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VILNIUJE LENKININKĄ
LAISVĖS VARPAS BUS 
NUKELTAS Į VILNIŲ

BERLYNAS, lapkr. 3. — 
Žiniomis iš Vilniaus, tenai už 
si likę lenkai (ir lenkininkai) 
vykdo demonstracijas prieš 
Lietuvę. , Susimetę į būrius 
jie renkasi prie maršalo Pil
sudskio palaidotų namiškiu 
kapo ir tenai gieda savo pat- 
įijotines giesmes. Su iššauk
ia lietuviu kariuomene jie su 
s i rėmė.

Lietuvių autoritetai nuspren 
dė imtis griežtųjų priemonių 
prieš lenkus nutraukti ju tas 
manifestacijas ir triukšmavi- 
mą.

Žiniomis gi iš Kauno, Lie

tuvos Laisves Varpas iš Kau

no bus nukeltas į Vilnių ir j- 

taisvlas ant vienos šalia mies

to kalvos.

Apie 40,000 lenke bėglio Vilniaus 
srityje būtinai reikalingi šelpimo

IIUKSMA
KOMUNISTAI VALDO 
AMERIKOS LAIVYNĄ

ŽENEVA, lapkr. 3. — Iš tyje yra apie 40,000 lenkų bė-
Pabaltijo valstybių grižo Rau glių, kurie reikalingi greito A TPfYT TAT J
donojo Kryžiaus draugijų Są šelpimo. lXlVV7rA 1 IJ V7JL- IVUl/YU
jungos generalinio sekreto-Į Be to, sako Davis, kitose
riaus pavaduotojas Malcolm Lietuvos dalyse yra apie 17,- 
Davis. Jis sako, kad Lietuvos 000 lenkų bėglių ir dar apie 
atgautoje Vilniaus krašto sri- 2,000 Latvijoje.

AVASHINGTON, lapkr. 3. — 
Tiriant komunistų veiklų J. 
A. Valstybėse kongresinis Di- 
eso komitetas susekė, kad ša
lies prekybos laivynų valdo 
komunistai, kurie vyrauja jū
reivių unijoje (maritime. u- 
nion). Išaiškinta, kad šioje li
nijoje yra iki S0 nuošimčių ko 
munistų.

Vadinasi, J. A. Valstybių 
prekybos laivynų, praktiniai 
kontroliuoja ne Dėdė Šamas,

Šie kongreso žemesniųjų rūmų nariai Vakar konferavo su senato nariais ir išlygino peĮ Stalinas per savo agentus, 
pravestų neutralumo akto pataisų, kuriųja atšaukta ginklų embargo. Jie yra (iš kairės); ję - Amerjkos komuCharles Eaton, N. J.; Hamilton Fish, N. tf Sol B.oom, N. Y, Luther A Johnson Tesąs;
and John Kee, W. Va. Rūmų pirmininkas juospaskvre. ' kknlurfiū J

TĘSIASI TERORAS

Bolševiko laikraštis puola Suomija; 
girdi, ji veržias karan prieš sovietus

(Acme telephoto).

KONGRESO SESIJA 

NUTRAUKTA
VOKIEČIAI LENKUS 
MASĖMIS ŽUDOAVASHINGTON, lapkr. 3. —

Kongresas atšaukęs ginklų j BERLYNAS, lapkr. 3. — 
ZAGREBAS, Kroatija, la- bai valdininkai apleido Kroa-j embargo šiandien vakare nu-',Užsieniuose paskleista žinių, 

tija. O kroatai valdininkai iš-j traukė sesijų. Pravestas gink- kad atkariautose Vokietijai 
sigimėliai pasiryžo įsijungti įjlų embargo atšaukimo aktas priklaususiose Lenkijos teri- 
naujų santvarkų ir toliau vai- pasiųstas prezidentui patvir- torijose, kaip tai Pomorze (ko 
dininkauti. Kroatai patrijotai tinti. ridoriuje) ir Poznaniuje, vo-
tad prieš šiuos išsigimėlius

Jpkr. 3. — Kroatija yra Jugo- 
slavijos valstybės dalis. Po 20 
metų serbų dominavimo per
eitų vasarų Kroatija pagaliau 
išsikovojo autonomijų. Euro
poje siaučiantis nerimas ser-
bų vyriausybę privertė kroa-

HELSINKIS, lapkr. .1. ir jiems neatėjo j galvas min- pHpajinti savVval<h>.
Nepaisant sovietų grasinimų, tis kelti Įtarų prieS Busijų.lKroatija 3avitai valdytis, 
Suomijos vyriausybė nuspren- šiandien gi suomiai atkakliai iMnras valgtvMg (Jngoslavi- 
dė nepripažinti sovietams jo- statosi prieš sovietus ir dar
kių koncesijų savo teritorijo- jiems grasina.

jos) saugumų, užsienių reika-

pakilo tikslu juos išnovyti. Im 
ta jie žudy^jų namai de
ginti.

Šimtai šių kroatų išsigimė
lių buvusių valdininkų išdū
mė Serbijon. Pasilikusiems gi

Į lūs ir susisiekimus. Tas yra neduodama ramybės. Apie 20

kiečiai lenkus masėmis žudo 
ir iki šiol jau daugiau kaip 
17,000 lenkų civilinių nužudy
ta.

Vokietijos vyriausybės vie
nas valdininkų apie tai klausi-

SLOVAKAI NUSISUKO 
PRIEŠ VENGRUS
BRATISLAVA, Slovaki

ja, lapkr. 3. - Keletas tūkstan amag atgako> * jig neSi.
čiu slovaku vakar vakara sū nus, kiek tiesos yra tose sklei

se ir kovoti už savo teises ir Sovietą, g, sako Pravda, centrinfs v¥riausvbės Relgrajų „„žudyta, kiti sužeisti, ir'*® "««• »«• vcn«ri“s- džiamose žiniose. Bet, anot jo, 
nepriklausomybę. Suamija pa- nesiekta palaužti Suomijos ne a • ' ten>m Kro, Sunaikintos dvi vengrų la,- bntu jr nenllostabU) jci tas tie.
reiikia, ji nėra Pabaltijo vai- priklausomybės, bet tik nori, ’ ......................... nenutraukiamas, nenai- *raSS« raitin5s’ vengrų '
stybė, bet priklauso Skandina apsaugos Leningradui, kurio . Trečiasis mėnesis Kroatiją
vijos valstybių grupei.

MASKVA, lapkr. 3. — Suo- 
mių delegacijai Kremliuj j t n 
rint pasitarimus su užs. rei

gyventojų skaičius viršija vi tvarkosi savitam gyvenimui, 
sos Suomijos gyventojų skai- steigia vyriausybės įstaigas ir 
čių. | kitas autonominio valdimosi

Pravda nurodo, kad sovie- šakas, šis darbas susiduria su 
tai padarę tarpusavios para- rimtomis kliūtimis.

atijoj nenutraukiamas, nepai
sant kroatų vadų atsišaukimų parduotuvių ir vengrų mažu- Jis nurodo, kad lenkai esu

raginimų nurimti. Šis vyk- lnos politinės partijos buvei -r ver|j prieš Lenkijos už-

.alų komisaru Molotovu ir nios sutartis su Estija, Latvi-i per 20 metų kroatug perge.
ininkais, «ja Lietma, o Suomija ke- kj0- jr Spaudė ne vien ser-kitais sovietų valdinink 

komunistų partijos organas ( ^er,I s^to.
Pravda karčiais žodžiais puo- ~ '
la Suomiją. Jai prikaišioja, HELSINKIS, lapkr. 3. — 
kad ji Švedijos ir vakarinių Suomijos užs. reikalų minis- 
valstybių gundoma pasiryžu- ^ras užgina, kad jis bu
si sukelti karų sovietų Rusi- grasinęs sovietams. Tai 
jai. Sako, anądien Suomijos Pravdos prasimanymas, sako 
užs. reikalų ministras Erkko ministras. Jis pereitų trečia-

kiojo ir spaudė 
bai, bet ir patys kroatai val
dininkai — serbų šalininkai. 
Iš-sikovojus autonomiją, ser-

įr
domas teroras ir kliudo kro
atų vadams autonominiai pasi 
tvarkyti.

Centrinė Jugoslavijos šerini 
vyriausybė taip pat susirūpi
nusi ir kai kuriuose sluoks
niuose net kalbama, kad kro
atai nesą pribrendę patys vie 
ni tvarkytis ir valdytis.

i Kas nenori Maskvai agentau- 
į ti, tas negali būti komunistas.

Jei uniją sudaro SO nuošim
čių komunistų, reiškia jie yra 
unijos vadovybėje ir dirba 
Maskvos direktyvoje.

Dies komiteto advokatas j- 
pareigotas kreiptis į teisingu
mo departamentą, kari federa 
liniai agentai surastų George 
Minką, kurs yra sovietų slap
iosios policijos agentas Ame
rikoje ir kurs daugiau kaip 
kas kits žino komunistų veik
lų J. A. Valstybėse.

200,000 LENKU IŠALKĘ,
NETURI PRIEGLAUDOS
BRIUSELIS, lapkr. 3. — 

Daugiau kaip 200,(XX) lenkų 
bėglių šiandien išsisklaidę po 
įvairias Europos šalis. Jų da
lis stačiai alksta, negali gauti 
jokio užsiėmimo ir neturi žmo 
niškos prieglaudos. Iš to skai
čiaus apie 50,000 yra Rumu
nijoje, kurių daugumas si 
sta į stovyklas. Kiti raumoja^ 
po kraštų kai koki gyvuliai ir 
nežino kur dingti. Jie slapsto
si, kad rumunų autoritetai jų 
nenutvertų ir nepasiųstų at
gal Lenkijon naciams, arba
bolševikams i nasrus. Rumu- *
nija yra dosninga, bet ilgai 
neįstengs tieko bėglių maitin
ti ir rūpintis jų išlaikymu.

ne. kariavimą tenai lenkai šimtus
Sumišimai kilo po masmio vokift,ių kttnkinę jr nu-adę 

slovakų susirinkimo, kuriam. Tad knkai ir reikalingi ly. 
protestuota pneš Vengrija gaug užnrokeanio Sako> jie 
dėl slovakų vienos srities už- su TOkieSiaig UrbariSkai elgė- 
grobimo pereitais metais po gi> (ad fiandip„ ir „„ jaig tu.
Miuncheno sutarties padary
mo.

Slovakų policija iš pradžių

ri būti barbariškai apsieina
ma.

Lenkijoj gyvenę jauni vo

grasinęs karu, jei sovietai ne
paliausią reikalavę darvf. sa- 
vitarpios paramos sutarties, 
kuri yra būtina abiejų šalių 
saugumui.

Suomijos užs. reikalų minis 
trų Erkko Pravda stato grn- 
ta buvusios Lenkijos uzs. rei
kalų ministro Becko. Suko, 
prieš porų mėnesių tas Beckas 
Vokietiją provokavo ir jai 
grasino karu. Suprovokuota 
Vokietija pakilo karan ir kas 
gi įvyko?

Kas įvyko su Lenkija, tas 
pat gali įvykti ir su Suomija, 
jei ji dėsis galinga, jei klau
sys Švedijos ir vakarinių val
stybių gundymų nesusidėk su 
sov. Rusija, pareiškia Prav
da, Anot Pravda, prieš pasau
linį karą carinė Rusija valdė 
Kuolui ją. Tais laikais suomiai 
caro valdininkams batus laižė

dieni kalbėdamas tik apgailės 
tavo, kad komisaras Moloto
vas iškėlė aikštėn sovietų rei
kalavimus ir pabrėžė, kad Šuo 
mija pasirengusi ginti savo 
nepriklausomybę.

VOKIETIJOJE GIRTUOK
LIAMS PRASTI LAIKAI

BERLYNAS, lapkr. 2. — 
Vokietijos policijos autorite
tai per radiją paskelbė, kad 
vokiečiams girtuokliams Vo

fabrikuose nedarbas bus skai
tomas sabotažu. Čekai nepa
klausė ir areštuotieji gal bus 
traukiami karo teisman.

Jei čekai darbininkai susi-

visiškai nesikišo į riaušes, o ųjeėiai mankštinami būti poli- 
paskiau tik paviršutiniai ban- eįstaįs užkariautos Lenkijos 
dė blaškyti riaušininkus. A- į teritori jose. Jų daugeliui bū- 
pie tris valandas slovakai pripažintos vokiečių kari-
triukšinavo. ninkų rangos ir uniformos.

ČEKAI PRAHOJE
GRASINA STREIKUOTI
BUKAREŠTAS, lapkr. 3.

Prahoje čekams minint Čeko- mes streikuoti, reikia tikėtis 
slovakijos nepriklausomybės ,naujų sumišimų.
metines sukaktuves nacių po-1 ---------------------
licija daug čekų demonstran- ANGLIJA GRASINA 

tų areštavo ir įkalino. , INDIJAI

Dabar gauta žinių, kad če
kų darbininkų delegacija krei
pės į vokiečių protektoratą 
Prahoje ir pareikalavo areš
tuotuosius čekus išlaisvinti.
Delegacija pranešė, kad jei

kietijoje per ištisus melas už i reikalavimas bus paneigtas, 
Rausta lankyti ne tik alų-'visuose karinės gamybos fab-
<les, bet ir restoranus.

NUMUŠTI DU NACIŲ 
BOMBONECIAI

PARYŽIUS, lapkr. 3. -
Pranešta, kad vokieių bom
bonešiai atlankė britų liniją 
Prancūzijoje ir du jų numuč- 
ti.

rikuose čekai darbininkai su
streikuosią. Darbininkai nuro 
do, kad čekų įkalinimu sutru
kdyta gamyba.

Vokiečių protektoratas pa
reiškia, kad autoritetai buvo 
uždraudę čekams minėti nesa
mos respublitos nepriklauso
mybės sukaktį ir nurodė, kad

72 JKALTINTI UŽ 

SUKTYBES

Federalinė “grand jury 
Bostone, Mass., įkaitino A. F. 
Zimmermaną, žinoma “liote- 
rijų karalių” ir 71 kitus indi-

M

BRITAI IŠSIGINA SAVO 
TVIRTINIMŲ

LONDONAS, lapkr. 3. — 
Naciai per radiją, pranešė kad 
Vokietijoje iš britų lėktuvų 
skleidžiamuose lapeliuoseLONDONAS, lapkr. 3. -

Anglijos valstybinis sekreto 
rius Indijai, Zetlando marki
zas, praneša, kad jei Indijoje ...... - x • • - -
ir toliau bus triukšmaujama £om,s hotenjomis iŠ žmonių į hs Hitlerio režimo.

. - . ... . ,, susigrobė apie 20 milijonų do Anglijos autoritetai-pneš Angliją, vyriausybe bus * r \ 1 6 '

. . . .. . lenu iki buvo susekti ir nut- na to pareiškimo,priversta panaikinti ten pro- .
vincinius režimus ir grąžinti iv ’ , , . . .

. .. ... -. Tarpe apkaltintųjų yragriežta bntų režimą. ,. T
chicagiecių.

vidus, taip pat dvi korporaci tarp kit'ko pažymima, kad na 
jas Chicagoje. ; užilgo Amerika įsikiš karan.

Apkaltinti tuo, kad klastin- ’ jei vokiečiai atkakliai

Vengrija turi apie 30,000 
lenkų bėglių. Tenai jų stovis 
apgailėtinas, nes iš svetur 
jiems neteikiama pagalba. Ne 
laimingieji susigrūdę Į apleis
tus pastatus, be šilumos. Mie
ga ant aslos, arba grindų. Ne 
turi ko pasikloti, nė kuo užsi- 

i kloti. Stinga maisto.
Žymiam lenkų skaičiui buvo 

lemta pasprūkti Prancūzijon. 
Sveikieji įstojo ten organizuo- 
jamon lenkų armijon. Tarpe 
jų yra daug buvusių aukštes
niųjų ir žemesniųjų valdinin- 

Įkij.
« Paryžiuje yra lenkų buvu
sių bankininkų, kurie Lenkijo- 

[je gyvendami lėbaudavo, o 
' šiandien neturi už ką nusipirk 
lti maisto, išsinuomoti žmonis- 
jkesnį kambarį.

laiky- Lenkų bėglių yra Latvijoje 
ir daugian kaip 20,000 Lietu
voje. Visur jie turi nepapras
tai sunkų gyvenimą.

išsigi-

14

Anglija nepakenčia indiečių 
niacionalistų reikalavimų In
dijai pripažinti dominijos san
tvarką.

LONDONAS. — Čia kalba
ma, kati T. Sąjungos suvažia
vimas, rasi, šiemet neįvyks.

LONDONAS. — Britai ne
paprastai pradžiugę .T. A. 
Valstybių kongresui panaiki
nus ginklų embargo. Vokietija

SKELBKITFS “DRAUGE”

MADRIDAS, lapkr. 3.
Iškelta aikštėn, kad kai ku-lgi puola Ameriką, 
riose Ispanijos dalyse stinga
javų grūdų duonai. Kviečių - AVASHINGTON. — Dies ko- 
angintojams įsakyta kviečių mitetas nusprendė tirti koinu- 
perviršins pristatyti vyriausy. nistų veiklą šalies kolegijose 
bei. I ir universitetuose.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
kie*k šilčiau. Sekmadienį: gie
dra ir šilčiau.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 
4:41.
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Jubiliejinio seimo proga linkime darM- 
tiesiems labdariams savo sąjungą dar labiau 
išauginti, pagyvinti jos veiklą ir sėkmingai 
įgyvendinti visus kilnius sumanymus ir ui* 
simojimus!

Bendradarbiams ir Korespondentams raštų negražina, 
(Jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus lr ypač korespen- 
denejas sulig sa\o nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėle) 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos
laikraštin nededamoa

Enciklika
Popiežius Pijus XII išleido savo pirmąją 

encikliką, ii kurios labai yra aišku, kad Jo 
Šventenybė vykdys į gyvenimą savo pirm- 
takūno popieriaus Pijaus XI pradėtus dar
bus. Jis visomis savo jėgomis rūpinsis pa
saulio taika, socialine teisingumo vykdymu, 
visos žomnijos ir dvasine ir medžiagine ge
rove, misijų plėtimu ir palaikymu.

Bet ką reiškia žodis • enciklika”. Tai reiš
kia popiežiaus raštą,, laišką, kuriame liečia
mi visam pasauliui rūpimi klausimai. En
ciklikos adresuojamos patriarchams, prima
tams, arkivyskupams ir vyskupam*, esan
tiems vienybėje su šventuoju Sostu. “Žodis

Kada Priina Dilaosios Britaiijos 
Karo Ministras

Specialiai “Draugui” iš Londono
— Džentelmenai, sveikinda- mūsų kiti kolegos — Kuro ko

Teisių Skyrius
Mažo Chas Kai, 6322 S. \Vesiern Avė., Chicago

Didelių Nuopelnų Organizacija

Mes, Amerikos lietuviai katalikai, turime 
gana daug organizacijų ir įstaigų, kurios 
didelių darbų yra nudirbusios. Viena iš tų 
organizacijų yra Lietuvių R. K. Labdarių , 
Sąjunga, kuri šiemet mini savo sidabrinį 
jubiliejų ir kurios metinis seimas įvyksta ! 
rytoj, Dievo Apvaizdos parap. salėj.

ši sąjunga įsteigta 1914 m. kovo 29 d. Ji i 
pasirinko tikslą — steigti seneliams, namus, 
našlaičiams prieglaudas, ligonines, šelpti ir 
globoti visus tautiečius, kurie tikrai reika
lingi pagalbos. Statutą organizacijai parašė 
tada buvęs “Draugo” redaktorius kun. P. 
Kemėšis.

Vienas iš stipriausių Labdarių Sąjungos 
organizatorių ir šulų buvo kun. dr. A. Sta- 
niukynaa, kuris dar prieš sąjungos suorga
nizavimą jau buvo surinkęs savo pastango
mis $1,635.38 našlaičių prieglaudai, kuri bu
vo numatyta statyti prie Šv. Kazimiero vie
nuolyno. Tuos pinigus kun. Staniukynas per
vedė Labdarių Sąjungai, kurios iždininku 
ir vadu išbuvo ligi pat savo mirties.

Pirmas steigiamasis sąjungos susirinkimas 
i (Vyko šv. Kryžiaus parap. salėj. Pirminin- 
fcavo kun. A. Skripka, sekretoriavo kun. P. 
Kemėšis. Pirmoji sąjungos centro valdyba 
buvo sudaryta iš šių asmenų: pirm. S. Mar
cinkevičiaus, sekr. VL Daukšos, fin. sekr. 
Onos romėnės, ižd. kun. A. btamuKyno ir 
narių — J. Edas, Pr. Macijauskas, Pr. Ba
cevičius ir kun. Pr. Serumas. Pirmieji Lab
darių Sąjungos direktoriai buvo: kun. A. 
Skripka, kun. P. Serafinas, P. Mažeika, J. 
Elias, S. Marcinkevičius, kun. M. Krušas, 
kun. A. Staniukynas, kun. A. Ežerskis, Pr. 
Macijauskaitė, B. Šatkaitė, St. TananeviČius 
ir J. Stankus.

Ir pradžioj savo veikimo ir visais laikais 
sąjunga rūpinosi suvargusių lietuvių šelpi
mu. Bet ji rūpinosi ir didesniais dalykais — 
steigimu ligoninės ir prieglaudos.

1918 m. spalių mėn. 9 d. sąjunga nupirko 
10 akerių žemės, kuri su taksais, asesmen- 
tais ir nuošimčiais jai kainavo $24,650.00. 
Ant šios žemės 1923 m. nutarta statyti ligo
ninė. Nutarimas įvykdytas 1928 m. šiam tiks
lui sąjunga skyrė netoli dviejų šimtų tūks
tančių dolerių. Jos dėka šiandien turime šau
nią šv. Kryžiaus ligoninę, kuri labai sėk
mingai veikia, kasmet vis didesnę pažangą 
padaro.

Pastačius ligoninę, labdarių veikėjai ė- 
mė rūpintis senelių prieglaudos statymo rei
kalais. Tam tikslui 1929 m. nupirktas 141 
akro ūkis, už kurį užmokėta $19,000.00. Bai
gus išmokėti ūkio skolas, 1936 m. nutarta 
steigti prieglaudos fondą. Netrukus, gavus 
Šv. Kazimiero Seserų ir J. Em. Kardinolo 
pritarimą, nutarta statyti geneliams namus 
prie šv. Kryžiaus ligoninės. Kiek tenka spė
ti, šis paskutinysis reikalas ryt įvykstančia- 
me Labdarių Sąjungos seime bus patsai sva
rbiausias klausimas. Prieglaudai statyti ir 
jai užlaikyti reikia daug lėšų. Bet sąjunga 
pasitikėdama lietuvių visuomenės dosnumu, 
realizuos ir šį savo sumanymą — prieglau
dą pastatys, o apie jos išlaikymo galimumus 
ji visai neabejoja. Praeityje nudirbti darbai 
ir dabartinės vadovybės uolumas ir paaišven- 
ttmas garantuoja, kad lr ateity sąjunga leng
vai nugalės visus sunkumus ir pastatys dar 
vieną lietuviams reikalingą įstaigą — prie

mas jus aš tik pasakysiu, kad 

tnan labai malonu praleisti

respondentai jau pasiekė fro 
ntą, yra sveiki ir jaučiasi la-

KLAUSIMAS. Buvau išsiė- lietuviams. Man nesvarbu, ai 
męs Amerikos pilietybės po- jis demokratas, ar respubli- 
pieras, bet per daug metų, konas. Man tik malonu, kad 
besikeliant iš vienos vietos į galiu patarnaut visiems lie- 
kitą, jas pamečiau. Kas da- tuviams.

vieną kitą laisvą minutę spau- bai gerai. Prie anglą armijos rytt Žinodamas, kad Tamsta ,
dos žmonių tarpe. Ir aš ti
kiuos, kad bus lygiai malonu 
pabūti ir karo ministro drau
gėje... — tarė plačiai šypso
damasis L. Uore - Belisha.

priskirta apie 80 karo korės-1 esi demokratas, norėčiau, kad KLAUSIMAS. Esu Amerk 
pondentų. Prieš apleisdami duotum patarimą per ‘ Drau- į^os pilietis per 37 metus it
Londoną jie turėjo įsigyti ka
rininkų uniformas. Taip bus 
apsirėdę per visą karą. Visi

Toks jau yna Didžiosios Bri- korespondentai skirstomi į 
tani jos karo ministras. L J tris grupes: anglų, prancūzų
Uore - Belisho nepakeitė nė ir neutralių valstybių korės-

*• enciklika.yra kilęs iš graikų kalbos “cn- na (“vienintėlė (šypsena visa
karas: ta pati amžina šypse- pondentus. Jnt jų kepurių y

Ryklios”.

i******************

APŽVALGA
Svarbus Reikalas

V. Sirvydas “V-bėje” stato klausimą, ko
dėl bolševikai sulaužė 1920 m. sukaktį ir 
sugrąžino Lietuvai tik 6,880 ktv. kilometrų 
Vilniaus krašto iš 32,330! Taip pat klausia, 
'kodėl Lietuvai nesugrąžinta lietuviški Mar
cinkonys, Švenčionys ir kiti grynai lietuviš
ki kaimai! Kokiu pagrindu jie palikti So
vietams tvarkyti!

į šiuos klausimus duoda tikslų atsakymą 
dr. K. Pakštas, Lietuvos Universiteto profe
sorius, savo prakalbose.

Tame pačiame laikraštyje iškeliama ir ki
tas svarbus klausimas. Anot jo:

“Vienas amerikonas korespondentas sa
ko, lietuviai Vilniuje gavę “baltą slonių” 
pavydale šimto tūkstančių sudemoralizuo 
tų Lenkijos pabėgėlių. Faktą patvirtina 
New Yorko komisija For Polisli Relief, 
kuri sako, Vilniuje ir apylinkėje subėgo 
šimtas tūkstančių karo pabėgėlių, kurie 
neturi maisto, pinigų, drapanų, vaistų, pa
stogės. Be to, sako, ten dar yra ir 17,500 
buvusių Lenkijos kareivių. Lietuvos vy
riausybė jas sudarė komitetą šiuos pabė
gėlius šelpti, bet vieniems lietuviams ši na
šta, aišku, sunki. Juk jiems reikia šelpti 
ir tie tūkstančiai, kurie prasiveržė pro 
Lietuvos rubežius pirmiau. Tokių esama 
apie 50,000. čia į pagalbą ateis Amerikos 
Žydų Federacija ir Tarptautinis Raudona
sis Kryžius. Pačioje Lietuvoje Vilniaūs at
statymui keliama 50 milijonų litų pasko
la”.
Aišku, kad ir mums, Amerikos lietuviams, 

reikia eiti į pagalbą sušelpti atgautojo Vil
niaus. krašto suvargintus gyventojus. To iš 
mūsų reikalauja ir patriotizmas ir krikščio
niškoji artimo meilė.

V. Sirvydas išbara Lietuvos valdžią ir 
spaudą rašydamas:

“Kaip skaudžiai dabar tenka apgailėti 
siauraprotę Lietuvos vyriausybių politiką 
kuri, angliškus jurgius pasekdama, atsisa
kė mokėti Amerikai savo skolą, suteiktą 
sunkiu Lietuvai metu! Suomija, kuri sa
vo skolas mokėjo, susilaukė net Amerikos 
valdžios užtarimo prieš Maskvą, o lietu
viai, estai ir latviai —• nieko. Šiandien 
Lietuvos valdžia (jei būtų vyriškai savo 
skolą mokėjusi) būtų galėjusi drąsiai krei
ptis į Amerikos lietuvius ir pardavinė
jusi Vilniaus bonus. Dabar tą Amerikos 
įstatymui draudžia. Kalta mūsų spauda 
ir veikėjai, kurie neganėtinai stipriai Lie
tuvos vadams šitą reikalą išaiškino. Bet 
— dėl palieto pieno nėra ko verkti. Ame
rikos lietuviai turi rasti būdų šiuo momen
tu Lietuvai pagelbėti. Reikia netik pa
tiems aukoti, bet ir raginti amerikonus, 
ypatingai žydus, susidomėti Lenkijos pa
bėgėlių likimu, nes didžioji tų pabėgėlių 
dauguma yra žydai. Rusai čia, ttir būt, 
niekuo nepagelbės, nes jie patys, gana 
skurdžiai gyvena1’.
Čia, nėra abejonės, pasakyta teisybė. Tik 

reikia neužmiršti apversti ir kitą medalio 
pusę. Reikia žinoti, kad Lietuva tą paskolą 
gavo ne pinigais, bet visoki ars daiktais. Ta
da jie, žinomo, buvo labai reikalingi, tačiau 
buvo ir mažos vertės daiktų. Jei kitos val

ine anglų kabinete”), tas pats 
sąmojus. Jeigu jis būtų ki
taip pradėjęs, susirinkę laik
raštininkai tikriausia būtų 
pamanę, kad jie paklydo — 
pataikė visai į kitą ministe
riją

Karo ministras atidarė pir- 
njąją tarptautinės spaudos at 
stovų konferenciją. Ji vyko 
ministerijos rūmuose. Čia 
kiekvieną savaitę bus šaukia
mos tokios konferencijos, kie
kvieną kartą dalyvaujant pa
čiam ministrui. Anglijoje tai 
yra naujiena. Anksčiau tokios 
konferencijos čia nebuvo ži
nomos. Ne dėl to, kad anglų 
ministrai būtų bijoję ar ven
gę laikraštininkų. Atvirkščiai. 
Jie mielai palaiko kontaktą 
su spauda. Londone niekad 
nebuvo sunku patekti į kurio 
nors ministro 'kabinetą. Tik 
visas blogumas buvo tas, kad 
anglų ministrai visada buvo 
linkę kalbėtis Šu kiekvienu 
laikraštininktf btbįrirai.;. 0 tai 
reiškia, kad mažai žinomas 
laikraštininkas savo eiles ka
rtais turėdavo laukti ne sa
vaites, bet mėnesius. Užėjus 
karui Londono laikraštininkai
atsidūrė ypatingai sunkioje 
būklėje: pradėjo jausti žinių 
“badą”.

Iš oficialių šaltinių pasida
rė neįmanoma gunti infonna-

ra prisegta balta raidė “C”. 
Ant rankų turi prisiūtus žo
džius “British War Corres
pondent”, “French Avar Cor- 
respondent” arba “Foreign 
War Correspondent”. Kiek
viena grupė turi savo spalvą 

Anglų karo korespondentų 
tarpe yra daug garsių žmo
nių. Bene pats žymiausias bus 
Sir Philip Oibbs, kurs kaipo 
karo korespondentas labai iš
garsėjo per did. karų: jis ta
da ir baroneto titulą gavo. 
Toliau — G. Ward Price 
(“Daily Mail”) ir S. Delmer 
(“Daily Express”), kurie an
ksčiau buvo žinotai kaipo Vo
kietijos. kanclerio asmeniški 
bičiuliai. Kitas “Daily EX- 
press” korespondentas, 28 m. 
amžiaus O. D. Galagheris yra 
buvęs karo korespondentu A- 
bisinijoje, Ispanijoje ir Kini
joje. Britų radijas į frontų 
pasiuntė net tris stebėtojus 
ir visą eilę technikų: kartu 
į Prancūziją išvyko specialus 
automobilis, kuriame, yrą į- 
rengta keliaujanti stotis, apa
ratai plokštelėms daryti bei 
laboratorija.

B. B. C. yra pasiryžęs j 
plokšteles užregistruoti fron
to gyvenimą ir net būsimas 
didesniąsias kovas, taip kad 
radijo klausytojai galės gir
dėti Maginot bei Siegfried li
nijų patrankų garsus. Tuo 
pačiu tikslu į frontą savo žmo-

• I gyvenu mažam miestelyje, dau
ATSAKYMAS. Galite guųH«iausiai apgyventam lenkais, 

ti dublikatą. Kreipkitės prie Mano pavardė yra labai ilga 
“Commissioner of lnnnigra-1 ir lenklška» kas vaikams ne- 
tien and Naturalization”, ku- ^ka ir keturi vaikai vartoja 
ri galima rast pašte. Jis iš.-j kitokias pa vai des, aiba labai 
duos banką, kurią reikės iš-Į sutrumpintas. As, taip pat, 
pildyt, pažymint, kur ir kad* norėčiau pakeist savo pavar- 
išsiėinei pilietybės popieras. ^ę i lietuvišką. Ai galima pa
dienę, mėnesį ir metus. Bus, keist _Pavard« nepraradus pi- 
reikalinga pasiųst imigracijos ta*P Pat, ar nepu-
dep. du paveiksliukus (2x2 co- kwikt,i mano turtai, koki e8.u
lių) ir “money order” ver
tės vieno dolerio. Jei imigra
cijos departamentas suras, 
kad tamsta buvot Amerikos 
pilietis, be jokios bėdos iš
duos naują certifikatą.

Noriu pastebėt, kad aš ne 
vien tik demokratams atsa
kau į klausimus, bet visiems

cijų. Laikraštininkus infor- nes išsiuntė ir visos didžio-

glaudą ir tokiu pat plačiu mastu, kaip ir J stybės, “cash” pinigais gavusios pakkolą, 
praeity, varys suvargusių lietuvių, našlių ir ( neatsilygina, tai tuo labiau yra pateisina- 
našiaičių šelpimo darbą. j ma Lietuva.

muoti apsiėmė naujai įkurto
ji informacijų ministerija, Ta
čiau pradžioje ji būvo mažai 
naudinga laikraštininkams, 
nes buvo dar mažiau infor
muota, kaip patys laikrašti
ninkai. Buvo ir kitokių nusi
skundimų. Ją pakrikštijo vi
sokiais vardais, be kita ko 
‘ministry that kilis the news’, 
kas laisvai išvertus reiškia 
“ministerija, kuri ktovoja 
prieš informacijas”. Buvo die 
nų, kada užsienio laikrašti
ninkai visai neturėjo darbo: 
jeigu ir pasituikydavo kokia 
žinia, tai geriausiu atveju ji 
toliau nenueidavo, kaip iki 
cenzūros departamento. Buvo 
kilęs tikras “i/naištas” ir už
sienio laikraštininkai pareiš
kė, kad jeigu ir toliau taip 
bus, tai Jio Važiuosią arba į 
Olandiją arba j Daniją. Kai 
kurie ir išvažiavo. Pasilikę 
išsikovojo įvairias savaitines 
konferencijas, štai kokiu bū
du patekome į anglų karo mi
nisteriją. Karo ministras kal
bėjo apie savo armiją, o vi
sokiose pozicijose susėdę laik- 
raštinihkai kalbėjo apie Hore- 
Belislią...

• * *
Pirmiausia karo ministras 

laikraštininkus patikino, kad,

sios Amerikos radijo bendro
vės. Tur būt, kad Amerika 
pirmoji per radiją išgirs Eu
ropos karo garsus,

įsigyvenęs! Aš visados skai
tau “Drauge” Teisių Skyrių 
je klausimus, bet panašias 
ik; šiol dar neužtikau.

ATSAKYMAS. Lietuviams 
reikalinga atsiskirt nuo len
kų. Šiandieną Lenkijos jau 
nėra ir, greičiausiai, jie glau
sis prie mūsų tautos, tad mes 
turime didžiuotis, kad esame 
lietuviai. Tamsta gali keist 
savo pavardę be jokios sun
kenybės sekančiais butinis; 1)

Dar karo ministras llore 
Belisha pareiškė, kad šiame 
kare Anglija jau laimėjo pir
mąjį rundą. Būtent, dideliu; ^*ue*k Pas v*e^ni advokatą 
laimėjimu laikomas greitas; prirengs legalius doko-
kariuomenės perkėlimas j ko-į nientus, tada teisinas autori- 
ntinentą. Visas perkėlimas vy-į ZUOhi vait«t^ legaliai naują pa
ko nepaprastai dailiai ir, be 
to, buvo išlaikyta visiška pa
slaptis, kad net ir prancūzai 
neturėjo supratimo kiek bū
tent buvo perkelta kariuome
nės.

Į anglų kariuomenę galės 
stoti svetimšaliai. Pačioje ka
riuomenėje tarp tokių svetim
šalių ir anglų nebus jokio ski
rtumo. Karininkų kadrai bus 
sudardmi iš pačių kareivių.
Atrinkti gabesnieji kariai bus 
siunčiami į kursus, kur po

valdę. 2). Pilietybės ir turto 
teisės neprarandi, bet turi iš
pildyt sekantį reikalavimą: 
gavęs autoritetą iš teismo va- 
rtot naują pavardę, turėsi i- 
migracijos biurui parodyt, kad 
esi Amerįko&pilietis ir pakei
tei pavardę. Imigracijos b i ik

ras ištirs jūsų procedūros ak
tą ir paims senąsias piliety
bės popieras, o išduos naujas. 
Vienok tamsta turėsi priduot 
savo du paveikslus 2x2 colių 
ir kainuos 5 doleriai už val
džios patarnavimų. Dėl atsar-

keturių mėnesių taps kariniu- gurno, jei darysite testamen- 
kais Didžiosios karo mokyk- tų, vartokit abi savo pavar-
los Woolwich bei Sandhurst des: naują pirmiau, o senų
uždaromos. Yra nusistatymas paskui. Jei vaikai nėra pilna-
jaunūs karininkus sk’rti į net 
labai atsakingas pozicijas. Sa-

niečiai. jie paliks legalizuoti 

nauja pavarde, žinoma, tas

kysim 24 m. jaunuolis galės Irgi turėtų būt inkorporuota 
būti batalijono vadu. S. Fel. teismo procedūra.

HEALTHY, WEALTHY AND W1SE1
I
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MUZ. KASTAS SABONIS

BIZNIERIAI,
Lapkričio 18 d, išeina “Drau

go” istorinis 32 puslapių nume
ris.

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

Skelbimų kaina 50c už vieną 
colį.

Su kiekvienu $5.00 skelbimu 
gausite vieną tikietą į bankietą.

1
DHAUnAH

JUBILIEJINIS
Lapkričio-November

BANKIETAS
1939

SHORELAND HOTEL
55th Street at the Lake

SHORELAND HOTEL, 55th ST. AT THE LAKE

KOMP. ANTANAS S. POCIUS

•

i.

...

-<■

V

ELEONORA KANDRATAITĖ

■ " 3

v

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RINKTINIS CHORAS

PROGRAMOJ:
Komp. A. Pocius
Eleonora Kondrataite 

Muz. L. Saboniene
Muz. L. Saboniene
Dain. Ona Juozaitienė
Šv. Kazimiero Akademikės

TIKIEAI:
Jubiliejinio Bankieto tikietų 

kaina $2.00. Jų galima gauti 
“Draugo” ofise arba TELEFO
NU CANAL 7790.

Užsisakyti prašome ne vėliau 
LAPKRIČIO 18 d. 4 VAL. 
P. P.

VIETA:
Shoreland Hotel, 55th St. at the 
Lake.
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MINTYS PYPKĘ RŪKANT
Rašo Dūmas

Nežinau, ar rastųsi pasauly kol karus tęsis Europoje, Sta 
nors vienas lietuvis, kuris ne- linas mėgins šeimininkauti 
ridžiuugtų Lietuvai atgaunant Lietuvoje ir kitose mažose 
mūsų istorinę sostinę Vilnių, tautose, ket kaip kuras pasi- 
Tikrai, tai svarbus dalykus baigs, bus kitaip. Žinoma, nie-
kiekvienani lietuviui, kurio 
krūtinėje dar kiek nors dega

kas tikrai nežino, kaip šis ka-j 
ras pasibaigs ir kas gi atsi- i

lietuviška niel.ė. Nedaro ski- tiks karui pasibaigus, vienoK 
rtunio, kuriame pasaulio kam-1 tikėkime, kad jau Stalino ir 
pe mes gyventum, turėtumėm Hitlerio tuomet nebus. Jeigu 
didžiuotis tuo. Ne vien, kad jie ir bus gyvi, bet nebebus 
tik Lietuva atgauna Vilnių ir diktatoriais, gal, kur nors 
jo apylinkes, bet ir tutinti, jog Kaukazo kalnuose malkas

:• ■< v 'X. s • v-, v tf KR?'*---'

R *•< J * £ : - >,. • - *
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AKIŲ GYDYTOJAS

OR. VAITUSH, OPT.

iš protingų žmonių yra suda
ryta Lietuvos valdžia.

Prieš daug metų, kada as 
apleidau savo tėvynę, nei ne
sapnavau, kad kada nors mū
sų numylėta žemė atgaus lai
svę. Nedaug metų praslinko, 
ir Lietuva atgavo laisvę ir 
nepriklausomybę. Kodėl? To
dėl, kad ji išaugino tikrus sū
nus, kurie turėjo drųsos ir 
sumanumo. Jie nebijojo nei 
savo galvas guldyti, kad tik 
matyti laisvų tėvynę. Nors ir 
sunkiai, jie to susilaukė. Sun
kus buvo tai darbas, bet dar 
sunkiau tai buvo atbudavoti 
karo nuteriotų Lietuvų. Jie 
ir tų padarė, nors ir ėmė daug 
Įaiko. Jie pastatė Lietuvų ant 
naujų kojų ir dabar kasdien 
ji žingsniuoja prie geresnės 
ateities. Nors Lietuvai ir ten
ka susitikti sų priešais, ku
rie bando jai kelių pastoti, 
vienok atrodo, kud priešams 
nesiseka: jie lieka sunaikin
ti, o Lietuva vis žingsniuoja 
pirmyn,

Pi ieš devyniolikų metų Le
nkija išplėšė iš Lietuvos sos
tinę Vilnių, tartum širdį būtų 
išplėšus. To dalyko 'mes ne
galėsim niekados užmiršti, nei 
mūsų mūsų kartos, kurios gy
vuos ir šimtmečius. Tie, ku
rie apie tai užmirš, jie ras 
užrašytų Lietuvos istorijos la
puose. Lenkams laikant Vil
nių, ir būnant gerais bičiu
liais su anglais ir prancūzais, 
juu rodės lietuviams, kad Vil
nių savo sostine daugiau ne
vadins. Lietuva buvo perma- 
in ir silpna, kad jėga Vilnių 
atbūti, o geruoju niekados ne
būt gražinus. Hodės, jokios 
vilties nebuvo. Ir kada pasi 
rodė, kad jau yra tamsu, tuo
jau prašvito ir saulelė užte
kėjo. Vilnius jau mūsų. Tas 
priešas, kuris bandė Lietuvai 
kelių pastoti, juu pergalėtas, 
Lietuva vėl žingsniuoja ir ži
ngsniuos, pakol atgaus visus 
savo istoriškus kampelius.

Todėl, džiaugkiinės atgavę 
Vilnių, nors tas džiaugsmas, 
gal būt, reikalaus ir daug a- 
šarų. Vienok dabar jau turi
me tų, ko troškome per ilgus ‘ 
metus.

Daugelis lietuvių sako, jog 
Lietuva turi užmokėti per
daug už Vilnių, leisdama Ru
sijai turėti kariškas koncesi
jas Lietuvoje. Man utrodo, j 
kad tai nėra jokia mokestis,
Ih»1 tai tik paskola. Tegul Ru-! 
sija stuto savo tvirtoves, siun
čiu ten savo kareivius, mes 
esam persilpni su ja kariau
ti, ir nieko prieš tui negulime 
daryti, vien tik protestucti. 
Ateis laikas, kaip greitai, nie
kas nežino, gal būt ims me
tus, kitus, ir Stalinas turės 
lipti iš lietuviško vežimo ir 
kraustytis is Lietuvos. Tol

skaldys. Vienok kaip bus, kaip 
nebus, Lietuva jau turi Vil
nių. Ačiū už tat Lietuvos vai 
džiai; ji žino, kaip reikalus 
vesti.

Lietuvos Konsulato 
New Yorke Aukų 
Pakvitavimas Nr. 18
Vilniaus Reikalams:

Bendras Ncw Yorko Lietu
vių Komitetas, surinkta mitin
ge, įvykusiame 1939, kovo m.
26 d., per K. Vilniškį $130.71.

Litbuanian - American I’m- Conn. (per J. Tareilų) — $25 i 'tmiililMiiiimmiimimiiiimiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiimmiiliMMiiliilK.iiiiiiiiiiiis

Penkių vietų monoplanas paruoštas gabeni . ui į pietinį žemės ašigalį tyrinėjimo reika
lais Šis mviioplanas, kaip ir‘milžiniškas “sniego kreiseris”, specialiai pritaikintas prie pie
tų žemės ašigalio oro sųlygų. Prie monoplano stovi lėktuvo vairininkas Theodore A. Petras. 
(Acme telephoto)

burgh, Pa. (per Elizabetb ca Plain, Mass. — $10.00. — $2.00 — $5.00.

SVF.C LAMSTAS 
umOMUTUlCAMA AKI V 

EI KTU VIS
Su v Iri 40 metų praktikavimo 

Mano Uarantav imas
fulengvins akių Jtempimų, kas es

ti priežastimi galvos skaud&Jlmo. j 
svaigimo, akių Įtempimo, nerVuotu- J 
mo, skaudamą akių karių, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia magiausias kiai 
das. Special* atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus, kreivos akys ati
taisomos.

vaiauuos: tuo lo itn H vai vak.
Nedėlioj nuo 10 lki 12 vai.

Daugely aunikliuų akys atitaiso
mos Ik- akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASH1JYND AVE. 

Telefonas YARda 1575

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yards 3146.
VALANDOS; Nuo 11 iki 13i 

2 iki 4 ir 7 iki | 
utdieniais • 2 iki 4 lr 7 iki 6 
šventadieniais: 11 iki 1*

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

I ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Wwedar) — $2.00.
S. L. A. 17 kuopa, MontcLo.

! Mass. (per Justinų Miekevi- 
I čių) — $5.00.

Bridgeporto 6-ių pašalpinių
. draugijų bendro išvažiavimo, 

įvykusio rugpiūčio 20 d., pel
nas (per S. Tamošiūnų) — 
$61.00.
Apsigynimo reikalams .-

Stasys Čiapas, AVaterbury,

Įvairiems reikalams: f Viso _ *539ul

S.. L. Zepėnas, Lawrence? Atitaisymas.-Aukų pakvita- 
Mass., Prisikėimo bažnyčiai, vime N). 17 pabkelbta, kad 

Rocliester, N. Y., lietuviškosKaune $10.00; Šventosios Uo
sto statybai — $10.00 — $20.

J. M. Tumavičienė, Jamai- 
ca Plain, Mass. — Pittsburg- 
ho Universiteto Lietuvių Ka-

organizacijos aukojo Klaipė
dos tremtiniams $106.32. Au
kotojams prašant, šiuo skel
biama, kad ši auka yra ski-

mbariui — $3.00; Clevelando1 riama Lietuvos Raudonajam 
Lietuvių Kultūros Darželiui Kryžiui.

port and Export Corporation, 
New York (per K. Vilniškį) 
— $25.00.

Alfonsas Stankevičius, Bro- 
nx, New Ycrk — ši0.00.

Amerikos Lietuvių Tauti-

M. ir J. K runk lių pagerbtu-‘g 
vėse, Brooklyn, N. Y. surink
ta (per Jenų Valaitį) — $15.- 
31) (aukojo j)o $1.00 šie asme
nys: J. Valaitis, J. Krunklys,
M. Krunklienė, Elzb. Mi.ėnie-

ninku Klūbas. Brooklyn, Net* nė, ,j. Garšva, p. Monkus, E. 
York, spalių 9 d. minėjime Monkuvienė, p. Dailydėnas, i 
surinkta (per Andriuškevičių) M. Kazlauskas, YV. Baltry- | 
— $15.00.

Pederation of Litbuanian 
Jews of America, New York 
— $200.00.
Klaipėdos tremtiniams:

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. I5tos Gat. ir 49th Ct.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50lh Avenue

Tel. Cicero 1484.

I

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAM

1146 So. 49th Court, Cicero 
A atradieniaia, Ketvirtadieniais ir 

Penktadie&iaia
Valandos- 10-12 ryte, 2-fl. 7-B p. A
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
Šeštadieniai)

Valandos: 3—8 P. M.

TsL OANal 6069

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR

OE
AMBROSIA & NECTAR

B E E R S

‘ S. L. Zepėnas, Lawrence, 
b Lietuvių Durbininkų Susi- Mass. — $15.00.
\unijinio 142 kuopa, Pitts- J. M. Tumavičienė, Janiai

mas, p. Smetona, ponai Kel- 5
Įeit, T. Augustas, p. Bieliaus- 5 GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gerta ir megata 
kienė, p. Balkūnienė, smul-|| AMBROSIA Alų, bet, pne to išdirbėjai nusprendė įdirbti dar ge- 

kiais — $0.30),
5 resnį alų, kurį nšvardmo NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš im 
= portuotų pirmos rūšies produktų.

S Urmo (wholuaaluf kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
5 tuomet kreipkitės pa* NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patai

navimą.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

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

Taipgi pagal su ta/-p
Ofiso telefonas PROsput 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 3567

DR. FRANK C. MINN
( K VILAJIIS (iHAs )

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1651 YVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarty.

SURUM-BURUM SESUTĖS, kurios dainuos Vestuvių Ban
kiete, kurį rengia Teisybės Mylftojų lr 111. Pašalpos Kliubaa, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Vakaras prasidės 4 
vai. popiet. Įžanga 50c ypatai. Po vakarienės bus lokiai. Visi 
kviečiami atsilankyti.

(Skelbimas)

| 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 = 
s ?
1-riiillilllllllHllllllltlllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllltllll^-

f

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiee naujus namua an 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi 
eok, taisymo darbą be jokio cash įmokė 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire In 
inrance Companijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Daran paskolas ant naujų n 
aanų namų, ant lengvų mėnesinių išmo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreii 
kitėa prie:

JOHN PAKEL
6816 S* Westem Ave. Phone Grovehill 0306

>M**M*«»*M ♦ ♦♦♦♦♦Jt

KLAUSYKITE

Net Ct) Fintai Mari
RADIO PROGRAMO

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

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

KAS RYTELI. ♦ • KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

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

(1480 Kilocycles)

Kaimiečiu Kajmlijh * Aidų Aidai Kvartetu!. *
Pipirai * Aurum Burum Sesutės * Trys LihtaVaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Prtesijų Vainikas *
Algirdas Brar.is * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė *
Jonas RukStaln * Mikas Overlingas • Kristina Kriščiūnaitė • 
iv Juzutė Mileriutė *

YV H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vai. YV H 1 P 
Kas Ryta * Kas Ryta

DR. P. j. BEINAR
(BEINARAUSKAS! 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3965 
OFISO VALANDOS: 

y Liti 4 popie- Z ik) 9 vakai ■
Trečiadieuiais u Sekmadieniais

pagal sutartį.

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGBOI 
2158 W. CERMAK ROAft

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

Res. 2305 S. Leavltt St 
Res tel. Canal 0402

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
4729 So. Ashland Ave. 

2-troa lubos 
CHICAGO, ILL.

Tel. MIDvray 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki * 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. V-

Sekmai nuo 10 iki 12 vai. ryta

telefoną* HEMloek 6284

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

Ofiae valandos:
19—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

Tel YARda 0094 
Res. Tel. PLAaa 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKI AKŲ PRĄUGIJOS NARIAI

«ARdŠ 6M1
: KENvrood 6107

OR. A. J. BERTASH
vea. 6908 So. Talman Ava 
.o. teL GROvehiU 0617
'ffice TeL HEMloek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. J- 4 ir 1—V vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitaręs

2423 YV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal aatarta 
Office TaL YARda 4717 
Narnų TaL PROapect 1930

tM OANal 8122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2201 YV. Cermak Road

1—3 popiet ir 7—8 ▼. v.

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnblic 7868

Offiee Phone Rea aad Offiee
PROspact 1028 2369 8. Leavitt St
Vai: 8-4 pp. ur 7-9 vak. CANaI 07W

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 YV. 63rd St, Chicago
1 Trečiadieniais ir Rekmsdianiaia

pagal aatartt

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39

756 YVest 35th Street

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Reaidencijoa tai BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaideaeija
8989 Sa Claremont Ava.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal autartį.

Tai OANal 0267
Rea TeL PBOapact MM

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

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

6 iki 9 vakare

TaL YARda 3246

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nuo 0 ryto iki 8 vakara 
Reredoi pairai intartį

OR. V. E. SIEDLINSKI
DASTMTAB

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette MM

Antradieaiaia. Ketvirtadieniais ii 
Penktadieaiai*

4631 So. Ashland Ave.
TU YARde 0994

Pirmedieniaia, Trešiadieniaia b
iaitadieaiaie.
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Kenoshos Kronika
Susirinkimai

Sekmad. po sumos L. R. K. 
S. A., o po pirmų Sv. Mišių 
sodaliečių. Gyvojo Ražančiaus 
dr-jos susirinkimas 3 vai. po
piet.
Šv. Vardo Bowling Lyga

Vic’s Barber Shop rinkti
nė padarė 763 712-734 taškus 
prieš Litli. Business Men 639- 
669-721.

Mockus Bakery rinktinė pa
darė 691-739-807 taškus prieš 
Ben’s Tavern 700-734-667.

Wall St. Tavern rinktinė 
padarė 818-881-895 taškus 
iries Sparco Bubble Up 83L- 
821-778.

Jakutis Food Shop rinkti
nė padarė 862-691-775 taškus 
prieš AValter Bitautas Tavern 
824-761-725. j

Simo’s-Paint Shop rinktinė 
padarė 760-857-828 taškus 
prieš Vic’s Tavern 743-771- 
695. į
Parengimai

Šv. Vardo dr-ja rengia di
delį balių “1939 m. įvairu
mai’’, lapkr. 19 d-, parapijos 
salėj. Visas pelnas salės pa
gražinimui. Grieš dvi orkes-l 
tros ir, be to, atvyks iš Či
kagos “Šurum-Burum Sese
lės’’. Programa bus įvairi. Po 
programos bus šokiai. Visi 
atsilankę gražiai ir linksmai 
laikų praleis. Kų Šv. Vardo 
dr-ja rengia visuomet yra ge
ra. Žmonės, kurie neatsilan
kė į parengimų pernai, gailė
josi sužinoję apie pasisekimų. 
Tad lai nei vienas nepralei
džia šio parengimo. Tikietai 
po 50 centų.

žmonių lankėsi. Priežastis bu-' 
v o tame, kad Nash kompnni- 
ja streikavo tris savaites ir 
tuo pačiu laiku, kai ėjo mū
sų bazaras. Kiek pelno liks, 
dar nežinia, nes nėra viskas

Reikšmingos
Sukaktuvės

laikas, tarytum, vanduo, 
bėga visu smarkumu. Nei ne
pajutome, kaip praėjo 25 m. 
nuo suorganizavimo M. S. 2

Klaidos Pataisymas
Per prof. K. Pakšto pra

kalbas, spalių 25 d., aukoto
jų surašė įvykq ši klaida. Jo
nas Cesokas aukojo ne l dJ., 
bet 3 dol. Be to, prio avė 1išmokėta. Atsilankiusiųjų sve, 

timų žmonių ūpas buvo nu-' kp. Tame laike nuveikta daug au'uJ nuo sayo draugo 

puolęs, matant saujelę žmo
nių salėj.

Aukojo bazarui valgomais 
daiktais: Elz. VadapolienėJ
Izdonavičienė, O. Laučienė, J.1 
Zalatorienė, Urs. Maenonienė,!
O. Valauskienė, O. Druktenie
nė, M. Stankienė, O. Mockie
nė, A. Valienė, Elz. Ališaus
kienė, D. Ališauskienė, Ne- 
meikšienė, A. Šarauskienė, P. 
Venskienė, 1. Venskienė, M. 
Dapkienė, J. Urbikienė, T. 
Balčaitienė, O. Laurinaitienė, 
Pipirienė ir Peter Pan, Lau- 
raitienė, Elz. Dešrienė, Toti- 
lienė, Kavaliauskienė, S. Bor
den.

Moterys dirbusios prie vaL- 
gių: O. Druktenienė, Ališaus-j 
kienė, O. Vyšniauskienė, O. i 
Laučienė, T. Balčaitienė, Juz. 
Bartašienė, I). Ališauskienė, 
Dom. Kasiulienė, Pilligor.

Aukas rinko: O. Laučienė, 
Jankauskienė ir Nemei'kšie- 
nė.

• I
Sekantieji vyrai iš šv. Va- 

rdo dr-jos - pagelbėjo bazare:
P. Jakutis, P. Urbikats A. Iz- 
donis, Pr. Stankus, A. Zala
torius, J. Druktenis, P. Pili
tauskas, P. Grabauskas, P. 
Sasnauskas, A. Vitkauskas, 
Kodis, St. Švelnys, P. Pliu- 
tas, A. Lauraitis, P. Vitkus, 
S. Venskus, V. Mandravickas, 
J. Pocius ir J. Švelnys.

kilnių darbų tautai ir Bažny
čiai. Taipgi, ačiū Dievūi, tu
rime dar būrį ir pirmųjų vei-

Jono Meškio. Tas rodo, kad
savo tarpe turime gerų pai vi
jotų, kurie renka aukas Vil

kėjų, kurios bus pagerbtosj ll*aus lietuvių reikalams Pa
minint taip reikšmingas su-Į slžadėjusieji prašomi savo an- 
kaktuves, lapkr. 12 d., parap. kas priduoti Federacrpos 12 
salėje. Rengiamas šaunus ban
kietas su gražią programa. 

Nuo seniai sų-tės pasižymė
jusios surengime gražių vaka
rų. Bet šis pralenks visus ki
tus, nes pats per save reikš
mingas. Prie programos pa
sižadėjo dalyvauti daug žy
mių asmenų iš Chicagos. Kuo
pos narė Maskolaitienė ruo
šia juokingų komedijų “Ne
patiko vištiena’’. Maskolaičių 
režisuojami veikalai išeina 
gerai ir publikos gausiai lan
komi.

Lošime dalyvauja ciceriečių 
mėgiamas artistas A

skyr. sekr. A. Valančiui, 1226 
So. 50 Ave., kuris perduos 
Federacijos centrui ir auko
tojus paskelbs spaudoje. Jei 
dar kur buvo įsibriovus klai
da, prašau atsišaukti, o bus 
pataisyta. A. Valančius

Marijonų Rėmėjai 
Rytoj Žais Kauliukais

MELROSE PARK, ILL. — 
Rytoj 2 vai. pop-iet Blue 
Goose salėj, prie 23-čios ir 
Lake gatvių, Marijonų Rėmė
jų Draugijos 1-mas skyrius 

Saliu- turės kauliukais žaidimo pra-

Prakalbos 
Prof. K. Pakšto

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

Lapkr. 8 tl. šv. Kryžiaus 
parapijoj, Tcwn of Lake. Pra 
kalbos įvyks gražioje Davis 
Sųuare park salėj, prie 45 ir 
S. Paulina gatvių, 7:30 vai. 
bak.
Lapkr. 6 d. Šv. Kazimiero par. 
salėj, Gary, Ind.

Lapkr. 7 d. Šv. Pranciškaus 
par. salėj, Indiana Harbor, In
diana.

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

Sekančių savaitę (diena bus 
vėliau pranešta) prakalbos į- 
vyks Nekalto Prasid. P. šv. 
parap. salėj, Brighton Park. 
Taip pat bus vėliau pranešta, 

i kuriose dienose prakalbos j- 
I vyks Waukegan, Keno- 
sba, Racine ir kitose Cbicago 
apylinkės kolonijcse. Jei ku
rios, čia neišvan imtos kolo
nijos nori surengti prakalbas 
(prof. Pakštas Chicagoj bus 
tik iki 19 d. lapkr.), tuojau 
prašomos pranešti Federaci
jos Chicago apskr. pirm. I. 
Sakalui, 2334 So. Oakley ave., 
Cbicago, III.

kas. Raginame įsigyti bilie-l nio„..^ sll daugybe gražių do-1 nes panašūs parengimai 
tus iš anksto. Prie durų bus Vamj Marijonų Rėmėjai ir ,
parduodamas 
skaičius.

tik apnbuotas talkininkai prie šios praino- 
A. S.|gos rengėsi su didžiausiu uo

lumu, išplatino galybes tikie
tų, sukvietė vietos biznierius 
ir šiaip geros valios žmones. 
Ir, ištikrųjų, ’melroseparkie- 
čiai šioje pramogoje, kaip ir 
kitose praeityje, turėtų pasi
rodyti kuo skaitlingiausiais,

Spalių 29 d. mūsų seselės 
buvo nuvykusios j Šv. Jokū
bo mokyklų, kur C. Y. O. be- 
nas davė koncertų kunigams 
ir seserims.

Šiemetinis bazaras buvo la-' 
bai silpnas, nes visai mažai

Forąuickn-i'iS „ta i.chir.j • ; ecz. ..-.a, pin-nlea, 
athlete’s fc>o‘ scabies. rashes and other ett- 
ternally caused skin troubles, ūse woild-far .di!s. 
CoaiitK. antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itching. 35c trial botlle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PHESCRIRTIOH.

Trečia Vakarienė
Po vyrų vakarienės (Šv. A- 

ntano draugijos) ir moterų 
vakarienės (Dievo Motinos 
Sopulingos dr-jos), dabar bus 
trečia vakarienė — moterų ir 
vyrų surengta, būtent Visų 
Šventųjų dr-jos metinė vaka
rienė su programa lapkr. 5 
d., parapijos salėj.

Draugija pasižymėjus vaka
rais ir programomis, tad ir 
šį kartų bus ir programa, ko
kios dar nėra buvę Ciceroj.

Iš anksto užsiregistravę da
lyvauti yra Dievo Motinos So
pulingos, Kareivių ir Šv. An
tano dr-jos. Visų Šventųjų 
dr-ja eis in corpore prie šv. 
Komunijos sekmadienį, per 
7:30 Mišias šv.

Rašt. E, Mikutis

ne pirmų kartų įvyksta, ir jie 
būdavo begalo sėkmingi.

Taigi, ar snigs ar lis, bet 
ryloj, visi Melrose Park lietu
viai ir kitų kolonijų svečiai, 
maloniai kviečiami atvykti į 
mūsų rengiamų “bunco par
ty’’, kur arčiau susipažinsi
me ir ta pačia proga gražų 
darbų atliksime. J. K.

Jr

M. DZIMIDAS
Bismarck Alaus lšvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 
Bismarck Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidų, — gausite greitų ir 
sąžiningų patarnavimų.

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401
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Tel. CANai 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS
Vfalter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

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

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

SKELBKITE “DRAUGE’

► ♦ ♦♦♦♦ 4

I VALGIU GAMINIMAS 
IR

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

Didelė 223 puslapių knygt 
su naujausiais receptais į 
tienos kepiniui ar virimui 
daržovių ir vaisių užlaiky 
rnai, ir tt. Taipgi yra vi 
-<okių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
fti* knyc* galima gantl par im* 
ta arba raitinftje:

KAUTA 80 PERSIUNTIMU

fl.10
RAftTmajs

$1.00
“DRAUGA S”

2334 Bo. Oakley Ava.
CHTCAGO. ILE

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

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

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

KIDS
-r
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HEY M0M- 
LuHerte ace 

all tk1 
'THAT 8FUM 

To Tuose- 
UE6S T

Urba Florals
Mike Biago
Dr. Svenciskas
Bruno’s Modern Inn 11 13
Sully’s Bar
A. V. Petkus
J. Liulevich
A. P. Mazei'ka

Nekalto Prasidėjimo parap. 
Šv. Vardo draugija turi lie
tuvių tarpe ne tik didžiausį 
skaičių narių, bet ir uoliausį 
dv. vadų kun. Stanislovų Jo
nelį.

Dr-ja sudarė astuonias bo\v- 
ling rinktines, kad jaunimas 
turėti] sveikų užsiėmimų.

Bowling lygoj iki šiol Urha 
Florals ratelis stovi pirmoje 
vietoje. Jį vejasi Mike Biago 
ratelis.

Didžiausį skaičių vienam 
žaidime padarė A. Zelnis, bū
tent 255. Al. Zvin stovi pir
moj vietoj su aukščiausiu a- 
vernge — 184. Antrų didžiau
sį skaičių vienam žaidime pa
darė F. Kandis ir A. Blauz- 
dis — 245.

Visi žaidimai įvyksta sek
madieniais 1:30 vai. p. p., Ar- 

; eher-Kedzie Bovvling alleys,
[ prie 43 ir Archer. Visi nariai
ir publika prašomi atsilanky-į 
ti. “Happy“ Trajenauskas

Aliejų Kūrenami Pečiai dėi 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tįktaį

$17.50
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ PEČIŲ

2310 VVest Roosevelt Rd.
Chicago, Illinois Tel. SEEIey 8760
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Iš Labdarių Sus-mo
TOWN OP LAK K. — Lab

dariu Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis sus-mas įvyko spalių 
22 d. Sus-mas buvo skali lin 
gas. B. Cieėnienė pranešė, kadi 
1 kuopa piknike Labdarių vi
ky pelno padarė $55,41.

Kalbėta apie Labdarių 25 
metų gyvavimo paminėjimą. 
Nutarta
su pre 
parapijos 
prašyti šv

u engti vakarienę |
gruodžio 3 

svet. N atarta 
Mišias ir jose

d., 
už-Į mas 

“ in* kti:

corpore” eiti prie šv. Komu
nijos. Komisijon išrinkta: pi- 
nnin. M. Sudeikienė, J. Čepu
lienė, E. (ledviliėnė, P. Turs- 
kienė, S. Šimkienė, Paukštie
nė, Alužienė, Katauskienė, Ei
tutienė, B. Cieėnienė.

Nutarta bažnyčių sidabru 
papuošti ir pasidarbavusių a-' 
smenų paveikslus į ‘‘Dran
gų” įdėti.

Skaitytas laiškas - kvieti-
I

Atstovais išrin-
M. Sudeikienė, E.

Gedvilienė, Veryga ir P. Dor- 
ša. Aukų paskirta $10.00.

Pirm. M. Sudeikienė pra
nešė, kad pasidarbavimu E. 
Gedvilienės gauta keletas am
žinti narių, kurių vardai bus 
priduoti seimui. Labdarys

į seiliną, 
pirm.

Padėka
BRIGHTON PARK. — šv. 

Kaz. Akademijos Rėmėjų G 
skyrius ir sesutės širdingai 
dėkoja visiems biznieriams ir 
rėmėjoms, kurie kuo nors pri
sidėjo prie vasaros piknikų 
ir pramogų pavykinto, kurias 
lėmėjos rengė Akademijos 
Statybos Fondui. Širdingiau
sia ačiū.

?, miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit.:-:

| INTERNATIONAL LIOUOR CO. |
Sav. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias degti 
nės ir vyno sandėlis. Užlaikz 
geriausių amerikoniškų ir inv 
portuotą degtinę ir vynų.

*
SCHENLEY

Iš 150 vvholesalers liko tik 
35 Schenley Distributors, jų 
tarpo ir International Liquor 
Co. Jei negalite gauti iš sa
vo wholesalcr Sehenlev Pro
duktų, pašaukite mus.

I

Trijij m. senumo ‘Cream 
s of Kentuekv’ galite pirkti už 
S tą pačių kainų, kaip pirmiau 
s buvo.

= 6246-48 S. California av.
Chicago, Illinois

| Tel. Republic 1538—1539

s
■=
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I
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Šv. Kaz. Akademijos Rėmė
jų G skyriaus susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, lapkr. a d., 
3 vai. p. p., mokyklos kamba
ryje. Rėmėjos prašomos skai
tlingai susirinkti. Reikia ren
gtis prie ‘‘bunco party” kuri 
įvyks gruodžio 3, Zepaltų sve
tainėje, 4400 S. Washtenaw 
Ave. J. R.

Lapkričio 3 d. Chicagoje buvo iškritęs pirmas sniegas, kuris tačiau neilgai laikėsi. Oras
vėl rudenišžas. (Acme telephoto)

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų Laivais 

Per OotliPiibnrKų, ftvcdiji. 
Laivų išplaukimų tvarkraštis 
ir laivakorčių kainos suteikia
ma nemokamai. Kreipkitės į 
mūsų autorizuotus agentus ar
bet kurių «mūsų raštinę.

Tamstos kelionei niekas nepa
tarnaus geriau prisirengti, 
kaip Tamstos vietinis laivo
korčių agentas.

SVVED1SH AMERICAN LINE
IKI M. Miiiiijinn Ave. Chicago, III.

nkenybių dejonėmis, jei jų 
nepadės po Kristaus kojų, 
kits niekas nenuims nuo jo 
tos naštos.

geroves
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Iškėlė Puotą
Darbininkams

T0WN OF LAKE. — Sta
mbus biznierius Wm. A. Le
vis, spalių 21 <1. minėjo savo 
gimimo dienų. Apie 10 vai. 
vakare padedant jo mainytei 
ir tėveliui iškėlė darbinin
kams puotų, kurioj dalyvavo 
apie šimtas asmenų.

W'm. A. Lewis' turi didžiau
sių vyriškų ir moteriškų rū
bų krautuvę, žinomų Wm. A. 
Leyis Stvle Shop, 4716 So. 
Ashland Ave. Jo krautuvėj 
pardavėjai didžiumoje lietu
viai, kurie atsilankusiems tei
singai patarnauja.

Suvalkiečiams Žinia
Spalių 2G d., Hollyvvood sa

lėj malonu bnvo matyti, kad 
suvalkiečiai nuoširdžiai dar
buojasi, sumano daugiau kų 
veikti ir t.t. Šį susirinkimų 
diskusijos buvo trumpos ir 
malonios. Kitų susirinkimų 
bus draugijos vienų metų pa
minėjimas ir artimesnis su
sipažinimas. Nutarta surengti 
vieniems nariatns, pasilinks
minimų dykai. Bus gera mu
zika, gėrimo. Moterys žadėjo 
atnešti užkandžio. Ruoškitės 
visi esantieji ir busimieji dr- 
gijos nariai iš anksto. Dabar 
draugijoj narių yra apie du 

šimtai. Pinigų taip pat. Mo

kestis metams 50c nariui iki 

sekančio susirinkimo, lapkri

čio 30 d., Hollywood salėj.

Tėmvkite laikraščius, nes šia-
ir

nu nukalė nutarta atvirukų

nesiųsti. Nariai ir taip turi 
susieiti ir žinoti, kas veikia
ma susirinkime.

Ona Svirmickienė

Aukso Grūdeliai
Žmogus, kuris kankina sa

ve nuolatinėmis gyvenimo sn-

Liga — laikinos 
kapas, nes ji paraližuoja ak
tyvų veikimų, ramių nuotaiką 
ir entuziastingų energijų.

Savo taupo, kitų lupa.

f

WHAT WOULD YOU SAY

PASKOLOS
Greitai Ir Pigiai ant

1-My MORGIČiy

^ĮįNG^ 
1AFITV//<</ OF VOU* \

INSURED

... Clairol is to the hair!
And your hair is most important of all! For it’s your 
hair that makes or marš your looks. Let’s look at your 
hair now, Is it drab?—overbleached?—streaked?— 
f i -. ’ u ith grey? Certainiy you know that CIairoI’s 
Modem* Method will correct these defects as noth- 
ing else can . . . sbampooing, reconditioning and 
riNTING in one triple-action treatment without 
preliminary bleaching . . . adding naturai-Iooking 
color and glamorous highlights . . . tnaking a more 
youthful YOU. See your hairdresser or send this 
coupon NOW

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

OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo 9 v. ryto lkl 5 v. v. 
Pirmadienį, Ketvirtadienį lr šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joseph F. Grihauskas, Sec'y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

THINGS THAT NEVER HAPPEN
tnter-nat’l Cartoon Co., N. Y.

Naturally... with

• Tha parfact comMnattoa ot Hth ofl. (Ina Mae t»4 Jollcata c-Maa 
iMat coa'l bo copiad . . . • blood that only Clairol contaiaa.

JOAN CLAlt, ClAt-Ot. lat
132 West 46th St, N m Verk, M. Y.

Send PREE Imokle:. advice and analyoi*.

Name________ . ___ .

Address-____________ .

City----------------------------------------------------

M, SomHida.

'to pa* Tis -r«e 
TWEMT'C C»6HTH

OF THE. MONTH 
AMO i’m .mot

n

£tn«~^*ua«

ųou tuerS
uiritinq this
adverfisement 

i *
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SeeincĮ and Hearincj a neiv

W/ICOX-GAY

CCRDIO
RECORDER- • • RA D I O • • • PHONOGRAPH • • -COMBINATION

JUS tai taip sujaudins ir nudžiugins, jog negalėsite surasti tinka
mą žodžių, nors išieškotumet visa žodyną. Pranyktą visi gražiausi būd
vardžiai. Kodėl?

DĖLTO — kad nėra žodžių, kurie galėtų tinkamai nusakyti šj nau
dingą namų palinksminimą. Tai NUOSTABIAUSIAS radio išradimas per 
amžius. Jis pakartos bet kurią jūsų pamėgtą radio programą. Jis galės 
užrekorduoti visam laikui bet ką, kas buvo grota, kalbėta ar dainuota ir 
vėliau bet kada atkartos, lyg tai būtų pats pirmas kartas.

RECORDIO yra balso veidrodis įgalinąs jus pagerinti jūsų balsą ir iš
girsti kaip jūsų balsas kitiems skamba. Pagalvok, gali pasiųsti savo bal
są draugams ir giminėms — tai galima atlikt naujo WILCOX-GAY RE- 
CORDIO pagelba. Negalima išvardinti viso, ką šis Recordio gali atlikti, 
kviečiame mus atlankyti....

Jūs esate širdingai kviečiami pamatyti visus 1940 metų radio mode
lius, iškrautus parodai Budriko krautuvėje, čionai pamatysite tą naują 
“mystery control” radiją, tą viktrolą, kuris groja be prijungimo, tą mažą 
nešiojamą radiją, kuri groja visur be, prijungimo. Kadangi Budriko Rakan
dų Krautuvė mini 28 metų sukaktuves, tai jūs gausite dykai gražų ter
mometrą, o pirkdami gausite kitą didelę dovaną.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409,-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088.

žymus Radio Programas i5 (V.C.F.L. Sekmadienį nno 5:30 iki 0:30 v. v.

z?
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Rytoj Mūsų Vakaras
SO. CHICAOO. — Šv. Juo

zapo parap. choras stropiai 
ruošėsi prie metinio šokių va
karo. Choro darbštusis jau. 
nimas, vadovaujamas varg. 
K. Gaubio, daug ir visur dar
buojasi ir kitiems veikime 
gelbsti. Dabar rengia metinį

šokių vakarų, lapkričio 5 d., 
parap. svetainėje, 6800 and 
Marųuette Ave. Kviečiami vi
si atsilankyti ir pasisvečiuo
ti su vaišingais sočikagiečiais. 
Kiekvienas atvykęs jausis, 
kaip namie. Visokie paniargi- 
nimai: šokiai, žaidimai, dai
nos ir vaišės. Be to, keletas

laimės grynais pinigais dova- Sąjungietės Pagerbs ’ šv. Kazimiero Parap. „y (duor prize). Baliaus-žo- Rajtininkcs 
kio pradžia 7 vai. vakare. Pra
šomi ir čikagiečiai atvykti, TOWN OE LAKE. — Mo. 
linksmai laikų praleisti ir pa- terų Sųjungos 21 kuopa lap- 
matyti, kų vienybėj galima kričio 12 d., parap. svetainėj 
nuveikti. į 6 vai. vak. rengia vakarienę

------- -— su programa tikslu pagerbti

, Chicago Heights gerai ži
nomas lietuvis biznierius Kai
ry Mitchell sunkiai serga vie- 

CtJJCAGO HEIGHTS, 11L tos ligoninėj. Rap.
—• Sek'nadienį, spalių 29 d., J —------------------------------------ -
fev. Kazimiero parapijos sve

Metinis Bankietas
PALAIMINTO RAMONO

LULL KASDIENINES 
MINTYS

U angliško vertė 
Kun. Ant. M. Karužiškis

Jr

Chicagos Lietuvių Didžiulė
KRAUTUVE

A D V A N C E
SKELBIA 1m? RUDENINĮ DIDELĮ

IŠPARDAVIMA
SENSAC1NIAI SUMAŽINTOS KAINOS ANT 

GERIAUSIŲ NAMAM REIKMENŲ
LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

Imame senus baldus į mainus. Duodame didelę nuolaidų.

$5475šis naujos mados, aukštos rū
šies Miegamo Kambario setas,
$90.00 vertės, už ...................... .. ..................
Dykai Pridedam “Puikių Lovos Uždangalų' Su Šiuo Sėtu

lai yra nepaprasta vertybė. Nepraleiskite progos šį 
setų pamatyti per šį išpardavimų.

$75.00 gružus, nauji 
seklyčiom setai

£32.50
$85.00 3-jų dalių moderniš
ki miegamų kambarių setai

£54.50
$35.00 vertės gražūs, nau

jos mados 9X12 kaurai
£24.50

$65.00 stalo viršų mados 
parodiniai gesiniai pečiai

£39.50

1940 Philco Console 
gražūs radios

£39.75
~r$30.00 Studio Coucbes

£19.95

Geras parapijos rėmėjas ir rašt. Sofijų ir Kazimierų Bart- 
komiteto narys Tadas Morkis kaitės, kurios jau 10 metų raš 
serga ir randasi šv. Kryžiaus tininkauja 21 kuopai. Visi tu- 
ligoninėje. Linkini greit pa- retume įvertinti jų veikimų
sveikti. lietuvių tarpe ir tų vakarų 

skaitlingai atsilankyti į para-
Tolimas svečias, net iš Lie- pijos svetainę, 

tuvos — Raseinių kun. Pr.1 t
Jankus, O, P. (dominikonas)1 Kumisija, vadovaujant pir- 
dabar svečiuojasi pas mus my- “,ln' J- Crpolienn, ir vice pi-
liinų kleb. kun. M. Švarlį. Ta rmin. M, Sudeikienei, darbuo-
proga lanko Chicagos žymiau-1 P»vJlrtų.
sias vietas ir stebisi Ameri
kos lietuvių darbštumu.

Nemuno Sūnus

Kumskytės Krikštynos
Rytoj Šv. Panelės Gimimo 

parap. bažnyčioj kun. A. Bal
tutis pakrikštys pp. Al. G. 
Kumskių dukrelę. Pažymėti
na, kad krikšto tėvais bus p- 
r.ia Zūrienė, teisėjo žmona, ir 
Michael Flynn, aukštas Cook 
County valdininkas ir 13 va
ido komitemanas.

Al. G. Kumskis, nors dar 
jaunas vyras, bet gabus ir 
apsukrus politikas, savo sri
ty jau gana aukštai iškilęs. 
Jis dabar yra Chicagos parkų 
(pietinės dalies) prižiūrėto
jas. Jo distriktui priklauso 
apie penkiasdešimtis parkų ir 
parkelių.

Krikštynų puota hus pp. 
Kumskių bute, prie 71 g. ne
toli AiVestern ave. Tikimasi, 
kad ir pats miesto majoras 
tuoj puotoj dalyvaus.

Ku^Į3kittįjWigina-|tsjfi duk
reles. R.

Lauksime visų atsilankant.
Sąjungietė

Petras Cibulskis 
Atsidarys Biznį

WEST SIDE. — Plačiai ži
nomas biznierius ir dekorato
rius Petras Cibulskis, arti
miausiomis dienomis atidarys 
krautuvę adresu 2338 So. Lea
vitt St., kurioje užlaikys įvai
rių maliavų ir kitokių reik
menų namų gražinimui.

Malonu girdėti, nes tai bus 
labai patogu vestsaidiečiams! 
liet ir kitų kolonijų lietuviams, 
nes atsilankę į P. Cibulskio 10 
krautuvę įsigys ne vien tik 
reikalingų dalykų, bet taipgi 
gaus ir patarimų ir nurody
mų.

Taigi, šia proga, linkime 
F. Cibulskiui geriausių sėk
mių. J. K.

tainė,u. įvyko parapijos baū- 
kiefas. Nors pasitaikė lietin
gas ir taip jau šaltokas va- 
k?r>, vienok žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Jų tar
pe matėsi daugelis, chieagie- 
ėių, lietuvių ir sveti'-Jaučių, 
i f keletas vietinių valdininkų.

Salė buvo gražiai išpuošta 
įvairiais "Halloween” pada
ilinimais. Vakarienė, kurių 
pagamino darbščios Chicago 
Heights šeimininkės, prasidė
jo 7 vai. vakare. Per vaka
rienę buvo muzikos, kuri dė
ka naujam garsiakalbiui vi
soj salėj buvo girdėti.

8 vai. prasidėjo labai įdo
mi ir maloni programa. Įdo
mi tuoini, kad programoj da
lyvavo vien jaunieji, kurių 
seniausia — mergaitė dvyli
kos metų. Malonu, nes kiek
vienas artistas buvo puikiai 
išmokęs savo uždavinį.

Po programos buvo sveiki
nimai, kurios žodžių pratarė 
vietiniai valdininkai ir kiti 
svečiai. Sveikinimų perstaty- 
tojas buvo pats Šv. Kazi'mie- 

parapijos klebonas kun.
Martinkus. Baigiant vakarie
nę visi salėje susirinkusieji 
deinų plojimu ir atsistojimu 
pareiškė kleb. kun. Martinkui 
pagarbų už jo parapijai nu
veiktus darbus.

Po vakarienės įvyko šokiai 
ir taip sau bendras pasilink
sminimas. Teko iš daugelio 
išgirsti, kad jau seniai kai 
taip gražiai pasilinksmino.

DONTBEGREY
Oetet tolerate grey Mr. Orey bete wm look old tad feel old. 
fty Uw 'Modern* llothod for Co*. 

HMr ... CLAIROL. Te<l

Mo bleeeblag roqolrod ta 
•oftoa tko bate vl 
CLAIROL. TooTl levo tha

Laimingas, kurs atmeta nno 
savęs visa, kas gali jo sųžinę 
sutepti arba apsunkinti.

Lapkričio 4 Diena
Stengkis Dievų žinoti, kad 

mylėtumei Jį geriau.

g retpureo to - . . _ TA-
tea r»a aaa Lapkričio 5 Diena

Boohtoa color that daftaa 1 
•ao yaratM « yoa wo«M Ibo ta 
bot boa yoar halriluaaii todar^ao

^^7. a MaO Om aatr CtaM

*-—*--------------------------------

Sakė Mylėtinis savo Myli
majam: “Tu esi visa kas, ir 
per visa kų, ir visame, ir su 
visa kuo. Aš duočiau Tau vi
sų save kad turėčiau visų Ta
ve, d Tu visų mane’’.

Laikykis drausmės, nepa
mesk jos; sergėk jų, nes ji ta
vo gyvybė. — Pat. 4, 13.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

— ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

$44X). pilni 4-rių kambarių 
įrenginiai naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 

dėl namų, už
£255.00

$13.50 springsiniai 
matracai

£7.75
$3.00 vertės garantuoti 

Lovom Springsai
£3.95

$70.00 vertės Alyva kūre
nami šildomi pečiai po

#43.50

9X12 gražios klijonkės
£3.49

$35.00 vertės 5-kių dalių 
Breakfast Setai

£19.95
$25.00 gražus nauji Lcrung- 

iug Krėslai
#12.95

Naujos mados Zenith 194C 
metų Midget Radios

£12.95
$195.00 pilni 3rjų kambarių 

įrengimai, po
£98.50

$45.00 dideli ir gražūs par
celiuoti šildomi pečiai po

£29.50
$25.00 5-kių dalių 
Breakfast Setai

£12.95

| PAMOKSLŲ
| Kunigai turėtų įsigyti į
" Vyskupo Petro Praneli- J 

kaus Būčio, M.I.C. para-j 
šytą į

400 puslapių knygą.

Kaina #1.75
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, Iii.

K«iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii:iiimiiiiiiimiinmiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiix

SKOLINAMI PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIįį

Kiekvienų ypatoa padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pet 
Federal Savings and Loan Ianarabce Oorp., pa United 

prieėihra.

PAULINA
ZALATORIENĖ
(po tėvais Sakaitė)

' Mirė lapkričio 3, 1939 m.,
5:10 vai. ryto, sulaukus pusę 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje, I’anevėžio 
apskrityje. Upytės parapijoje, 
Tarnagalos kaimo.

j Amerikoje išgyveno 35 m.
I Paliko dideliame nuliūdime

sūnų Juozapų ir jo moterj 
. Alphų, brolj Jonų, dvi seseris. 
' Natalijų ir Marijonų Blazevi- 
) čienę.
1 Kūnas pašarvotas 7210 So. 

ii Talman Ave. Tel. Grovehill 
Į 1143.

laidotuvės jvyks pirmadienj, 
• lapkričio ti d. ĮS namų 8 vai.

■ ryto bus atlydėta j Gimimo 
"Panelės švenčiausios parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pa»naldos už - velionės sie
lų. Po pamaldi, bus nulydėta

Į j Šv. Kazimiero kapines.
, NuoSirdžiai kviečiame visus 
S gimines, draugus-ges ir pažį

stamus -as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Marti, Bro
lis ir Seserys.

Laidotuvių direktorius An- 
thony Petkus, telef. Grovehill 
0142.

UI
JUOZAPAS STONIS

gyveno po num. 2600 W. 66 St.
Mirė lapkričio 3, 1939 m., 9 

vai. ryto, sulaukęs 77 m. amž.
Gimęs Lietuvoje, Raseinių 

apskrityje, Viduklės parapijoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dvi dukteris: Margaret But-
w iii, žentų Kazimierų, lr Ber
nice Neveurs, žentų Jonų, du 
sūnus: Aleksandrų, marčia
Anna, Pranciškų, marčia Elsie, 
5 anukus ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica Av- 
enu«. laidotuvės jvyks pirma
dienj. lapkričio 6 d. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas j šv. Jurgio parup. bažny
čių, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus-ges ir pažj- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, (kėniai,
Sūnai, Marčios, Arnikai ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius R. P. 
Mažeika, telef. Yards 1138-9.

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiao vaL: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniai!, Ketvirta 
te Šeštadieniais iki 8:0V Vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN FAKSU, Pres.

6816 S. Westem Ave« Phone GRO. 0306
lUIlIHIiaMIIHMIfltlIlIMlIlIlIlNIlIlIlIlIlIlimilllllllllllllMllltlHllllllllllt—i------

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C patarnavimas 
HmDULHnbL DIENĄ IR NAKTĮ•AMT. nm. LAIDOTUVIŲ MtiOfORIAJ 

KELNER —PRU ZIN

•000 UO W. Utb Ata

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DEL VISŲ 
KOSTUMERIŲ

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

DVaWCIIE
FURNITURE CSINC.

2536-40 W. 63rd St. Prie Maplewood Ave.
Vedėjai-Pardavčjai: J. Kaledinskas, A. Luckus,

J. Miškus ir kiti.
Maloniai Tamstoms Patarnaus.

She’s pretty as 
a pieture,

būt....................
No one can tolerate halitoaia (bad breath). 
It can ruin almont any girl’a popularity 
... her elosest friendshipa.

Food (ermentation Ih tha mouth ia aaid 
by some authoritiea to be a maior rausė of 
halitoaia. And the inaidioua thing about 
this offensive condition te that anyone 
may have it and never realize it. Frienda 
know, of courae ... only too weli. Būt, un- 
(ortunately, it ia auch a delicate aubject 
they wofl't tell.

Bo don’t gamble ari t h your eoclal oppor- 
hinit iea and your happinesg by taking un- 
neceasary chaflėes. It la so almple to take
preoantions by gargling with pleanant- 
t lėtins Liaterine Antleėptie--mouth (er
mentation is uolekty checked and its 
odora aro overcome.

Get the Llaterine Antiaeptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagementa. Lambert Phar- 
Buusal Company, St. Lmtit, Miutniri.

USTEBINE
HALITOSIS

• (Bas BatATa) •

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ORIAUSIA nt DZDHAU8IA LAIDOJIMO I8TAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Vi« Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

r\ V lf A T koplyčios visose 
** * Chicagos dalyse

Klausykite mfteti fadio programo Antradienio tr 
fteėtadlenlo rytate 10.0! valanda, U Willf stoties (1480.) 

Sn Povlln Malthnlern.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas 
Kaipo Toksai, "Draugas’ Utotpelnija Jūsų Pilnos Paramos.

DYKAI

Anthony B. Petkos
Lachawicz ė Sūnai 
1, Lielem
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
1.1. Želę 
Albert V. Petkos 
P. J.

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

6834 So. We8tern Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted SL 

Telefonas YABds 1419
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LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS 2O-TASIS SEIMAS
Įvyks Rytoj, Sekmadieni, Lapkricio-November 5 d., 1939

Įį DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJE, (18-tos Kolonijoj)

Visi atstovai prašomi susirinkti 9:30 vai. ryto j Dievo Apveizdos parapijos salę. 
Tuo laiku bus atstovų registracija, po kurios eisime į bažnyčia pasimelsti už mirusius 
labdarius. Po pamaldų bus bendri pietūs, Dievo Apveizdos parapijos salėje. Pietus 
pagamins 4-tos kuopos nariai. Papietavę pradėsime sesijas 2 valandą po pietų.

West Pullmane Prof. 
Pakštas Kalbės Ne 
Rytoj, bet Ketvirtadienį

Kadangi prof. K. Pakštas 
rytoj vakare), buvo pakvies
tas pasakyti kalbą, kitatau
čiams viename Chicagos apy
linkės mieste, dėl to West 
Pullmano lietuviams jis kal
bės ne rytoj vakarą, kaip bu
vo numatyta, bet ketvirtadie
nį, lapkričio 9 d.

Pavyzdis Kitiems 
Politikos Klubams

MARŲUETTE PARK. — 
Marąuette Park Liet. Am. Pi
liečių klubas pereitame susi
rinkime, spalių 29 d., švais
tydamas kolonijai reikalingus 
pagerinimus, planavo sudary
ti pastovias komisijas, kurios 
veikti) joms paskirtose srity
se ir susirinkimuose išduotų 
raportus. Tokiu būdu geriau 
būtų atliekami darbai. Komi
sijos būtų sekamos: gatvių, 
taksų ir kitos.

Klūbas nutarė prisidėti prie 
“Draugo” 30 metų sukaktu
vių paminėjimo. Taipgi nu
tarta kitų klūbo susirinkimų 
turėti vieša susirinkimų pa
kviečiant ‘keletu įžymių kal
bėtojų. Bus ir kitokių įvai
rumų. A. J. M.

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Praeitų sekmadienį aštuo- 
niolikiečiai su dideliu susido
mėjimu klausėsi prakalbos 
gerb. .prof. K. Pakšto. Pra
džioje gerb. kalbėtojas papa
sakojo juokingu atsiminimu iš 
savo gyveninio didžiojo karo 
laikais aštuonioliktoje. Pas
kui kalbėdamas apie pažan
ga, kurių Lietuva padarė sa
vo nepriklausomo gyveninio 
laikais, bei Vilniaus atgavi
ma savo patrijotinga kalbn 
taip sujudino savo klausyto
jus, kad ir ilgiausias valan
das noriai klausytųsi tokio 
nepaprastai iškalbingo kalbė
tojo.

RADIO
BUDRIKO

TEATRAS

ORO

— MAKALAI

5 d. vakare, nuo

aukštan. Am. Furniture Mart 
randasi arti Navy Pier tilto.

Pranešėjas

vai. popiet, parapijos mokyk
los kambary. Visos sųjungie
tės prašomos susirinkti.

Valdyba

mos atvykt šin susirinki»man, 
nes turime aptart vienų svar
bų dalykų mūsų kuopos.

Valdyba

•f

Pirmadienį, spalių 30 d. į- 
vyko iškilmingos laidotuvės 
a. a. Uršulės Klebonaitės-Zal 
pienės. Velionė buvo sulaukus 
tik 25 m. amžiaus ir tik prieš 
keletu mėnesių būvio ištekė
jus už Vytauto Zalpio. šioje 
paiapijoje augus, parap. pra
džios ir komercijos 'mokyklą 
užbaigus, pasižymėjo nepapra
stais gabumais moksle ir sce
noje ir taip pat pavyzdingu 
katalikišku gyvenimu. Jos vy
rui ir tėvams reiškiame tik
ros užuojautos dėl šito neti
kėto smūgio, kuris juos išti
ko.

Lapkričio 
5:30 iki 6:30, bus girdima į-( 
domi lietuviška radio prog
rama iš stoties WCFL, 970 'k. I 
Rožių choras pirmų kartų dai
nuos sykiu sn didele orkes
trą iš 15 instrumentų, dau
giausiai liaudies daineles. Tai 
bus nepaprastas dainavimas, 
nes. choras ilgų laikų prakti
kavosi su orkestrą ir daly. 
viai yra pilnai prisirengę. Ja
dvyga Grieaitė padainuos ke
letą liaudies dainelių ir kelis 
klasiškus kūrinius, o orkes
trą nupins vainikų iš lietuvių 
liaudies dainų. Svarbiausia gi 
bns tas, kad Makalai, 'kurių 
daugeiis labai pasigedo, ir 
laukia sugrįštant, sugrįsta vėl 
Budriko radio valandon šio 
sekmadienio vakare su trage
dija.

Lietuviai, norintieji pama
tyti, kaip yra leidžiama pro
grama iš didelės WCFL radio 
stoties, kviečiami atsilankyti 
sekmadienio prograJmos laiku 
į American Furniture Mart, 
666 La ke Shore Dri ve, 20-tan

DAINUOS NAUJOS GADY

NĖS CHORAS, BUS ŠEI

MYNOS GYVENIMO DRA

MA IR KITOS ĮDOMYBĖS

Iš šios žinutės antgalvio ga
lite matyti, kati Progress ben
drovės krautuvės ryt dienos 
radio programa bus graži ir 
įdomi. Dalyvaus Naujos Ga
dynės choras, o kam nėra žin
geidu išgirsti “Šeimynos gy
venimo” dramų. Be to, bus 
šauni muzika, naudingi pata
rimai, visokie pranešimai. Y- 
pač kurie reikalauja namalms 
reikmenų girdėsim labai gerų 
iš Progress krautuvės pasiū
lymų. Malonėkite nepamiršti 
pasiklausyti ir priminti savo 
draugams rytoj, ll valandų 
prieš piet užstatyti radio ant 
stoties WGES, 1360 kiloeyk- 
les. Rap. J.

Pranešimai
MARŲUETTE PARK. - 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
S-tas skyrius laikys mėnesinį 
susirinkimų sekmadieny, lap 
kričio 5, 2 valanda popiet, pa-

TOWN OF LAKE. — šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, 5 d. lapkri
čio, mokyklos ‘kambary. Rė
mėjos prašomos susirinkti.

Valdyba

BRIDGEPORT. — Draugy
stės Šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks nedėlioję, lapkri
čio 5 d. 1 vai. .popiet, para
pijos svetainėj. Narės malonė
kite pribūti.

A. Laurinavich, rašt.

BRJDGEPORT. — Moterų 
Sų-gos 1 k p. susirinkimas į- 
vyks lapkr. 6 d., parap. svet., 
ant 2-rų lubų. Nors 1 kp. na
rės užsimokėjusios savo mo
kesčius iš anksto, bet prašo-

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, lapkričio 5 
d,, 12 valandų dieną, Chica
gos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj. Kiekvienas narys bū
tinai privalo atsilankyti, nes 
turime svarbių reikalų svars
tymui. Reikės išrinkti darbi
ninkus metiniam baliui, kuris 
įvyks lapkričio 12 d., Lietu
vių Auditorijoj. Taipgi žino
tina nariams, jog kiekvienas 
privalo būtinai dalyvauti ba
liuje. Už nedalyvavimų baus
mė sulig draugijos nntarikno.

P. K., sekr.

Gyvenimas nors trumpas, 

bet doras yra daug geresnis 

už ilgų, bet blogų.

Žmogus yra mėgstąs grum
tis gyvulys. — <7. Papini

Kam Kankintis?

GAUKITE 

M CSV 

THERMIC 

PERMANENT

WAVE ■ .

Alės nevartojant nei mašinos, 
nei elektikros. Garantuojame su- 
garbiniuoti bile kokios rūšies 
plaukus. $5.50 vertybė — šią 
savaitę tiktai $1.75.

M s taipgi darome CLAIROL 
dažymą ir duodame kūno masažą.

BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage- TeL Tardė 2771 

16 metų patyrimo.

H0W TO CLEANSE AND S001HE

TIRED
STRAINED* EYES

MARGAS VAKARAS
SU DAUG ĮVAIRUMŲ

rengia
MARIJONŲ RĖMĖJŲ 19tas SKYRIUS

Sekmad., Lapkr. 5 d., 1939
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVET.

Pradžia 7:00 v. v.

------------------------------------- - rupijos svetainėj. Visos narės
Ateinantį sekmadienį mūsų kviečiamos būtinai dalyvau- 

parap. salėje įvyks 20-tas La- ti šiame susirinkime, nes yra
bdaringos Sąjungos seimas, svarbių reikalų svarstymui. 
Vietinės draugijos kviečiamos Valdyba

>ia dalyvauti ir arčiau susi
pažinti su labdarių atliktais 
darbais bei jų artimiausiais 
uždaviniais. Vietinės šeimini
nkės ruošiasi pavaišinti gerb. 
atstovus, atvykstančius Į sei
mų.

• Don’t suffer from bum- 
ing, smarting eyes.
Murinę brings you 
quick,amaiini relief.
Murine’s six extra in- 
gredients completely 
waah away eye irrita- 
f i'on-makeyour eyes feel
clean, fresh, alive 1 Ūse Murinetvicedaily. 
•Eye įtrain due todust.driving, glare, closework, 
movies, read ing, late hours. Murinę will not cor- 
rect eye deficiencies. For trentment of orgaiuceye 
disorders, see a competent profcssional at once.

7*£* E Ve s
AT ALL DRUG STORES

Kišeninis

Lietuviškai—Angliškas 

ir

Angliškai—Lietuviškas

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

tik $1.00
“D R A U G A S” 

2334 South Oakley Ave„

Cliieago, Illinois

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLEP IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės

ni Tokią Kaina .
TIK fl.00 PT St A a A 
4-5 Kvortos . 'DU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 

15c. PBINKBAŠ
MUTUAL UQU0R COMPANY

Distributoriai
*7R7 8. HALSTED STREET

Pilone Boulevard 0014

’ auto

(Fipn

Atsilankiusieji turės progų lai
mėti daug dovanu, k. t. gyvy 
paršiuku, kalakutų, žąsių, ančių 
ir t. t. iš Marijonų C k les.

Bus Bingo žaidimas, šaudy
mai, gaidelių mušimai ir gera 
orkestrą šokiams, vedama An
tano Bitidrio.

Kvieč.a visus jaunus ir senus.
RENGįJAI

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

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

KRIAUČIŲ SAPA 

4602 South Wood Street 

Telefonas VlRginia 1093

T0WN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungos 21 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyk? 
sekmadienį, lapkričio

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. KrlkStynom Ir Kiu 
Klero Bankletam Sutelktam P» 

tarnavimą.

utnkamaa Patarnavimai Vlalei

750 W. 3Įst Streei
A A NORKUS, sav 

Tel. Victory 9670

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

* SELEMONAVICH 
<VETERT? KRAUTP 
VĖ ATDARA KAS 
PIENĄ — IR V AKA 
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3480
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI NAMAS
..3 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockvvell SL 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9,260.00 
Agentas ant vietos nuo 1 iki 4 vai. 
popiet Sekmadienj. Tel. Stevvart 6230.

RENDON KAMBARIS
Brighton Parke, pas gerą šeimy 

ną, randasi kambarys su visais 
Patogumais- Ir apšildomas. Tinka
mas vaikinui ar merginai.

Atsišaukite: —
4408 So. Camnbell Avė.

Tel. Laf. 9438

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name: didelis sta

kas; pilnai įrengtas: gera apielin- 
kė; parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznj. Atsišaukite:

5300 So. Prineeton Avė.

PARDAVTMUl KEPYKIJk
Seniai įsteigta kepykla, geroj vietoj. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi- 

llga. Atsišaukite: “Drangos"
iiiiimiiimmmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiitimiiiimiiiiiimiiimiir£

1TURTAS VIRS------------- £3,500,000.00! 233, So. Oakley

| ATSARGOS KAPITALAS - S250.000.0o! Pardavimui nauja* Cooler Keg Sys-
= ’ S alaus šaldvtuvas ir tvashboard

9 dėl užeigos. Parsiduoda nlgiai. Atsi- 
2 šaukite telefonu: BOUlevard 4552.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Mi dwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
f

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vlc Jnknls, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

5 Dabar mokam 31/2^ Pa
5 dėtus pinigus Duodam pa-8

; S skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTAND ARD 
I FEDERAL 
I SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS PEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH.
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

KiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiR

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
•THE HOME OP PINE FURNITURE" RINGE 1904

1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069

.REIKALINGAS DARBININKAS
ru-ie senu drapanų taisvmo tr nro- 
sljltno Kuo grel<*lnu«ial kreinkltėa 
šiuo adresu: M. Bluden. 4540 So. 
California Avė., tcl. LAFayette 1312.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui pilnai irengtaa tavernas. 
Prie geros transportaclįos ir kasamo 
'subway'. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo -— ilga. Atsišaukite: 
1585 Clyboum Avc.. tel MOHawk 
$$•$■
TI RT BCTI PARDUOTA fif MĖNESI 
Parsiduoda tavernas už nebrangią 
kaina. T«tel<Ca « metai: gerai einasi 
btšnls. Kamnlnis namas — d'dells 
Storas — už.nakaivje vra (rengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje Nebrangi renda. Verta pa
matyti 8558 So. Šrate Street.

IŠPARDAVIMO BARGENAI 
Už $6.700 galima nunirki! 2 fletų 
mūrini narna 781S Prineeton Avė. 
Už $8.000 galima nupirkti gražu 2 
fletų nlvtų namą Marųuette Road 
šalia Westem Avenue.
Už $6.760 galima gauti patrauktu 6 
kambarių plytų bnngalow. Callfor- 
nla Avė., netoli 62nd Street.

LACET. 5741 LaSalle Street 
Phone Englewood 1480.

PARDAVTMUl NAMAI 
▼lenas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dviejų-aukštų, 4157 Marmant Ava. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. $334 
So. Oakley Avė.. Cliieago. Rlbiol*.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 SS,
_____________________________________________________________________________________________________ _____________ *7 nua ar daugiai

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
■* išimta. Perkane 6 tonua ar dan-

•••••••.......................................... $7.45
CARBON COKE. perkant 6 to- 

dauglau, tonas... .$7.40. Salea Tas Eksta.

t s P * *.


