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ŠIANDIE A. A. KARDINOLO LAIDOTUVES
Apaštališkasis delegatas pontifikuoja 
iškilmingas aukštąsias gedulo Misiąs

Liturginė procesija prieš 
gedulo pamaldas 10:00 vai.

APIE MILIJONAS ŽMONIŲ 
MATĖ PAŠARVOTĄ KARDINOLĄ

Šiandien, penktadieni, spa
lio G d., vyksta mirusio JE- 
min. kardinolo Mundeleino, 
Chicagos arkivyskupo, laido
tuvės. Iškilmingos aukštosios 
gedulo Mišios katedroje pra
sideda 10:30 ryto.

Vakar iškilmingas gedulo 
Mišias katedroje pontifikavo 
.TE. auxilinis vy skupas AV. D. 
O’Brien. katedra buvo pilnu
tėlė brolitj ir seserų vienuolių 
ir kunigų.

Apskaičiuojama, kad iki 
vieno milijono žmonių atlan
kė ir pagerbė katedroje pašar 
votį kardinolo kūnų.

MIN. J. URBŠYS PO 
PASITARIMŲ KAUNE 
VEL VYKSTA MASKVON

KAUNAS, spal. 5. r— Lie-1 ja su Latvija jau pasirašė
tuvos ministrų taryba, pirmi-j savitarpės pagalbos paktų. , 
ninkaujant prezidentui A. Neoficialiai pranešama, klad
Smetonai, šiandien turėjo ne
paprastų posėdį. Svarstyta 
sov. Rusijos Lietuvai iškelti 
pasiūlymai ir reikalavimai.

KAUNAS, spal. 5. — Užs. 
reikalų ministras J. Urbšys 
vakar iš Maskvos grįžo Kau
nan. Po pasitarimų su vyriau 
sybe jis vėl rytoj išvyksta į 
Maskvų.

PROCESIJA PRIEŠ 
PAMALDAS

LAIDOTUVIŲ 
PROCESIJA
Po gedulo pamaldų švč. Var 

do katedroje didžioji laidotu
vių procesija vyks šiomis gat
vėmis;

Nuo katedros State gatve 
šiaurių link iki Peairson gat
vės; Pearson gatve rytų link 
į Michigan avė.; Michigan 
avė.; pietų link iki Monroe 

Į gat.; šiaja gatve gi rytų link 
iki “outer drive”.

Pėsti žygiuotojai procesijo
je baigs ėjimų Columbus i Per gedulo Mišitais už a. a. kardinolų Mundeleinų užvakar ir vakar tūkstančiai žmonių 
“drive”, tafrpe Monroe gat. įnegavo progos įeiti j prisigrūdusių katedrų. Čia rodoma katedros priešakyje suplūdusių mi- 
ir Jackson bulvardo. Ten bai- bangavimai. , (Acme telephoto),
gsis vadinama oficiali proce
sija. Iš tenai automobiliais LORDŲ RŪMAI NORI, 

KAD TAIKOS SIŪLYMAS
privati procesija vyks į Mun- 

Prieš laidotuvių gedulo pa- fjejejn jp 
maldas Šiandien įvyksta litor Iaijotuvi, proceBijoa prie.

w *** nu"“ Wuos BUTŲ SVARSTOMAScestja bus sudaryta VVabash policijog bataiįjonai, pas- 
avė. Pirmiausia eis kunigai ir kui ()n iwJrai ,,atali. 
ordinų ir kongregacijų —na-... jonai; toliau nacionalinių kariai. Paskui juos iš eilės seks , ri ■ ... . , .. , .talikų organizacijų: Sve. \ ar-
monsig,noriai, vyskupijos kon-1, , ,, v. __ .... , . „ . . do, Kolumbo Vyčių, Katalikųsultonai, abatai, vyskupai ir T , , T1 . . m, . , . ’ , . . . Labdaros, Forestenų, Treti-arkivyskupai. Paskiausia gi . , . , , . , ,,, .... , , , ° ninku ir kt. gausingos delega-apastahskas delegatas JE. ar .. ... . ....,; . . „ • .cijas; toliau eis religiniu or-kivyskupas A. G. Cvcognani,1 .. . , .. . ., dinų ir kongregacijų atstovvkurs pontifikuos gedulo Mi- '
sias. nuomonei

Lietuva norėtų Vilniaus mies 
te ir krašte pravi-'i gyvento
jų plebiscitų, ar jie nori dėtis 
su Lietuva.

MASKįVA, spal. 5. — So- 
vietii oficiali žinių agentūra 
Tass paskelbė, kad sov. Rusi- gijų.

MASKVA, spal. 5. - Pra
nešta, padaryta sovietų Lat
vijos sutartis, kuriaja sov. 
Rusija, Latvijoje įgija oro ir 
jūros laivynams bazes, taip 
pat geležinkeliu susisiekimo 
su Liepoja privilegijas.

Matyt, sovietai ir Lietuvo
je nori gauti tranzito privile-

Kiti lordai šiai 
Šios procesijos dalyviai ka- bės. Vyskupai prelatai, kuni- 

tedroje užims sau skirtas vie- gai ir kiti žymieji asmenys 
tas ir prasidės pamaldos. bus automobiliuose.

Po pamaldų seka laidotuvių: St, M „f the Lake
procesija.

ESTIJOS SOVIETŲ 
SUTARTIS JAU 
ĮSIGALIOJUSI
TALLINNAS, spal. 5. — Es

tijos sovietų tarpusavio gelbė 
ji mosi sutartis čia ratifikuota, 
dokumentais pasikeista ir su
tartis tuojau įsigaliojo.

Įgytose Estijoje oro ir jū
ros laivynų bazėse sovietai iš 
laikys savo garnizonus iki 
25,000 kareivių.

niarijos rektorius mons. R. 
Hillenbrand parinko dvylikų 
aktyvių karsto nešėjų iš pas
kutinės mirusio kardinolo įš
ventintų kunigais klasės auk
lėtinių. Tarp jų yra ir kun. D. 
Mozeris.

PRANCŪZIJOJE AREŠ
TUOJAMI KOMUNISTAI

PARYŽIUS, spal. 5. 
Prancūzų vyriausybė paleido 
parlamentų tikslu areštuoti ’ 
parlamento atstovus komunis
tus, kurių yra 43. Kaltinami! 
priešvelstvbine propaganda.

Kariuomenė įpareigota rau

LONDONAS, spal.
Anglijoje pasiskirsčiusius nuo 
monės dėl Lloyd George pa
siūlymo vyriausybei, kad ji 
gauto taikos pasiūlymo nenei
gtų, bet rimtai apsvarstytų.

Kalbos apie taikų vis pla
čiau Anglijoje plinta ir palan 
kesnė taikai nuomonė reiškia
si.

Lordų rūmuose taip pat 
karštai taikos klausimas svar 
stoinas. Viena dalis lordų lai
kosi vyriausybės pozicijos — 
nesitaikinti su Vokietija ir 
kariauti iki bitlerizmas bus 
sutriuškintas. Kita lordų da
lis yra priešingos nuomonės. 
Sako, Vokietijos taikos pasiū
lymas neturi būti atmetamas, 
bet aptariamas.

Lordas Ponsonby kvestijo-

5. nuoja britij vyriausybės teisę 
nurodyti Vokietijai, kad ji pa 
keistų savo vyriausybę, nes su 
Hitleriu .negali būti taikos. 
Lordas nurodo, kad pašalinus 
Hitlerį Vokietijoje galėtų išv 
kilti komunistų vyriausybė ir 
tada būtų blogiau. Tad yra 
geriau Hitlerio neignoruoti.

Kiti lordai šiai nuomonai 
pritaria.

Užsienių reikalų sekreto
rius lordas Halifaxas pareiš
kia, vyriausybė sutinka taikos 
pasiūlymų, svarstyti šiomis sų 
vokomis.;

Kokiomis sųlygomis taikos 
sumanymas iškeliamas, kas su 
manymų iškelia ir koks taikai 
užtikrinimas statomas.

Be šių dalyki} neįmanoma 
nė kalbėti apie karo nutrauki
mų.

ITALIJA NENORI 
KIŠTIS Į KLAUSIMĄ 
NUTRAUKTI KARĄ
ROMA, spal. 5. — Italijos 

vyriausybė, kaip sužinota, ne
turi pasiryžimo Vokietijos var 
du iškelti propaganda už ka
ro nutraukimų, arba Vokieti
jai ir santarvei tarpininkauti 
taikos klausiniu.

Diplomatų sluoksniuose kal
bama, kad Italija nepatenkin-

HITLERIS ŠIANDIEN 
KALBA PARLAMENTE

BERLYNAS, spal. 5. —
Sužinota, kad Hitleris daug 
pasitiki savimi ir Vokietija. 
Sakoma, jis rytoj parlamente 
kalbėdamas Anglijai ir Pran- 
cūzijtai nustatysiųs 48 valan
das laikų nurodytomis sulygo 
mis karų nutraukti, arba ka
riauti.

taikos Anglijai, arba Prancū
zijai. Anot fiurerio, taika jau 
buvo pasiūlyta bendruoju na
cių bolševikų pareiškimu iš 
Maskvos ir to pakankama. Hi
tleris tik pasakysiųs britams:

“Nuo jūsų priklauso karai, 
ar taika. Vokietija pasiruošti- 
si kariauti, arba taikintis. No
rite kariauti, tai karų turėsi-

BERLYNAS, spal. 5.—,te!”
Rytojaus dienon Hitleris su- 

1 šaukė parlamentų, kuriam 
ta Hitlerio plačiais užsiinoji- praneš apie savo nusistatymų 

šiame ktaire.

Bazės tuojau bus pradėtos 
statyti Dagoe ir Oesel salose, donuosius išgaudyti, 
ir Baltiški prieplaukoje. Ta
nkino uosto sovietai neliečia.

LENKAI KARININKAI NA
CIŲ NELAISVĖJE

BERLYNAS, spal 
Greit bus atidaryta 
stovykla, kurioje bus laiko- 

1,200 paimtų nelaisvėn

HITLERIS LANKĖSI 
VARŠUVOJE

BERLYNAS, spal. 5. — 
Hitleris šiandien lankėsi Var
šuvoje. Su vyriausiais karo 
vadais jis tenai priėmė karino 

Murnau menės paradą. Vakare grįžo 
Berlynan.

ma
lenkų karininkų. Jų tarpe yra i NACIŲ EKONOMINĖ Ml-
20 generolų.

Jiems patarnauti stovykloje 
naciai skirs 200 lenkų karei

viu nelaisvi^.

SIJA | MASKVĄ

BERLYNAS, spal. 5. —
Šeštadienį į Maskvų išvyksta 
Vokietijos ekonominė misija.

MASKVA SU TURKAIS 
IR RALKANAIS 
NEGALI SUSITAIKINTI
MASKVA, spal. 5. — Sovie

tai su Pabaltijo greitai apsi
dirba. Kas kita yra su Tur
kija ir Balkanų valstybėmis.

Turkai ir Balkanai abejoja 
apie kokių nors vertę artintis 
su sovietais ir kolkas nenori 
pripažinti jokių koncesijų Sta 
linui. Turkija ir Balkanai no
ri išlaikyti griežtų nentralybę 
ir nesidėti nė su viena kariau
jančia puse.

Suomija taip pat neturi no 
ro pasiduoti Maskvos vadovy 
bei.

GARSINKITĖS “DRAUGEI”

RŪPINASI LENKŲ BĖG

LIŲ ŠELPIMU
/
Chicagos lenkų vadai suda

rė lenkams bėgliams šelpti 'ko

mais ir nenori matyti, kad į 
Balkanus įsiskverbtų bolševi
kų įtaka. Italija mato, kad Hi
tleris taip pat nekvaršina sau 
galvos apie Italijos rytojų, 
tik rūpinasi plėsti Vokietijos 
imperijų, kuri ateityje gali 
būti pavojinga Italijai.

Dėl to Mussolini kaskart da 
rosi nepalankesnis Hitlerio 
žygiams, su kuriais greta plin 
ten komunizmo idėjos.

Jau šiandien Vokietijoje v- 
ra uždrausta sovietus kriti
kuoti ir antisovietiniai laikraš 
čiai uždaryti.

Parlamentas susirinks rytoj 
pusiaudienį ir Hitlerio kalba 
per radijų bus transliuojama.

Rytoj, kaip ir visados, par
lamentas susirinks ne kokius 
sprendimus daryti, arlia įsta
tymus leisti, bet tik išklausy
ti diktatoriaus sprendimų 
pareiškimo.

Berlyne oficialiniuose sluo
ksniuose vyrauja nuomonė, 
kad Anglijos gyventojai yra 
priešingi karo tęsimui. Ir 
Chamberlaino vyriausyliė neži 
no kaip išsukti. Vyriausybės 
prestižas gali sklandžiai nu
kentėti. Chamberlaino' sakyta 
pirmadienį kalba parlamente 
labai neaiški. Jis priešingas 
Hitlerio taikos pasiūlymui, 
griežtai nepasisako už karo

ir tęsimų ir pareiškia, kad jei
kas kitas iškels taikos pasiū- 

Kalbama, Hitleris rytoj tiet lvmų, jo vyriausybė tai mie- 
sioginiai nepasiūlysiųs jokios lai svarstys.

‘ATSISTATYDINA JAPO
NŲ VALDININKAI

mitetą, kurs veiks ryšium su TOKIO, spal. 5. — Užsie-
visos Amerikos lenkų sudary
ta šelpimo komisija.

nių ministerijos apie 100 au
kštųjų valdininkų atsistatydi-

Apie pusė milijono lerikų no pasipriešinę užs. reikalų 
bėglių yra Rumunijoje ir apie i ministro adm. Nomura nusis- 
50,000 Lietuvoje ir Tzatvijoje. tatymni.
Jie reikalingi šelpimo.

ŽYDAI ATAKUOJA 
HITLERĮ

Chicagos žydų vadai puola 
Hitlerį dėl jo sumanymo už
grobtose Lenkijos teritorijose 
kurti žydų valstybę.

Tokia valstybė žydams būtų 
nauja nelaimė, nes ji pasitik
tų paties Hitlerio kontrolėje.

LIETUVOS EKSPORTAS 
Į AMERIKĄ

KAUNAS (Elta). — Eks
portas į Jungtines Valstybes, 
netekus Klaipėdos celiuliozės 
fabriko, sumažėjo 17,9 nuo
šimčių, Nuo pereitų metų la
bai padidėjo rūkytos mėsos e- 
ksportas į J. A. V., ypatingai 
kumpių: pernai parduota už 
2.496.900 litų.

GAUSIŲ ŠEIMŲ ŠELPI
MAS LIETUVOJE

KAUNAS (Elta). — Tiria
ma, kad yra rengiamas gau
sioms šeimoms šelpti įstatymo 
projektas ir ondo statutas. 
Gausingoms šeimoms šelpti

UŽDARĖ KOMUNISTŲ 
LAIKRAŠTĮ

0TTAWA, spal. 5. — Ka
nados vyriausybė uždarė pran 
cūzų kalba leidžiamų komu
nistų laikraštį “Clarte”.

NORI IŠRINKTI UŽ
TRAUKTAS TAKSAS

Association of Commerce 
susirinkame majoras Kelly ra
gino Coo'ko apskrities val
džios organus būt; nai iškolck- 
tuoti užtrauktas ir nemoka
mas taksas už nekilnojamas 
savastis.

Majoras sakė, kad taksos 
nesu didelės už nekilnojamas 
savastis ir atitinka teikia
miems patarnavimams. Sako, 
žmonės reikalauja vis dides
nių patarnavimų ir paskui ru 
goja dėl didelių taksų.

KAUNAS (Elta). — Inži
nieriai susitarė steigti antrų 

fondo lėšos susidės iš mokės- j cemento fabrikų Lietuvoje.
čių, kurie bus uždedami neve- 
dusiems, bevaikėms šeimoms 
ir pirmaeilių restoranų sųs- 
k uitoms.

Fabrikui vieta parinkta prie 
Akmenės. Pirmųsis fabrikas 
steigiamas Skirsnemunėje, ne

toli Jurbarko.

ORAS A

CHICAGO SRITIS. - Nn- 
matoma giedra ir kiek vėsiau.

Satulė teka 5;52, leidžiasi 
5:24.
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nos, sudarė “bendradarbiavimo sutartį’’ su 

Sovietų Rusija. Lietuvai sųlygos buvusios 

pastatytos lengvesnės, nes, mat, ji dabar ne 

turi uostų ir stiateginiu atžvilgiu ne taip 

jau Rusijai šiuo momentu reikalinga.

Bet vis dėlto, Lietuva, kaip ir kites Bal

tijos valstybės, patenka į tokius (meškos) 

nagus, iš kurių nelengva bus ištrūkti. Bol 

ševikų tikslas (vakar apie tai rašėm) yra 

ne padėti mažosioms tautoms, bet prijungti 

jos prie U.S.S.R., prie Sovietų Rusijos. Jau 

pirmas žingsnis, vedantis prie to, yra pada

rytas.

Mes galėtume šiuo tarpu peikti Lietuvos 

vyriausybę ir griežčiausia protestucti, kad 

ji, eidama į bendradarbiavimų su bolševikais 

laužo neutralumų ir išstato į pavojų Lietu-

Lietums Gyveninis Lenki jos-Vokietijos 
Karo Meto

KAUNAS (E) — Didžio-į trisų ir keleivinių autobusų 
sios Britanijos ir Prancūzijos’ judėjimas, o taip pat apribo-
karo paskelbimas Vokietijai 
daugiau sujaudino Kauno gy
ventojus, kaip Vokietijos ka
rinis žygis prieš Lenkijų, nors 
kaip pirmuoju, taip antruoju 
atveju visiška rimtis buvo iš
laikyta. Tik laikraščiai neap
sakomai pakėlė savo tiražus 
ir tų dienų kiekvienas išleido 
po keletu laidų. Kadangi šiuo

Jis Tik Maldos Teprašo...

šiandien laidojamas mylimas Chicagos Ar

kivyskupas J. Em. Kardinolas Jurgis Mun

delein. Kaip vakar pastebėjome, velionies 

liūdi visokiausių sluoksnių žmonės. Kated

roj pašarvotų jo kūnų aplankė šimtai tūks

tančių žmonių. Daug tūks .ančių žmonių šian

dien lydės Pirmąjį Kardinolų Vakaruose į 

amžinojo poilsio vietų, į šv. Marijos Kuni

gų Seminarijos koplyčių, Mundelein, III. Mi

lijonai tikinčiųjų, neturėjusių progos daly

vauti laidotuvėse, melsis už jo sielų savose 

bažnyčiose, pas save namie.

Galima sakyti, kad savo gyvenime velio

nis nieko daugiau ir netroško sau asmeniš

kai, kaip tik tikinčiųjų maldų. Anais metais, 

kuomet buvo minimas jo jubiliejus, jisai 

paprašė:

“Aš užbaigsiu jubiliejinius metus tokiu 

pai būdu, kaip ir pradėjau, su prašymu, 

su peticija į jus, mano. kunigai, tik štai ko: 

nuolatinio atsiminimo maldose, ne tik kaipo 

už Chicagos Arkivyskupų, bet ir už mane, 

kaipo asmenį, ta prasme, kaip šv. Povilas 

to prašė — melstis ne už pasisekimų ir ge

rovę, ne už gyvenimo pailginimų, ne už ra

mumų, gerovę ir atlyginimų čia, žemėj, bet 

Už atlyginimų, kuris yra visiems vienodas — 

ir kunigaikščiui ir beturčiui, garsiam ir ma- , 

žyčiui, kunigui ir žmonėms. Tik tiek — ne : 

daugiau.

A. a. Kardinolo šis noras, paskutinis tes

tamentas vykdomas. Už jį meldžiasi visi ir 

Visur.

Kuklus, tiesa, velionies prašymas, bet jis 

gilus ir tikslus. Jis žinojo, kad tos garbės, 

kaipo didelės ar kidiecezijos valdytojas, kai

po Katalikų Bažnyčios kunigaikštis — Kar

dinolas su savim po mirties nenusineš. Gilus 

jo tikėjimas šaukėsi gerų darbų, maldos, vi

so to, kas yra amžina, kas rišasi su amžina 

pirios laime, su jos išganymu.

Visi jo rūpesčiai buvo surišti su žmonių 

sielos, išganymo darbais. Jis statė bažnyčias, 

mokyklas, ligonines, prieglaudas, globojo gy

vemmo nuskriausJųjį jaunimų, šelpė bedar

bius ir vargšus, turėdamas vienintėlį tikslų 

— Dievo garbę, sielų gerovę, artimo meilę.

Kardinolas Mundelein buvo didis ir gar

bingas visų luomų ir net katalikų akyse, 

dėl te kad jis dirbo ne savo asmeniškai ge

rovei ar garbei, bet kitų laimei, visuomenės 

gerovei. Jis buvo ir žmogus ir ganytojas pil

na tų žodžių prasme, kuris visų savo gyve

nimų paaukojo kitų laimei, bet neužmiršo 

ir savo asmeninio gyvenimo tikslo — ganyti 

ir savo paties sielų.

Didelio įspūdžio padarė į visų Amerikos 

Visuomenę ir kitas, pats paskutinysis, Kar

dinolo Mundelein troškimas, išreikštas laiš

ke jaunimo organizacijos suvažiavimui ir 

J. E. Vyskupo B. Sheil perskaitytas per ra
dijo.

Velionis Kardinolas griežtai ir įtikinan

čiai pasisakė už taikų ir už tai, kad Jung

tinės Valstybės nebūtų įveltos į kruvinųjį 

Europos krizį, kad jaunimas nebūJ ten siun

čiamas ir žudomas. Jis prašė remti prezi- 

dotio Roosevelto neutralumo išlaikymo pla

nų. Reikia tikėtis, kad ir šis a. a. Kardinolo 

Mundelein troškimas bus įgyvendintas.

ves nepriklausomybę. Bei, žinodami, kad Lie

tuvos vyriausybę prieš savo norą ir prieš [ metu joks laikraštis savo spec. 
visos tautos valių tokį žygį padarė, jos ne-1 korespondentų telefoninių pra 
kaltiname. Kaltiname ir smerkiame Sovietui negįmų iš užsienių nebėgau- 
Rusijos imperializmą, užsimojusį (su HiUe- „„ tai‘ vieninįėiiu žinilJ infor. 

rio pagalba) sutriuškinti mažasias valsty

bes ir užduoti mirtinų smūgį demokratijai.

Prieš šiuos Sovietų Rusijos imperialistiš- 

kus ir nežmoniškus žygius mūsų visuomenė 

turės griežtai protestucti ir vesti didžiausių 

kovų prieš jos užsintojimus ištrinti iš žemė

lapio Baltijos tautų vardus ir jų vieton vėl 

grąžinti carų pavadinimų — Sievero Zapad- 

nyj Krai.

APŽVALGA

“Su Kuo Turi Dėtis Lietuva?”
Su tokia antrašte “Laisvėje” pastebėjo

me vedamąjį straipsnį. Jame diskutuojamas 
klausimas — su kuo geriausia būtų susidėti 
Lietuvai. Tas bolševikų laikraštis, žinoma, 
siūlo jai dėtis su Sovietų Rusija. Jis pasi
sako net griežtai reikalaująs Lietuvos dėji- 
niosi su Rusija. Tarp kitko “L-vė” rašo:

niacijos šaltiniu liko Elta, ku
ri dabar tiekia spaudai visų 
kraštų radijo informacijas pei
kiamų parų.

Nežiūrint pačioje Lietuvos 
pašonėje siaučiančio žiauraus 
karo, mažajame pasienio su
sisiekime su kaimynais per
mainų kaip nepastebėta. Su 
Vokietija visiškai normaliai, 
tik tiek, kad įš Vokietijos į 
Lietuvos pusę ateina žymiai 
mažiau suaugusių vyrų ii 
šiaip susisiekimas
Lietuvos ūkininkai skubino a- 
noj pusėj suimti savo pasėlių 
derlių ir išsigabenti į savo 
pusę.

Lietuvos, Vokietijos ir Len

tas benzino pardavimas pri
vatiems autobusams, taksi ir 
automobiliams.

Kaune ir provincijoj nubau
sta eilė asmenų prekybininkų 
ir vartotojų, kurie 'kėlė pro
duktams kainus, arba slėpė 
spekuliacijos tikslais reikalin
giausias vartojimo prekes ir 
tokių, kurie pirkosi dideles 
atsargas produktų be jokio 
reikalo.

Sekant kitų neutralių kraš
tų pavyzdžiu, ir Lietuvoje im
tasi visų atsargos priemonių, 

■ duoti savivaldybėms pa rėd y-

Respublikos Prezidento 
Aktas

KAUNAS (E). — Rugsėjo

mai, kaip tvarkyti dvi.inių 
gyventojų priešlėktuvinės ap
saugos reikalus, statomos slė
ptuvės, platinamos -pamokos . .
. ...... , . I d. atvykus i Kauna Kespub-brosiuronns ir žodžiu, kaip • * . / . 1

.. likos Prezidentui ir įvykusapsisaugoti orinio puolime 
metu, nuodingų dujų ir kt 
atvejais. Daug kas paskuti
niuoju laiku pradeda ir duju 
kaukes pirktis, kurių apsčiai 
yru parūpinusi didžioji Kau
ne karių krautuvė. Radio a 
paratai paskutiniu laiku pa
sidarė nebeatskiriama gyve 
nimo reikmenų, prie kurios 
kai kurie ištisas valandas pra 
sėdi. Tokiu būdu gyventojai 
nėra kruvinųjų Europos įvy
kių užklupti iš netyčių ii 
kiekvienas yra įsisąmoninęs 
savo pareigų — laikytis rim
tai, vieningai, ir budėti Lie
tuvos nepriklausomybės sar
gyboje.

Smaugia Ir Lietuvę
Ir Latvija, kaip ir jos artima kaimynė 

Estija, buvo priversta išpildyti Sovietų Ru

sijos reikalavimus ir pavesti savo uostiis 

ir net geležinkelius bolševikų karo reika

lams.

Jau matėme pranešimų, kad ir Lietuva, 

kuri panašiu būdu buvo prispirta prie sie-

įvykus
bendram, Resp. Prezidentui 

• pirmininkaujant, vyriausybės 
ir kariuomenės vadovybės po
sėdžiui, kuriame aptarta da- 
burtinė Lietuvos ir tarptauti
nė padėtis, vėliau buvo pas
kelbtas toks Respublikos Pre
zidento aktas:

Pasirėmęs 1939 m. sausio 25 
d. neutralumo įstatymo (Vyr. 
Žinių 632) III straipsnių, 
skelbiu: 1) prasidėjus tarp sve 
timų valstybių karo vei
ksmams, Lietuvos Respub
lika pasieka neutrali; (Lie
tuvos Respublikos teritorijo
je draudžiami visokie vei
ksmai, kurie, pagal bendrai 
pripažintas tarptautinės tei
sė? taisykles, pažeidžia neu
tralumų; 3) Lietuvos Respub
likos neutralumui išlaiky
ti nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. 
visoms kariaujančioms valsty
bėms taikomi neutralumo įs
tatymo nuostatai. — Kaunas 

1939 m. rugsėjo 1 d. (Pasira
šė) A. Smetoha, Respublikos 
Prezidentas ir brig. gen. Čef- 

nius, ministras pirmininkas.

DAUGELIS ATSIDŪRĘ KEBLIOJ 
PADĖTY

KAUNAS (E) — Prasidė- kia per Atlantu. Su šia ant- 
jus Europos karui ir sutrukus, raja grupe išvyksta ir Anie- 
susisiekimui, daugelis kitose! rikos lietuvių laikraštininkas 
valstybėse buvusių ir nespė- Baltramaitis su žmona ir ži- 
jusių grįžti žmonių atsidūrė i nomasis boksininkas Marti- 
gana keblioje padėtyje. Įstri- naitis. — Šiuo metu Lietuvo- 

suinažejęs. gę Vakarų Europos valstybė-j je yra apie 100 Palestinos žy
dų, atvykusių biznio reika
lais arba pas gimines. Nebe
galėdami išvažiuoti per Vaka
rų Europų, jie rūpinasi doku
mentais tranzitu per Sovietų 
Rusijų į Turkiją, iš kur ti
kisi pasiekti Palestinų. — J. 
A. V. konsulatas Kaune išsiu
ntinėjo visiems Lietuvoje te- 
besantiems amerikiečiams lai
škus, klausdamas, ar ir kada 
jie žada grįžti į JAV. — Nuo! 
rugsėjo 7 d. įvedamos vizos 
ir norintiems vykti į neutra
lias Latvi jų, Esti jų ir Švei
cariją ir iš tų valstybių vyk
stantiems į Lietuvų.

se Lietuvos piliečiai vis tebe
grįžta, pasirinkdami kelių per 
neutralias Skandinavijos val
stybes. Stockbolmų, iš ten lai-•'J * ’
vais į Latviją ir Estiją, o iš 

kijos sienų susidūrime palei traukiniais į Kaunu. Eilė
Vištytį Lietuvos gyventojai 
buvo tikrojo kuro Rūdinin
kai, nes iš Lietuvos pusės ma
tė žygiuojančias .kariuomenes,

“Šiandien mes tųjį šūkį, tąjį reikalavi
mų reiškiame dar griežčiau ir energišJkiau, 
nes nauja šių dienų Europos situacija to ... , ,
reikalauto reikalauja. Nūnai Lietuva rūbe-1 e < UVU au y nes ore ir

žiuojasi su Sovietais, šiandien net ir ak- 
laiū tupėtų būti aiŠKu,; l>,ad Sovietų; Sų j tai
ga galinga ir svetimų žemių nereikalauja. 
Atžagariai, ji nori palaikyti su visais kai
mynais rainius ir draugiškesnius ryšius.

“Taigi šiandien Lietuvos kraštui ir yra 
geriausių progų ieškoti Sovietuose arti
miausio sau draugo, kuris būtų (pasiruo
šęs jų ginti, jei kas pasikėsintų Lietuvų 
puiti: kuris, beje, rte tik pasiruošęs Lietu
vų ginti, bet kuris galėtų ją apginti, kuris 

yra galingas ’.

Kiek čia lietuvių bolševikų laikraščio pa
sakyta, užtenka, kad suprasti, ko nori mū
sieji kairiųjų lyderiai. Jie nori Lietuvai pra
žūties.

“L-vė” drįsta rašyti, kad Sovietų Sųjun
ga svetimų žemių nereikalauja jau net po

gir-
dėjo sviedinių sproginėjimu* 
Ypatingai iš Lietuvos pusės- 
buvo jaučiamas karas Augus
tavo - Suvalkų - Seinų fron
te. Dėl karo neįvyko ir Dzūkų 
dainų šventė, kuri turėjo į- 
vykti Alytuje rugsėjo 3 d.

Iš Klaipėdos krašto atbėga 
vis daugiau lietuvių iš tų, ku
rie gimę 1). Lietuvoje, buvo 
pasilikę Klaipėdos krašte. ' 
kaip tai darbininkai, jsigiju- i

piliečių, pritrūkę grįžimui lė
šų, tebelaukia atsiunčiant va
liutos. — Šių vasarų iš Jung
tinių Valstybių į Lietuvų bu
vo atvykę nemaža lietuvių a- 
nierikiečių. Dalis jų, prasidė
jus neramiai būklei,
grįžo į Ameriką anksčiau, ki
ti tebeišvyksta šiomis dieno
mis per Rygą ir Taliną, iš ten 
į Suomiją, Švediją, iš kur neu
tralių valstybių laivais plau-

ORGANIZACIJOS PADĖS KOVOTI SU 
SPEKULIANTAIS

Neleidžiami Lietuviams 
Mokytojams Kursai 
Latvijoj

šieji Klaipėdos krašte ūkius 
ir kt.

Nežiūrint tarptautinių įvy
kių, įsitempimo, į Kauną ta
rptautiniai traukiniai ateina

to, kai ji užgrobė didelę Lenkijos dalį ir vi?»i, kurie anksčiau ateidavo, 
tiesiog nepateisina'momis priemonėmis ver
žiasi j Baltijos kraštų.

Kad Rusija gal ir galėtų apginti mažes
nių valstybių nepriklausomybę, mažiau ten
ka abejoti, bet kad ji negina ir negins visiš-

tik tiek, kad daugelis jų vė
linusi ir keleivių skaičius žy
miai sumažėjęs^

Pašto susisiekimas laikinai 
sustojęs su Anglija ir Pran-

KAUNAS (E) — Sekamos tį ir tvaikų, padėti valstybės 
organizacijos: Šaulių Sųjun- pareigūnams kovoti su gandų 
ga, Kariuomenės Pirmūnų Sų-' skleidėjais ir spekuliantais ir 
junga, Kariuomenės Kūrėjų kt. asmenimis, kurie vienokiu 

[Sųjunga, Atsargos Karininkų ar kitokiu būdu stengiasi su- 
' Sų-ga, Tėvynės Sąjunga, Liet. drumsti mūsų ramų gyveni

mą. Toliau organizacijų na-Tautininkų Sų-ga, Pavasario 
Federacijos, JŪR Sąjunga, riai ir visuomenė raginama:

RYLA (E). — Latvijos 
Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdyba buvo pasiryžusi su* 
ruošti lietuviams mokytojams 
lietuvių kalbos ir istorijom 
luTSils, buvo dėta pastangų 
Latvijos švietimo ministerijo
je leidirfiui gauti ir buvo vii 
tis jį gauti. Buvo pakviesti 
kursams lektoriai ir paskirtas 
kursams laikas, į kursus pri
sirašė klausytojais iki 30 lie
tuvių mokytojų. Šiomis dieno
mis gautas latvių švietimo 
ministerijos laiškas, kuriame 
pranešama, kad kursai nelek 
džiauti ruošti. Pradedant šiuos 
mokslo metus Latvijos Lietu
vių Sąjungos Centro Valdyba 
Rygoje išlaikys du vaikų dar
želius. Vienas jų bus prie Ry
gos miesto pirmosios lietuvių 
pagrindinės mokyklos, antra! 
sis — antrosios mokyklos ra
jone.

kai abejojame, nes aiškiai žinome iŠ jos pa- cGzija, taip pat nutrūkęs oro
sielgimo su Čekoslovakija ir Lenkija. Žino
me apie tai ir iš kitų jos imperialistinių 
užsimojimų.

Lietuva nenorėjo ir nenori dėtis nei su 
Rusija, nei su Vokietija. Ji nori būti nepri
klausoma. Visa mūsų tauta dės didžiausių 
pastangų, kad tokia ji ir pasiliktų.

Apie Darbininkų Padėtį
“Darbininke” randame vieno darbininko 

rašinį, kuriame taip nusiskundžia:
“Nors ir seniau darbininkai buvo išnau

dojami, tačiau nemažiau jie išnaudojami ir 
šiandien, Darbdaviai darbininkų visai neį
vertina. Jie visai nežiūri, kiek ir kokį dar
bą dirbtuvėje esi išdirbęs; jie ieško tik prie
kabių, kaip darbininkų būtų galima iš dar
bo paleisti, o jo vieton paimti kitų už ma
žesnį atlyginimų. Pasipriešinti beveik jau 
negali, nes tai reiškia darbo netekimų. Kai 
kurie norotų taikyti VVagnerio įstatymų, bet j 
pamėgink vvkdinti, tai tuojau pasijusi, kad 
jau už dirbtuvės vartų esi, Nors a,pie tai 
daug rašo katalikiški laikraščiai ir pasmer
kia darbdavius išnaudotojus, bet to darbda
viai nepaiso. Todėl kol darbininkai neturės 
teisingo vado, kuris rūpintųsi darbininkų rei
kalais ir vestų juos vieningu keliu, fd dar
bininkai nesusilauks geresnės ateities”.

pašto susisiekimas su užsie
niais. Taip pat yra nutrūkęs 
susisiekimas telefonu ir tele
grafu su visomis kariaujan
čiomis valstybėmis ir tomis 
šalimis, kurios iš Lietuvos 
buvo tranzitu pasiekiamos per 
Vokietiją ir Lenkiją.

Prasidėjus Europos karui, 
kai kurie Lietuvoje užsilikę 
amerikiečiai išsiskubino išva
žiuoti įvairių neutralių val
stybių laivais. Anglų sulaiky
tasis vokiečių laivas “Bre
men” rugsėjo pirmomis die
nomis turėjo, be 'kitų keleivių, 
nuvežti į Ameriką ir keletą 
lietdvių, jų tarpį porą kau
niškių.

Ryšium su kariniais įvy
kiais pasaulyje, tiriami Lietu
vos užsieninės prekybos — 
eksporto ir importo —• reika
lai. Tuo tarpo žirniai suvar
žytas benzino ir kitokio skys
tojo kuro vartojimas ir tuo

Jaunosios Lietuvos Są-ga ir taupyti, vehgiant bereikalirt- 
Skautų Są-ga išleido bendrą gų išlaidų; kovoti su girtavi- 
atsišaukimą j savo narius ir mu, nes jis silpnina dvasinį 
visuomenę, kuriame kviečia- pajėgumą ir darbingumų; su 
ma šiuo sunkiu metu visomis silaikyti rengti tuščius pasi- 
išgalėmis saugoti krašto rim- linksminimus, bet visus savo

misvalaikiūB skirti darbui, 
kuris stiprina tautos karin

gumų ir dvasinį pajėgumą.

SKELBKITE^ “DRAUGE’

■•-•••■j” “ :• >'

Britų pakraščių sargybai, “kur nors jūrose” sulaikius kontrabandinį laivų, jo iškrau
nama statinės valgomųjų produktų ir maišai kavos. Laivas su visomis gėrybinis, sakoma,

tikslu sumažinamas automn I plaukęs į Vokietiją. (Acme telephoto)

j



Penktadienis, spalių 6 d., 1939
:=

JAUNIMO KLAUSIMU
Kun. V. Masiulio referatas, skaitytas Federacijos kongrese

tis kultūros, lavintis to, ko tik vienas ki
tas norėtų apsiimti. Su dvasios vado prižiū
rėjimu žengtų visas jaunimas Dievui ir Tė
vynei. Su mielu noru priiintumėm kitų pa
tarimus, nurodytu keliu visa širdimi seji- 
tumėm, bet, kas mums svarbiausia, draugi
ja bfitų vien jaunimo valdoma, vien jau
nimo sudaryta, ir vien jaunimui pritaikinta.

Toks buvo ir yra mūsų jaunimas. Jo min
tys, jo norai mūsų pačių troškimai ir ilge
siai. Negailėkimės duoti jaunimui, ko jis rei
kalauja, ir jaunimas negailėsią mums tar
nauti, kaip mes norime. Ne jaunimas kaltas, 
kaip mūsų draugijos, mūsų siaura nuožiūra. 
Taigi ir ne keista, kad mūsų jaunimas eitų 
knr kitur, ieškotų pas kitus, kų mes jam už
draudžiame. Kur reikėtų jam viešo veikimo, 
veikimo išvien, atskirose draugijose ir kuo
pose jį padalinę susiauriname jo gyvavimų.

Gerbiamieji dvasiškiai, seimo vedėjai, at- koks prieš kiek metų buvome mes palys, 
stovai ir atstovės. j Galutina kaltė suaugusiųjų nuožiūroje. Thu-

Ne pirmų kartų kilęs seimo posėdyje jau-' mpai sakant, jaunimo nesuprasftne, jų liki- 
nimo klausioms ir ne -pirmų kartų nagrinėta mo neišspręsime, nepergyvenę savo jaunvs- 
paini dienos padėtis, kas daryti su mūsų tės, nepagalvoję kokios buvo musų mintys* 
jaunųnu. Mūsų tėveliai, gal, ir tėvų tėvui, kokie buvo iinisii ^iniiin.i^i^i^t^askiniui ir 
jau seniai svarstė ir galvojo- apie jaunimo norai. Paaiškės tik tada,~kad^(Tabartiniai 

likimų. Viena, kita draugija, viena, kita or-, .ių norai vienų kartų buvo ir musų norai, 
ganizacija buvo sutverta tik tam tikslui, i jų nuožiūra mūsų nuožiūra, jų . gulamas, 
kad suvedus j vienų būrelį visų mūsų jau-' mūsų atsalumas. Pavyzdžiui, 'kiek is musų 
nimų ir juose ugdyti katalikybę ir lietuvis- buvrtme tebesame Vyčiais? Panašų nnsista- 
kų dvasių. Dievui ir Tėvynei buvo jų šū- tymų turi ir šių dienų jaunimas/Jeigu Vy
kis, ir, be abejo, draugijos, organizacijos čiai tamstoms būtų buvę vienintelė draugi- 
daug padėjo šiam tikslui siekti. Bet, deja, ja, būtų ir mūsų jaunimui vienintelė ir ga
nė viskas taip, kaip norėtumėm. Šiandien lingiausia draugija. Bet, kadangi tamstoms . A .
nebūtumėm iš naujo iškėlę jaunimo klausi- nepatiko, kam kaltinti mūsų jaunimų už jo' Ru0Pa» draugija nejstengs to, ’ų visų jauni

mo, jei tikslas būtų buvęs jau seniai pa- nedalyvavimų lietuviškame veikime? Jis, tur 
siektas. Jaunimas, prikaišoma, nuo mūsų la- būt, irgi mato tokių pat priežasčių, ir neis 
biau ir labiau tolsta. Tr kas kaltas dėl to, kur nebus patraukimo. Kieno kaltė? Jauni- 
jų nutolimo? Draugijos? Jaunimas? j mo? Kaltinate save. Draugijų? Duokite jau

nis referatas, taigi, imasi nagrinėti kas nimni tinkamas draugijas ir viskų pakęs 
kaltas dėl tokio mūsų jaunimo nusmukimo.1 jaunimas dirbdamas Dievui ir Tėvynei.

Tuo pačiu metu bus patiekiamos priemones, ( MuSlj darbas, rodos, paaiškėjo. Jei iš visos

I t tl l <-»' T C € tl

mo draugijų santrauka įvykdytų. Reikia, tai

gi, visas, jaunimo draugijas suimti į vienų 
organizacijų, pakeisti dabartines jaunimo 
draugijas, kad dalyvautų su kitomis draugi
jomis viename darbe, duoti jaunimui pro
gos valdytis ir be jokio suaugusiojo įsimai
šymo su visu jaunimu susieiti ir išvien veikti.

Visa kaltė mūsų jaunimo susmukimu, tai
gi, glūdi dabartinių draugijų bei kuopų ap
ribotame veikime. Aktyviai nedalyvaus vi
suomeninio gyvenimo srityje mūsų jauni
mas, jei jam nebus paruošta progos savo 

1 balso iškelti. Ar tų balsų gali iškelti dabar
tinė mūsų kuopa arba vienintelė draugija? 
Tai bus tik dalis to jaunimo ir pareiškus ne 
visų, bet tik savo kuopos balsų. Bet sutver
kime draugijų ir kuopų organizacijų, suves- 
kime visų mūsų jaunimų į vienų būrį, duo
kime jam veikti išvien, ir jo balsas skambės
visame mūsų veikime.

(Bus daugiau)

ia,r
Vakaras Kun. j. 
Bagdonui Pap 11

Vadovaujamos gabj 
B. Ginkevičiūtės vi*i 
lietės pagerbimui ftv.l 
parapijos vikaro kui 
nimo Bagdono rengia 
dinamų “testimonial i 
spalių 15 d., parapijos

Kas-ne-kas, bet jur/; 
— visi turėtų taip saki 
garinėti į parapijos 
dienų ir sykiu pageri 
garbos mūs tarpe nusij 
sį asmenį.

kuriomis atgaivinsime savo jaunime tų ka- $jr(]jes norima jaunimui padėti, turime jį 
talikybę, lietuviškų dvasia, ir, kas svarbiau- snprap,ti jaunimo atžvilgiu. Turime atsisa-
sia, tų norų su savaisiais, lietuviais, veikti 
Dievui ir Tėvynei.

Visų, pirmiausia, kaltas mūsų jaunimas. 
Tokių kalba mes jau ne tik kartų girdėję,

uprasti jaunimo 
kyti savo nuožiūros ir į jaunimų žiūrėti jau
nimo akimis. Turime suprasti ir jaunimui su
teikti ko jaunimas nori,, ir ne kų, mūsų ma
nymu, mes jaunimui duosime. Jaunimas, ne

gal dažnai ištarę ir patys. Jaunimas, yra ' užmirškime, dabar ir visada nori to, ko mes 
sakoma, neveikia, nutautęs, nenorįs prisidė
ti prie lietuvių, išsižądėjęs tėvynės. Štai,
ir neturime viso jaunimo paramos išeivijos 
reikalams, štai ir neturime galingos jauni
mo' draugijos. Kaltas mūsų jaunimas, ir kol 
jaunimo neišmokinsime pagal savo nuožiū
ros, tol jaunimo klausimas mums ir kitiems 
bus vienas didžiausiu rūpesčiu.

Visiems priekaištams turime pripažinti tie
sos žiupsnelį. Iš tikrųjų, tomis ydomis- nu- 
sidėjęs jaunimas, ir jaunimas tol neveiks, 
nusidės, tol neišmoks, kol mes nesiliausi
me jo mokinę, kol mes neatsiminsime, kad 
klystame jaunimų mokindami pagal savo

savo jaunystėje norėjome ir ieškojome,

O tie mūsų norai, kokie jie buvo? Keliais 
' žodžiais, troškome susieiti su visu jaunimu.
J Ne su dalimi, kuopose arba draugijose, bet 

su visais, su visų draugijų jaunimu. Ir tik 
su jaunimu. Nepatiko, kad suaugusieji kiš
tųsi mūsų susirinkimuose. Galėjome ir pa
tys apsiimti atsakomybę. Tr sapne sapnavo
me tokias draugijas, kurios būti} visiems pri
einamos duoklėmis nesuvaržomos, neapriboja
mos nė centro nė draugijos. Dalyvautų vi
sas jaunimas su savaisiais, viens su kitu 
susipažintų, pasilinksmintų, pasišoktų, ir vi
siškai praleistų linksmų vakarėlį. Pagal kiek-

nuožiūrų. Užmirštame, kad jaunimas tas pats į vieno pašaukimo būtų progos žaisti, mokin-

PASIKALBĖJIMAS SU LENKAIS APIE 
VILNIŲ

Šiuomi' straipsneliu noriu, tabumo, ja/m paaiškinau, kaip 
pasidalinti įspūdžiais, kaip bendrai lietuviai jaučiasi dėl 
lenkai buvo nusistatę Vilniaus to jų “draugingumo”, pareik- 
klausimu, kaip jie buvo pasi- šdamas, kad tik tada būsime

dūriau, kad lenkai yra tokie 
akiplėšos, jog vienų dienų pa
sirašo sutartį, kitų dienų jų 
laužo. Lietuviui, mylinčiam 
teisybę, yra peržema su lenku 
kalbėti ir paleidęs dar vienų, 
kitų stipresnį žodį lenkų ad.-

Kidneys Mu: 
CleanOulAti

Excess Aclds ar

... . . I . I . *ryžę lietuvius pirma jėga pri- draugai pilna žodžio prasme, resu prasišalinau. Mano ben 
versti būti jų “/draugais”, pa- kada lenkai grųžins Lietuvai
skui įkalbėti užmiršti senų 
praeitį ir pradėti “draugin
gai” gvveiti. Tuo sugyvenimu 
jie vėliau kada nors ir vėl 
būtų smogę lietuviams lenki
škų kumštį bei surūdijusį du
rtuvų. Šis mano pasikalbėji
mas su žemiau paminėtais len
kais, gal, yra mažos vertės, 
bet ne tame svarba. Svarba 
tame, kad jiems visada reikia 
tinkamai atsakyti ir paaiškin
ti,, kaip mes jaučiame. Įvyko 
sekamai:

Kada aš, ir kiti devyni lie
tuviai, grįžome iš Lietuvos 
per Klaipėdų į Amerikų, iš

plaukę į Stockholmų laivu S. 
S. Mariebolm, po vakarienės 

j vaikštinėjom po laivo dėnį ir 
j žiūrėjom į putojančias Balti- 
’ jos bangas. Pačiam laivo ga

le sėdėjo prie stalo 8 vyrai 
ir viena panelė ir geria kav^.

Vilnių ir priklausančias že
mes ir paklausiau, kada len
kai atiduos mums priklausan
tį Vilnių? Jie vėl aiškino, 
kaip, esu, Vilnių galima Lie
tuvai atiduoti, kad jis nėra 
Lietuvos; Vilnius visados bu
vo Lenkijos ir Lietuva buvo 
laiminga tada, kaip su len
kais gyveno unijoj. “Jei jūs 
nuvyksite į Vilnių”, sako leh- 
kas studentas, “tai niekur ne- 
užgirsite lietuviškai kalban
čių ir kaip jis gali priklausy
ti Lietuvai. Kodėl lietuviai 
nesistengia su lenkais bend
rai gyventi (kitaip tariant su
sijungti) ir eiti į kovų bend
rai prieš vokiečius; mes jums 
padėsime atgauti Klaipėdų” j 
ir t.t. Esu, lietuviams ir len- ( 
kams yra vienas priešas — iš j 
vakarų. Po tokios lenkų ti- 
riados jiems pareiškiau, kad

K

(Tęsinys 5 pusi.)

Vienas jų mins užkalbino, no-l mes, lietuviai, stebimės, iš to, 
rėdamas patirti, kas mes esam kas jūsų istorijoj pasakyta
ir kur važiuojam. Jie spėjo 
mus lietuviais esant, nes lai
ve girdėjosi ti'k vokiečių ir- ' • " *z*. •.švedų kalbas, gį mes tarp sa
vęs kalbėjom lietuviškai.

Po labas, labas ir prasidė
jo kalba. Man pasakius jiems, 
kas esam ir kur važiuojam, 
pasiklausiu ir jų, kur važiuo-

apie Vilnių. Bet aš esu tik
ras, 'kad ir Lenkijos istorijoj 
yra pasakyta, jog Vilnius y- 
ra Lietuvos sostinė. Lenkai 
dabar visokiomis priemonėmis 
stengiasi persekioti mūsų žmo 
nes Vilnijoj; uždaromos mo
kyklos, laikraščiai, knygynai 
ir t.t., bet tuščios yra lenkų

ja. Atsakė, kad vyksta į Šve-1 pastangos: anksčiau ar vėliau 
dijų atostogauti, nes esu stu- mes Vilnių gausime atgal, nes
dentai. Vienas jų man paste- jis yra mūsų. Po tokio mano
bėjo, kad lietuviai su lenkais ipareiškimo, lenkai manęs pa-

Akimirka iš basebolo “worl,l series” pirmo žaidimo, New Yorke. Reds trečias beismonas, 
Bill Werbcr, pirmas išmušęs bolę. (Acme tele nlioto)

Nuotrauka Nev York Vaukees padarius pirmų isbėgimų penktoj permainoj, pirmam 
“world series” žaidime. Kitas Yankees išbėgi mas devintoj permainoj nulėmė laimėjimų pir

mo žaidimo. (Acme telephoto)

dabar draugingai gyvena. 
Taip, atsakau, bet netaip, 
kaip lietuviai norėtų matyti

klausė: “O kas jums padės 
Vilnių atimti? Gal Hitleris?” 
Čia kilo karštos diskusijos.

draugingų kaimynų sugyveni- Aš lenkams vėl pakartoju, ne- 
mų. Lenkas krūptelėjo. “Kaip svarbu, sakau, ar įmes vieni, 
tai, nesuprantu; juk mes da- ar su kitų pagalba, bet Vil- 
bar draugai”. Po tokio nuos- niaus jūs neturėsit ir dar pri '

Lietuviškas Viešbutis
2435 So. Leavitt St. Chicago, III.

TEL. CANAL 9585
Linksma girdėti, kad atvažiavus

V* Chicagų, surandi Lietuviškų 
iešbutį pemakvojimui. Nagi, 

Laure, ar aš tau nesakiau, kad 
kaip atvažiuosi į Chicagų, tai ra
si WALTERI0 NEFFO Viešbu
tį? Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikiausius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambariai šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dieną-naktį, nes p. Walteris 
yra prielankus žmogus, senas gy- 

Yf&lter Neffas, sav. ven tojas Chicagos miesto.

I poUon
blood are removed cnlefly t 
deUcate Kidney tubes or fllti 
organlc and non-systemle ' 
Kidneys or Bladder may 
Nights, Nervousness, Lee 1 
der Eyes, Dlsslnesa, Backac 
AnUes, or Burnlng Pasas * 
cases the dluretlc action i 
scriptlon Cystes helps the 1 
Excess Aclds. This plūs the 1 
Cystes may easlly make you 1 

’ Ti fcwiperson ln just i 
thethe guarantee ot money 
pietely satisfied. Cystes costs only ; 
at druggists and the guarantee pro'

RUDENINI PIKNIKĄ]
rengia —

ANDRIEJUS J. POŠKA

SEKMAD., SPALIO 8 D.,
SUNSET PARKE 

135ta Gatve ir Archer Avenue
Gera Muzika šokiams — Dykai Valgiai — Įvairumai. | 

ĮŽANGA DYKAI
Bus išlaimė jimai .Paukščių ir Kitokių gyvulių

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant INSURED
bMy M0RG|fi|y

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesi nose]
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,004 
per Fetli rai Savings and Ix»an Insurance Corp.. Waslilngton, D. C

OFISO VALANDOS: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais iki 8:00 vai. vak.

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

Joseph F. Gribauskas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 411

1

Naujausios Lietuviškos Knygos'
VISOS YRA RINKTINES DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida- 
navičius. Autoriaus leidinys .................................. >1.4

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

vertė Vetnsius ........................................................... SO..50
KENČIANTIS KRISTUS (Mųstymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas.... SOI 0
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,...$4(

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis.................................. SOS

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

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III

Remkime tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge



•V' .-♦> • * 6

PRTTTŪTB Penktadienis, spalių 6 d., 1939

ETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
EBI DETROITIEČIŲ AUKA 
•TUVOS PAVILJONO REIKALAMS

fik gerb. konsulo Dau- 
ro atsišaukimas Lietu- 

[aviljono reikalu pasiro- 
ludoj, detroitiečiai sto-

Įarbų.
įinos Smailienės inicia-
Ludaryta 'komisija iš: 

Gailienės, M. Aukštakal- 
?s (Hill), S. Bukšnienės, 
fiškinienės, O, Kremblie- 

> O.^ratavičienės. 
ugs. 28 d. Juozo ir Onos

ČIGONĖ IR MERGAITĖ
Dialogas

(Vargingas, čigoniškai įren-Į Mrgaitė: Kam jo reikia, ar 
gtas kambarėlis. Ant aplūžu- negali čia pasakyti, 
sios kėdės sėdi čigoniškai pa- i' Čigonė: Vidury aslos daug 
sirėdžiusi čigonė.) ką reiškia.

Čigonė: Ei gyveniniai eigų- Į Mergaitė: Tai kiek tu norė- 
nui linksmas. Jų nameliai po tum mokėt t

si;,r.tė Lietuvos konsului Dauž 
vardžiui.

liai Lietuvos paviljonas ir laukus ir po miškus. Bet daž- 
toliau džiugina kiekvienų lie- naa tenka ir pavargti. Ot, ir 
tuvį! Lai garb ilgai skelbia šiandien, dar nieko nevalgius.

Niekas neatėjo manęs laimės 
klausti ir nėr iš kur eentas

i įietuvos kultūrų visiems sve- 
1 tiu taueiams!

Komisija reiškia Miškinia
ms nuoširdžiausią padėką už 
vaišingų priėmimą savo na
rni'ese, taipgi visiems vakaro 
dalyviams ir a ikotojams.

Nuoširdžiai ačiū komisijai
gražiuose namuose aukotų valg., gėrimų ir
šeiminiškas vakarė- 

inkė apie 60 žmonių, 
tsmai ir tėvynei nau- 
paleido laikų, 
išminant komisijos 

dr. J. J. Jonikai- 
ru apibrėžė vakaro 
pakvietė toliau kal- 

susirinkusių profesijo- 
rbiznierių ir veikėjų. Ma- 
pažymėti, kad susirinki- 
lyvavo ir žymus svečias 
Stanton (Stankevičius), 

Įjos profesorius Michigan 
sitete.

Ubų aukojo sekančiai: 
J. Jonikaitis $15; 

Petrikas $10; Chas. 
inauskas $10; J. P. Hom- 
r$10; Anastazija Šatulai-

r.iruonų patarnavimų.
Ona Kratavičienė

Grybų Piknikas

ras

dar juodais ūsais, o aš jokio čiai varomas pirmyn nepri- .
klausomybės kovų vietų pa-'

Čigonė: Vienų litų.
Mergutė: O, tai jau per

daug nori.
Čigonė: Jeigu, panytė, de 

regis, tai mažai pasakysiu a-
paimti; neturiu už kų net duo- pie tavo laimę.
nos nusipirkti. (Barškina j Mergaitė: Ka, le, (Čigonė
duris). {varto kortas).

Mergaitė: Gerų vakarų, ci-
gonkėle.

Čigonė'. Gerų vakarų, pany 
tė.

Mergaitė: Mačiau tavo ar
klys stovi kieme. Bet kaip tu
su juo gali važiuoti, 
visiškai aklas.

Čigonė: A, tau, pani, kak
las.

Mergaitė: Matyt, šiandien

kad jis

Čigonė: Mergaitė, nelaimin
ga esi. Jau du metai, kai tavo 
mamytė tavę paliko.

Mergaitė: O, tu n«lagė-Sa 
kai, kad mano mamytė mini 

o aš šį rytų atsikėliau ir

vaikino neturiu.
Čigonė: Bet, panyte, kortos 

taip rodo!
Mergaitė: O, tos tavo kor

tos! Mesk jas į pečių ir neap- 
gaudink daugiau monikų. Ver 
čiau eik pas mus daržų ravė
ti, tai žinosi, kas darbas.

Čigonė: Keliauk sau sveika. 
Gal ir prisieis eiti daržų ra
vėti. Bet, nuo šios dienos aš 
imsiu girti visų laimę. Saky
siu, tavo gyvenimo keliai bus 
rožėms iškloti. Bet, gal, ir tai 
netikės. Atrodo, kad šiais lai
kais žmonės labai gudrūs, nie
kas jų negali apgauti. A. a... 
Ciura, mara.

K. Dailiu iena.

ženklinimas. Žiemos metui 
ruošiami visoj Lietuvoj lietu
vių istorijos ir kalbos kursai. 
Pastatyti dur keli nauji šau
lių namai ir rūpinamasi nau
jų statyba. Šaulių chorai ligi 
rugsėjo 8 d. tautos šventės 
užimti dainų šventės repertu
aro ruošimu ir ruošiasi veik
liai dalyvauti šventės iškil
mėse. Steigiamos rinktinėse ir 
būriuose šaulių bibliotekos ii 
renkamos joms naujos kny
gos. Šauliai rikiai sustiprin
tai vykdo karinio pasiruoši
mo darbus. Visuomenė ir to
liau remia šaulius aukomis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tol. Tardo 8146.
VALANDOM: Nuo 11 iki 12į 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pimadieniaia; 2 iki 4 Ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki Ik

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTĄ*

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniaio, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-8 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trediadieni&ig u 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Detroito katalikai dar kar 
tų gali bendrai tyrame ore 
pasilinksminti, t. y. grybų pi- .
knike, kurį rengia Dėt. Liet. 8U tavim nesusikalbėsiu, Na, 
Katalikų Veikimo Centras, klausyk, čigonėlė, ar negalė- 
spalių 8 d., Beech Nut Grove. tuin pasakyti man apie mano

Pikjiiko šeimininkės sako ateiM • 
paruoš skanių grybų, kuriais Čigonė: Kodėl ne, panytė; 
visi galės vaišintis. Turės ir už pinigų viskų galima. Pa 
namie gamintų valgių, lietu-.dėk man, panytė, šį staliukų 
visko medaus ir t.t. Į čia atnešti.

Šios rūšies piknikas yra pi-i ------------------ *---------------------

si
didelį bukietų gėlių jai įteik- 
kiau. L'ž tai mane 
pabučiavo ir davonojo šį žiur-į 
stukų.

Čigonė: Aš, panytė,

> 5 dol.: Jonas Ligota, Ur- 
Willis, Juozas Sakalaus- 

^Fel’ksas Motuzas, Josepli 
J. W. Stanton, Valeri- 

riaučiūnienė, Chas. Uznis,
L .Kudžienė, S. Čiurliony- 
Mtvan, Walter Kurtz, Juo 
Rukšėnas, Viktoras Jac-

/•ius, X, J. J. Smailis, Juo 
’ainošiūnas. 
pli Brachulis $4.
$3.00: Paul Moiis, Mar- 

Grinienė, dr. A. J. An- 
, Fr. Sliuipis.
$2.00: J. M. Kudžienė, 
iuberienė, Elzbieta Pau 

iė, Juozas Galinis, Alelis, 
jd, Win. Kremblese, d r. 
jPeters, J. J. šeirys, Ma

la Greivienė, Ona Vil- 
Geneva Pickewicft, .Ja- 

Missel, Marijona Andri- 
įtė, Birutė Smailytė%

Po $1.00: Anthony Hi.’I, Ilo- 
jja Bilaitienė, Jonas Kup* 
|s, Marija Kaseviči?nė, Bro-

Druškauskienė, Marijona 
rienė.
ors negalėjo dalyvauti pa-

Įigi-me, bet, įvertindami ti- 
Inumų, prisidėjo auko

to $1.00: Anelė Starkic-
Petras Markevičius, X.

’o $2.00; Matilda Maitienė,
leter Kriok, Stasys Ambro- 
tas.

Po $5.00: Veronika Vernec- 
kierė, Juozas Ambrozas, De-

revičių šeima 
iso suaukota $205 Kuriuos, 
i sija per M. Smailienę pa

inias Detroite. Viena, kad ji 
rengia visų trijų parapijų dr- 
jos ir pavieniai darbuotojai, 
kurie jam prisidėję prie ben
dro Katalikų Veikimo Centro,

choras, be abejones, taip pat 
pradės rūpintis plačiu veiki
mu.

Spalių 22 d., Šv. Antano 
kurio tikslas yra palaikymas bažnyčioj J. M. arkivyskupas 
vienybės, kad svarbiame rei-1 Mooney suteiks vaikučiams 
kale galėtų visi bendrai veik-1 Sutvirtinimo Sakramentų. Se

kiau, kad mirė, tik kad 
ko.

Mergaitė: Tu nieko nežinai, 
Žiūrėk man į akis, ar aš at 
rodau, kad neturiu mamytės!

Čigonė: Bet, panytė, aš ne
kalta, kad kortos taip rodo,4 
Dar vienų tau naujienų rodo1 
tu myli berniokų su juodais 
ūsais. Nelabai būsi laiminga, 
jeigu už jo ištekėsi. Jis labai 
piktas. Aš manau, kad bus ir 
pijokėlis.

Mergaitė: O, tik tai manai...

Keti žodžiai apie autorę K 
Daiiidienę. Ji yra Moterų Sų 
jungos 54 kuopos narė, buvu
si jaunamečių globėja. Nema-.

.. . žai yra dalyvaus vaidinimuo-sirdmgai ; . . ,. .. . . . Ise. Jai teko vaidinti įvairios • 
{rolės ir visose pasižymėjo. Be( 
l to, turi gražų balsų ir dažnai

nesa'| puošia Moterų Sąjungos 54
j»ali- kuopta ir Lietuvos Dukterų 

Draugijos vakarus. Dailidienė 
augina dukrelę Elenyte, kuri 
lanko Šv. Jurgios parapijos 
pradžios mokyklų ir seka mo
tinos pėdomis: pasižymi vai
dinimuose ir yra muzikali. 
Šis Dailidienės dialogas buvo 
atvaidintas Motinų Dienos 
programoj, Detroite. Artinan
tis vakarų rengimo sezonui, 
gal, ir kitos kuopos juo pasi
naudos.

0. Y.t M. S. 54 kp. koresp.

ti ir kalbėti.
Todėl kviečiami Detroito ir 

apylinkės lietuviai dalyvauti

serys mokytojos jau pradėjo 
rengtis prie iškilmingo vys
kupo sutikimo.

piknike. Rengėjai

ĮVEST SIDE
Artinantis žiemai, dr-jos 

pradeda rengtis prie savo pra 
mogų. Šv. Antano parapijos

Įsų už Eel. Jeffries. Koresp. Į sakei, kad aš turiu vaikinų ir

KAUNAS. (E). — Spauda 
praneša, kad vienas žynius 
užsienių bankas pasiūlęs Kau
no miestui 1 milijonų dolerių 
paskolos pigiems butams sta
tyti.

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal auta? fcį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(K.VLEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 V akare,

_________ ir Pagal Sutarti.________

Čigonė: Bet iš kitos pusės 
i tau rodo džiaugsmų, panyte.
Rodo, kad susilauksi didelį
pulkeli Šeimynėlės. Perkelk., |<AUNAS (E). _ Lietuvos , 
panytė, šitas kortas į tris du-',gau|jų Sąjunga intensyviai}

Kultūrinė Šaulių 
Veikla

DR. F. G. W1NSKUNAS
rHYSICIAN AND SURGEOH 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. LEAVITT 
Rea tel. Canal 0402

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 288.
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Spalių 10 d. miesto majoro 
J ir konsulmonu nominacijų ba

lsavimas. Lietuviai, kurie ga
li balsuoti, atlikite savo pa
reigų, balsuokit. Kiek girdėt, 
lietuviai stovi už Ed. Jeffries. 
Žmogus tinkamas tai vietai. 
Patartina visiems atiduoti ba-

lis; dar daugiau papasakosiu.
Mergaitė: Aš nenoriu dau

giau tų tavo plepalų‘'klausyti. 
Matyt, tu nieko nesupranti, 
nes nieko man neatspėjai. Aš 
manau, kad niekas negali ats
pėt žmogaus laimės, tik vie
nas Dievas težino. Tu man

vykdo plačių kultūros darbų 
programų. Sutvarkytos šaulių 
rengiamos gegužinės ta pras
mė, kad jos baigiamos lygiai 
11 vai. vakaro, ne vėliau; jo
se vykdoma įvairi meninė ir 
sportinė programas, bufetai 
be svaiginamų gėrimų. Spar-

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. *— Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieč 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

falafonaa HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARąuette Rd.

Ofiao valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

DR. A. J. MANIKAS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Ava

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien

Seredomis ir
itakyros Seredų
Nedėl. pagal sutartį.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

John W. Smith plačiai ži-j 
neinąs Detroito miesto politi 
koj veikėjas, buvęs Detroito 
majoru ir per keletu kartų 
buvęs miesto konsulmonu ir 
dabar eina konsulmono parei
gas, spalių 10 d., rinkimuose 
vėl kandidatuoja. Todėl g; 
viešai rekomenduoja lietuvia 
ms atiduoti balsų už John M. 
Smith. Adv. J. P. Uvick

KLAUSYKITE

New City Fnitire Mart
RADIO PROGRAMO

|ANTBADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycies.

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

ate tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

ALEX ALESAUSKAS & S
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Westev*n Avenue
RIPUBLIO 6061

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokio, rųėiea naojns namus ant 
lengvų mėnesinių ilmokėjtmų. Daran vi
sokį taisymo darbų ba jokio caah (mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių iėmokėjimų.
(Iigannn geriansį atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskola, ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 6 Iki tO matų. Reikale kreip- 
kitėe prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

N EU RITI S
KILIIVI PAIN IN PIW MINUTIS

To relieve the torturinf pain of Neuritis, 
Rheumatiam, Neuralgia or Lumbago ln a 
few minute*. get the Doctor'i formuta 
NURITO. Dependable—no opiatea. no nar- 
eoties. Doea the work qukkly—t.ust relieve 
cruel pain, to your aatiifaction in a few 
minute, or money bark at Druggiat'a. Don’t 
■uffer. Uae NURITO on thia guarantee today.

VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

įNAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS]
; vairių valgių gaminimui, < 
I pyragų pajų ir duonų kepi 
;mui; įvairių konservų ii; 
; preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knyga 
įsu naujausiais receptais į- 
tienos kepimui ar virimui,; 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų:

; šeimininkėms, 
lių knygų gnEsaa 
tų arba raktinėje:

KAINA Bū PERSIUNTIMU

$1.10
RABTUrUl

^1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ree. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN aad BURGBON

4645 So. Ashland Avenue
OPISO VALANDOS i 

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

Office TeL YARda 4787 
■amų Tek PROapack UBB

Tei OANal BUK

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPablic 7868

Offiee Phone Ree end Offiee
PROspeet 1088 8368 8. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANel 0706

DR. J. J. KŪWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniaiz ir Sekmadieniais
pagal sntarų.

TeL YARda 6981
KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiao TeL VIRginia 0036 
RezidencijOi tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiao vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Reiideaeija
8939 Bo. Claremont Ava

Valandoa 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal antartį.

Tai OANal 0867
Rea. TeL PROapeet 6660

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

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

6 iki 9 vakare 

TeL YARda 8846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
ftprtdoj pagal intarti

DR. V. E SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 1660

Antradieniais, Ketvirtedianiaia ta 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniai ig
(gitadieaiam
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Visko Po Truputį

Raudonos Rožės Klūbas lai
kė nepaprastų susirinkimų 
praeitų penktadiertį, Liuosy
bės svetainėj. Nariai buvo 
kviečiami atvirutėmis; atsila
nkė vidutiniai.

Pirmiausiai priimti du nau
ji nariai: V. Vidugiris, Oak 
Park gyventojas ir F. P. Spee- 
eher iš Marąuette Park. Abu 
šioj šalyj gilmę, augę.

R. R. Klubui šie metai ju
biliejiniai. Ta proga eina nau- 
ų narių vajus. Jauni vyrai, 
audokitės proga. Tam turit 

tik du mėnesius laiko.

Metinis klūbo vakaras bus 
21 d. šio mėnesio, Liuosybės 
svetainėj. Orkestrą pasamdy
ta už $125.00. Mėgstu šokti 
turės puikių progų. Bankie
tas numatomas pradžioj gruo
džio, taipgi Liuosybės svetai
nėje Tai bus antspauda jubi
liejui. Nariai, nesirgę ir ne- 
ėiUę pašalpos per 20 ir 10 me
tų, gaus dovanas. Taipgi bus 
pagerbti seni ir nauji nariai. 
Iš senųjų “cliarter members’’ 
yra tik keli. Jų tarpe Leo 
Slivegzda> bet ir jis jau 6 
mėnesiai kaip ligoninėj su su
laužyta koja. Linkime jam 
greit pasveikti. Bankieto ko
mitetas daug dirba: renka 
skelbimus programai iš biz
nieriuj klūbo draugų ir k.

Sunset Gun Club pirmu pa
rengimu šauniai pasirodė. Pi
rma dovana — šautuvas teko 
vietos biznieriui V. Babitz; 
antra — radio pašaliniam. 
Rengėjai savo triūsu pilnai 
patenkinti. Medžiotojai neuž
ilgo ir vėl žada turėti šau-

Iš Respublikonų 
Susirinkimo

Respublikonų biznierių ir 
profesijonalų susirinkimas į- 
vyko rugsėjo 29 d. Be šių, su
sirinkime taip pat dalyvavo 
daug ir šiaip veikėjų bei dar
buotojų mūsų organizacijose, 
kuriems rūpi busimieji Cice
ro rinkimai.

Valdybon išrinkta: pirm. 
Joseph Krolį pagelb. Henry 
Peters, sekr. Jatnes C. Soper, 
iždin. William Brinker.

Veikiančion komisijon iš
rinkta: Frank Novak, John 
Zinkel, Lillian Kofka, M. Ha- 
zel, D. Flanagan^ Mrs* Ren 
Sliock, Walter Babitz (lietu
vis), G. W. Cerny, Albert 
Kottan, Ignatz Kucera, Euge
ne durk, FTed Rudllata, Ant
hony Metui (lietuvis), A. Ja- 
ncek, John Grundell, Fratik 
Krūlon ir Frank A. Daniel. 
Šie vyrai ir moterys darbuo
sis, kad sudarius stiprių res
publikonų orgartizecijų if kad 
1940 metais respublikonų par- 

’ tija laimėtų rinkimus, kad ji 
pakeltų miestų į geresnę pa
dėti, negu dabar kad yra pa
skendęs skolose, o jo gyven
tojai aptaksuoti. Ypatingai 
aūksti yra vattdens taksai, ku
rie smaugte smaugia namų sa
vininkus ir biznierius. Jau 
visiems atgriso tie aukšti mo
kesčiai, kuriettis ir galo nesi
mato.

Lietuviams 'patartina dėtis 
prie šios respublikonų organi
zacijos, nes į rinkimų sųrašus 
bus įtraukta ir lietuvių. Res
publikonų laimėjimas, bus mū 
sų laimėjimas.

Yankee Stadium, New Yorke, per pirmų “world serias” 
žaidimų. Keli desėtkai tūkstančių žmonių, pamiršusių karų 
ir šio krašto reikalus, visų dėmesį nukreipę į basebolų.

(Acme telephoto)

Pagerbimo Vakarienė Dievo Apvaizdos
marquette park. - Parapijos Žinutės

Moterų Sųjungos 67-tos kuo-

„ , . Kitas susirihkimas bus šau-
“» sueigą. Valgis - Kana- kiamas atvl,.uMmis T#d ku.
dos gyvūno moose, kurį Sha- rie jas gausite, atsilankykite

A. Valančius

pos rengimo komisija prašo 
visų, kurie turi tikietus, bei 
tų, kurie norės dalyvauti ren
giamam vakare pagerbimui 
Albinos Poškienės, spalių 11 
d., Rowehtrfees Hotel, praneš
ti, kiek vietų reikia užsakyti, 
ne vėliau kaip pirmadienio ry
tų, spalių 9 d., nes viešbutis 
to reikalauja. Telefonuokite: 
Republic 7010 arba Hemlock 
5684, o jei laišku — tai siųs
kite ne vėliau sekmadienio, 
spalių 8 d- adresū: Mrs. J. P. 
Paulis, 6355 So. Campbell av.

K

■F^rti

metas parsivežė. Visi medžio- į susirinkim* 
tojai seilę rija galvodami: _____________________ ___ .
•‘o kad taip ir man taa pa- y & Chicago
sisektų Ir kodėl ne: visiems . . ' 7 ®
lygios teisės. Paiulis bet gi1 Apskr. Seimelis 
sako: “Aš galiu šauti neblo-1 Spalių 8 d. 
gai, bet Kanadon nevažiuO- _ , * , .
siu: Miehigan valstijoj yra dl- S<”1,wlla |Vyks AuBros VaI\ 
dėlių ir riebių stirnų, man pa- ‘V P«r srriainĘje 2 vai. pm 
kaks ir jų”. Paiulis žino kų Plet Setaė,1° P^g^'idj bUs. 
kalba. Pernai jis parsivežė; v"ldS'b'°'i rinkimą*

idelę stirnų, taip pat ir Ai1 MU'|OS tautiniai ir
amalams, Sis yra jaunas ir1 organizacijos reikalai, veiki-

tikrai kareiviškai Šauna. mas
Seimeliu turėtų susidomėt 

ūe vien jaunimas, bet ir visi 
jauninto rėmėjai. Tad kvie
čiami visi skaitlingai daly
vauti seimely. M. B.

Pirmųjį Atlanto kabelį pra
vesti sumanė katalikas, vys
kupas Mullock.

madienį laukiama mūsų biz
nierių skaitlingo atsilankymo, 
kurie taip pat nuoširdžiai re
mia bazarų, prisiųsdami viso
kių dovanų.

Mūsų bažnyčioje kasdien 
dabar spalių mėnesyje laiko
mos ražančiaus pamaldos, į 
kurias tikintieji, skaitlingai 
lankosi ir meldžiasi už pasau
lio taikų ir už mflsų tėvynę 
Lietuvų. Visi gerai supranta, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė atsidūrė dideliame pavoju-^ 
je. Ketvirtadienio ryte buvo 
atlaikytos iškilmingos pamal
dos už a. a. Arkivyskupų-Kar- 
dinolų. Jis net tris sykius bu
vo aplankęs mūsų parapijų 
paskutinį kartų šventindamas 
mūsų bažnyčių.

laiminga. Bet mes nesidžiau-1 
giam tokiais išgaimom, nė ta 
jūsų Lenkija, sulipdyta iš į-1, 
vairių kraštų atplėštų žemių. 
Jūs, lenkai, neilgai tokia Le
nkija džiaugsitės. Gi tankas 
man ir vėl priminė, kad Len
kija dabar yra galinga ir ne-! 
labai paiso, kas jų puls; ji 
atsilaikysianti.

Tas buvo tik apie rugpiū
čio mėnesio pradžių. Šiandien

PALAIMINTO RAMONČ 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Ii angliško vertė

Kon. Ant. M. Karuaiikii

Spalių 6 Diena
Mylėtinis meile sirgo, ir a- 

tėjo jo pamatyti gydytojas 
kurs padaugino jo skausmus 
ir jo mintis. Ir tų pačių va

iš mūsų pasikalbėjimo jau, landų Mylėtinis buvo išgydy- 
daug kas išsipildė: Lenkijos. tas.

Pasikalbėjimas su lenku 
apie Vilnių

(Tęsinys iš 3 pusi.)

Parapijos bazaras tęsiamas 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Žmonių gausiai lankosi, ypač 
sekmadieniais tai atrodo tik
ras lietuviškas jomarkas. Vi
siems yra gera proga išban
dyti savo laimę skaitlingose 
draugijų būdose ir įvairiuose- 
žaisluose. Be savo žmonių ne
mažai matosi svetelių ir iš 
kitų kolonijų. Ateinantį sek-

drakeleiviams lietuviams tas 
labai patiko, o lenkai į mane 
pradėjo žvairuoti, bet tas jų 
žvairavimas neilgai tęsėsi. Už 
valandos ir vėl mane pradėjo 
kalbinti, bet aš griežtai nu
sistačiau su jais daugiau ne
kalbėti.

Rytų, kaip paprastai, po 
pusryčių, vėl išėjom ant de
nio pasidairyti į Švedijos pa- 
krančius. Lenkai dar kartų 
bando mane kalbinti labas ry
tas “mondry litvin”. Aš jam 
atsakau: “you bet your life”, 
kad esu “mondry litvin’’, jūs, 
lenkai, tų žinote. Kol lietuviai 
jus valdė, tol ir Lenkija buvo

nėra. l\ad jie ir niekad mums 
gero nelinkėjo, bet šioje Len
kijos nelaimėj mes visgi per
daug esam džentelmenai, kad 
iš jų nelaimės pasidžiaugtu
me; mes apgailestaujami len- 

’< kų likimų. Jie ši anai o n varg
sta tik todėl, kad jų vadai 
turėjo nežmoniškas ambicijas 
kitus pavergti. Šiandien jie 
patys tapo vergais. Neseniai, 
kaip ir lietuviai, atgavę lais
vę, jie galėjo turėti užtekti
nai painokų, kų reiškia būti 
vergu, nes ant savo kailio iš
bandė. Bet atgavus nepriklau
somybę Lenkija nesitenkino

tuo. Ji stengėsi kitus paverg
ti. Kas žin, ar lenkai pasimo- 
kins iš šios didelės ketvirtos 
klaidos, kurių jų vadai pada
rė, ir ar mokės, jei kada lais
vę atgaus, jų atatinkamai į- 
vertinti I VI. Mučinskas

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėm*, 

Cit Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAPayette 5800

CUTS-BURNS-SCAlDS
should be ąuiekly treated to prevent bad after- 
effecta as Veli ak relneVe pain. tise OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet At your 
drugsrist's--money back if not satiaflea. Por 
free aaraple writeMoeao Laboratories, 215 South 
VeBvitt Street, Chicago.

DUKKREUEFFCRFEEf

DONT BE GRU
Doaft tobrate grvy hair. Orty hab 
flhšhaa yoa look old and feel old. 
Try the Modern* Method for CoL 
ortug BMr . .. CLAIROL. Too*l 
dppredate (he quicfc, pleasant traafts 
mest. No bleachins reųulred M 
•often the hair wSan you oad 
CLAIROL YooTI leve the reeato 
«• your hafr—beautiful, natūrai* 
Mokfaig color tfiat dafiaa datacdoa •m younalf as yno whuM Bha «• 
.fe tea your hahdraaaer koMg dd 
fea4 d* saukta M0W.

NbttttraO^<unt._
4^ A«M«»fel*rdtbaMrdW dDMNr Ošinai aadtešeota

gassiaža

tMNiM
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SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

= r

NIKODEMAS CESZNA
(gyv. po num. 4401 South 

Washtenaw Avė.)
Mirė spalių 4, 1939, 5:25 vai. 

ryto, sulaukės susės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės 

apskr., Žygaičių par. Butkų k.
Amerikoje Išgyveno 29 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Marijoną., po tėvais 
Stankaitė, sūnų Joną, 2 duk
teris; Ceciliją ir Stanislavą 
švogerj Peliksą Brazinskį ir jo 
šeimą, švogerką Barborą Trl- 
ponienę lt jos vyrą Juozapą ir 
daug kitų giminiu, draugų ii 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius: Aleksandrą ir Lebną.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
delkio koplyčioje, 4447 SbutH 
Fairfield Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadienį, 
spalių 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas J Nekalto 
Prašldėjitno švč. Panelės par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedii- 
ingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Dukterys, švogeris, švogerką Ir 
Gimines.

Laidotuvių direktorius i. F. 
Eudeikis- tel. Yards 1741.

šį šeštadienį pas mūs tiek 
ir tiek bus triukšmo. Štai, Lie
tuvos Seserų Tautiška drau
gija rettgla “baksirtį” balių 
Sliaimeto svetainėj. Draugijom 
narės, moterys ir merginos, 
atsineš po gražų ryšūlĮ — 
“bakselį”. Ši draugija kadai
se buvo veikli. Dabar prade
da krikti. Atsirado perdaug 
išnaudotojų. Jau antri metai, 
kaip svarsto apie ateitį — 
susijurtgti su tvirtesne dr-ja. 
Bet, kaipo moterų dr-ja, per
daug atsargi, tai prie nie
ko negali prieiti.

Specūdi&ta, ~ur/urmaJce, 
kui, Tlntemj

ConitoUadbu

XrECONOMY and

SATISFACTION
thubk TėstedfDoub/eAdion!

BAKING H.V POVVDER
. PrkeTodayis 45 YčaisAqo

25 ourices fot 294 i
Aill Pack ••• Ho Slack Fillirtd

= Kiekvienos ygstos psdfti pinigai yru apdrausti iki 15000.00 pei = 
i Federal Savings md Loan Insuraaea Oorp^ po United Stoto 

5 Oovanunent priežiūra. __

Mokame Už ^^1
Padėtas Pinigas ^^2

| Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirto- Š 
s dieniais ir šeštadieniais iki 8:0f vak.

| CHICAGO SAVINGS &> L8AN ASSOCIATION !
JOHN FAKEEą pm.

= 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |

•Alt, nrD. LAIDOTUVIŲ DIRBKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z 1 N

9000 W. IMK Ava

LAIDOTUVIŲ
A

!
t

» *
t p

NARIAI CHICAGOS, CIGEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
HhIDULANUl dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

MILI'O’-SCF PtH'HD! H VE PPEN 
US1 o Bv'Ol’R C-OVt PN 4E-JT

<T fll
GIESMYNAS

{■Įgykite Nauja Gteammą. Jam* 
rasite Vietas lfbtatnfc Bažnyčiai 
aitam ea.onumtt tf mitlku patva**
Ant s. Pocius.

m man c. L. R. K. vargoninis- 
Prrtvihcija.

Knygos kalnh — M centai, pri
dedant 10 oentų perstuntlmuL

ui Mmy B. Petkos
6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109Laiškas Redakcijai

Gerbiamoji Redakcija:
Maitinėkite pataisyti Lab

darių Dirvoj klaidų iš 8 kuo
pos. Pranešė Jasparienėį kad 
Garsūs Vardas Lietuvaičių 
rengia “Bam Dance’’ spalių 
3 d. Visas pelnas skiriamas 
našlaičių prieglaudos statybos 
fondui.

šis parengimas įvyks spa
lių 8 d., Liberty DrOve svū-

Fotografas A. J. Krušinas folinėje, 4615 S. Moaart Str. 
trūhelyje. Jau kelinta dientų Pradžia 7:30 vai. vakare. įėji 
kaip krautuvas langai tam- ūias 35c. Bus “door prize** 
sūs. Nei gyvo Žmogaus. Iš taipgd dovana gražiausiam 
pradžių ėjo gandai, kad kn-I “fermeriui’' ir “ farmerkaPb 
Įėjime už muštynes. Dabar pa-j Jasparlenė
aiškėjo, jog iš kalėjimo išvem
tas į valstijos ligoninę, kur! Kas tau nemalonu — it ki-

LIETUVIŠKAS
MI*OL£LI8

Uovinkim Viešpatį.
MIMoa n Mišparai, Lietuviškai 

lr lotyniškai, visiems Efekmkdle- 
nlama tr šventėtas, tr kltoa Mal
dos lr Oleamše Antras pataisytas 
lelHUuaa. Parašė Km. Ad. Baba-
I&2T-

DRAUGAS PUB. 00. 
9tt4 Bo. Oakley Avt., 

Ohica<o, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
nuirai nt mmiavma laidojimo xbtai«a

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4805-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Falrfleld Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

PJ V VAT koplyčios visose 
X IV. C\ 1 Chicagos dalyse

Klausykite mfisų nulio programo Antradienio Ir 
BcAriulIChln rytais lU.OO valandą, IA VVHIP atritins (148d.)

Su Povilu fialtlmleru.

Latacz ir Sorai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. Liolevm
S. P. Mažeika

4348 So. California įAve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

•

flntaas M. Ptillips
■1 r ■!» t..............a a ■■■ ■ ■ ■ ■■ i

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

■» un gi.

Atbert V. Petkos 4704 S. Westem Avė. 

Tel. LAFayetto 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419
tiriamas jo protas. Gaili* B. tam ta nedaryk.

j«



O DBSTTnSS Penktadienis, spalių 6 d., 1939

D. G. R. ŽINIOS
J. Pilipauskas

Darbdaviams paskutinė 
Proga Sutaupyti 
U. S. Taksus

Visi Illinois darbdaviai, ku
rie vis dar skolingi Unemploy- 
ment Trust Fund už 1937 ir 
1938 m., turi progos išvengti 
dvigubo mokesnio užsimokėję 
iki spalių 9 d.

Remiantis Federal Soeial 
Security Act, vyriausybė ap- 
taksavo darbdavius, kurie sa
mdo aštuonis ar daugiau dar
bininkus, išmokamas algas 3 
nuoš.

Ir štai tie aptaksavimai tu
rėjo būti sumokėti už 1937 m. 
— sausio 30, 1938 m. ir už 
1938 — sausio 30, 1939 m., 
tačiau terminas pratęsta iki 
spalių 9 dienos.

sta (lenevon dar $25,000 ka
ro pabėgėliams.

Šiuo laiku Raudonojo Kry
žiaus delegatai dirba Prancū
zijoj, Anglijoj, Vokietijoj, Le
nkijoj, Rumunijoj, Latvijoj, 
Lietuvoj ir Estijoj.

Iš (Jenevos pranešama, jog 
šiuo laiku Rumunijoj yra apie 
23,000 bėglių, Vengrijoj apie 
25,000, Lietuvoj esu apie 11,- 
(XX) lenkų bėglių, kurie lau
kia Raudonojo Kryžiaus su
teikiant valgio, drabužių 
vaistų.

ir

C. Y. 0. RUOŠIASI 

KALĖDŲ FONDO BOKSO 

TURNAMENTUI

Prieš kelias dienas įvyko 
specialus C. Y. O. bokso ko
mitetas ir pasiruošta sudary
ti čempijonato kumštynes Chi 
cago stadiume lapkričio 29 
dienų.

Manoma kad atskirų sekei- parapijose, paikuose ir žai- 
jų ir miesto dalių pasiruošia- dimų aikštėse. Nėra jokio į-

Pioneer Zephvr vardo greitasis traukinys, kelyje iš Kansas City j Omaha, netoli Napier, 
Mo., dėl atdaro išsisukimo, išėjęs iš savo kelio susidūrė su tuo laiku atėjusiu prekiniu trau
kiniu. Katastrofoj žuvo Zepliyr garvežio inžinierius ir sužeista keletas geležinkelininkų. 
(Acme telephoto)

RAUDONOJO KRYŽIAUS 

PAŠALPA NUO KARO 

NUKENTĖJUSIEMS

Rugsėjo G-tų dienų Ameri
kos Raudonasis Kryžius karo 
nukentėjusioms paskyrė $250,- 
000, kurių $50,000 tuojau pa
skirta Lenkijai. Vėliau parių- ifkų C. Y. 0. centre,

niosios kumštynės įvyks pir
mosiose lapkričio savaitėse.

Kasmet šiam turnamente 
dalyvauja šimtai jaunuolių 
Šįmet bokso direktorius Tom 
O’Connell išsiuntinėjo G,000 
įstojimo blankų. Į turnamen- 
tų gali stoti visi vaikinai tu
rį IG ar daugiau metų. Norį 
įstoti gali įsigyti įstojimo bla- 

visose

stojimo mokesnio. Reikia tik 
užpildyt blankus ir pasiųst C. 
Y. Q. bokso departamentui, 31 
F. Congress St. Paskutinė į- 
stojimo . diena spalių 27 d.

Kadangi šio 'mėnesio pabai- steigtų skyrius. Jei kur rei- 
goje į Cbicagų atvyks prof kalijiga pagalba skyriui įstei- 
K. Pakštas, valdybai pavesta gti, ar reikalas plačiau nu- 
suruošti jam prakalbų marš- šviesti Federacijos tikslus ir 
rūtų. Chicago apylinkės kolo- uždavinius, galima kreiptis į 
nijos, norėdamos suruošti Cbicagos apskrities valdybų

Administratoriaus Pranešimas

Iš Federacijos Chicago 
Apskr. Susirinkimo

Praėjusį trečiadienį, Aušros 
Vartų parapijos salėj įvyko 
skaitlingas įmėnesinis susirin
kimas, kuriame išklausyta pla 
tus pranešimas iš Federacijos

Sulaukus “Draugo” 30-ties metų gyvavimo malonu pasi- kongreso. Pranešimų padarė 
džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi apskr. atstovas V. Rėkus, pa
lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria

me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 

darbuotę ir kartu bus apdaromas vajus praplėsti mūsų dien

raščio Įtekmę j lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti

kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietų bus išleistas padidintas “Drau

go” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 

pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienrašJį JAUNIMO ir MO

TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų

dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

* >(. •
“DRAUGO’’ 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 

NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLY G 03

1. Skelbimai 50c už colį.

2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vienų tikie

tų į Bankietų ir paminėjimų “Draugo” Boosterių kam

pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė

jimų “Draugo” Boosterių kampelyje.

4. Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban

kieto tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam

pelyje.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne

mažiau $1.00.

6. Bankieto Jikietas $2.00.

Tikietai 30-ties Metų Paminėjimo Bankietui išdalinami se

kančiai:

šv. Antano Parap. — Cicero ...................................................................... 1 iki 50

šv. Jurgio Parap. — Bridgeport ........................................................... 51 iki 100

Gimimo Švč. Panelės Par. — Marąuette Park 101 iki 150

Šv. Kryžiaus Par. — Town of Lake ..................................... 151 iki 200

Nek. Prasid. Švč. Pan. M. parap. Brighton Pk. 201 iki 250

Dievo Apvaizdos Par. — 18th St., ................................................ 251 iki 280

Aušros Vartų Par. — West Side .................................................................281 iki 310

Visų Šventų Par. — Roselande ....................................................   311 iki 340

Šv. Pe.To ir Povilo Par. — West Pullman .... 341 iki 370

Šv. Mykolo Par. — North Side ........................................................... 371 iki 400

Šv. Juozapo Par. — So. Chicago ..................................................................401 iki 420

šv. Kazimiero Par. — Chicago Heights...........................421 iki 440

šv. Baltramiejaus Par. — Waukegan.....................................441 iki 460

šv. Petro Par. — Kenosha, Wisc.......................................................... 461 iki 480

šv. Pranciškaus Par. — Indiana Harbor, Ind. 481 iki 500

šv. Kazimiero Par. — Gary, Indiana ......................... 501 iki 520

šv. Petro ir Povilo, — Rockford, UI..................................................521 iki 540

Šv. Petro ir Povilo — Westville, UI.................................................541 iki 550

šv. Onos Par. — Spring Valley, III.................................................................551 iki 560

šv. Vincento de Paul Par. — Springfield, UI. 561 iki 570

šv. Kazimiero Par. — Racine, Wiac. . ................................... 571 iki 580

šv. Gabrieliaus Par. — Milwaukee, Wisc. .. 581 iki 590 

Nekalto Prasidėjimo Par. — Sheboygan, Wisc. 591 iki 600

šv. Antano Par. — Kewanee, Hl....................................................................601 iki 610

PASTABA: Prie kiekvieno stalo sėdės po 10.

Jums labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.O.,
“Draugo” Administratorius

pildė L. Šimutis ir dr. A. Ra
kauskas.

Ryšium su Spalių 9 d. nu
tarta visose kolonijose, kur 
salės nėra užimtos parapijos 
reikalais, rengti prakalbas, 
kuriose bus plačiai nušvies
tas bolševikų klaidinimas žmo 
nių, būk Sov. Rusija siūlius 
Vilnių atiduoti Lietuvai, o 
Lietuva jo neėmusi. Tikreny
bėj tokio pasiūlymo bolševi
kai Lietuvai nėra darę. Pra
kalbose bus nušviesta, 'kokiu 
tikslu bolševikai taip žmo
nėms akis dumia. Prakalbose
bus renkamos aukos Lietuvos dėjus veikimo sezonui, tų ko- 
Ginklų Fondui. j lonijų veikėjai sukrustų ir į

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS

prof. K. Pakštui praka-ll>as, 
prašomos kreiptis į Federaci
jos Cliie. apskrities valdybų 
(“Draugo” adresu).

Susirinkimas nutarė pasvei
kinti dienraštį “Draugų” 30 
metų jubiliejaus proga ir įtei
kti $10 aukų. Taip pat išrink
ta atstovai į Labdarių Sų-gos 
seimų ir paskirta aukų $5.

Susirinkime atstovų daly
vavo ;penkių skyrių, ir visų 
centralinių organizacijų aps
kričių.

Jau kelintas susirinkimas 
pasigenda atstovų iš gyvuo
jančio skyriaus Dievo Apvaiz
dos parapijoj. Susirinkimas 
taip pat apgailestauja, kad 
tokiose kolonijose, kaip Town 
of Lake, Bridgeporte, Mar
ąuette Park, Roselande, West 
Pullmane ir So. Chicagoj drau 
gijų veikėjai neįstengia suor
ganizuoti Federacijos skyrių, 
nors turi gražios paramos iš 
savo parapijos klebonų. Tik
rai malonu būtų, jei, prasi-

Check Belovr And See If Yon Have 
Any Of The Signa

Onirerlog nervą eu make you old and 
Šasgard looking, eranlcy and hard to U ve 
vrith—can Itsep you avake nighta and rob 
you oi good health, good timee and joba.

Don't let youneli "go" Ūke that. Start 
taldng a good, rellable tonlo—one made etp«- 
tiaUy for vomtn. And could you aak (or any- 
Ihlng vhoee beneflta have been better proved 
Ihan vortd-famoua Lydia E. Plnkham’a 
Vegetable Compound?

Let the vholeeome herbe and roota of 
Plnkham’a Compound help Natūra ealm

vithopt fall from your druggi.t. Orera mtl- 
llon women have vrltten ln latter. reporting 
wooderful beneflts.

For tha paat 60 year. Lydia E. Plnkham’a 
Vegetable Compound lias halpad grateful 
aomaa go "emlling thru" trying ordaala. 
Vhy not lat it help YOU?

your thrieking nema, tona up your ayitem, 
■nd help Įimto diatreea Irom (.mai. funo- 
tional '
■nd help Įimto dlatnaa Irom 

I dtaord,
Make a nota NOV to gat ■ bottla of th 

ttina-proven Plnkh.ta'. Compound TODA

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

ŠALTIMIERO LiETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryta.. W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles)

Kaimiečiu Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šnroin Būram Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poer.ijų Vainikas *
Algirdas Brar.is * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė *
Jonas Rnkštala * Mikas Overlingas * Kristina Krisėinnaitė * 
ir .Tuzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto Iki 11 vaL W H I P 
Km Ryta * K“ Rri*

kalio, nežymaus veikimo, tol (ban, nes artinasi 1940 metai 
mes būsime silpni. Kolonijų.— prezidentinių rinkimų me- 
veikėjai jau turėjo geros pro- tai — visiems yra svarbu, nes
gos tai pamatyti. Atst.

Iš Aušros Vartų 
Parapijos

Po labai pasekmingo Myko- 
linio parengimo, Aušros, Var
tų parapija ruošiasi prie dar 
didesnio darbo tai yra prie 
šv. Misijų, kurios prasidės a- 
teinantį sekmadienį, spalių 8 
d., ir kurias ves kun. dr. K. 

Matulaitis, MIC.

kokių valdžių išrinksime, to
kių turėsime.

Visi nariai dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų narių.

Valdyba

(“Draugo” adresu).

Kol mūsų kolonijos dide
liuose centruose neišeis iš lo-

ls Politikos Laoko
SVARBUS SUSIRINKIMAS

Penktadienį, spalių 6 dienų 
įvyks 21-ino Wardo Lietuvių 
Demokratų klūbo svarbus su
sirinkimas Gerčiaus svetainėj, 
2244 W. 23rd place, 8 vai. 
vak.

Kadangi vasaros sezonas 
jau pasibaigė, tad laikas pra 
dėt ką nors veikt. Reikia su- 
drutinti jėgas ir stoti dar-

Pranešimai
BRIDGEPORT. — ARD 2 

skyr. susirinkimas įvyks pen
ktadienį, spalių G d., parap. 
mokyklos kambary, tuoj po 
pamaldų. Visi-os narės malo
nėkite atsilankyti, nes yra la- 

i bai daug svarbių dalykų svar
stymui ir daug naujų prane
šimų. Valdyba

Litten to and Advertite_ over.

PAUNDEGH’S YU60SUV
Folk Songs and 
Tambmritza Orchestra

i*e over
IV*RADIU^

•totion WWAK, Every Sunday 1 to I 
53Z S. Clark St., Chicago — Har. SOOt

Standard didi

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3485
504 WEST SSRD STREET 

OHICAGO, TT.Ti.Remkite Savuosius 
Biznierius

WEST SIDE HALL
Buv. Meldažiaus Svetainė

Dabar renduojame šokiams, 
baliams ir bankietams

R. S. GIRČIUS 
2244 W. 23rd PI. 

Tel. SEEly 9083

švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IX BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.

4-5 Kvortos...
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15c. PKINKSA3

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Kainą j

$1,60 4 CLASSIFIED
ANT PARDAVIMO

Dvieju aukštų namas. Pirmame flo- 
,re yra Storas, antrame flore — pra-

, gyvenimas. Atsišaukite: 7126 South 
i IUx-kw(41 Street, Chicago.___________

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy-

| venta visų tautų žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Lenvitt St., arba tetefogmokite SEE
Iey 1742.

h
Kunigai turėtų įsigyti

S Vyskupo Petro PrancIS-. 
2 kaus Bučio, M.I.C. para-1 
J šytą
8 PAMOKSLŲ |

400 puslapių knygą. Į 
Kaina $1.75

“DRAUGAS”

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 3 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių" 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Ave. 
Lafayette 8248

5

S

2334 So. Oakley, Ave. 
Chicago, Ui.

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai lr moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Ave.

Tel. lAFayette 5054 
Jonas Zcpaltas, savininkas ..

&iiiiiimiiiimimmiiimimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiimmiiiiiiimiiiia

ITURTAS VIRS------------- 03,5OO,OOO.OO|
J ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00j
S Dabar mokam 31/2% už pa-

SAVINGS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui dvieju (2) aukšaų i 
mas — 2 fletai ir krautuve.

7126 South Rockvvell Street, 
Chicago, Illinois

RF.NDON FLETAS
6 kambarini; miegamasis porCius:’ 
refrigeratorius: gesinis pečius: karšto 
vandenio šiluma: antras aukštas: pl- 
gt renda, 7001 So. Taln-an Ave.

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis namas 6—6 kam
bariai. Karšto vandenio šiluma. 
Bungalow stogas. Ąžuolo aptaisymal. 
14 metų senumo. Kaina $8,600.00. 
6736 So. Campbell Avenue.

PARDAVIMUI
2 AUKŠTU medinis namas. 1 krau
tuve— 6 gyvenimui kambariai Ir 6 
kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
gatves ir Canalport Avenue. Meti
nių pajamų $396.00. Pilna kaina 
$1,000. Edw. Chemauskas. 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANai 2183.

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
Paieftkau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdeiau, kad gyvena New Yor
ko valstybėle. Kilęs iš Kaltln6nų 
parapijos, Kuntilių kaimo. Turiu 
svarbu reikalą. J. Poeins, 4450 So. 
Hermitage Avenue. Chicago. Dl. ..

RENDON KAMBARI8 
Rendon apšildomas kam baris. J? 
norite galite naudoti ir virtuvę. Vir
tuvė beismonte. Atsišaukite: 6834 8. 
Talman Ave. Chicago. H

i PILIETYBĖS PAMOKOSI

4192 ARCHER AVENUE =

prasidės antradieni. Spalių-October 
3 dieną, 7:30 valanda vakare lr 

bns laikomos kas antradienį.

ADV. JOSEPH j. GRISH 

4631 So. Ashland Ave. 

Telefonas: Yards 1001

= dėtus pinigus. Duodam pa
sakotas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
! FEDERAL 
I SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS INMOKAJIMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURMITURE” SINCE 1*04

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito 
klem Bankietam Ru taikiam Pa 

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Viai ama

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run iš griausiu mainų; 
daug dulktų Išimta. Perkana 5 tonus ar dau
giau, uš toną ........................................................,7.40

PETROLEUM CARBON COKE. perkant B to
nus ar daugiau, tonas... «7.40. Salas Ta* Eksta,


