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NUSKANDINTA DU LIETUVOS LAIVAI
JIE VEŽĘ ANGLIS 
IŠ ANGLIJOS

Vakar vakarę gauta žinia, kad Estijos pak
raščiuose nuskandinta du Lietuvos laivai Pane- 

ižys ir Nida. Jie vežę anglis iš Anglijos.
LONDONAS, lapkr. 15. —

Trumpoje depešoje iš Kauno
nepasakyta Lietuvos laivu nu 
skaudinimo priežastis ir tai 
dar Estijos pakrantėse.

Laivas Panevėžys buvo 1,- 
C07 tonu, o Nida — 945 tonu

LAISVĖS VARPAS BUS
NUKELTAS Į VILNIŲ

KAUNAS (E). — Ameri
kiečių aukotas Lietuvai Lai 
svės Varpas bus perkeltas į 
Vilnių, kaip spėjama, prieš a- 
teinančio vasario 16 d.

KELETAS ĮDOMESNIŲ 
ŽINIŲ IŠ VILNIAUS
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SMOGIKAI BLAŠKO 
BESIVERŽIANČIUS 
LAISVĖN ČEKUS

PRAHA, lapkr. 15. — Du 
šimtai čekų studentų šiandien 

' arti Nežinomojo Kareivio ka
ipo (paminklo) sukėlė demoną 
tracijas šūkaudami “Už lais
vę!’’ Naciai smogikai ir poli
cija juos išblaškė. 10 areš
tuota.

Demonstracijos sukeltos mi 
rus studentui, kursxbuvo su
žeistas per čekų demonstraci
jas ir riaušės, įvykusias čia

I spalio 28 d. minint Čekoslo
vakijos respublikos įsteigimo 
sukaktuves. Vokiečiai tų mi
nėjimų buvo uždraudę. Bet jų 
neklausyta ir keliose vietose 
su smogikais ir policija susi
remta.

Šiandien 'studentų demons
tracijas numalšinus smogikai 
ir policija įsiveržė universite
tan ir ten padarė kratų. Te
nai 10 studentij areštuota.

HITLERIS PASPARTINA 
LAIVŲ GAMYBĄ

pėdų ilgio gulas atkirstas. Nuvykus į pietinį afigalį atkirstas galas vėl bus prijungtas. j
(Acme telephoto). BERLYNAS, lapkr. 15. —iapsistojo. Aiškinama, kad ne-

------------ -- ---------------------------------------- illitlerio nuosprendžiu Vokie-j mažas skaičius šių laivų nus-
dijos vyriausybė imasi spar-įkandin ta ir sugadinta. Nebu- 
Linti povandeniu laivų ga- vo griežtosios tvarkos

VILNIUS, (E). — Finansų išnešiojamas jau du kartu. Tų Į garlaivį “North Star”, Bostone, įvažiuoja iš Chicagos atvažiavęs milžiniškas auto, 
ministerijoje sudaromi planai pačių dienų pradėjo veikti ir vadinamas “sniegų kruizeriu” (Snow Cruise|). Laive jam pasirodė maža vietos, tad jo 10 
Vilniaus ir Vilniaus srities Į visa eilė pašto įstaigų Vil-
pramonei atnaujinti. Kaiku-[ niaus krašte.
rios įmonės galės jau neužil-j ---------------------
go darbų pradėti ir duoti dar-j VILNIUS (E). — Atatin- 
bo nemažatm skaičiui darbi- karnos įstaigos, dalyvaujant 
ninku, kurie bus imami tik iš Tarptautinio Raudonojo Kry-
vietinių žmonių. Nemažo skai 
cinus įmonių mašinos rastos 
netvarkoje, o ir žaliavų tuo 
tarpu trūksta, kurių teikis pri
statyti. « .

žiaus atstovams, pradėjo re
gistruoti Vilniuje esančias ka 
ro pabėgėlius. Vilniuje tokių 
esama apie 15,000 ir Vilniaus 
krašte apie 10,000.

RASI, KOMUNISTŲ 
ŽYGIAI ATHENIA IR 
BOMBA MIUNCHENE

I
BOSTON, Mass., lapkr. 15. pildo Al askvos įfeakymų.

ė-, tat

HITLERIS DAR NEDAVĖ 
FORMALAUS ATSAKYMO

VILNIUS (E). — Nuo spa
lio 30 d. Vilniuje jau pradė
jo veikti pašto, telefono ir te
legrafo susisiekimas. Pirmųjų 
dienų paštas Vilniuje buvo

VILNIUS (E). — Buvusio
se lenkų telegramų agentūros 
“Pat” patalpose steigiamas 
Lietuvos telegramų agentūros 
“Eltos” skyrius.

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Hitleris vakar tik žodžiu per 
savo užs. reikalų ministrų Ri- 

~ bbenfropų pranešė Olandijai
Foreign Commerce Club ofi Washingtone,""T»iof “M!įr Belgijai, kad tų šalių val- 
Boston susirinkime kalbėjo AValsh, .šalies autoritetai fcvar|(jQyŲ taikos siūlymai Vokie-
kun. dr. E. D. AValsh, S. J.,
Georgetown universiteto pre- prie darbavimosi šioj šaly iš- 
zidentas. Jis iškėlė sugestijų, kelti raudonąjį rėžinių. Jo žy- 
kad gal sov. Rusija yra atsa- giai yra aiškus sumoksiąs 
kinga už britų laivo Atbenia i prieš vyriausybę. Jei kaip, tai

to Brovvderio prisipažinimus, tijai šį kartų nepriimtini, ka
dangi Anglija ir Prancūzija 
priešingos karų nutraukti. 

Formalų raštu atsakymų

Suomija gerai įsigintai ir 
finansine krize ga i atlaikyti

122 LAIVAI 
NUSKANDINTA

V(

AMSTERDAMAS, lapkr. 1,'.
— Nuo karo pradžios iki šian
dien — per pustrečio mėne
sio, nuskandinta 122 įvairių 
rūšių laivai ir su jais žuvę 
1,875 asmenys. Be to daug as 
menų dingę. Visi nuskandinti 
laivai sudarė 500,117 tonų

nuskandinimų ir bombos 
Miunchene susprogdinimų.

Pažymėjęs, kad sov. Rusija 
nėra išsižadėjusi pasaulio re
voliucijos svajonių, kun. 
AValsh pareiškė, kad Rusija 
tik viena būtų pelniusi, jei 
dėl Atbenia nuskandinimo J. 
A. Valstybės būtų įsivėlusios 
karan.

jis ir jo partija gali būti pat
raukti tieson.

BELGIJA SULAIKIUS 
NACIŲ ĮSIVERŽIMĄ

PARYŽIUS, lapkr. 15. -

.Hitleris, sakoma, keletai die- 
|nų atidėjęs. Formalus atsaky
mas per Vokietijos pasiunti
nius bus įteiktas Olandijos

ga
mybų. Praneša, šį kartų bus giajns. 
dirbami .naujos rūšies povan
denini 500 tonų laivai. KadanŲ 
gi sausžemyje karas nė vie
nai pusei nėra sėkmingas — 
nė viena pusė negali išsiju
dinti iš savo pozicijų, tai vi
su griežtumu bus susimesta 
jūrose prieš Angliju liksiu 
sunaikinti jos karo ir preky 
bos laivynus.I

Prasidėjus karui Vokietija 
turėjo daugiau kaip 100 po- 
vandemių laivų, sn Kuriais tuo 
jau pradėti veiksmai. Prie 
šams daug nuostolių

: karalienei ir Belgijos kara-f^ačiau paskutiniais
liui. Šio delsimo priežastis 
nežinoma. Rasi, Hitleris iš-

Čia kalbama, kad pereitų pen-Įkels kokių nors naujų taikai 
ktadienį vokiečių (kariuomenė sugestijų.
turėjusi įsiveržti Olandijon. ______________

Bet Belgija sulaikiusi tų

Dabar pačių karo laivyno 
'vadovybė griebiasi naujos 
programos. Visi povandeniai 
laivai bus paskirstyti į tris 
dalis. Viena jų dalis- vyka 
priešų pulti, kita dalis grįš iš 
atliktų puolimų, o trečioji — 
namie dokuose bus patikrina
ma ir taisoma. Vadinasi, pa
vandeniai laivai veiks trimis 
atmainomis.

Be to, Vokietija nusprendė 
didesnį skaičių jaunų vyrų, 

atlikta, - nuo 17 iki 24 m. amž., moks- 
laikais linti karininkais karo laivy-

povandenių laivų veiksnias nui.

HELSINKIS, lapkr. 15. — 
Suomių delegacija grįžo iš 
M askvos. Jos pirmininkas J. 
K. Paasakivi spaudos atsto
vams pareiškė, kad Suomija 
gerai įsiginklavusi ir ilgų lai
kų gali atlaikyti finansinę 
krizę.

Jis sako, sovietų tuščios 
tys, kad Suomija bus p ki
rsta kapituliuoti, nes, girdi,

neįstengsianti ilgai pakelti 
mobilizacijos finansinių sun
kulių. Taip nėra ir nebus, sa
kė Paasakivi. Jis tikisi, kad' 
sovietų karo laivynas nešta 
tys kliūčių suomių prekybai.

Anot jo, pasitarimai Mas
kvoje nebuvo toliau įmanomi, 
kai sovietai iškėlė teritorinius 
reikalavimus. Ar pasitarimai 
bus atnaujinti ir kurios pusės 
inicijatyva, aplinkybės nu- 

’lems.
Rytoj ministrų kabinetai iš 

klausys jo nuodugnaus prane
šimo.

Hitlerio žygį Belgų vyriausy
bė pranešusi Vokietijai, kad 
Olandijai pagalbon pasirengę 
ne tik belgai, bet dar britai 
ir prancūzai. Tad Hitleris ir 
atsisakęs nuo to žygio.

REIKALAUJA BRITANIJOS

IŠKELTI KARO TIKSLUS

0TTAWA, Kanada, lapkr. 
15. — Kanados vyriausybė 
apsidmusi Britanijai gelbėti 
šiame kare staiga susiduria 
su finansinėmis kliūtimis. Ka-

TIK SU LEIDIMAIS
VYKSTAMA J VILNIŲ

KAUNAS (E), — Įvedus 
regulinį traukiniais susisieki
mų su Vilniu'm, kasdien ten iro priešai atkakliai priešina

si didelėms karinėms išlai
doms ir jie reikalauja, kad

SOVIETAI PRIPAŽINO 
SLOVAKIJĄ

MASKVA, lapkr. 15. — Iš

Dėl bombos susprogdinimo 
Aliuncliene kun. AValsh pažy
mėjo, kad turi gyvuoti ir vei
kti kokia nors slapta organi
zacija, kuri pasiryžusi vie
naip, ar kitaip Hitlerį pa.ša-

Iš nuskandintų laivų skai- linti, nacius suskaldyti, sukel- 
čiaus 66 priklausė britams, 14 ^i Vokietijoje rimtus nesusi- 
vokiečiams, 7 prancūzams, 25 pratimus ir maišatį ir .luo 
Skandinavijos šalims ir 10 ki- pasinaudoti bolševikams. Juk 
toms ncutralinėms valstv tai yra žinoma Alaskvos pro- 
bėms. • (gramo.

VOKIEŪIŲ PRINCAS
YRA ANGLIJOJE

LONDONAS, lapkr. 15. -- 
Vokietija užgynė čia pasklei
stų žirnių, kad būk buvusio
kaizerio sūnaitis princas Fre- 

Kun. dr. AAalsh komunistij derikas AVilliamas esųs nacių
RUSIJA IR LIETUVA PA- partijos Amerikoje sekreto-1 onžandvtas 
SIKEIČIA GYVENTOJAIS rių Browden vadina Stalino Y 

KOPENHAGENAS, lapkr. agentu. Juk Browderis ana-

kelia aikštėn, kad sov. Rusija 
pripažino Slovakiją ir arti
moj ateityje bus pasikeista di 
p’orr.etiniais atstovais.

15. — INS agentūra praneša, ,'dien kalbėdamas peikė prez. 
kad sov. Rusija ir Lietuva su RooseveHo nusistatymų dėl jo 
tarė pasikeisti 100,000 baltru- dėjimosi su Anglija prieš Hi- 
sių ir žydų, gyvenančių Vii- tlerį. Browderio kalba buvo 
niaus srityje, su tokiu pat Maskvos instrukcijų aidas 
skaičium lietuvių, gyvenančių 'naudotis šiandieniniu pasauly 
sovietų užimtuose Lenkijos (nerimu, (tad Amerikoje pa
plotuose. * greitinti komunizmo' įsigalėji-

--------------------- mų.
MADRIDAS, lapkr. 15. — 1 Maskvos kasdienis savo n- 

Ispanijos vyriausybė sudarė gontams nurodymas ir įsnky- 
vyriausių karo tarybų, kuri į nins yra visomis išgalėmis čia 
pareigota suorganizuoti vals-fir visur kitur dirbti už Tau
tybei pastovių kariuomenę. plonųjų revoliucijų. Browderis

Dabar susekta, kad minėtas 
princas yra Anglijoje. Jis y- 
ra laisvas, bet policijos prie
žiūroje.

PIRKIMO MOKESNIAI
PERKANT ANGLIS

Iki šioliai anglių pardavė
jai Chicagoj patys moka val
stybei pirkimo mokesnius už 
parduodamus anglis.

vyksta labai daug keleivių. 
Kol kas vykstantieji į Vilnių 
ir iš Vilniaus grįžtantieji tu
ri turėti vidau's reikalų mi
nisterijos leidimus.

MENININKAI TURI DAUG 
DARBO

KAUNAS (E). — Lietuvos 
kariuomenės įžengimo į Vil
nių momentus visa eilė daili
ninkų piešia meniniais pavei- 
kslais. Netrukus tokių paveik
slų žada nepiešti dailininkai 
kauniškis Petravičius ir vil
niškis vienas menininkas.

DIESO KOMITETAS 
ATVYKSTA GHICAGON
Žiniomis iš AVashingtono, 

šį penktadienį ir vėl Cbicagon 
atvyksta kongresinis Dieso 
komitetas.

Komitetas apsistos Slier- 
niau, viešbutyje ir tirs apie

Britanija viešai pasisakytų, komunistų įsigalėjimą gyvu
lių skerdyklose ir McCormicko 
fabrikuose.

kokiais sumetimais ji kariau
ja.

Jie nurodo, kad dabartinis 
karas ne vien Europos žemy
nui. bet ir Britanijos saloms

Kalbama, kad apart komu
nistų, kurie vykdo čia ne tik 
antiamerikoniškų, bet ir prieš

pavojingas. Hitleris, su'sidū- valstybinę pavojingų propa- 
ręs su nepavykimais, pasiren- gandų, komitetas nukreips dė
gęs savo vietų užleisti komu
nizmui. Tad šis karas gali už
sibaigti didžiausia nelaime pa 
čiai Britanijai.

DIDINA KAINĄ IR 
RAGINA RŪKYTI

PARYŽIUS, lapkr. 15. —
Dabar Prancūzijos vyriausybė turi

anglių prekybininkai nus.pren tabako monopoli,jų. i’abakui,
dė 3 centų pirkimo mokesnį ypač cigaretams, padidino kai-
imti iš perkančiųjų angliR. nų ir visuomenę ragina dau-
Tas bus vykdoma nuo atei-1 ginu rūkyti, kad iš to gauti 
— — y* 1 j Inančio sausio 1 d. didesnį pelnų.

ORINIAI PUOLIMAI YRA 

TIK PRADŽIA

BERLYNAS, lapkr. 15. — 
Vokiečių oficiali žinių agen
tūra DNB pareiškia, kad iki 
šioliai veikę prieš Angliju vo
kiečių bombonešiai yra tik 
pradžia. Neužilgo būsiu pra
dėti tikrieji puolimai. Tada 
Anglija galės pasakyti, knd 
gana to vtaa.

mes| dar ir į nacių veiklų. 
Patirta, kad nacių vadai čia 
susimetę savo idėjas plėsti ir 
nenacinėse vokiečių organiza
cijose.

REMKITE, PLATINKITE
KATALIKI8KĄ SPAUDĄ

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Nu

matoma giedra; vidutinė tem
peratūra.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 
4:28.
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražina. 
Jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunCiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasuaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
denejas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamos.

“Draugas/” yra tautinės ir religinės min
ties dienraštis. Dėl to visai pritinka, kad jo 
30 metų sukaktuvių minėjimas rišamas su 
iškilmingomis pamaldomis bažnyčioje. Rei
kia neužmiršti, kad yra miręs “Draugo” 
steigėjas ir pirmasis redaktorius kun. Anta
nas Kaupas. Taip pat yra mirę kum dr. An
tanas Staniukynas, kum Pranciškus Serafi
nas, kun. Vincentas Kulikauskas, M.I.C., kun. 
Feliksas Kudirka, M.I.C., kurie tiek daug 
jėgų yra padėję, kad išlaikyti “Draugą“. 
Yra ir daug daugiau buvusių ‘ ‘ Draugo ' dar
bininkų, platintojų, rėmėjų, ir, pagaliau, tūk
stančiai skaitytojų, kurie šių savo mylimo

“DRAUGO” VAJUS
“Draugas” atjaunėja

Pilnas jėgos, gražaus tau 
tiuio entuziazmo ir katalikiš
kos veiklos “Draugas“ žen
gia su bręstančia karta, pa- 1 
dedant gyvenimą patyrusiems 
vadams, į naują amžių. Dien
raštis “Draugas“ yra tikras 
draugas kiekvienam lietuviui 
ir vadas į skaidresnę mūsą 
Tautos ateitį Amerikoje.

Kas tik pastoviai skaitė
Draugą“, džiaugiasi ne tiek

skaitytojui. Kasdien jis lan
kys jūs nalnius, su tekančia 
saulute spinduliuos į jūsų šir
dį, guos, ramins, padės vargą 
nugalėti ir galutinę gyveni
mo kovą laimėti.

Taip vertingą šeimos drau
gą — dienraštį “Draugą“, ga 
lite turėti tik už $6.00 me
tams. Tad, už 2c dienai įsi- 
giji Tamsta teisingas žinias,

----------- - • %

k 1 ^lUIonn OiaIaaIS mano olėtos AigtfSi2i
Rašo Miškuitis

f

kaip si.p-Du Gaivalai Antrasis gaivalus, 
nesnis, nusiskundžia 'savo urau 

pla<hU0JU. pa3au i gui, nekaip jaučiąs; bei pir
masis, kiek gan, puueua ir 
traukia tolyn šaky namas: “J 
priekį, drauge, į priekį ’. Le
kia. Antrajam pradėjo veži-

lio keliu lekia pašėlusiu grei
tumu į priekį du gaivalai. Jie 
giminingi, bet vienas nuo ki
to skiriasi. Pirmasis kiek sti-

Blogoji Sutarties Pusė

Vakar paskelbėme žinią, kad dvidešimts 
tūkstančių Sovietą Rusijos kareivių jau į- 
maršavo į Lietuvos teritoriją užimti sutar
tyje tarp Lietuvos ir Rusijos numatytus ru
sų kariuomenei stovyklas,

Vadinas, jau vykdoma blogoji ir Lietuvai 
pavojingoji sutarties pusė.

Ligliol mūsų tauta džiaugėsi atgavusi Vil
niaus krašto dalį ir patį Vilnių, buvo trium
fuojama, kuomet Lietuvos kariuomenė iškil
mingai įmaršavo į Vilnių ir iškėlė trispalvę 
savo tautos vėliavą istoriškoje Gedimino pi
lyje. Ta proga buvo komplimentuojami so
vietų vadai, kad jie bent dalinai išpildė savo 
žodį, ir bent kelintą lenkų okupuoto Lietu
vos krašto salį sugrąžino.

Tačiau, maršuojanti į Lietuvos žemę sovie
tų kariuomenė tą mūsų tautos džiaugsmą te
mdo. Ir ne be pagrindo. Jokia valstybė sa
vo laisva valia nesutiks, kad jos viduje sto
vėtų tiek svetimos valstybės kariuomenės, 
kiek ji pati jos turi, nes tai yra surišta su 
dideliais pavojais valstybės saugumui.

Vienas lietuvių: komunistų dienraštis, ga
vęs žinią, kad rusų kariuomenė jau pakely 
į Lietuvą, džiaugsmingai sušuko: ‘‘Sovietai 
atsiuntė Lietuvai talką ’,: ‘tfišrmieji būriai 
Lietuvos talkininkų ginti nepriklausomybę 
jau atvyko į Lietuvą”...

Suprantama kodėl lietuviškieji bolševikai 
džiaugiasi. Jiems smagu, kad jų garbinama
sis Stalinas įsigali, kad jis plečia Rusijos 
ribas. Jie džiaugiasi, kad ir į Lietuvą jis 
savo koją jau įkėlė. Panašiai jie džiaugėsi, 
kuomet prieš dvidešimtį metų V. Kapsukas 
vedė rusų bolševikų armiją, kad Lietuvos 
nepriklausomybę pasmaugti.

Bet tie lietuviai, kurie stovi už visišką 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, didelio 
džiaugsmo negali rodyti, nes jiems ne Rusi
jos ekspansija ir ne kitos valstybės intere
sai rūpi, bet savosios tautos reikalai, Lietu
vos ateitis.

Estija pirmoji jau pajuto, ką reiškia jos 
viduje esanti svetimos valstybės kariuome
nė. Pirmoje vietoje padidintu tempu pradė
jo eiti komunistinė propaganda, paskiau — 
pareikalauta rusų reikalams atskira minis
terija, paliepta estams išsikraustyti iš tų 
apylinkių, kuriose įsteigta sovietų kareivių 
stovyklos.

Latvija irgi pajuto, kad neprašytai atvy
kęs pas ją “svečias1', ją kažin kaip varžo, 
atsiranda ir šiokių ir tokių nepatogumų, ima 
trukdyti ir patį valstybės darbą.

Turint tai galvoj, ir lietuviams negali bū
ti ramu to “svečio” susilaukus. Jis atėjo 
neprašytas, atėjo netalkininkauti Lietuvai 
ir ne jos nepriklausomybę apsaugoti, kaip 
mūsiškiai bolševikai rašo, bet išimtinai sa
vimi besirūpindamas.

Bet, ką darysi, kad gyvename tokiais lai
kais, kuomet didieji Europos penai eina pas 
mažesniuosius į “svečius” nelaukiami, neuž
prašyti.

Reikia*tik linkėti, kad tas “svečias“ kuo 
trumpiausia Lietuvoje ‘ ‘ viešėtų’ Reikia taip 
pat tikėtis, kad Sovietų Rusija, padariusi 
Lietuvai vieną gerą — grąžinusi bent dalį 
priklausančių jai teritorijų, padarys dar ir 
kitą — nenorės pažeisti Lietuvos valstybės 
suverenumo ir, attikusi savo “misiją”, iš
trauks iš Lietuvos savo kariuomenę.

Lietuva yra taikinga, nieko svetimo ne
norinti, mokanti su savo kaimynais gerai su
gyventi, pajėgianti pati savo reikalus tvar
kyti, per dvidešimtį su virš metų Įrodžiusi, 
kad ir be pašalinės pagalbos gali savo liki
mu apsirūpinti, protektorato nereikalinga.

laikraščio sukaktuvių nebesulaukė. Jie laukė 
mūsų maldų ir dėl to, tikimės, kad būsi-' netrumpu aknžiuųii, šven- 
mąjį sekmadienį 11 vaL ryto į Šv. Jurgio j čiant jam 30 m. sukaktį, kiek 
bažnyčią susirinks daug žmonių, kad už j uos
juos pasimelsti ir, be to, paprašyti Aukš
čiausiojo palaimos ateities dienraščio “Drau

tai nepamainomas geradaris, 
tais liesos ir meilės grūdais, Tad, — užsisakykite. Adresą

nuoširdžius patarimus, nurj, Pr“'“S tratėti, kas kart lab.au,
dvn.us, gauni namų draugų iri ?“'Ve6“la “ ‘u3tnn«'um8- pagalios, tekiniai nusmuko, ra 

Lekia jie be atodairos per
seimai vadų. Jis g. yra Tams- ,auk ka|nU8> pelk6tas vie.

go” darbams.

APŽVALGA
>♦•»»»•»♦*<

Stoja Už Vieningumu
“L. A.“ įsidėjo vedamąjį, kuriame pažy

mima, kad ideologinis a rgrupinis susiskirs
tymas šiandien neturi turėti reikšmės, kad 
pirmoje eilėje šiandien visi turi būti lietu
viai ir lygūs; straipsnis baigiamas tokia iš
vada:

“Praktiškai šiandie jau neturėti] būti kal
bų apie mūsų politinių grupių varžybas, a- 
pie jų pastangas įsisėsti į valdžios kėdę. 
Priešingai, šiandie lietuvių tarpe neturi bū
ti politinėje plotmėje jokių nuošaliai stovin
čių geros valios žmonių. Tikra vienybė, pa
remta mūsų broliškumu, visų mūsų lietuviš
ko kraujo giminyste, turi šiandie viešpatau
ti. Ir ne tik politinėje, bet ir socialinėje sri
tyje mes visi turime jaustis esą vienos dide
lės šeimos geri vaikai, kurie visi turime būti 
traktuojami lygiai, kiekvienas pagal savo 
nuopelnus ir gabumus. Tai šio gyvenamojo 
rimto momento reikalavimai. Visur ir visada 
neužmirškime, kad keičiasi ideologijos, kei
čiasi valdymo ir valstybių formos, bet kul

tūringa tauta turi nuolatinių pastovių amži
nos kūrybos vertybių, o tų vertybių kūrimo 
pagrindinė sąlyga yra tautos politinės gy
vybės ir laisvės išlaikymas“.

“XX Amž.“ toms mintims pritardamas, 
sako: “Šis momentas ištikrųjų turėtų pri
vesti visus gyventi šiomis mintimis ir išmesti 
iš galvos visus užsilikusius krislus. Kas ir 
dabar dar kaišios savo siauručius interesus, 
asmeniškų ar partinių reikalų padiktuotus 
dalykus, tas gero tautiečio vardo tikrai nė
ra vertas“,

Sąryšy su Suomijos ir Sovietų Rusijos de
rybomis, “N-nos“, tarp kito ko, rašo:

“Rusai yra užkariavę daug kraštų,- ku
riuose gyvena įvairios tautos. Jų imperija 
apima šeštą dalį žemės paviršiaus. Bet jiems 
dar ir to negana. Jie įsitskverbė į Orutinę 
Mongoliją ir Kinų Turkestaną. Jie neseniai 
pagrobė pusę buv. Lenkijos teritorijos. Jie 
lenda į Estiją, Latviją ir Lietuvą. Kur yra 
galas šitai ekspansijai?

“Imperializmo apetitams galo nėra. Tais 
apetitais vadovaudamasi, sovietų valdžia sta
to savo reikalavimus Suomijai. Kad sovietų 
imperija būtų “saugi”, ji nori atimti sau
gumą suomių tautai. Suomija yra raginama 
“pasiaukoti“, kad sovietų imperija būtų stip
resnė — ir galėtų pavergti dar daugiau tau
tų!“ .

Vyt. Šivryda's “V-bėje“ rašo: “Mūsų 
spauda 'mažai seka lenkų laikraščius Ame
rikoje, todėl maža pas mus žinių, kaip A- 
merikos lenkai sutiko jų tėvynei užduotą 
smūgį. Vilnis cituoja Milwaukee “Nowiny“, 
kurios sako: “jaučiamės tarytum kas būtų 
su basliu per galvą užvežęs“. Clevelanno 
“ \Viadomoserie“ sako; “Lenkų išeivija stip
riai susirgč. Labai maža tvirtų vadų, kurie 
žinotų kas daryti po baisios Lenkijos nuti
kusios perkūnijos“.

Amerikos krikai stengiasi sukelti kuodau- 
giausiai aukų nuo karo nukentėjusiems šelp

sėjamais kasdien į daug tūks 
tančių skaitytojų mintį ir šir
dį.

Raskime visuomenės bent

žinote. Šiandie rašykite. 
Cliicagoje turime apie 15,-

000 katalikiškų liet. šeimų ir 
apiev 60,000 susipratusių ka-

vieną tautai naudingą nuvei- talikų. Reikia, kad dienraš- 
ktą darbą, prie kurio ne-būtų tis “Draugas“ būtų visų sfcai 
prisidėjęs ‘ ‘ Draugas ’ ’. Daž
niausiai pats “Draugas“ iš
keldavo drąsias mintis, nuro
dydavo didžius užsimojimus,
— ir mes turime gražiai or
ganizuotas katalikų kolonijas, 
turime pradžios ir aukštesnią
sias knokyklas, ligoninę, vie
nuolynus. Turėsime seneliams 
prieglaudą.

Tiesa išsklaidė betikybinių 
žmonių skleidžiamus melu’s, 
šmeižtus, abejones, o meilė 
sujungė savuosius į pasiauko
jimo darbą.

“Draugas“ visais šiais at
vejais buvo nepamainomas lie
tuviams katalikams vadas. Ir 
kas jį sekė, kas jį skaitė, kas 
klausė jo patarimų, — tie 
džiaugiasi: jie žino ir jaučia, 
jog jie yra laisvi žmonės, gar
bingi, didžiais darbais galin
gi. Tokiais pasidarė, pašali
nę klaidą iš minties ir sn mei
le stoję į visuomeninį tautos 
darbą.

Šiemet “Draugas“ praple
čia savo skiltis. Įsiveda “Jau
ninio“ ir “Moterų“ pasto
vius skyrius. Jis apima nau
jus plotus, naujns žmones, į- 
neša gyvumo ir jėgos. Tad, 
“Draugas“ at jaunėju, savo 
30 metų gyvenimo 'sukaktį 
švęsdamas. Galima tikėtis, jog 
“Draugas“ čia padarys pa
laimingą perversmą mūsų 
skaitančioj visuomenėje.
Kas darytina

tas, nugalėdami pasitaikiusias 
kliūtis; lekia per žmonių pa
sitaikiusius kūnus ir galvas, 
viskį triuškindami laužyda
mi, kas stoja jiems skersai 
kelio. Žmonės žiūri ir stebisi. 
Vieni jų norėtų juos sekti, 
bet trūksta jėgų ir drąsos; 
kiti norėtų feuturėti jų smar
ki] įsibėgimą, perspėti, bet 
jie negirdi; o kad išgirsta — 
neklauso, nekreipia dėmesio: 
įnirtimas neša juos pirmyn. 
Jų inercijos audra pagauna 
daugelį žmonių ir neša iki 
kol pakely kur nusviedžia į 
kokią bedugnę. ?

... i ....... i

tai subirėjo, už tut noroms- 
nenoroms turėjo atsiskirti 
draugijos; ji* su pavydu žiū
ri, kaip draugas traukia to
liau. Bet ir tam neilgai teko 
šilti: sutinka jis savo tikrąjį 
brolį tuo pačiu keliu teatū- 
žiantį iš kito galo. Jiedu sma
rkiai susiduria: pasirodė aky
se ugnis, pasiliejo kraujas, 
gaivalai sutrupėjo į mažus 
gabalėlius, taip kad neliko ją 
nei pėdsakio.

Kas gi tie gaivalai?
Pirmas akių (turtų) pagei

davimas, antras — kuuo pa
geidavimas.
1939-XI-8.

VILNIAUS BONAI IR MES
< Jl •• iivi .1 į 1f' ‘!' -

Lietiivos Ministerių Taryba mečiams. Jos išpirkime ragi- 
atsižvėlgdama į Vilnaus pade- [narna dalyvauti kiekviena lie
ti ir norėdama Vilnią greitai I tuvių įstaiga, kiekvienas lie-
atstatyti bei Vilniją geležin
keliais ir plentais' su visa ša
linu sujungti nutarė užtrauk
ti 50 milijonų litų paskolą. 
Šita paskola bus sukelta bosų 
keliu. Paskola vadinsis — Vi
lniaus Paskola, o bonai ! — 
Vilniaus bonais.

Vilniaus paskola labai reik
šminga ir patrijotinga. -Ji nu^ 
bus lyg ir pirma dovana se
ną jai sostinei Vilniuje ir vil-

tuvis, nes tai patrijotinga ir 
praktiška. Bonai yra 25, 50, 
100, 500 ir 1000 litų, prade
dant maždaug 5 dol. ir bai
giant 170 dol. Nuošimtis už 
bonus bus mokamas 4 ir pusė. 
Bonus galima pirkti Lietuves 
Banke. Informacijų apie bo- 

inįgų siuntimą Vil
niun galima gauti Lietuvos 
Konsulatuose. Vilnietis

tomas, kad jo patarnavimu 
naudotųsi visi lietuviai kata
likai.

Garbė yra būti kataliku.
Jau seniai praėjo tie laikai, 
kai betikybiniai žmonės save 
skaitė apšviestesniais. Jie to
kie nėra. Tai buvo XIX am
žiaus mada. Mūsų amžiuje 
Kristaus Bažnyčia pasidarė 
gyva maišėse: ir darbininkuos, 
ir profesijonaluose, ir aukštų 
mokyklų vadovybėse. “Drau
gas“ tam religijos atgimimui 
mūsų tautoj užima svarDią 
vietą, — “Draugas“ yra ty
lus, bet iškalbus šeimų mili
jonierius.

Padėkite “Draugui“ įeiti į 
kiekvieną lietuvio šeimą. Pa
dėkite Jūsų pažįstamiems už
sisakyti “Draugą“. Patarki
te, patarpininkaukite, — jie 
patys tuomi džiaugsis ir Jums 
nuoširdžiai dėkos. '

“Draugas“ ieško garbin
gam darbui talkininkų. Padė
kime “Draugui“ visi, kas
kuomi galime: prenumeratą skiria atlyginimo nuo $5.00 tiek stiprus, kad savo laiku 
apmokėdami iš anksto, para- ikl už kiekvieną su- valstybės Cook apskrities, pro
gindami kitus užsisakyti 8*^ “žuvį“,, tai yra nelai

mingą žmogų.. Jie diskredituo
ja advokatų profesiją, griau
na vietinės kolonijos profesi
nį biznį ir pasėja nepasitikė
jimą visa advo'kotūros profe
sija.

Daugelis žmonių turi savo 
advokatus, kaip ir gydytojus,' 
ir esti jais pasitikėję visuose 
legaliuose reikaluose. Bet kuo 
met įvyksta žmogui nelaimė, 
kol jis, arba jo šeima, gauna 
progos išbusti iš didelio iš
gąsčio ir nelaimės svaigulio,
“ambulance chasers“ juos pa
gauna ant savo kontraktų ir v ,
. ... ... prašo, kad Stato Attorney .oŽmogus jau esti priristas. Tik A . v
pasveikęs pamato, kas su juo
atsitiko ir tuomet ateina pas

“Draugą“, išrašydami jį sa
vo giminėms čia, ar į Lietu
vą, parašydami savo kolonijos 
žinelių, patiekdami savo nau
jas mintis straipsneliuose 
“Draugo” skaitytojams, be 
simelsdami už uos, kuriuos 
“Draugas“ galėtų išgelbėt, 
jei Dievas duos jiems proto

“Draugas” paskelbė vajų., prošvaistą ir savo malonę. 
Žada dovanas. Bet jų didžiau-' Tad, į talką “Draugui“, 

šia — tai pats “Draugas“ Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

Siždstgje Zmonra Gandytojai
Sunku sau įsivaizduoti, kad niausiai pavojingoj gyvybei 

civilizuotoje draugijoj galėtų 
gyuoti tokia retežinė juosta 
(cbain), kaip vadinami “am,-
bulance chasers.“ Bet fak
tas. kad tas retežis yra stip
rus ir jis laiko apjuosęs Chi
cago.

“Ambulance chasers“ yra 
organizacija, kuri pelnosi iš 
žmonių nelaimės. Jei žmogui 
atsitinka, sakysim, automobi
lio nelaimė, nežiūrint, ar tai 
bus dieną, ar naktį, nežiūrint 
kokioje vietoj, nežiūrint kur 
nelaimingasis bus nuvestas — 
į ligoninę, ar namus, organi
zacija taip greit sužino, kaip 
greit apie nelaimę policija 
priduoda savo raportą. Iš kur

padėtyje, rodos, ten nieks ne
galėtų prie nelaimingojo pri
eiti, kaip tik gydytojas, slau-savo advokatą pasiskųsti, kad 
gės ir nelaimingojo šeima, ta-J jam tokia Ir tokia nelaimė į- 
čiait organizuoti “ambulance vyko ir kad jo keisą veda 
chasers“ prieina, kad pasi- jam nežinomas žmogus.
matyti. Jie, taip sakant, įsi- , ,,. . . .. , ’ “Ambulance cliasers“ yru
t'.iksinę kalbose, net parodo1.. „ , . . ......t c . . , • „ .... minoms labai gražią ir kiek-nu*ctograf uotą cekj, kur], buk,
yra jau gavę iš apdraudos 
(Insurance) kompanijos pana
šiuose atsitikimuose. Sužeis
tas žmogus ir jo šeima čia 
pat, ant vietos, tampa sudemo- 
ralizuoti, o didelei daugumai 
ir finansinė padėtis verčia pa- . .
Htikfli tais “chaaera”. Jie L ’L

visados savo švelniose ranko
se tr l gatavą kontralktą ir 
kuo greičiausiai žmones prie

kuroras Tbonms J. Courtney 
buvo pradėjęs jį ardyti, o jo 
dalis gaudyti ir į kalėjimą 
kišti. Bet kova nėra vienos 
dienos ir negalima greitu lai
ku tą retežį sutraukyti. Čia 
turi ateiti į pagalbą patys 
žmonės. Kuriuo būdu! Štai, 
kuriuo. Pasitaikius nelaimei, 
jei į jūsų namus, ar ligoninę, 
atsilanko nepažįstamas žmo
gus prašydamas parašo ant 
kišamo jo kontrakto, pirm ne
gu rašysitės, pašaukite telefo
nu State Attorney ofisą ir 
praneškit, kad toks ir toks 
žmogus yra atėjęs į namą ią

fisns duotų autoritetą jam už
vesti teisme tos nelaimės by
lą. Pamatysite, kaip tasai jū
sų geradarys, lyg perkūno tre
nktas, bėgs .ji-ro duris ir jo 
daugiau neMiatysite.

Vieną tokių agentų auką 
aš turiu ir neužilgo parody-

vienain sužeistam žmogui pa- !'*u’ Hius^rs y a
be sąžinės, be teisybės ir besaką. Jų agentas iškalbingai 

ima pasakoti, kad tau reikės žmoniškumo. Kai fiauiatai tų
mokėt už ligoninę, daktarus' rak®t*erių apgautą žmogų, kai
ir tuo pačiu reikės užlaikyti 
šeimą. Taigi, kas daryti! Pi
nigų bus. Reikia tik padaryti*

ris buvo nelaimės priežastim. 
“O, jei tamsta dar pritruksi 
pinigų, tai mes iš anksto pa- 

Scnna «<*i prana- ™ P">k,|insiln ke|ig ,„W-
.-lininkn nro-uniziinti lenku leirinuA Prancūzi- tai yra klausimas. Bet ' niftins reikalams“. Kaip gi su-

kad gauna, tai neuzginčija- “Ambulanee chasers“ nelai- žeistasis žmogus ir jo šeima 
mas faktas. niingasis aukas gaudo įvai- gali atsisakyti nuo tokios

Kuomet sužeistasis žmogus
nugabenamas į ligoninę, daž-

dininkų organizuoti lenkų legioną Prancūzi 
jos karo laukams. Daug laikraščių gaivina 
save viltimi, kad Anglija ir Prancūzija pa
dės atstatyti Lenkiją, nors ir ne tokio dy-

patiri, į kokias pinkles jis 
pateko, gimstn didžiausias no
ras kuo greičiausiai pranešti 
lietuvių visuomenei ir įspėti 
— saugotis, įvykus nelaimei, 
susidėti su nepažįstamais žmo 
nėmis. Ne tik- patiems saugo
tis, bet ir kitiems papasakoti 
ir patarti.

► Adv. Charles P. Kai

<ižio, kokia buvo“.
riais būdais, o dažniausiai do- “malonės“, 
leriais. Savo agentams jie šių raketįerių retežis yra

Kantrybė kenčia, bet tiktai 
kad ji pergalėtu.



DRAUGAS

3IENRAŠCI0 DRAUGO' JUBILEJAUS BANKIETAS

DAIN. ONA JUOZAITIENĖ

MUZ. L. SABONIENĖ

- f S1'/

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

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

MUZ. KASTAS SABONIS

SHORELAND
55th Street at the Lake
Lapkričio-Nov. I9d., f 939

ELEONORA KANDRATAITĖ

iZNIERIAI,
W,apkričio 18 d. išeina “Drau- 

;o” istorinis padidintas nume- 
is.

Prašom Biznierius šia proga 
asinaudoti ir priduoti savo skėl
imus NE VĖLIAU LAPKRI- 
:IO 17 D., 2 VAL. PO PIETŲ.

A Skelbimų kaina 50c už vienų 
:olj.

Su kiekvienu #5.00 skelbimu 
ausite vienų tikietų j bankietu.

6V. KAZIMIERO AKADEMIJOS RINKTINIS CHORAS

PROGRAMOJ:
Komp. A. Pocius
Eleonora Kandrataitė
Muz. L. Saboniene
Dain. Ona Juozaitienė
Šv. Kazimiero Akademikės

TIKIETAI:
Jubiliejinio Bankieto tikietų 

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

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

VIETA:
Shoreland Hotel, 55th St. at the 
Lake.
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
LIETUVOS VALDŽIA PAGERBĖ 

MOTINĖLĘ ALOYZĄ

North Side
Moterų klūbas energingai 

ruošiasi prie kozyrų pramo
gos, kuri įvyks lapkričio 19 
J., pusę po trijų, Slavoikų sve
tainėje. Čia pat prie lietuvių 
bažnyčios. Iš vienų kozyrų pa
prastai negalima daug laimė
ti, taigi moterys kiekvienam 
pažada po didelį kamkutų ir 
nepatingi visus atlankyti ir 
net toliau pavažiuoti. Tokiu 
būdu lieka gražaus pelno, nors 
moterims tenka išgirsti visko. 
Jas ir išbara ir negražų žodį 
jų adresu numeta, pamiršda
mi, kad moterys darbuojasi 
ne sau tik parapijai. Tie “ki
kenai” vietoj nuolat bumbėti 
ir rūgoti, turėtų išgalvoti bū
dų, kaip stumti parapijų ratus 
pirmyn be pramogų, bei pa
rengimų ir piknikų. Ar jie 
mano, kad su šešiais dol. me
tinės mokesties galima pasi
statyti mokyklų arba nors nuo 
savų svetainę. Jei taip mano 
tai žinoma klysta. Čia reikia 
darbo, visų 'sutarimo ir nema
žai aukų. North Side lietuvių 
didžiuma aukų nesibijo, no 
rinčių ir mokančių dirbti ir 
nestinga. Pasilieka tik įsigyti 
nuosavų svetainę, nepaisant 
pavydaus ir pikto liežuvio. 
Štai mūsų du chorai, dalyva
vę pasaulinėj parodoj, puikia- 
galingai dainuoja. Jie pasek
mingai koncertavo ant S. S. 
ir lapkr. 12 d. Lsplene. Jie 
norėtų pakartoti tas pačias 
dainas, kurias dainavo Lietu
vių dienoje, ir North Side. Ta
čiau tinkamos svetainės nei 
už pinigus negalima gauti. Ar 
negalėtų mūsų kritikai išrišti 
šito klausimo! Tuoml tarpu vis 
daugiau ir da'ugiau pasigirsta 
balsų pirkti “Liberty Hali” 
.mt Keesdale gatvės. D. Žen
gimo parapija nenori būti i: 
nebus visuomet paskutinėje 
vietoje. Ji turi pasivyti kitas 
parapijas.

West End
Lapkričio 12 d., Šv. Vardo 

diaugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos. Taipgi 
šv. Sakramentas buvo išsta
tytas viešai adoracijai, kuri 
baigėsi palaiminimu.

Lapkričio 12 d., koncertas 
labai gėlai pavyko. Dalyvavo 
Šv. Vincento ir Žengimo į Da
ngų chorai. Nors žmonių ne- 
perdaugiausiai prisirinko, bet 
dainos, kurios buvo dainuo
jamos Lietuvių Dienoje, at
vykusius labai patenkino. Ko
ncertų vedė klebonas. Inž. A. 
Mažeika kalbėjo ir ragino cho
ru.-, kad ir toliau darbuotes! 
ir vaišintų lietuvius maloniai 
skambančiomis dainomis. Du
etai Dcvidaitės ir Mikioniūlčs 
labai visiems patiko. Solo M. 
Katilytės ir varg. A. Sadaus
ko labai žmones patenkino.

Tarp dalyvių matėsi kum-

i gai; J. Misius, A. Jurgutis ir 
j J. Pikuti's. Koncerte dalyvavo 
ir Motina Aloyza su būreliu 
sesučių.

Matyti jaunimas nori link 
ti prie organizacijų ir dažnai 
pasirodyti dainomis ir persta 
tymėliais. Koncertas Baigėsi. 
Lietuvos himnu. Dalyviui gau
siais aplodismentais išreiškė 
padėkų muzikos vadams, cho- 
rrstains-ėins už taip maloniai 
skambančias dainas. Šokta ir 
jaunimas linksminosi iki vėly
bam laikui. Daugiau tokių va
karų.

* * *
Šv. Vincento Lyceum vaiki

nai šauniai darbuojasi ruošda
mi “kurkinų” vakarų, kuris 
įvyk^hųik-ričio 21 d., 8:30 v.
vakare, mokyklos svetainėje.

• * •
Šv. Vincento moterų klūbas 

darbuojasi ruošdamos kortavi
mo vakarų, kuris įvyks lap
kričio 26 d., mokyklos 'svetai
nėje. Vietinis

Homestead
Lapkričio 7 d., kun. E. Va

siliauskas moterystės ryšiu 
surišo Jonų l’ikutį su Stela 
Brazauskiūte; abu iš Home
steado.

Apie šių porų daug kų ge
ro galima pasakyti. Abu yra 
geri lietuviai, patrijotai ir 
gražiai lietuviškų kalbų var
toja, gražiai lietuvišikas dai
nas dainuoja, ypatingai Jonas 
daug dainų moka ir su daino
mis dažnai pasižymi jaunimo 
tarpe. Tai yra tikra lietuviš
ka pora.

Linkėtina Jonui ir Stelai 
gražios ateities ir laikytis lie
tuviškos dvasios ir ant to
liaus.

Mūsų bažnyčioje eina užsa
kymai dar dviejų porų, bet 
tu jais negalima lietuviams 
pasidžiaugti, nes tai svetim
taučių mišinys. Kokia nauda 
iš’ jų bus mūsų tautai....

Pittsburgbe ir apylinkėje 
prakaitoma apie 30,000 lietu
vių ir yra labai daug ir gra
žaus lietuviško jaunimo ir nė
ra reikalo maišytis su svetim
taučiais.

Čia yra kas nors “wrong”. 
Svarbiausia, kad mūsų jauni
mas neturi pilnos progos, nei 
palankių sųlygų susieiti, su
sipažinti, ypatingai vienų pa
rapijų ’su kitų parapijų jau
nimu.

lteikėtų daugiaus parengi
mų, kur dalyvautų vien tik 

j lietuviškas jaunimas. A. Z.

“Jis atsilygins kiek
vienam, žiūrėdamas jo 
darbų” (Šv. Povilas).

Ant gražaus kalno, netoli’ 
didžiojo ir surūkusio Pitts- 
burgo, randasi lietuvių įstai
ga: Šv. Pranciškaus Vienuoly
nas ir mergaitėms akademija.

Sesutės šios įstaigos dar-j 
buojasi Amerikos lietuvių pa
rapijose, Lietuvoj ir Pietų A- 
merikoje.

•soma visų nepamiršt dienos 
Laiko yra. Ruoškitės.

Rengėjai

Vienam Tikslui Skirti 
Pinigai, Kitam Bus 
Sunaudoti

Išeinantis Sao Paūlo, Brazi
lijoj, lietuvių laikraštis “Švie
sa” rašo:

“Kaip jau žinoma, Liet. S- 
1 ga Brazilijoj prieš kieik laiko 
buvo gavus iš Lietuvos dide
lę sifilių pinigų Boin Retiro 
rajone mokyklai statyti. Bu
vo jau net ir planai padary
ti. Tačiau atsiųstieji pinigai 
dėl tam tikrų priežasčių ne
buvo atiduoti į s-gos rankas. 
Dabar, karui prasidėju’s, tuos 
pinigus Liet. S-gai Brazilijoj 
jau įteikė. Bet jie bus sunau
doti ne mokyklai, bet “Lietu
vio” leidiniui, jau kelintas 
mėnuo bevandravojančiam po 
Brazilijų, mok. Balsini algai 
sumokėti, pabaudoms, kurių 
susidarė virš dešimts tūkstan
čių, apmokėti ir kit. reika- 

’ lams. O mokykla jau nebus 
statoma”.

Rėmėjų Kortavimo 
Vakaras

J Vasario 4 d. 1940 m., Šv.

1 Pranciškaus Seserų Rėmėjų 
: dr-jos centro valdyba ruošia 
1 kortavimo vakarų, Piliečių 
J klūbe, Pittsburgbe. Tai meti 
i n’s valdybos parengimas. Pra-

Priekyje šios visos darbuo- ‘ 
tės yra darbšti vienuolyno mo
tinėlė — Marija Aloyza.

Lietuvos valdžia įvertinda
ma Motinėlės Aloyzos darbuo
tę? jJl apdovanojo Gedimino 
ordinu, kurį įteikė didžiai ge
rb. pralotas M. Krušas 17 d. 
rugsėjo.

Neseniai šių žodžių rašyto
jui teko progos aplankyti šių 
įstaigų ir pasikalbėti su Mo-į 
tinėle Aloyza.

Sužinojęs apie Lietuvos vy
riausybės jos pagerbimų ir a- 
pie tai prisiminus, ji švelniu 
balsu tarė: “Žinoma, džiau
giuosi, kad mūsų darbų įver
tina Lietuvos valdžia. Juk jai 
ir dirbame. Tai vienuolyno 
nuopelnas”.

Motinėlė apie save nei žo
džio, kad tai ji tų ar tų būtų 
padirbusi. Nuolankumas mane 
užimponavo.

Motinėlė Aloyza yra viena 
pionierių, prisidėjusių prie į- 
ir kuri pilnai užgirta Brazi
lijos valdžios. Jau keliamus 
fondas pastatymui sesutėms 
vienuoliško namo ir pastovios 
mokyklos.

Baigiant pasikalbėjimų Mo
tinėlė Aloyza pridėjo:

“Žinai, turime didelę už- 
steigimo Šv. Pranciškaus vie
nuolyno prieš aštuoniolikų me
tų. Ji su kitomis sesutėmis, 
kaip Motinos Pranciška, Dovi- 
da, Baptistą ii* kitos, daug 
pastangų dėjo, kad pastačius 
moderniškų namų. Prieš vie- 
nuolikų metų Motina Aloyza 
buvo perdėtine visų mokyklų, 
vedamų sesučių Pranciškiečių. 
Dabar planuoja statyti naujus 
rū rus — akedemijų.

Pietų Amerikoj sesutės jau 
j steigė vaikučiams mokyklų, 
duotį: tai išmokslinimas jau
nosios kartos. Bet prie šios

užduoties yra dar kita parei- LIETUVIAI DAKTARAI 
$a — lietuvybė”.

Rap.

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OFTOMETR1CALLY AKIU 
LIETUVIS

Suvlri 20 metų praktikavimo 
Mano UaranLavlnuM

Palengvina aktų Įtempimų, kaa es
ti priettaatlml galvoa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių kardų, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Special* atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedSlioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsilikimų akys atitaiso
mos be akinių. Įkainos pigios kaip 
pirmiau,
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas YARda 1878

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484.
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LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E G R S

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutar .į.
Ofiso telefonas PROspu-t 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 5567

DR. FRANK C. KWINN
|KV1EOINSKA»)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

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

Tel. Tarda 8146.
VALANDOS: Nno 11 iU U. 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 ir 7 ifel 

Šventadieniais: 11 iki 18 ,

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicere
Aatradieniais, Ketvirtadieniaia 

Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 ta -
3147 S. Halsted SL, Chlcag

Pirmadieniais, Trečiadieniais i 
Seitadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

£ GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta =
E AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- E 
£ resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alna yra pagamintas iš im £
E portuotų pirmos rūšies produktų.

S Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- E 
= snomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- £
E navimą.

| 2423 West 64th St. TeL Hemlock 6240 1
.. ................................................................................................ . AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N;

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS.) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 8956 
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

TeL OANal 5969

OR. VVALTER J. PHI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Re
OFISO VALANDOS:

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

dTf. G. WINSKUNj
THYSICIAN AND SURGI 
2168 W. CERMAK

Ofiso teL Canal 2340
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—P

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

IR. CHARLES SEGALl
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
4729 So. Ashland Avt.|

2-tros luboa
CHICAGO, ILL
Tel. MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ii 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v J

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai.

telefonas HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 
2415 W. MARųuette R(

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadicnais ir Sekmadieniai 

Susitarius.

DR. MAURICE KAHNl
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
4631 So. Ashland AveJ 

TeL YARda 0994 
Res. Tel. PLAza 3200

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

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Bes. TaL GROvehiU 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ii 7—8 vak. 
Katv. ii Nedėliomia auaitarue

2423 W. Marųuette Road

TaL YARda 0981
ĘENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

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

Aukso Grūdeliai.
Žmogui, kuris savo akimi 

! vos tik dirstelėjo į saule, vi
sas pusaulis atrodo tamsus, 
kai jis į jj pažvelgiu nuo sau
lės savo akis atkreipę*.?... Taip 
ir gyvenimas. Juo linksmesnės 
būna jaunos dienos, juo liūd
nesnis turi būti senatvės me
tas. Vincas Krėvė

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

x DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN and SURGBOH 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ii nuo 6 iki 8 vai. rak.

Nedėliomis 
Offloe Tet
■amų TaL PROapact 1888

Ofiso TeL VIEginia 0036 
Reaidencijoa tel BEVerly 8244

DR. 1. DUNDI
GYDYTOJAS IR CHIR1 

4157 Archer Avė
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P J

Resideseij*
8939 Sa Claremont Ava

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

.♦♦♦-♦♦♦K

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PRO GRAMO

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

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

b >!« « * * t .« « >XS»S=fcfcSd

lomia pagal ntartį. 
YARda 4787

Ak, gerbiamieji, jei jūs ži 
notumėt, koksai žeminanti'* 
jausmas yra alkis! Į alkanu? 
žmones jūs žiūrėturnėt kitaip 
kitaip su jais ir santykiautu- 
mėt. F. Saliapinas

Žmogus niekada nėra toks 
savanaudiškas, kaip didžiulį 
džiaugsmų turėdamas — L.
Tolstojus.

V

PASKOLOS
Greitai lr Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED,

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vaa. ir Rugp. mėncainoae
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fwl rai savings an<l lxian I hm irau. t Corp., Wa»lilngtnn, 1). O.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 ▼. ryto Iki B v. ▼. 
Pirmadieni, Ketvirtadieni lr SeAtadlen) nuo 9 v. ryto lkl 8 V. ▼.

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

.losepli F. Grlbauakaa, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Tol OAHal 8188.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. B.

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonai REPnblic 7868

Offiee Phone Ree aad Offiee
PROapect 1088 8S59 8. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ii 7-9 rak. CANai 0708

DR. J. J. KOWAR
(X0WAR8KA8>

GYDYTOJA8 IR CHIRUROAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Hekmsd išmata 
sagai .atartį.

Tai OANal 0257
Res. TeL PROapect

DR. P. I, ŽALA 1 ORI!
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
1821 So. Halsted Strec

Rezidencija 6600 So. Arteeian 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3

6 iki 9 vakare

TaL YARda 8246

DR. C. ž. VEŽEISI
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 va
8eredoj pagal sutartį

OR. V. E. SIEDLINSI
DANTISTAS

4143 South Archer Ave 
Telefonai Lafayette 8860

Antradieaiaia, Katvirtadii 
Penktadieaiaia

4631 So. Ashland Ave 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniaaa 
Aad tadiaa teta.
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“Draugo” Radijo 
Programa

Antradienį vėl nuskambėjo 
iš 'stoties WGES (1360 kil.) 
“Draugo” radijo programa, 
kurioje dalyvavo Cicero jau
nosios meno pajėgos: Eleono
ra Kandrataitė ir muz. Mon- 
deikos vedamas dvigubas kva
rtetas.

Kandrataitės dainavimas 
buvo ypač vykęs, nes jos min
kštas soprano labai tinkamai 
siunčiamas radijo bangomis. 
Neblogiau pavyko ir dvigubo 
kvarteto išpildymas. Dvigubą 
Lvartetą sudarė: F. Jurgalai- 
tė, S. Kučiūtė, A. Jurgelaitė, 
S. Gerdvilaitė, A. James, P. 
Alilas, K. Matulaitis, S. Jaš- 
kūnas ir P. Kavaliauskas.

•Ši programa buvo dedikuo
jama Šv. Antano parapijai. 
Kito antradienio “Draugas” 
suvo radijo programą dedikuo
ja Aušros Vartų parapijai.

Skelbimais “Draugo” radi
jo pusvalandį maloniai parė
mė: Simano Daukanto Federal 
Savings and Loan Association, 
2202 West Cermak Rd.; Wm. 
A. Lewis, drabužių krautuvė, 
4716 So. Ashland Ave. ir Peo
ples Fumiture Mfg. Co., 4183 
Archer Ave.

Aukos Vilniaus 
Reikalams

MARŲUETTE PARK. — 
Per prof. K. Pakšto prakal
bas, spalių 30 d., Vilniaus kra
što biednuomenei šelpti auko
jo: kun. A. Baltutis $3.15, Juo 
zapas Baranauskas $5.00, Ni
kodemas Dubokas $3.00. Po 
dolerį: A. Petkus, P. Pormu- 
lis, Ant. Petkus, J. Balčius, 
K. Mažeikis, Z. Jonavičius, 
M. Sveikau'skis, Kliauga, Juš
ka, Birgelienė, Zubris, Zemec- 
kis, S. Robius, Milius, A. Ri- 
midaitė, R. Andreliūnas, Kun- 
cienė, Vilkienė, Rukštalis.

"VVEST PULLMAN, lapkri
čio 9 d.; J. Leeaitė $5.00, kun. 
A. Linkus $2.00, J. Kapočius 
$2.00, B. Jurionienė $2.00. Po 
dolerį: S. Aucikas, V. Genio- 
tienė, O. Šlužienė, K. Račkaus
kas, S. Kiupelienė, J. Pučko- 
rienė. A. Simutienė 50 centų.

ŠV. KRYŽIAUS PAR., lap
kričio 8 d.: Pivariūnienė $5, 
Dorša $5.00. Po dolerį: Ile- 
vičienė, Matimaitienė, Gedvi
las, Ačas, Misevičienė, Nor
kienė, Jankauskienė, Petkus 
ir Petkevičia.

Aušros Vartų
Parapijos Žinutės 
Bingo

Šį vakarų, anksčiau negu 
kitais ketvirtadieniais prasi
dės bingo. Be kitų dovanų 
daugiausia išlaimėtojams bu's 
šildomi paukščiai. Tikimasi, 
kad žmonių prisirinks dau
giau, nes ir dovanos daugiau 
patraukiančios ir laikas anks
tyvesnis.
Prof. Pakštas pas Vyčius

Rytoj VVest Side llall, bu
vusioj Meldažio salėj, 7:30 v. I 
vakare Cbicagos apskr. Liet. 
Vyčiai susirinks pasiklausyti 
paskaitos prof. Pakšto. Su vy
čiais, reikia tikėtis, atvyks 
daug ir ne vyčių. Yra pagei
daujamas dalykas, kad kuo 
daugiausia jaunimo susirink
tų tos, jam taikomos paskai
tos, pasiklausytų, nes kiek 
žinoma, dar jokioj kolonijoj 
skaitlingai nesirodė. Tur būt, 
laukė sau “special” paskai
tos. Toji “special” kaip tik 
ir įvyks rytoj West Side Hali. 
2236 W. 23rd l’l.

West Pullmano 
Naujienos

Mūsų kolonijoje randasi ne
maža dirbtuvių ir visos pra
deda smarkiai veikti, kai ku
rios dirba dienų ir naktį. Rei
kia pasakyti, kad Rodk Island 
gelžkelio dirbtuvė, kuri buvo 
uždaryta apie 2 metus, dabar 
atidaroma ir šaukiama į dar- 
br visi senieji darbininkai.

Vadinasi, West Pullinane be
darbių jau nebegalima rasti.

* * •
Lapkričio 10 d., parapijos 

salėje kalbėjo prof. K. Pakš
tas. Publikos susirinko vidu
tiniškai. Gerb. kalbėtojas vai
zdžiai nupasakojo apie Lietu
vos dabartinę padėtį ir Vil
niaus reiikalus.

Vilniaus reikalams aukų su
dėta $20.90.• ♦ *

Negalima p<raleisti nepami
nėjus, kad lapkričio 26 d. į- 
vyksta parapijos 25 metų ju
biliejinis bankietas su labai 
gražia programa. Programų iš
pildys prof. A. S. Pocius su 
Antifoniniu mergaičių choru 
ir solistėmis, parapijos cho
ras vedamas muz. S. Railos 
ir mokyklos vaikučiai Šv. Ka
zimiero seselių išlavinti. Bus 
daug garbingų svečių iš Cbi
cagos. Bankieto tikietų jau

Piliečiai Dalyvauja
Lietuvių Piliečių Darbinin

kų Pašalpos klūbas laikytame 
susirinkime priėmė dienraščio 
“Draugo” kvietimų dalyvau
ti jo 30 metų sukakties pami
nėjime, lapkričio 19 d., Shore
land Hoeel, prie 55-tos gatv. 
ir ežero.

Kadangi daugelis Iklūbo na
riu yra profesijonalai, biznie
riai ir kitų organizacijų vei
kėjui, nutarta paraginti, kad 
visi asmeniai pasveikintų 
“Draugų” padidintoje laido
je, lapkričio 18 d., sykiu pa
garsinant ir savo biznį bei 
profesijų.

Klūbas savo susirinkimu's 
laiko kas ketvirtų sekmadienį 
mėnesio, v. Neffo svet., 2435 į Mūsų Parapijoje 
So. Leavitt St., 12:30 vai. po- £)aug Naujo

BRIGHTON PARK. — N.

tutis, kuris dabar užima tėvo 
vietų gazolino pardavinėjime. 
Jo biznio vieta randasi prie 
SVV. Corner of 47th St. ir 
Rockwell St. Nariams ir ki
tiems patartina, reikalui pasi
taikius, užsukti pas Baltutį.

Klūbe randasi virš 600 na
rių, kurių tarpe yra virš 100 
narių jaunime. Klūbo finan
sinis stovis yra geras. Mokes
čiai — tik $6.00 į .metus. Prii
mama merginos, moterys, vai
kinai ir vyrai nuo 16 Iki 40 
metų amžiaus.

Aplikacijų galima gauti pas 
rašt. Zig. Vyšniauskų, 2632 
AVest 40 St., Chicago, 111.

Senis

jubiliejaus, kuris įvyks 1940 
metais. Komisijos pii’mininku 
yra Kastas Zuromskis. Jam 
padeda Dominic Varnas ir Z.

1 Vyšniauskas. Tai viena Lie
tuvos Vyčių kuopa, Chicago
je, kuri visų laiitių gyvavo. 
Jubiliejui paminėti bus išleis
ta knyga, kurioj tilps paveik
slai ir aprašymai apie kuopų 
ir vyčius.

e * *
Parapijos choras rengiasi 

prie metinio šokių vakaro, ku
ris įvyks 'sausio antrų sekma
dienį, parapijos svetainėje.1 
Taip pat daro planus daly
vauti “Draugo” koncerte, tre- 

i čiame sekmadienyj, ir ketvir
tame sekmadieny L. V. Chi
cagos apskr. choro metiniame «
vaikare.

PALAIMINTO RA MON<) 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
16 angliško vertė

Kun. Ant. M. Kar ūži Akiu

Lapkričio 16 Diena
Mylėtinis norėjo kad jo 

Mylimasis atmokėtų jam už ta 
laikų kuriame jis jam tarna
vo. Ir Mylimasis suskaitė min
tis ir ašaras ir išsiilgimus ir 
pavojus ir ištyrimus kuriuos 
Jo Mylėtinis buvo panešęs iš 
meilės dėl Jo; ir Mylimasis 
pridėjo prie sąskaitos amžinų 
laimę, ir davė Save atlygini
mu Savo Mylėtiniui.

piet.

Klūbo valdyba susideda iš: 
pirm. Dominic Varnas, kuris 
taip pat yra Lietuvos Vyčių 
Chicagos apskr. pirm.; Wm. 
Duoba, visiems AVest Side gy
ventojams žinomas veikėjas, 
yra vice pirm.; Zigmas Vyš
niauskas nut. rašt. Jis yra 
taip pat L. V. Chicagos apsikr. 
Atliletic Association pirm. ir 
daugely kitų dr-jų eina val
dybos nario pareigas; Petras 
Šliogeris yra klūbo fin. rašt. 
ir rėmėjas kitų organizacijų; 
Leonas Geniotis yra kont. ra- 
štin. ir AVest Side biznierius; 
V. Ivanauskas kuris užlaiko 
vyrų aprėdalų krautuvę, 2252 
AV. Cermak Rd., yra iždinin
kas. Biznio komisijos pinu. 
yra Brighton Park laikrodi
ninkas Antanas Liakas, sav.

P. P. Š. parapijos žmonės gė
risi naujais spalvotais bažny
čios langais. Lietuvos Vyčių 
36 kuopa įteiks savo aukų 
$100.00 iš kito parengimo, ku
riam bus atlošta juokinga ko
medija. Taip jau padarė pa
rapijos choras, sodalieija ir
kitos draugijos.

• *
Klebonas kun. A. Briška 

praneša, kad visi rengiasi prie 
parapijos .sidabrinio jubilie
jaus. Komisija daro planus 
gražiai priimti visus atsilan
kusius j bankietų, kurtame 
dalyvaus ir visos parapijos 
draugijos.

• * •
Kalbant apie paminėjimus 

Šv. Vardo dr-ja rengiasi pra
dėti savo penktus metus ban-

Biznieriaus Antano Liako, 
sav. M id-AVest Jevvelry ir Mu
sic krautuvės, 2049 AVest 35th 
St., žmona Bronislava keletu 
dienų praleido pas mamytę ir 
'seseles Kevvanee, III. Grįžo na
mo ir sako pasirengus lapkri
čio 29 d., McCormicK Club 
House, su pagalba Adelės Vy
šniauskienės, Elenos Vyšniau
skienės, Zofijos Gimbutas ?r 
E. Sadauskaitės nugalėti Bri
dgeport vyčių mergaičių rink
tinę bovvling žaidime. Žaidi
mo pradžia 8:30 vai. vak. Vi
si atsilankykite. Vieta prie 
Blue Island Ave., tarpe Oak-
iey Ave. ir Leavitt St.

• * *
Brighton Park dabar Misi

jos. Visi turėtų pasinaudoti 
ir pelnyti atlaidus. Senis

S::
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.
•

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

S- -------- * ---------------------------------*--------- --^8

Mid-AVest Jewelry ir Music( kietw Ta pat proga pagerbs
krautuvės, 2049 AVest 35th St.

Praeitame susirinkame įsi
rašė žymi AVest Side veikėja 
Kazimiero Šliogerienė, klūbo 
fin. rašt. žmona, ir a. a. Jono 
Baltučio sūnus, Aleks. Bal-

pardnota 450. Gale bus šokiai
prie geros orkestros.

• » »
Bažnytinis koncertas mūsų 

bažnyčioje bus gruodžio 10 d., 
7:30 vai. vakare. Giedojimas 
bus labai gražus kur išpildys 
Sasnausko vyrų choras Chi
cagos lietuvių parapijų var
gonininkai ir solistai, vado 
vaujant prof. A. S. Jociui.

Be to, dalyvaus parapijos 
choras vad. muz. S. Railai. 
Gale bus palaiminimas su Šv.
Sakramentu.

• * •
Lapkr. 19 d. įvyksta dien. 

“Draugo” labai gražus ban
kietas Shoreland viešbutyje ir 
su begalo gražia programa. 
Reikia pasakyti, kad bankie
te dalyvaus skaitlinga ir rink
tinė publika. Rap.

buvusius pirm. Zig. Vyšniaus
kų, Al. Maroką,. Frank Kisie
lių ir Juozų Štegvilų. Kaip ir 
kur įvyks, bus vėliau praneš
ta.

♦ ♦ *

Teko sužinoti, kad Lietuvos 
Vyčių 36 kuopa jau pradėjo 
rengtis prie savo sidabrinio

Nebūk greitas pykti, nes 
j rūstybė ilsisi paikojo antyje

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

Žinių - Žinelės
— Brighton Parke eina mi

sijos bažnyčioje, o pas biznie- 
irus, ypač apie Campbell, gin
čas, ar visa žemė yra pašven
tinta, ar ne? 2) kaip gali už 
mane jaunesnis T. misijonie
rius dovanoti man kaltes — 
nuodėmes?

Be abejo, bažnyčioj T. mi
sijonierius atsakys į tuos ir į 
daugelį (kitų klausimų, tik rei
ktų, kad biznieriai dalyvau
tų misijose.

‘ ‘ Draugo ’ ’. Raporteriui at
rodo, kad šventa žemė tik to
kia yra laikoma, kuri pašven
čiama Dievo garbei. Kunigas 
klausykloj atstovauja Kristų 
ir, ne savo jėga, tik V. Jė
zaus per Bažnyčių gautu įga
liojimu, turi teisę išrišti, ar 
sulaikyti žmogaus kaltes.

— Vienas paklausė:

— Gal galėtumėt paaiškint, 
kodėl katalikui žmogui kar
tais gardžiau kvepia bedie
viškas, ar komunistiškas laik
raštis, negu savas katalikiš
kas?

Atsakymas: — Doras, svei
kas ir protingas žmogus mė
gsta kas yra dora, sveika ir 
teisinga. Tas gi, kuris nuo to 
kieki nukrypo, — stengiasi 
savo dvasios nykumų prideng
ti bedievišku laikraščiu.

— Brighton Parke, belai
dojant A. Jokantų, oereika- 
lo daug padorių žmonių nu
vyko į bedieviškas kapines.
Na, ir pasipiktino, — mat 
kalbėtojas atėmė Jokantui dū
šių. Jis sakė, Ikad mirusiam • 
viskas pasibaigė: jam nei 
dangaus, nei pragaro nėsų; 
nes mirusis sielos neturėjęs. 
Žmonės klausia, ar kalbėtojas 
turėjo sielų bešnekėdamas, o 
gal jų kurioj nors tavernoj 
paliko.

—Nikodemas paklausė: Ar 
Katalikų Bažnyčia laidoja ka
da nors savo narius į nešven
tintų vietų?

“ Drauko” Raporteris at- ( 
sakė: y

— Taip, visus pakaruok
lius, savažudžius, viešai išs
kirtuosius iš Bažnyčios, — 
žodžius viešai žinomus žy
mius nedorėlius.

— Petras ir Mar. Zimbliai 
3965 Archer ave. atidarė nau
jų biznį ir užsisakė, nei ne
laukdami “Draugo” vajaus, 
“Draugų”. Tikisi, kad su sa
vu laikraščiu geriau biznis 
seksis.

— Vladas Navickas 4358 S. 
Maplewood ave. perleido sa
vo užeigų Vladui Kavaliaus
kui, patyrusiam biznieriui.

— Rož. Mazeliauskienė, žy
mi Bridgeporto veikėja, 3259 
S. Union ave. apsiėmė patar
nauti savo apielinkės žmo
nėms, norintiems patekti į 
“Draugo” Jubiliejaus vaka
rienę. Bilieto kaina $2.

GIESMYNAS
lalcyklte Naują Giesmyną. Jame 

rasite Vlsleme lietame BažnyAloe 
Oleemea.

Oleamee lr m'jai ką patvarkė 
A.nt. S. Poetus.

Uleldo d. L. R. K. Taršo nl nin
ku Provincija.

Knygos kaina — M* centai, nrl- 
Aedant 10 oentą peralunttmul.

LIETUVIŠKAS
MIŠO LE LIS 

šlovinkim Viešpatį.
MISIos lr Mišparai, Ueturllkal 

lr Lotyniškai, Tlalema Sekmadie
niams lr Aveetėma, lr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. ParaAė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlriala, 
kaina — Via. Reikalaukite IA 

DRAUOAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Aroų 

Chicago, Illinois
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGtčiy

Kiekvieno* mtee padėti pinigai yra apdrausti iki >6000.00 vea 5 
Federal Savings and Loan Insurance Oerpų, >o United States =

•AKT. IVD. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI
KELNER—PRUZIN 

•ariančias Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phoie 0000 6S0 W. 15tk Ava

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A II P C PATARNAVIMAS AIRDULAIlbL DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiso vaLi 0:00 vaL ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniam ir Beitadieniaie iki 83)0 vak.

GHJCA60 SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Prea.

6816 S. Wcstem Ave. Phone GRO. 0306
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiininiiiiiiiiiiHniiiiiiHiiiiiiiiiiuiiuiiiuiiiii

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■nzamiA n didcauma laidojimo ibtaioa

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

V YAT koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Antrai |*

ftegtedienlo rytais 10.08 valandą, U WIIIP stoties (1480.) 

Bn Povlln talttmlern.

Anthnv B.
Ladawic2 jr Sūnai 
J. Liulevičius
S. P. Mažeifca
Antanas M. Phillips
L1. Zolp
AM V.
P. I. Ridikas

6834 So. Western Ave. 
GROvehUl 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 LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
l’hone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

1646 Wcst 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Weetern Ave. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419

LLJac^e^iA. i t> 1 *,
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POPIEŽIUS ATŽYMI 
CHICAGO CITY OPEROS 
TENORĄ

Gruodžio 3 diena Chicagos 
City operos tenoras John 
Pane Gasser gauna iš Popie
žiaus Šventojo Gralio Kava
lieriaus ordeno Vyties Ko- 
manderio atžyinėjinnj.

ATVYKSTA MARTIN DIES
Penktadienį • Chicaga at

vyksta kongresmenas Martin 
Dies tęsti tyrinėjinisj prieš 
amerikietiškų organizacijų.

Rugsėjo mėnesį Dies yra 
pareiškęs, jog ‘‘Chicaga yra 
užsienio špionažo sistemos ' 
širdis.” .Jo iri reiškiniu Chi- 
eagoj yra daugiau raudonųjų, 
Amerikos vokiečių lamdo 
agentų ir fašistų negu New 
Yorke.

DRAUGAS

for takerouli
returr.ed to thls place frpn Aloatrsi,the 

of sqr frlondshlp^nd oonns«tlo»,with Oharo
ce and threa*s,that •apono.is making,re 

Įe&ppolnted becauee Ohare,wont etand to be

ata,and disputas,o*sr then Traoks.I think 
ųsith 8portaaa.no Park,buv ve aro not into

tght nov.ie for you to Pmaedlatoly contaot 
į,ho ls going to have Ohare,or vili soo that

! H«po another mat te r, o f l>«portaap«
' Just recentljr a couple of follevo 
į fellovs aro frlende of aine,th«y 
į and for that reason,they told »o,of 

gardlng Ohare,*eene thet Mr.Dtgo,ls 
i pushod around by his Majssty.
! Tou knov Ohare,aad hln had many 

the sore-spot,ls aoaathlng ta conned 
rested ln his argumsnts,our intsrsst 
Ohare,and tsll hlm the Big-Pago, sve ai 
eome of his friends,soore for tddis.
Ko* tell Eddle,thls Information,oomss from rosponalblo pooplo,lf you oant eontaet 
£ddlv,porhaM#Onop,oaftreach him. .
If and vhen you,have talked to 0har«,X vould liko for you to advlse mo,that you 
glvsn him my aessage. j

troly Your Triend.

George.

KARIUOMENĖN STOJA 
DAUGIAU VYRŲ

Šiuo laiku Illinois, Michi
gan ir VVisconsin valstybėse 
kas diena stoja 85 vyrai ka
riuomenėn.

Prezidentas nustatęs yra 
iki sausio 1 dienos padidinti 
iki 227,000.

PAGROBTA MERGAITĖ 
PABĖGO IŠ 3 VYRŲ

Policija ieško trijų vyrų, 
kurie buvo užpuolę Berniee 
Tliomas, 18 m., 4547 S. Tal
man. Jie įstūmę ją į auto 
pne Halsted ir llarrison ir 
nuvežę iki 1353 W. llarrison. 
Ji paliėgus iš automobilio, 
kai kažkas pradėjo darinėti 
šalutinio namo duris.

i §
i “

L

DYU.O’aAU BAUUNO CO.. lot.
t too c*w *v. < ■ m. 1-ffta

ooooomMmm
ifsBr/5

Dalis laiško, ra’sto neseniai nežinomi] piktadarių nužudyto Sportsman’s park prezidento 
Ed. O’llare hute. Laiške kalbama apie Capone gręsinimus. (Aznne telephoto)

PO 7 VALANDŲ 
GRJŽO NAMO

Manydamas, kad jis namie
esųs tik “so much trouble,”
Eduard Kolb, 14 metų, pa-<
bėgo iš namu, kai jo šeši bro ..,. . . . , K'ėju antitrusto byla.liai ir seservs jam pasakę, .... . . , , .. c 5i pavieniaijog jis neturįs drąsos palikti l ..

~ .v . . icorporacijos irnamų. Grįžęs po septinių va-1 \, , <V1 _ T . įkaitinamos bandymu nustntylandų jis pareiškė: Jų tiesa.

PIENO ANTITRUST0 
BYLA TEISME

U. S. teisme.

‘DRAUGA’ SVEIKINA 
SU $30.00

‘Draugo’ 30 metų sukak
ties proga sveikina L.R.Kvyriausiam

AVasbingtone vėl pradėta Clii Federacijos Centras su $10.00 

cagos apylinkės pieno parda-i adv. K. Kai $10.00. teisėjas 

J. Zuris $5.00 ir šv. Barbo-

pardavėjai, 
organizacijos

ros draugija, Marąuette Pk 

$5.00. ‘Draugas savo rėmė« 
jams nuoširdžiai dėkoja.

Aš neturiu 
gos. ’ ’

užtenkamai drų- t i pieno kainas, kontroliuoti 
tiekimą ir palaužti bet kokių 
konkurencijų.

SUIMTI 2 ŠALPOS 
RAKETE

Gražiai Pagerbė 
Savo Veikėjas

T0WN OF LAKE. — Pra
eitų sekmadienį, Moterų Sų
jungos 21 kuopa suruoštu pa
rapijom salėj bankietų pager
bė dvi ilgametes darbuotojas, 
apie kurias jau buvo “Drau
ge” rašyta, būtent Kazimierų 
ir Sofijų Bartkaites. Skaitlin
goje publikoje, matėsi daug 
svečių, viešnių ir iš kitų ko
lonijų.

Per bankietų išpildyta gra-
JI MOKA APSIGINT 
NUO BANDITŲ

Mrs. L. La,ne, 229 AV. 5Stb 
St. puikiai apsigynė amo gin
kluoto bandito įspirdama jam 
ir liepdama vyrui važiuoti.

SUBANKRUTAVĘS
NUSIŽUDĖ kus jų ofise, 4651 S. State 

iSt., kurie per telefonų rinko
"..... . ....... Jaukas “cbaritv C'bristinas

ofise nusižudęs Peter G. Ja-Įbasket„ fondui. Jie buvę 
cobson, Excel Manufacturing |įsamf]oini Irvin^ Levine, lai- 

rio dabar iešškoma.

Antradienio vakare rastas’

Policija suėmė du apgavi- ži voka’ė programa. Trigu
bas mergaičių iš Šv. Cecili
jos (parapijos) choro mergai
čių kvartetas padainavo ‘Kur 
banguoja Nemunėlis’, “Augi
no močiutė”, “Eina garsas

Korporacijos prezidentas 
Nusižudymo priežastis fi

nansiniai sunkumai. Prie:
Du plėšikai trečiadieni api- r i1 ! ; metus Jacobsonas

APIPLĖŠĖ “TAXI” FiRMA
prarado

_plėšė Cliecker Cab Taxicab'kontrolę $1,500,000 biznyje ir 
Co. garažų, 1510 N. Danam | neseniai ieškojo paskolos.
Avė. Plėšikai išsinešė virši---------------------
$1,000.00 'GARSINK!TEK “DRAUGB’*

mos žinios
Šeštadienį Pas Mus

Draugija Lietuvos Kareivių 
turės metinį parengimų šia’tne 
šeštadieny, Liuosybės svetai
nėj. Programų pildys Chicago 
jaunoji “Birutė”. Kas norit 
smagiai laikų pralei'sti, atei
kite. Po programos šokiai.

Virš dvidešimts narių gaus 
dovanas už neėmimų pašalpos 
per 20 ir 10 metų.

Ant rytojaus bus draugijos 
mėnesinis susirinkimas. Atei
kite visi baigti balių. D.

Ketvirtadienis, lapkr. 16, 1939

Waicbulio svetainėje, prie 23- 
čios gatvės ir Lake St. Pra
džia 7 vai. vakare. Bus gera 
muzika, išlaimėjiniu ir kitų 
pramogų. Visi, jauni ir seni, 
ir iš toliau kviečiami atsilan
kyti ir paremti dr-jų bei pa- 
simųtyti su savo draugais.

Narys

Liet. Susivienymo 
Vakaras

MELROSE PARK. — Orui 
atšalūs, žmonės pradeda ren
gti daugiau įvairių vakarų,

tinimų jų darbuotės, progra- , štai, Lietuvių Susivienijimas

“AMERIKOS SVIRIAUSI CIGARETA!”
Dabar ir Lengviausi Atidaryti!

TA5

/s

’Z

Tik nupieškite ta raudo
nąja juostele viršuj nuo

pakelio...

Juostelė nusiaučia aplink 
viršų — nerpianna dvi 

eiles Ccllophane...

Matykite OLD GOLD'S Nauja 
“ZIP-TOP” Pakeli!

ADVTOUBINKTTE savo rūkymo smagumus su tikrai 
■ šviežiais clgnctals — tikrai patogiam pakely. Old 
Goki ne vien kad dumia jums puikiausi tabaką kokj tik 
pinigai gali nupirkti, bet Ir dviguliai užnntspnuduaja Jų 
šviežų skonj Ir kva.pų su 2 ellSm Cellophane vietoj vie- 
no. Ir dabar tas išimtinas dvigubas Cellophane atsidaro 
dviguliai greičiau! Pabandykite ‘'Zip-Top’* pakrlj labinu 
sušvelnintų Old Golds šiandien — bet kurioj cigaretų
krautuvėje.

mos dalyviams ir visiems at
si lanku'siems.

Programų labai sumaniai 
vedė kuopos pirm. J. Čepulie
nė.

Bankieto pradžioje kuopos 
vice pirm. M. Sudeikienė abi 
veikėjas ir jų mamytę papuo
šė gėlių korsažais, o pabaigo
je abie<m įteikė dovanų. Buvęs

UNIVERSAL
RESTAURANT

gertuvėm, KrlkStynom tr Kito
kiem Bukletam Sutelktam Pa

tarnavimą.

Linksma, Patarnavlmaa V Įsiėmė

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

Tel. Victory 9670

“Draugo” Skaitytojams
Pranešimas

Town of Lake ir Brighton 
Parke yra naujas “Draugo” 
išnešiotojas — Jonas Jankaus
kas. Jei kartais kas negautų 
tų dienų iki 12 vai. “Drau
go”, ar jei išnešiotojas su
klystų padėti “Draugų” į su
tartų vietų, praneškite ‘Drau
go’ generaliniam agentui į 
“Draugo” ofimų. Br. Vladas.

Liiten to and Advertiie over

' Provaizo apygardos rengia šo- ( mumEors ru6osuv nūn 
kiu vakara 18 d. lapkričio,

Kam Kankintis?
Folk Songs and Mi 
Tambaritea Orchestra

WWAS, Evvry Svmtoyl to I

KM S. Clark Sk, Chicago — Har. MM

GAUKITE

MPSŲ

THERMIC

PERMANENT

WAVE
& Standard Club

Mes pasižymėję su mūsų 
“Machindcss Wavcs,” nes su- 
gcrgcnluoja ir švelniausius plau
kus, ir tas gerheniuiojimas laiko
si tol kol plaukai išauga^

Mes garant-uojame mūsų 
“perinančius.”

$4.75 ir aukščiau 
kiti $2.5U ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CTjAIROI, Plankų Dažymas 

Kūno Masažas
BERNICE’S BEAUTY 

SHOP

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

16 metų patyrimo.

Švelni Degtinė—100 Proof 
BOTTLEP IN BOND ! 

Nėra Oereenėn Degtinės 
nž Tokia Kainą J

TIK $1.00 PT.A4 QA J 
4-5 Kvortos.'®U i

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DRINKHAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014imo rubežiaus”, o antru at-Į 

veju “Paukšteliai mieli”, Į 
“Kaip gi gražus, gražus rū-« 
telių darželis” ir “Gale (so- ^HliliilHIlllllllHliillHlilililililllliiiiiiiiiinilllilliiillilIllllliliilllllUillilIlIiiilliinii^

do”. Pirmų syk teko pasi- ITURTAS VIRŠ _____ S3,500,000.001 
'klausyti šio muz. V. Daukšos 5 .

| ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
| Dabar mokam 3?/2% ui pa- 
= dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

sumokinto kvarteto ir, reikia

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

P. SELEMONAVICH 
8VETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DTENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAOO, ILL.

Priežodžiai
Ledas slidus, o žmogaus .gy- 

venimas dar slidesnis.
Kas padarė gera? — Aš.

Kas pliejo putrų? — Nežinau. įsakyti, kad padarė gero į-
________ ____ ____________ | spūdžio. Su šiuo kvartetu

I 'muz. V. Daukša drųsiai galė
tų atsistoti šalę kitose para
pijose esamų mergaičių chorų 
bei kvartetų. Be to, solo dai
navo A. Juozapaitis “Vai va
rge, varge”, “Gražios mergos 
mūs šalies”, ir “Esu vyras”, 
Z. Jurgaitė “Pas darželį”, 
“Esu gražiai išauginta”, ant
ru atveju “Plaukia sau lai
velis” ir “Blynai”, O. Nor
kienė “Aš mergytė”. Visiems 
pianu akompanavo muz. V. 
Daukša. Atvykęs iš Cicero 
(Moteni Sųjungos 2 kuopos 
jubiliejinio bankieto) dain. 
Sabonis dar papuošė progra
mų trimis dainomis (akomp.
L. Sabonienė). Tarpe dainų 
kalbas, kuriose iškėlė K. ir S. 
Bartkaičių nuopelnus ne tik 
Moterų Sųjungos 21 kuopoje,

i bet parapijos chore, sooalicl- 
joj ir dramos mene, pasakė 
kun. A. Valančius, I. Saka
las, kun. S. Valnckas, -muz. V. 
Daukša. Moterų Sų-gos centro 
valdybos nariai: sekr. M. Vai
čūnienė, daktaras - kvotėjas 
A. Rakauskas, organo redak
torė S. Sakalienė ir pirmoji 
Moterų Sų-gos centro pirm.
M. Juškienė. Visi pastarieji 
iš M. S. 2 kuotpos (Cicero) ju
biliejinio bankieto specialiai 
atvyko pasveikinti 21 kuopos 
veikėjas. Ant galo sesutės Ba- 
rtkaitės savo kalbose nuošir
džiai dėkojo kuopai uz įvėr

ISTANDARD 
! FEDERAL 
! SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE =

SAVINOS FEDERALLI 
INSURED

JUSTIN MACKIEVVICH, Prea.

CLASSIFIED

TAS

VirSns nusiima. Svarus! Da
bar Afrikos Šviežiausi derė
tai ir lengviausi atidaryti!

dabar
Dvigubas

Cellophane 
Atsidaro

Pyigubai GreiSau
2 Eitis _ PERsipiavJ 

VIENU YPUį

Orao*-19S,> tn r. Loriiurd oa

= and

LOAN AS8OCIATIOH 
OP CHICAGO

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'K

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LEKOVAI8 IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"TOT HOME OP PINK FlJRMTi KK” 81NCK 1004

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

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rtjiHes naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iėmokėjimų. Daran vi- 
sokj taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių ižmokėjimų.
(Iigannn geriansj atlyginimų ii Pire In- 
snrance Oompanijų dil taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

% ------------- ------ ---------- P

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

PARDAVTMUl TAVERNAS
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (Liquor Store). Kaina su staku 
$525.00. Gera vieta. Telefonas BOU- 
levard 0210. 

STRAND—FAMTT/V UAITNDRY CO. 
2A2I-31 VVest Chicago Avenne 

Telefonas Brunsuick 8100
. Ge.rlau.sia vieta siųsti savo plovinius 
|l Rekomenduoja:

Bendradarbis Josenh Yiiris, 
4001 Campbell Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pilnai įrengtas; gera vieta: biznis il
gai išdirbtas. Atsišaukite; 2250 AVeM 
23rd Place. — Telefonas Canal 5970

PARDAVTMUl
Pardavimui naujas Beer Cooler A 

Coli Box ir Work Benches dSl užei
gos. Parsiduoda pigiai. Atsišaukl-

/ te telefonu: BOUI vard 4552.

PARDAVIMUI TAVERNA 
Randasi geroj vietoj, išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti d51 Ilgos. Anna Bruz
gulis. 2045 Wcst 43rd St. Phone 
VlRginia 2157. 

REIKAUINGl PARDAVE.IAI
Reikalinga 10 patyrusių degtlnSs 

pardavėjų. Alga ir komisas.
Atsišaukite.

Donato Kcntucky Wholcssle I.lųuors 
2001 W. 51st St.

Chicago. III.

EARDAVnm NAMAS
..3 fletų bargenas, 7314-lfi South 
Rockwell St. 3 fletai po fi kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9.250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
popiet Sekmadieni. Tel. Stcwart 0230.

I'ARDAVIMt l TAVERNAS
Kampiniame name; didelis sta

kas: pilnai įrengtas: gera apleltn- 
k»: parduosiu pigiai. Turiu kitą 
btzn). AtsISauklte:

5300 So. Prineeton Avė.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dviejų-aukštų, 432t South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės | Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chicago, Illinois.

POCAHONTAS Mine Run iš gelauslų mainų;
daug dulkių išimta. Perkane 6 tonus ar dau
giau už toną ............................................................... $7 as
PETROUKMM CARBON COKE, perkant 5 to
nus ar daugiau, tonaa... $7.40. Sales Tai Eksta.

8portaaa.no

