gal ir 25 metams, jei tuo laikotarpiu 
Rusija pasiliks Rytų Europos valdonu.

“Taigi šito pavojaus Lietuvai gali nema
tyti tik tas, kas nenori fco matyti. Mes bū
tume labai patenkinti, jei mūsų baimė dėl 
šio numatomo Lietuvai pavojaus būtų nepa
matuota. Be abejonės netolima ateitis paro
dys ant kiek laisvai Lietuva galės savo vi
dujinį gyvenimų tvarkyti”.

1 lies likimui ir gerbūviui vi- 
sie.'s jos žmonėms, nežiūrint 
dideliems ar mažiems.

Valstybė, kuri kilniai pla
čiomis pažiūromis pripažįsta 
lah’vę Kristaus mokslo eks
pansijai ir praktikai, krauna
si dvasinių pajėgų, kuriomis 
galės drųsiai pasiremti užėjus 
neramioms ir sunkioms vala
ndoms. Kur tik palikta pilna 
evangelijos mokslo laisvė, kri
kščioniškasis sentimentas per
sunkia ne tik piliečiij sielas, 
bet ir įvairiausius viešojo gy
venimo pasireiškimus. Juo 
labau krikščioniškasis teisin
gumas, broliškumas ir labda- 
ringumas lydi paskirus asme
nis ir grupes, juo giliau tau-

buvo specialistų rankose, ir 
jos nesudarė kovos lauke kaip 
atskiro vieneto.

Artilerija, kaip vienetas, su- 
z darydamas atskirų artilerijos 
pulkų, buvo atsiradęs Prancū
zijoj gale XVII amž. Nuo to 
laiko artilerijos pabūklai bu
vo priskirti ir aptarnaujami 
tikrosios tarnybos kariais.

2. Apie Vilniaus miesto 
Plotų, gatves ir kapines

Vilniaus miestas šiandien 
užima per 10,000 ha plotų. 
Miesto gatvių ilgis siekia apie 
tris šimtus kilometrų. Ilgiau
sioji gatvė siekia per 3,500 
metrų.

Plačiausiai žinomos Vilniu
je yra Rasų kapinės, kurios 

dvasinė dalomos į Senuosius ir Nau

I-oji būtų katalikiškoji, a- 
pi'ttanti Vakarų ir dalį Vidu
rio Europos. Nemažų dalį 
Šiaurės, ypač Pietų Amerikos. 
Be to, yru atskiros “salos” 
Afrikoj, Azijoj ir kitos žemės 
srityse.

Antroji — protestantų sri
tis apima Europos ir Ameri
kos šiaurę, Afrikos da į, Aus- 
tralijų ir Pietų bei Rytų Azi
jos sritis.

Stačiatikių daugiausiai ga
lima rasti Balkanuose, Euro
pos Rytuose, Šiaurinėj Afri
koj, iš dalies ir Azijoj.

Bramos pasekėjų ru<d»me 
Indijoj ir kaimyninėse salose,

Islamo — užtinkame Toli
mųjų Rytų salose, Maroko 
srityse ir kitur.

Budistų randame Rytų A» 
joj

Be šių jau suminėtų yrti 
daugybė įvairių atskalų, kitų 
savų religijos sektų, kurias 
čia visas suminėti būtų neį
manoma.

jūsų lūpas prasiveržę žodžiai dyse jsip^ena I įnorius Ra^u« Be to Vilnių
atmosfera įgalinanti, net leng-l 3UOS1US KasUS- ™ t0» Vilnių 

je yra per 10 kitų kapinių.kyla iš jūsų žmonių širdžių, 
kurie tradiciniai pasišventę 
Švcntųjam Sostui; Lietuvai 
jie yra garbės titulas. Juose 
virpa valios tonas, kuri nuo
latos pareiškia norų pasilik
ti intymiai ir laukujai savo 
darbais parodyti verta titulo 
va’dmens, kuri ji reiškia, ne
žili int net jei šių idealų iš
pažinimas ir realizavimas pa
reikalautų ir aukų.

Jausdami vyriausio kunigo 
pareigas, mes niekados nedel- 
sime, kad mūsų veiksmai, vi
sados nukreipti sieli} išgany
mui, kada nors įsiveltų gry
nai laikinuos ‘valstybių teri- 
tOrialiniuos ginčuos. Nebent

rai, išspręsti daugelį proble
mų, kurios šiandie atrodo ar 
liet negalimos išspręsti.

Šių dienų įvykių sūburyj 
krikščioniškosios tautos ypač 
gali' tikėtis mūsų rūpesnio ir 
mūsų ganytojiško budėjimo, 
mūsų Lietuvos sūnūs ir duk
terys gali suprasti, kaip ar
timi mums jie yra. Mus jun
gia su jais nepajudinamas pa
sitikėjimas jų ištikimybe ir 
pas1 tikėjimu Dievu, Kurio vi
sagalė pagalba gali atversti 
kelius į pažangų ir gerbūvį 
nusiminusiai Europai pasišve
ntusiai teisingumui, brolišku
mui ir krikščioniškajam pa
šaukimui.

Rasų kapinės mums bran
gios tuo, kad ten ilsisi dr. J. 
Basanavičius, M. K. Čiurlio
nis, P. Višinskis, Landsbergis- 
Žemkalnis, inž. P. Vileikis, A. 
Vileišis, Em. Vileišienė ir ki
ti mums brangūs tautiečiai, 
kariai.

mūsų bus prašoma. Bet pir 
minė Bažnyčios pareiga ne- Tos vilties įkvėpti, mes kal- 
praleisti pro pirštus įvykių, bame į lietuvių tautų, valdy
kime neišmatuojamai stato1 tojus ir valdinius, siųsdami 
pavojnn sielų išganymų; kai nuoširdžiausius sveikinimus ir

3. Įvairių tikybų sritys 
įvairiose žemės dalyse

Veik kiekviename žemės 
kampelyje rasime tai vieno
kios ar kitokios tikybos žmo
nių, kurie savo įsitikinimus 
įvairiai išreiškia. Visų žemės 
rutulį galėtume suskirstyti

visiems tautos vaikams, ypač 
Jūsų Ekscelencijai, iš visos 
širdies meldžiame gausios 
Ditvo palaimos.

HEALTHY, VVEALTHY AND WIS£JX

4. Vilniaus Aušros Vartų 
Istorijos bruožai

Tur būt nėra pas mus žmo
gaus, kuris nebūtų kų nors 
girdėjęs apie Aušros Vartus 
ir stebuklingąjį paveikslą, vai 
zduojantį Šv. Mergelę. Apie 
tą brangųjį turtą ir relikvijų 
mažai kų žinome istorijos pu
slapiuose. Kas tą paveiksią 
nutapė, tikslių žinių nėra. Tik 
tiek žinoma, kad ligi XVII 
amž. tas šv. paveikslas buvo 
apleistas ir vos pridengtas 
nuo auSrų^r darganų. Tiktai 
to pat šimtmečio antroje pu
sėje, berods, 1671 met. vieno 
vienuolio dėka paveikslas bu
vo patalpintas karmelitų bažn 
kuri buvo neseniai įsisteigusi 
prie Aušros Vartų. Tačiau y- 
patingos pagarbos stebuklin
gasis paveikslas susilaukė^ 
kai jis buvo iškilmingai per
keltas į naują medinę koply
čių, kuri buvo Aušros Vartuo
se. XVIII a. pradžioje kilusio 
gaisro metu šv. paveikslas tu 
ko vėl pergabenti bažnyčion. 
Kai tik tai buvo padaryta, 
bematant ugnis sumažėjo, -o 
stebuklingasis paveikslas dar 
laidau buvo gafbinnnaas. Pra
ėjus pavojai, vėl paveikslas 
buvo perkeltas į Aušros Var-l 
tus. Tačiau neilgam. Vėl kih 
gaisras ir paveikslus vargais 
negalais turėjo būti perkeltas 
bažnyčion, kad išvengtą ug
nies.

Po to, 1718 met. dalvvau- 
• jant vyriausybės atstovams 
I labai iškilmingomis apeigo-4 #
į mis paveikslas buvo perga
bentas į naujai išmūrytą Auš
ros Vartų koplyčią, kuri ir 
dabar tebestovi. L. V ai nik.

Rūstybė yra kaip ugnis: ga
lima ją Užgniaužti, kol yra tik 
kibirkštis. Vėliau esti per vė- 
1h. Visai teisingai Jėzus pas
merkė pirmą įžeidžiantį žodį 
lygiai su žmogžudyste. Kai 
viai išmoks užgniaužti įžeidi
mus jų prarmany ir susival
dyti nuo keiksmų, nebebus 
tarp žmonių nesantaikos žo
džiais ir veiksmais, o žmog
žudystė bus vienintelis šiur 
pus atsiminimas mūsų žiauru
mo senovės laikais. O. papini
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Anglijoje Dviračiai Brangesni 
Už Automobilius

(Specijalaus korespondento iš Londono)

Ar skaitytojui buvo žino- yra prasidėjęs skysto kuro 
ma, kad anglų sostinėje, kur taupymas. Dabar Anglijoje 
priskaitoma apie dešimt tūks* benzinas gaunamas pagal kor- 
tančių taksių ir arti pusės tek s. Yra nustatyta kokį ben- 
milijono privačių automobilių, žino ‘kiekį gali suvartoti pri-

vatus motoristas, prekybinis 
keliautojas, taksininkas ir t.t. 
Privatus motoristas (asmuo, 
kws automobilį naudoja tik 
savo 'malonumams) per mėne
sį gali gauti tik tiek benzino, 
kad pakaktų nuvažiuoti 280 
300 klm. Žinoma, tai motoris
to dalykas, jeigu jis nustaty- 

au. Gali būti, Londono ve-j tų kiekį suvartoja per vienų 
i bijojo pasirodyti dieno? ar dvi dienas: tada visam 

mėn. automobilį gali uždary
ti į garažų...

Anglijoje skysto kuro tau-

dar vis tebegyvuoja ir veži
kai? Aš tai žinojau: kad šių 
metų pradžioje Londone bu
vo net 13 registruotų vežikų, 
apie tai skaičiau Londono gra
fystės statistinių davinių kny
goje. Tačiau, prisipažinsiu, 
kol neprasidėjo dabartinis ka
ras, nė vieno anksčiau nema- 

Juau
fe •
^Wesoje, o gal, greičiausia, 

žmonės vengdavo tų gatvių, 
kur stovėdavo vežikai? Kaip

Kur nors šiaurės jūroj britų karo lftivai — minų naikintu vai — valo jūras nuo vokiečių minų. (Acme telephoto).

per pirmų savaitę automobilius”. Londone
mažiausia 500 tū'kst. automo- Vese

Apačioje, matyt, būta šal
tinio, tad, ųžuolui nulūsus, iš
siveržė iš apačios vanduo ir 
pripildė visų ųžuolo išdubi
mų. Kadangi čia pat gyvena 
ūkininkai, tai tų išdubinių iš
valė ir tuo būdu pasidarė sau 
tyro šaltinio vandens šulinį.

Šiuo natūraliu šuliniu ir da
bar t- \esinaudo ja greta esan
tys ūkininkai. Šaltinio van
duo čia pakilęs apie metrų 
nuo žemės paviršiaus ir pri
pildo visų ųžuolo išdubimų.
Užsi likusios ųžuolo liemens 
sienos tvirtos ir pro jas neiš
teka nė lašas vandens, o tik 
viršuje pro padarytų griovelį 
žemyn nuteka vandens .per
teklius. Vandens veržimasis 
stiprus ir didžiausių karščių 
metu visuomet šulinys sklidi
nas-. Tame keistame šulinyje 
nuolatinė vandens talpa yra 
maž daug 30-40 kibirų. Išse
mta.’, jis vėl per valandų — 

i kitą prisipildo. Vanduo čia 
visados šaltas ir tvras.

Lietuvoje šulinys. Mat, čia, 
kaip pasakojama, prieš 70-80 
metų stovėjęs labai storas, 
dviejų, trijų vyrų apimties ų- 
žuolas. Jo vidus buvęs išdu
bęs ir vėliau jis apie metrų 
aukščiau žemės buvęs audros 
nulaužtas.

gat-j cus, kur paprastai būdavo di- 
įr dar džiausi susikimšimai.

Tokiose aplinkybėse būtinai 
turėjo atgyti vežikai... Madin
goje Piccadilly gatvėje, prie 
parko, jau matomi du “borse- 
cabai”, ties Regent parku — 
kiti du. Bendrai, kasdien Lo
ndone vis daugiau pastebima 
arklių. Štai “News-Chroni-

pilna dviračių
daugiau pėsčiųjų. Tuo tarpu 
automobilių visai nedaug, 

pigo. Pasitaiko atsitikimu, Taksių skaičius daugiau, 
kuomet automobilis parduoda-! kaip per pus sumažėjo. Ketu- 
•mas net 1-2-4 svarus. Vienas, ri tūkstančiai taksių perėjo į

užsidarė garažuose. Be
ten bebuvo, bet paskutiniuoju pynias įvestas ne dėl to, kad f abejo, automobiliai labai at 
laiku ši padėtis radikaliai pa
sikeitė: kas liečia londonietį. 
tai jis daugiau ne tik nesigė- 
dina samdytis vežikų, bet la
bai džiaugiasi jį užtikęs! Rei
kia manyti, kad dabar ir pa
čių vežikų skaičius gerokai 
padidėsiųs. Laikraščiai jau 
kalba apie pavojų, kad, girdi, 
vežikai vėl gali įeiti į madų..

Aišku, viso to priežastimi

Nepaprastas Palengvinimas*’ 
Reumatiikų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru aiit dėžutės.

čia būtų jaučiama jo stoka. 
Oficialiai pranešama, kad šiuo 
metu Anglijoje yra daug dau
giau skysto kuro, negu jo tu
rėtų būti, jeigu visai nebūtų 
kilęs karas. Tai aiškinama 
tuo, kad .Anglija yra sulaiku- 
si žymiai daugiau vo'kiečiij ar 
į Vokietijų gabento skysto 
kuro, negu vokiečiai yra pas
kandinę anglų. Bet karo me
tu nepaprastai daug skysto 
kuro suima anglų motorizuo
ta kariuomenė, ypač karo lai
vynas ir aviacija. Visuomenė, 
turi pasiaukoti! — sakoma. 
Ir aukojasi.

Benzino taupymas smarkiai 
atsiliepė į susisiekimų. Spau
da šį suvaržymų vadina “at
gal į garažų” įstatymu, nes 
privatūs automobiliai tuojau 
atsidūrė po raktu. Pasak “Dai

artistas turėjo skubiai pribū- 
į radijo studijų. Buvo už

miestyje. Pakeliui pritrūko 
benzino. Tada užklausė kito 
sustojusio motoristo ar nega
lėtų parduoti kiek benzino.
Šis atsakė, kad galįs, nes tu
rėjo tokį mažų kiekį, kad pats 
negalėtų tęsti kelionės. Pa
prašė 4 svarij ir kartu už tuos 
pinigus pardavė automobilį 
Tik pastatė sųlygų, kad jį par
vežtų atgal į Londonu... Au
tomobiliai pasidarė pigesni už 
dviračius. Štai miesto centre, 
ties Bloomsburv, Tbeobalda 

atvėje vienos parduotuvės 
lange yra išstatytas toks skel
bimus: “Tuojau Įsigyk savo 
dviratį! Dviračiai keičiami į

priešgaisrinę apsaugų ir šo
feriai apsivilko ugniageshj u- 
nifcrmas. Kita tiek taksių pa-

GARSINKITES “DRAUGE”

sitraukė iš gatvių, nes gauna cle” tvirtina, kad artimoje 
per mažai benzino: esu su 15 ateityje Londone arklių skai-
litrų per parų negalima pra
gyventi. Tie taksininkai savo 
dalį perleidžia kitiems ta'ksi- 
ninkams. Taip pat smarkiai 
sumažėjęs autobusų skaičius. 
Todėl gatvėse visai mažai au
tomobilių. Kurie pasitaiko, tai 
dažniausia yra krašto apsau
gos tarnyboje. Anksčiau ties 
tokiu Hyde Park Corner per 
valandų pravažiuodavo ma
žiausia 20,0(40 automobilių. 
Dabar teko suskaityti vos 800. 
Taip pat

čius padidėsiųs kokia 50 tūks. 
Nes arklius skubiai perkasi 
visos transporto bendrovės, 
didžiosios krautuvės ir net at-Į 
skiri asmenys. Esu gydytojai 
mielai perkasi mažuosius ar
kliukus — pony. S. Fed.

Nuostabiausias Šulinys 
Skuodo Valsčiuje

Mockaičių kaime, apie 2 
km. nuo Barstyčių, Šačių link, 

Prie pakelėje yra keistas ir, turgana ramu
Marble Areli ir Piccadilly čir- Į būt, vienintėlis toks visoje

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

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

(1480 Kilocydes)
10 vai. ryto

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas * Q
Pipirai * Šunim Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiukaitė * 
Jonas Rukštala * Mikas Overliugas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

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

Copyri*t>« 19)9, Liomtt * Urna Toaaoco Co.

rnengvumo
CHESTERFIELD’S TIKRA KOMBINACIJA 

pasaulio geriausią cigareto tabakų

Jūs gerėsitės kiekvienu Chesterfield 

kurj rūkote, nes rasite juos vėsesnius, 
jūs mėgsite skonį, ir Chesterfield’s aiš
kiai lengvesni. Yra didelė pirmenybė 
cigaretui kuris ištikro patenkina.

Chesterfield’s tikra kombinacija pa* 
šaulio geriausių cigareto tabakų yra to* 
bulas sumaišymas jums teikti daugiau 
rūkymo malonumo. Padarykite jūsų 

sekantį pakietą Chesterfield . i. jūs 
negalite nupirkti geresnį cigaretu.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGlčiy

Of YOUO 
INVIHMUU

Uf TO 
• f ooo.

Dividendai ant padėtų pinigų išmodami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedirai Savings and Loan Insurance Corp., Wasliington, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo 9 v. ryto lkl 5 v. ▼. 
Pirmadienį, Ketvirtadieni ir šeštadieni nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

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

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

Sec’y
Phone Cicero 412

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINES DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

1!

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais................. $2.25

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais................................$1.50

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida- 
navičius. Autoriaus leidinys ....................................$1.00

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tė vas.... $0.50
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo

Įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

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

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 So. Oakley Ave., Chicago, II!.

-M

Kaipo Toksai, “Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos. 
Katalikiška* Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas.
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DETROITO LETUVIŲ ŽINIOS )
VVEST SIDE

i
Spulių 22 <1., Šv. Antano' 

bažnyčioj (J. E. arkivyskupas 
Mooney suteikė vaikučiams 
Sutvirtinimo Sakramentų. Pi
rmiausiai vaikučius paklausi
nėjo, kokių svarbų turi Su
tvirtinimo Sakramentas, gra
žiai su šypsena nurodinėjo, 
kaip laikytis tikėjimo. J. E. 
padarė į vaikučius didelio į- 
spūdžio. Paskui pasakė pa
mokslų ir suteikė palaimini
mų. Dr-jos J. E. į bažnyčių į- 
lydėjo ir išlydėjo.

rėš rūpest ingai darbuojasi 
pardavinėdanios bilietus.

Į šj nepaprastų bulių — 
“Lietuviškas vestuves” nuo
širdžiai kviečiame visus de
troitiečius sykiu linksmai lai
kų praleisti. Užtikriname, kaft 
juoko bus iki ašarų.

Nepraleiskite progos nepa
ragavę svočios pyrago.

Balius — “Lietuviškos ve
stuvės” įvyks 5 d. lapkričio, 
I. S. A. svetainėj, prie 24 ga
tvės. Pradžia 7 vai. vakare.

Svotija suvažiuos 8 vai. va
kare. Grieš Aukštakalnio or
kestrą.

dama kaltinių durklų tokios LIETUVIAI DAKTARAI 
pat formos, kaip turi Mažei- - ■- ■,..............- ■ ■
kiu muziejus, kuriuos varto- Tel. Varde 3146.

■ . . . . ,. VALANDOS: Nno 11 iki 12.davo tų metų sukilėliai, ir tie 1 2 iki 4 ir 7 iki »
durklai, kaip žinoma iš suki-' Rimadieniaia 
lėlių pasakojimų bei to laiko
užrašų, buvę kalami Akmenės 
ir Lūšės apylinkėse, kuriuos 
sukilėlių rajone inspektorius,
J. Rupeika .pristatydavęs su 
kilėliams.

2 iki 4 Ir 7 iki I 
Šventadieniam: 11 iki Ik

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

ir akiniue pritaiko
3343 S. Halsted Street

Tenka išgirsti kalbant, ar Pusę peino skiriama Šv. A- 
jau Detroitas praleis liepa- ntano parap. mokytojoms se- 
kvietęs prot. K. Pakšto su • gėlėms Pranciškietėms.

Arizona valstybės ligoninė pamišėliams, Phoenix mieste, iš kurios šiomis dienomis pabė
go žmogžudė Winnie Ruth Judd. Savo lovų ji buvo pataisius taip, kad atrodytų lyg ji mie
ga. Kol susekta, kad ji pabėgo, manoma, prab ėgo 12 valandų. Žmogžudė buvo nuteista ka
lėti visam amžiui. (Acme telephoto)

Pagalinus neišmokant už-
prakalbom t Tuo reikalu rū
pinsis Katalikų Veikimo Cen
tras. Ištikrųjų, būtų prasikal
timas praleisti tokių progų.

Iš Moterų Sąjungos 
64 Kuopos Veikimo

Spalių 23 d., Moterų Sų- 
gos 64 'kuopa laikė svarbų 
(ekstra) susi rinfk imu. Narių, 
susirinko skaitlingai ir rim
tai svarstė rengiamų vakarų. 
Išrinktos darbininkės ir visa 
svotija “Lietuviškoms vestu
vėms”. Kostiumais narės ap
siėmė pasirūpinti.

Nutarta, kad visos narės 
prisidėtų aukomis. Visa tvar
ka pavesta rengimo komisi
jai, kurių sudaro: A. Stankie
nė, O. Šimonienė, A. Ambra- 
sienė. Gražu, kad ir visos na-

skiypas 50 per įoo pėdų prie 1 jKaukolių Miškas Ir

North 10-tos gatves ir Bed- savastis ka<1 Laukas Mažeikių
apmokėjus ipotekų. Šv. Jurgio Į Apskr.
parapija išnyko . j Uogiškių kaime tarp Uogio

Labai gaila, kad ši pirmoji 
Šv. Jurgio lietuvių parapija

Kviečia 64 kuopa.
7 Koresp. A. A.4

Magikai Sveikina 
Detroitiečius

Rakauskų-Will ir John Rock Mačiulienių Antanuko, pakri- Brooklyne išnyko , net par 
- kurie jau metai, kaip ke- kštyto 26 d- RugP^io) ant'duota jos nuosavybe- Kaip zi- 
liauja per Jungtines Valst., 'nuPirktos žemės už $5,000 pa- norae> & bu™« Švento Jurgio 
Kanadų ir Meksiku rodydami statXta naujos šventynės skle-1 Parapija galutinai išsivystė i 
“štukas”. Apvažiavo virš 20,- P^ (basement), kuriame po,dabart,nę garbmgai gyvuo- 
000 mylių. Europos karas, sa- pašventinimo apeigų, nuo pra- 3an^ Angelų Karalienes pa
ko, kenkia jų bizniui. Sako,'dži°s gruodžio menesio (1888) rapijų, kuri skaito save Šv. 
šiomis dienomis susitikę daug pradėta laikyti pamaldos. Jurgw parapijos paveldėtoja, 
lietuvių Scattle, Wassington,f“New Yorko, šv. Traicės para ir I^rnai (1938 m.) gražiai 
pastangom Stanley Bashin. PDOS draugija” su likusiais
Neužilgo, sako, rodysim “štu-Jnuo Kun. A. Varnagirio laikų idania 1888 metus, pirmutinius 
kas” Los Angeles, California pinigais prisidėjo prie šio ,sv- Jurgio parapijos kūrimosi 

Vincas užsiaugino barzde- įbrooklyniečių darbo ir nuo to'.metus, savo gyvavimo pra- 
ję (laiko iki 1903 (tuomet Boston džia.

Sveikina visus detroitiečius. vyskupijos Kun. J. šeštokas

ford Avenue, Brooklyn’e
Atvykus čion iš Freeland, 

Pa., klebonauti Kun. M. Juo
dikiui (pirmutinis krikštas 
naujos parnpijos knygose tai

Nebūk prietelis tųjam, kuru 
neturi artime meilės.

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

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 sutartų

iRes. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484.

DR. P. ATKOČIŪNA
DANTISTAS

AVv

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

Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. jA 

|3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais u 

Šeštadieniais
į Valandos: 3—8 P. M.
I.

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLifia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

w

0 Y.

BROOKLYNO LIETUVIO ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
... 30 METŲ SUKAKTĮ MININT

Rašo Kun. K. Paulionis

(Tęsinys iš vakar dienos) Brooklyne.
TV ., i Žinomas išeivijos istorikas
Is adreso pridėto prie to , .... . ... , . ..1 |kun. Milukas tik kų pamineto-

duoda sekančiaslaiško ir iš turinio sprendžia
me, kad tada nei AVilliamsbur- 
ghe, nei visam Brooklyne, nei 
New Yorke, nebūta lietuviš
kos parapijos lietuviams atsi
sakius iš Brooklyno šv. Kaži 
įniero parapijos.

Pirmoji Brooklyno grynai 
lietuviška parapija

Dabartinė šv. Jurgio para
pija nėra pirmoji šiuo vardu

je knygoje 
žinias apie pirmųjų Brookly
no lietuvių parapijų, kuri tu
rėjo, kaip ir mūsų, Šventu 
Jurgio vardų:

“1888 metu pavasari, di
džiumai newyorkiečių lietuvių 
jau apsigyvenus Brooklyn’e, 
buvo nupirkta lietuvių Šv. 
Jurgio bažnyčios vardu žemes

pradėjo New Yorke darbuo
tis) įjetvyorkiečįų lietuvių, dva 
siniai reikalai buvo aprūpina
mi lietuvių kunigų iš Brookly- 
n’o. Brooklynan persikėlė ir šv. 
Kazimiero draugija su savo 
mitingais. Kaip 1186 m. new- 
yorkiečiai negalėjo išlaikyti 
savo kunigo, taip dabar Broo
klyno klebonui (kun. Juodi- 
šiui) prisėjo aukos rinkti sa
vo bažnyčiai net keliose vals
tybėse, kur tik jis nuvažiuo
davęs lietuvių išpažinties klau 
sytų (Elizabeth, Passaie, N. 
J., Philadelpbia, Pa., Water- 
bury, Conn., Boston, Mass. ir 
t. t),

(Bus daugiau)

upelio ir Ventos upės pagal 
šlaitų yra pušynas, kurį iš 
seno apylinkės gyventojai va
dina Kaukuolių mišku, o šlai
tų — Kaukuolių lauku. Tebe
samų gyvais 1863-4 metų apy
linkės sukilėlių pasakojama, 
kad sukilimo metu šiose vie
tose rusų kazokai šimtui ar 
daugiau sukilėliams esu nu
kapoję galvas ir kitaip žiau
riai nukankinę, kurie čia bu
vę užkasti žemėje.

Dabar per šių vietų vedant 
naujų kelių atkasta daug žmo
nių griaučių. Griaučiai atrodo 
dar neseni, nes dar gana tvir
ti kaulai. Prie kai kurių ran-

. OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutaztį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK &0AD

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt SL 
Res teL Canal 0402

THINGS THAT NEVER HAPPEN

WEU_ 0oy5j i Got TA 
Go Hone 'cflose. i 
PROMI5EP The 
To C£T IN EARLVr 
I HfilTE To GOIT A
VVlNNER, |’lu LEAVt 

r,ue AN you 
PiyiPe it Qp

y—-—'S;

VALG1ĮJ GAMINIMAS 
IR

NAMy PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminimui 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, panki

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais j 
tienos kepimui ar virimui 
daržovių ir vaisių uilaiky 
mai, ir tt Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms. 
ftl« kars*
tų arba raktinėje:

KAINA SU PBBSIUMTIMU

5(1.10
raitotąjį

£1.00

“DRAUGAS”
2334 So Oakley Avė.

CHICAOO, ILL.

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(kVIECI.NSKAbj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

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

2-tros lubos 
CIUCAGO, LLL.

Telefonas UlDway 2886 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. < 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
RBPUBUO 6051

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

visokios rųėie. nsajns namas ant 
lengvų mėnesinių ihnokėjimų. Darau vi
sokį taisymo daros be Jokio cash įmok# 
jimo, ant lengvų mėnesinių limokijimų. 
(Iigannu geriansį atlyginimą ii Pire In- 
snrance Oompanijų dėl taisymo apdegu šių namų). Darau paskolas ant nauji] ir 
ssaų namų, ant lengvų mėnesinių iimo- 
MJfanų nuo 6 iki 80 metų. Reikale krsip- 
fcitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

DR. P. J. BEINAR
(BEIN ASAUSKAS } 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI: 
i Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955, 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC . 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Telefonas HEMIock 6886

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAC
2415 W. MARųuette Rd. 

Ofiso valandos: i
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YABds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

_ _____ Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Seredomis ir N c Jei. pagal sutartį. Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Į VlRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų
eJėl.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ree. 6968 So. Talman Avė.
Ree. TeL GROvehiU 0617 
Office TsL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL 8—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal 

Offioe TeL YARda 4787N.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. I-

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas BEPnbUc 7868

Office Phone Bes and Offioe
PROspeet 1088 8868 S. Leavitt St
Vai: 8-4 pp. ir 7-8 enk. CANai 0708

DR. J. J. KŪWAR
(KOWABSKAS)

GYDYTOJAS IB CHIRUROAS 

2403 VV. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

TeL YARds 6981
KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiao TeL VlRginia 0036 
Rezidencijos tai BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideaeija
8939 Sa Claremont Ava

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

Tel OAHal 0867
Ras. TsL PBOspaet 6668

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YABds 8846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoi murai antartį

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette >660

Antradieaiaia Ketvirtadieniais ls 
Penktadioaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Cirmadieniais, Trečiadieniais ia

i
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Šauni Vakariene

Draugija Šv. Motinos Die
vo Sopulingos rengia metinę 
vakarienę, spalių 29 d., para
pijos svetainėj. Per šią vaka
rienę bus pagerbtos tos nares, 
kurios išbuvo draugijoj 20 ir' 
10 metų ir neėmė pašalpos. Į

Taip pat per šių vakarienę 
bus priimamos nauios narės 
mo 16 — 25 dykai, o nuo 
2, — 35 nž pusę įstoj mo. Kvie 
čj&me visas moteris ir mer
gaites įsirašyti į šių draugijų.

Vakarienės komisijoj yra: 
S. Kakanauskaitė, K. Juozai
tienė, M. Kvederienė.

Per vakarienę bus ir graži 
programa. Korespondentė

J

ventojai, visų gerbiami ir my
limi žmonės. Yra nuolatiniai 
dienr. “Draugo” skaitytojai.

Draugas

Parengimų Sezonas 
Jau Įsisiūbuoja

Svetainių jau negalima gau
ti; užimtos iki pat Kalėdų. 
Kaip daug parengimų, tai ir 
muzikantais nepasidalinama. 
O jų nedaugiausiai turim. Bar
čas su sūnum, Viktoras Bala
kas, Jr., o tėvas Balakas kaž 
kodėl pradeda atšalti. Sako
ma, jisai pilnai tų gali dary
ti, nes savo vieton turi kų pa
statyti. Mažai turim tokių mu
zikalių šeimų.

Susižeidė Lošdamas 
Polo

Antanas Olbikas, Jr., spa
lių 14 d., lošdamas polo, ne
toli Gage Lake, Ilk, balnui 
atsiliuosavus, nukrito nuo ar
klio ir sunkiai sužeidė rankų. 
Greit suteikus pirmųjų pagal
bų, ranka sveiksta. Sesuo Fra
nces, jo mamytė įf, tėvukas 
džiaugiasi, ir Dievui dėkoja, 
kad Antano ranka sveiksta, 
ir kad galės dalyvauti jų 25 
metų vadybinio gyvenimo su
kakties paminėjime, kuris re
ngiamas sekmadienį, spalių 
29 d. Iškilmės prasidės baž
nyčioj 10:30 vai. ryto. Jubi
liatų palydovų bus net 30 po
rų. Puota, į kurių sukviesta 
]>er 300 svečių, įvyks popiet, 
Community svetainėj.

Jubiliatai Ona Jį- Antanas 
Olbikai yra seni Cicero gy-

lš didesnių parengimų ga
lima pažymėti: Raudonos Ro
žės klubas, C. Y. O., Vyčių 
14 kuopa, Šv. Antano draugi
ja — jau savo atliko. Vyrai 
gamino valgius ir patarnavo 
prie stalų. Moterų Sų-gos 2 
kuopa švęs 25 metų jubiliejų 
12 d. lapkričio. Visų Šventų
jų draugija, vadovaujama Jo
no Šileikio, irgi ruošiasi prie 
metinės vakarienės. SLA 301 
kuopa turės parengimų 11 d. 
lapkričio. Draugijas Lietuvos 
Kareivių metinis parengimas 
18 d. lapkričio, šiai dr-jai 
vien K Andrijauskas, 1410 
S. 49th Ave., padovanojo sta
tinę alaus. Na, o kur kiti rė
mėjai? Komisija dar nespėjo 
visų atlankyti. Esu tikras, 
kad nei vienas neatsisakys.

Pet, ar žinote, kad kai ku
rie tų parengimų virsta tik
rais bankietais ir J. Pilkis,

George W. Gore, Jr., su žmona vedamas į Benton, III., ka
lėjimų. Jis kaltinamas užmušime pamotės, nuo kurios buvo 
pavogęs $570. Kairėj Benton, 111., šerifas Fred Hartle. (Acme 
telephoto)

Misijų Paskaitos
Pradedant spalių 19 d. gana garsus kuni- 

j gas Pius Mačiulionis, S.V.D., pradėjo rytuo- 
1 se, lietuvių parapijose, skaityti misijų pas
kaitas. Jis sėkmingai veikęs Illinois, lowa 
ir kitose pietų valstybėse. Paskaitos yra la
bai įdomios ir naudingos. Paveikslais paro
do daug.įdomių įvykių misijonierių gyveni
me. Paskaitose liečia misijas ir Dievų, misi- 

, jas ir karų, misijas ir Amerikos jaunimų. 
1 Štai kun. Pijaus, S.V.D., jau numatytas marš
rutas :
Lapkričio mėn. —

3 d. Šv. Vincento de Paulo parapijoje,

rienės bilietai po $1.00. Į šo
kius 25c.

Spnlių 8 d. įvyko šios pa
rapijos paskutinis piknikas, 
Vytauto parke. Piknikas, kaip 
visi kiti mūsų parengimai pa 
vyko. Perdaug tokiam laike 
ir nesitikėta. Parke padaryta 
$312.24. Išlaidų turėta $108.- 
05. Parapijai pelno liko $204.- 
19. Kleb. gerb. kun. A. C. 
Martinkus ir vėd dėkoja vi
siems atsilankiusiems — sve-> 
čia.o.s ir parapijonams.

vietos Liberty valgyklos sa
vininkas, viskų paruošia pui
kiausiai, kaip “Dovrn Town”, 
tik pigiau.
Prašalinami visokie 
nesveikumai

Tai skamba lyg gydytojo 
pareiškimas. Bet taip nėra. Tą 
pareiškimų padarė Antanas 
Vizbaras, plačiai žinomas ne 
tik Chicagoj, bet iv Ciceroj 
ir dar toliau. A. Vizbaras ka
daise buvo stambus brokeris. 
Pasikeitus aplinkybėms ran
kų nenuleido, tai šį, tai tų 
pardavinėja ir daro pragyve
nimų. Štai, šiomis dienomis 
pardavinėja naujų išradimų 
vandeniui valyti. Įsitikrini- 
mni, pakvieskite V išbaru 
(3229 S. 50 Ct., Cicero, III.). 
Jeigu nepirksite, nieko nekai
nuos.

Chicago Heights 
Žinios

Spalių 29 d. įvyksta mūsų 
parapijos metinis bankietas, 
parap. svetainėj. Prie bankie
to jau ir paskutiniai prisiren
gimai atlikti. Svečiai sukvie
sti (net Chicago Heights mie
sto valdininkai). Bilietų iš
parduota virš du šimtai (gal
vojame apie sutalpinimų). 
Svetaine išdekoruota “Hallo- 
v.een” spalvomis. Šeimininkės 
prisirengę ir pagamins gerų, 
gardžių vakarienę. Programa 
lūs įvairi ir trumpa. Ėarapi- 
jonai kalba tiktai apie ban
kietų. Bilietus turi ir jo lau
kia. Šie ženklai liudija, kad 
bankietas bus vienas gražiau-

Spalių 15 d. katalikiškai ir 
pavyzdingai susituokė Kotry
na Siriūtė su Kastantu Ste
ponaičiu iš Cicero, III. Per 
šv. Mišias Moterystės Sakra
mentų suteikė kleb. kun. A. 
C. Martinkus. Ypatingai gra
žiai išpuošta bažnyčia buvo 
pilnutė žmonių. Jaunųjų tė
veliai, ir vestuvių palydovai, 
visi priėmė šv. Komunijų. Ve-
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siu. Taipgi liudyja, kad mū-j B«o j 
su mažutė parapija yra gy- toraA toto

Girardville, Pa.; 5 d. Apsireiškimo Panelės 
Šv. parapijoje, Fraekville, Pa.; 6 d. Šv. Pran
ciškaus Asizijos parapijoje, Minersville, Pa.; 
8 d. Šv. Petro ir Povilo parapijoje, Tania- 
qua, Pa.; 9 d. Šv. Juozapo parapijoje, Ma
hanoy City, Pa.; 10 d. Saldžiausios Širdies 
parapijoje, New Pliiladelphia, Pa.; 12 d' Šv. 
Trejybės parapijoje, Wilkes-Barre, Pa.; 19 
d. Plyuiouth, Pa. parapijoje; 20 d. Šv. Juo
zapo parapijoje, Binghampton, N. Y.; 21 d. 
Šv. Kryžiaus parapijoje, Schenectady, N. Y.; 
22 d. Šv. Kazimiero parapijoje, Amsterdam, 
N. Y.; 24 d. Montreal, Quebec, Canada; 26 d. 
irgi ten pat; 30 d. Šv. Petro parapijoje, So. 
Boston, Mass.

stuvių puota įvyko parap.: 
svet. Dalyvavo daug svečių ir 
kleb. kun. Martinkus jų tar
pe. Jaunavedžiai apsigyveno 
Chicago Heights, III. Rap.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

__________ ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAPayette 5800

tA. T A.
KAZIMIERAS
REGASHUS

Sutiko nelaimingą mirt) go 
gūžės 11 d., 1939 m.

Gimęs Sheboygan. Wisconsin
I’aliko dideliame nuliūdime: 

mylinius tėvelius: Margaretą ir 
Kazimierą Regashius, tris se
seris: Juiią, Margaret ir Joso 
phine, du brolius: Anthony ir 
VVilliam ir daug kitų giminių, 
draugų, ir pažįstamų.

Velionis gyveni po num. 802$ 
Muskegon Avenue, telefonas —• 
South Shore 92 36.

Pirmadieni, spalio 30 dieną.. 
1939 m., gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą bus atlaikytos 
Švento Juozapo parapijos (So. 
Chicago) bažnyčioje, 8 valandą 
ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose pa
maldose. l’o pamaldų kviečia
me visus nuvykti J šv. Kazi
miero kapines, kur velionio 
kūnas bus perkeltas į šeimynos 
lotą.

Nuliūdę: Tėveliai, Seserys,
(troliai ir Giminės.

laidotuvių direktorius: J. F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

Spalių 27 Diena

Kuomet klusnumas praside
da, tų valandžiukę prasideda 
sauvaliavimo įkalėjimas.

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

A. + A.

URŠULĖ PAMEDETIENĖ 
(po tėvais Vakavičaitė. Gyv. 
adr. 4588 S. Hermitage Ave.)

Mirė spalio 25 d., 1939 m., 
10:50 vai. ryto, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskrityje, Kvedainės parapijo
je, Kelvinės kaime.

Amerikoje išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nuliūdime; 

dukterį Oną. sūnų Leoną, mar
čią Marijoną, anūkę Judith ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 28 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švento 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, Sūnus, Anū
kė, Seserys, ir Gimines.

Laidotuvių diekrtorius J. F. 
Eudeikis, telefonas Yards 1741.

e
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J SKOLINAM PINIGUS 
W 1-My MORGIČIŲ

• ypotoe padėti pinigai yra apdraasM Iki IROOO.OO pei 
Savinga and Loan Inearance Oorp^ po United Stetee 
įt pmoun.

Mokame Ui

Padėtos Pinigas ^^2 ' &
Į Ofiso rai.: 4^0 vsl. ryto iki 5^0 vak. Pirmadhmime. Ketvirta- 
! 'dieniais ir Aaštadieniaia iki rak.

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PARHi, Ptt*.

: 6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306
’lllillIlIlIlIlI’lllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIlIlIllUlIUlIllIlIlIllIilHIIIIHIIHIHHllll

Palulis, 5-10 tavern, 2320) ne yra stipri dvasia. 
S. Cicero Ave., patenkinimui 
savo kostumerių už'aiko ge
riausius produktu-,; dabar į- 
t ecė Budweiser alų Nors jo 
užeiga tolokai tiuj lietuvių, 
bet visi suranda, anot Palu
be, “kaip nori pjauti skelbi
mų programai arba aukos pa
rei”. Tai Palulis sakė tik iš 
juoko. Pas jį žmonių pilna iš 
visur.

Vakarieniauti pradėsim 6:30 
vai. vak. (garsinama C vai.). 
Po vakarienės ir programos 
bus šokiai 9 vai. vak. Vaka-

MOW.f

gų sesutėms pagerbti sakome 
nuoširdų: dėkui! dėkui!

Sesuo M. Concepta ir 
Sešuo M. Marcijonaį

C&JUK J
it

k

Klovainiečių klubas šaukia 
narius sueigon ps- ilgos per
traukos, vasaros vakacijų, pra 
dėti veikimų. Svririnkimas 
bus 29 d. spalių, 2 vai. po
piet, Shameto svetainėj, 1500 
S. I9tb Ave. Prašom atsivedi 
savo draugus, kaimynus. Kvie 
čia visus klūbo pirm. K, P. 
Deveikis. D.

Dėkui! Dėkui!
Mūsų darbščioms sumany

tojoms, kurios, įvertindamos 
seselių 10-metų darbuotę Šv. 
Antano parapijoje, rūpestin
gai surengė didelį “bunco pa
rty”: Mozerienei, Petrauskie
nei ir pramogos vedėjai Rim
kienei, už jų uolų pasidarba
vimų, už dovanų surinkimų, 
už aukų sudėjimų; gerb. kleb. 
kun. J. Vaičūnui už pritari
mų, ir visiems aukotojams ir 
atsilankiusiems į šių pramo-

•AKT, nn>. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOBIAI 
KELNER-PRUZIN

Phone 9000

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A Al P C PATARNAVIMAS 
HfflDuLHnbt DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Aito; B. Petkas
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA IK DOMIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfield Avenue
___________ Tek LAFAYETTE 0727_________

FA V V’ A T koplyčios visose 
A * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10.0« valanda, Iš WIIir atotlea (1480.) 

Su Povilu Aalttmlcro.

Lacbmcz ir Si
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlrnan 1270

1. Lintevicins
S. P. Mažeika 
Anbias M. Ptalips
I.). Zrin
Albert V. Pettus 
P. I. Mikas

4348 So. California [Ave. - 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave.
Phone YADds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Weetern Ave.
Tel. LAPayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419
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KAS GIRDĖT CHICAGOJ
Sveikiname

Penktadienis, r,palių 27, 1989

 —
LRKSA Chicago 
Apskrities Susirinkimas

Chicagoj ir apylinkėse gy
vuojančioms Liet. R. K. Su
sivienijimo Aunerikoj kuopo
ms primenu, kad sekmadienį 
spalių 29 d., šaukiamas Chi
cago apskrities susirinkimas. 
Prasidės 2 vai. popiet. Visų 
kuopų atstovai, taip pat kuo
pų valdybos, kviečiami skait
lingai suvažiuoti. Dabar eina 
Susivienijimo naujų narių va
jus. Kai kurios kuopos nu
siskundžia, jog turimomis kuo
poj jėgomis negali išjudinti 
veikimo. Apskritys ateis į pa
galbų, tik reikia į jį 'kreip
tis, jo pagalbos reikalauti. 
Tam ir yra apskritis, kad kie
kvienai kuopai pagelbėtų. Ap
skritis turi organizatorių, ku
ris pasiruošęs vykti į bet ku
rių kuopų, jei pakvies Susi
vienijimo reikalais.

Aplanke Garnys
ROSELAND. — Antradie

nį, spalių 17 d., Roseland Co- 
mmunity ligoninėj garn> s ap
dovanojo daktarų ir Eleanor 
Jaeobs (Jakubauskus) S ir 
pusės sv. dukrele.
Labdariai veikia

Labdarių kuopa smarkiai 
darbuojasi, kad jos rengia
moji vakarienė, lapkr. 12 d., 
pasisektų. Nariai vieni tikie
tus platina, kiti kolektuoja 
daiktus nuo biznierių ir kitų, 
kurie atjaučia reikalų. Visas 
pelnas skiriamas senelių prie
glaudos statymo fondan. 
Baigiama statyti

Nauja klebonija neužilgo 
bus baigta. Praeiviai didžiuo
jasi gražiu namu. Garbė rose- 
landiečiams, kad pastatė ta
kių gražių klebonijų. Dabar 
tik trūksta naujos bažnyčios.

Rap.

Dr. J. Poškai 
Įteiks Ordinę

Penktadienį, spalių 27 d., 
6912 So. VVestem Avė., susi
rinks komitetas, kuris aptars 
bankieto surengimo reikalų, 

i Tame bankiete bus įteiktas 
Gedimino ordinas dr. J. Poš
kai. Komitetas, manydamas, 
kad dr. Poška vertingai gavo 
Lietuvos vyriausybės požymį, 
stengsis surengti šaunų ban- 
kietų. K.

Šauni Vakarienė Su 
Dovanomis ir Šokiais

MARĄUETTE PARK. - 
Šv. Ražančiaus ir Altoriaus 
Puošimo draugystės rengia 
šaunių vakarienę paminėji
mui 12-kos metų draugystės 
gyvavimo, kuri įvyks spalių 
29 d., 6:30 vai. vakare, pa
rapijos salėje.

Marąuette Parke įvairumų 
netrūksta — teatrai, baliai ir 
kitoki margumynai.

veris metus gyvenęs 12 Ward 
St., AVaterburv, Conn.

Dzinkusas (Dzenkevičius) 
Kazys, 1921 metais gyvenęs 
5401 S. 33 St., Omaha, Ne- 
bruska. šiuo metu yra apie 60 
metų amžiaus.

Makauskaitė Ona. duktė A-

Pranešimai
Moterų Sųjungos Chicagos 

apskrities susirinkimas įvytes 
šį penktadienį, spalių 27 d., 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijoj, Brighton Park. Vi
sų kuopų atstovės prašomos

ndriaus ir Ievos Makauskų, skaitlingai susirinkti. Sus-mo 
kilusi iš Žaistų 'kaimo, šilu- Prfldžia 7:30 vai. vakare. Kuo-

Administratoriaus Pranešimas
Sulaukus “Draugo” 30-tles metų gyvavimo malonu pasi

džiaugti jojo nu veiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 
lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria
me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 
darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti
kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietu bus išleistas padidintas “Drau
go” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 
pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienraštį JAUNIMO ir MO
TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 
dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 
NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.
2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vienų tikie

tų į Bankietu ir paminėjimų “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė
jimų “Draugo” Boosterių kampelyje.

4. Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban
kieto tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne
mažiau $1.00.
6. Bankieto tikietas $2.00.

Jums labai dėkingas,
KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C.,

“Draugo” Administratorius

P. S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite 
nusipirkti ar užsakyti telefonu: CANaI 7790.

J PAKLAUSIMUS DĖL KALĖDINIŲ PLOTKELIŲ

Pranešama, kad šiuo laiku galime pagaminti plot- 
kelių užtektinai visoms Amerikos lietuvių parapijoms. 
Plotkelės yra pilno dydžio, spalvotos ir su lietuviškais 
užrašais. Pavyzdžiui: “Linksmų Kalėdų” ir “Garbė Die
vui Aukštybėse.”

Šiuo laiku plotkelių jau užsisakė ir Londono lietu
vių klebonas.

Visi norintieji prašome kreipus:

Bro. Vladas Cibulskis,
2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois

Prieš kelis metus Jonas Ku
činskas tada žinomas geriau
siu real estate, statybos ir 
paskolų advokatu Illinois val
stybėj, mirė ir savo dukrai 
Irenai Kučinskaitei paliko 
teisių firmų, kuri gynė kele- 
tos statybos ir paskolų orga
nizacijų.

Viena tų organizacijų buvo 
Polish American Building and 
Loan Ass. Netrukus po tėvo 
mirties Kučinskaitė turėjo gi
nti organizacijos reikalus 
prieš Jos. Zintak. Dėl jos jau
no amžiaus buvo abejojama 
ar ji įstengs sėkmingai bylų 
baigti. Juo labiau, kad J. Zin
tak savo reikalų gynimui nu
sisamdę geriausius advokatus.

Tačiau p. Kučinskaitė me
todiškai ir sėkmingai pravedė 
bylų žemesniuose teismuose 
gaudama sprendimų Polish 
American Building and Loan 
Ass. naudai.

Tada p. Zintak advokatai 
apeliavo į Apeliacinį teismų 
tuo būdu sudarydami daug 
sunkumų, nes reikėjo paruoš
ti visi argumentai prieš J. Zi
ntak. I

P-lė Kučinskaitė turėtų di
džiuotis išgaudama palanki! 
savo ginamiesiems sprendimų. 
Tuo ji įrodė esanti tinkama 
savo tėvo pasekėja, kuris yra 
daug padaręs statybos ir pa
skolų šie j valstybėj naudai.

Apeliacinis teismas, specia
liu sprendimu, pareikalavo, 
kad šio teismo sprendimas bū- 

į tų atspausdintas imtinai teis
mo archyvui, tuo pripažinda
mas šios bylos svarbų.

Šia proga mes ir sveikina
me p-lę Kučinskaitę.

Nesitenkink tuo, kų jautu
liais pagauni, nes mirtis jau
tulį ir grožį nuskins, ir visa 
prany*ks iš pasaulio atmin
ties.

L:

WOMEN!
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT IMieal Tirti Rmal WHT Famn Ly«i L PMkM*t Vifrtibte Cm- 
|NmM Kis Bmi Helpint Wnk, Rmton, Ninrivs Wmm Fir Om Hilf A CHtuąl

If you feel tired out, limp, liatlen, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you’re 
losing your boy f-iends to more at- 
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OF ITI No man lilcea a dūli, tired, 
eranky woman.

All you may need ia a good reliable 
tonie. If so try famous Lydia E. 

• Pinkham’a Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juicea to help 
digest and assimilate more whole-

aome food which your body uses 
dir»ctly for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
help calm jittery nervea, leaaen fe
male functional distreaa and give you 
joyful bubbling energy that ia re- 
fleeted thruout your vvhole being.

Over 1,000,000 votim have re- 
rted marvelous beneflta from 

inkham’a Compound. Reaulta • 
should deliįh t you I Telephone your 
druggiat right i

po
Pil

: now for a bottle.

“Buneo” Žaidimo 
Vakaras

BRIDGEPORT. — šv, O- 
nos draugija rengia “buneo 
party” sekmadienį, spalių 29 
d., 4 vai. popiet, Wodman sa
lėj, prie 33 ir Green gatvių. 
Draugijos narių pareiga atsi
lankyti, sykiu atsivesti ir sve
čių. Visi taip pat kviečiami 
atsilankyti. Vakaras bus sma
gus, dovanų daug. Įžanga 25c.

M. Kareiva

‘Oriental” Balius
MARQUETTE PARK. — 

Lapkričio 26 d. sodalietės re
ngia nepaprastų vakarų — 
“Oriental Bali”. Tai bus šo
kių vakaras, kuriame grieš 
Jčnmy Bliss ir jo orkestrą. 
Komisija daug veikia, kad 
atsilankę į šį vakarų būtų 
patenkinti. Girdėt, kad nie
kad dar nebuvo to, kas bus 
“Oriental” baliuje.

vos vaisė., Marijampolės ap., 
iki 1910 metų gyvenusi Wa- 
terbury, Conn,

Jan'kevičius Juozas, į J. A. 
Valstybes atvykęs apie 1909

pos neužsimokėjusios savo 
duoklių į apskritį, prašome 
atsilyginti.

Sekretorė S. Sakalienė

Apait vakarienės, bus dali- metus, šiuc metu gali buri linis Konsulatas, 16 West 75
narnos dovanos, kurių, kiek 
teko girdėti, turi labai gra
žių ir vertingų.

Na, o kas svarbiausiai, kad 
po vakarienės bus ir šokiai, 
kuriems gros gera orkestrą. 
Žinoma, bus gerai ir pasišok
ti, nes muzikantai gros ame
rikoniškus ir lietuviškus kū
rinius.

Taigi, kas iš parapijonų 
•, įvertina ir gerai supranta Šv. 
j Ražančiaus ir Altoriaus Puo
šimo draugijos tikslų, būtinai 
turėtų ateinantį sekmadienį

Kokios Rūšies 
Liuosuotojas 
Yra Geriau

sias Vaikams
Nepakenčiamas, neskoningas valyto
jas yra užtektinai blogas suaugu
siems. Bet valkams -y— jis visai ne
įmanomas. Vaikams liuosuotojas, be 
abejo, turėų būti veiklus, bet Švel
nus Ir malonus priimti.
Užtat milijonai proųpgai galvojan
čių motinu savo vąlkams vartoja 
F.i-Iax, Dėl to, kad Ex-Lax yra pa
tikimas liuosuotojas -j— liuosuotojas, 
kuriuo galima pasitikėti.
Jaunuoliai mėgsta Jo' gardu Šokola
dini skonį, jo lengvą, ir patogu vei
kimą. Motinos žino, kad Ex-Uax pa- 
liuosuoja vidurius taip tikrai, kaip 
ir kiekvienan stiprus liuosuotojas, 
duodamas vaikams.

Per 30 metų Ex-Lax yra Amerikoje 
mėgiamiausias liuosuotojas. Jis kaš
tuoja tik 10c. ar 25c. dėžutei kiek
vienoje vaistinėje.

* SAVOOKITRS PAM*nn®rojIMV!
1 aTSIMAKYKIT JI PAKBICIANČIV1 

Gaminama tik vienas tikras 
Ex-La.x! Įsidėmėkite raides 
"E-X—L-A-X” ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt gerns pasekmes reika
laukite originallo Ex-Lax.

Kviečia visas kaimynus, draugas ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

M idwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TKLEPONA8 OANAL 3764

apie 50 metų amžiaus. Jis yrrJ Street, New York City. 
kilęs iš Jurgėnų kaimo, Pum
pėnų valse., Panevėžio apskr.

Kimbris Mykolas, kilęs iš 
Pagirio - Gailioniškių kaimo,
Maldočenskos valse. Į J. A.
Valstybes atvyko 1895 me
tais ir dar 1922 metais gyve
no Connecticut valstybėje.

Kai kuriems iš ieškomųjų 
priklauso turtai bei palikimai, 
kurie gali tekti svetimiems 
neatsiliepus teisėtiems įpėdi
niams. Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji 'maloniai pra

■ B OO g
PAMOKSLŲ į
Kunigai turėtų įsigyti

Vyskupo Petro Pranclš- 
kaus Bučio, MJ.C. para
šytą

400 puslapių knygą.

Kaina į> 1.75
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

4

atsilankyti ir paremti jų gra-j §omį rašyti: Lietuvos Genera- 
žų darbų. Visas draugijos pa
darytas pelnas eina puošimui 
altorių. Tikslas begalo ver
tingas ir kiekvieno susipratu- 
sio lietuvio kataliko vertas 
paramos. J. K.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Listen to and Advertise over

PIUNDĖGH'S YUGOSUV*RADI#
Folk Songa and Muaic 
Tambaritza Orchestra

WWAS, Every Soiday 1 to I
686 S. Clark St., Chicago — Har. S0M

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

Aitutis Mateušas, iki 1930 
metų gyvenęs 619 Carpenter 
St., Greenpoint, N. Y. Su juo 

i kartu gyveno ir jo duktė Ci
ną Aitutytė, kuri taip pat pa
ieškoma.

Bausis Povilas, iki 1936 ar 
1937 metų gyvenęs 419 Pop- 
lar St., Sbenandoah, Pa.

Dar.usis Povilas, prieš ket-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimai Vlaiema

750 W. 31st Street
A. JL NORKUS, MV.

Tel. Victory 9670

Staiihnl Club

15c.

Kainą j
si.soJ

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

BRINK SAS

classified
RENDON KAMBARIAI

Rendon 2 pagyvenimai po 3 kam
barius. Gesas, elektra, maudynės ir 
visi patogumai. Su rakandais ar be 
rakandų, Renda $25.00 j mėnesi ir 
aukščiau. Kas nori gyventi gražio) 
vietoi prie parkų, atsišaukite: 580 
So. įdundate Avinu*.

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

PASKOLOS ANT FIRMŲ 
MORGIČIŲ 

■ Duodamos nno 1 iki 15 metų.
” Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių y 

informacijų kreipkitės pas Chaa.^ 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 Sonth Fairfield Avė. 
Lafayette 8248 3

$iiiiiiimMMiiMmmiiiiiiiimmiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii2
|TURTAS VIRS------------- $3,500,000.001
I ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.001
S Dabar mokam 31/2% už Pa_ 
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

Istandard
! FEDERAL'
I SAVINGS

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEVV1CH,

<192 ARCHER AVENUE =

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

SI
Kllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllls

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA K A INA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAI H

Barskis Furniture House, Ine.
“THK HOME OF FINE FURNITURE” STNCE 1904

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

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

. a —

TURI BPTI PARDUOTA SI MĖNESĮ 
Parsiduoda tavernas už nebrangią 
kainą. Įsteigta 6 metai; gerai einasi 
bišnis. Kampinis namas -— didelis 
Storas — užpakalyje yra jrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 6550 So. State Street.

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Už $6,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrini namą 7315 Princeton Avė. 
Už $8,000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marąuette Road 
šalia VVestem Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklu 6 
kambarių plytų bungalow, Califor
nia Avė., netoli 62nd Street.

LACEY, 6741 LaSaile Street 
Phone Englowood 1680.

RENDAI

3 dideli kambariai, naujai Įrengta. 
Galima gauti su aliejaus pečium ar 
be. Tinkamas advokato ar dakta
ro ofisui rw mažai firmai. 2866 
Blue Island Avė., tel. Canal 2888.

RENDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė Ir 4 kambariai. 
Krautuvė tinkama bile kokiam Ma
niui. Atsišaukite: 4149 So. Camnbell 
Avenue, telefonas Lafayette 0480.

PARDAVIMUI NAMAI
Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dviejų-aukštų. 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės j Tėvus Marijonus. 2834 
Ho, Oakley Avė.. Chleago, Ullnols.

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nuplrksite groserne |- 
steigta 30 metų ir mūrini namą. 2 
kambariai užpakaly krautuvės Ir B 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
lAfayctte 4932. adresas 3948 South 
VVestem Avenne.

PARDAVIMUT
Parsiduoda tavernas VVest Engle- 
wood’e su keturiais kambarinis pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišauklto telefo
nu: GROvehlll 3769.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas, gražioj apy
linkėje. Vlenlntėlis tavernas per B 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
VVest Tlst Street.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas. 2 po 
4 Ir t po 3 kambarius, arti Mar
ąuette Parko. Senatvė Ir ligos verčia 
parduoti už $11.950. Tmokėt reikta 
$5000. Likusius valdžiai išmokėsite 
kas mėnes). 7207 So. Francisco Avė, 
Savininkas A. Slratov*eh, tel. Pros- 
neet 8140.

PARDAVIMUT ANGLYS 
Genuine VVest Virginia Pocahantas 
Mine Run — 17.80; Illinois Egg or 
Nut — 06.26.

2 tonu loadats.
Telefonas DREevei 6277.

POCAHONTAS Mine Run iš griausiu mainų;

giau už toną ........................  ................................... S'
PETROLEUM CARBON COKE, perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... 07.40. Sales Taz Eksta.


