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Gausios minios pagerbė velionį kardinolą
Daugiau kaip šimtas arkivyskupo 
ir vyskupu tavo laidotiviu pamaldose

Gedulo Mišias pontifikavo 
apaštališkas delegatas

Vakar Chicagoj įvyko a. a. 
kardinolo Mundeleino, Chica
gos arkivyskupo, laidotuvės.

Dalyvavo daugiau kaip vie 
nas šimtas arkivyskupų ir 
vyskupų, kelios dešimtys mon 
signorų ir šimtai kunigų.

Velionį kardinolų vakar pa
gerbė gausios žmonių minios. 
Dešimtys tūkstančių tikinčių
jų dalyvavo laidotuvių proce-
sijoje iš katedros keliomis gat!

“outer drive” Grant GRĮŽO TEN, KUR 
ANĄDIEN MIRĖ

venos j
parke. Tenai procesija užda
ryta ir karstas su ganytojo 
palaikais automobiliais nuly
dėtas į St. Maryr of the Lake 
seminarijos Nekalto Prasidė
jimo koplyčių. Tenai po did
žiuoju altorium kriptoje pa
laidotas.

Iškilmingas laidotuvių ge
dulo Mišias 'katedroje .pontifi
kavo apaštališkas delegatas 
J. A. Valstybėms, JE. arkivy
skupas A. G. Cicognani. Jam 
asistavo keturi vyskupai. 
Trys chorai žavingai giedojo.

Švč. Vardo katedra buvo 
kupina kunigų ir žymių pa
sauliečių. Buvo įvairių katali
kiškų organizacijų atstovybės. 
Bnvo valstybės ir miesto de
legacijos. Prezidento Roose
velto personalus atstovas. Fe 
deralinis senatorius Lucas. 
Gubernatorius Horneris ir Chi 
dima per įtaisytus išorėj gar- 
teisėjų ir advokatų.

Priešais katedrų per visas 
pamaldas gatvėje buvo mi
nios. Pamaldų eiga buvo gir-

MIN. J. URBŠYS GRĮŽTA 
MASKVON; LIETUVA 
NORI VILNIAUS

MASKVA, spal. 6. — Pra-, HELSINKIS, spal. G. -- 
nešta, kad Lietuvos užsienių'Sovietų Rusijos su Latvija 
reikalų ministras J. Urbšysj sutartis vakar Maskvoje pasi 
šiandien iš Kauno atvyksta į rašyta. Pasirašė sov. Rusijos
Maskvų ir bus baigiama dary 
t i sov. Rusijos su Lietuva su
tartis. Numatoma, kad sutar
tis gftl pirmadienį bus pasira
šyta.

Nėra tikrai žinoma, bet kai 
bama, kad sovietai reikalauja
Lietuvoje turėti nuosavus air- Latvija leidžia bolševikams
portus ir specialines privilegi 
jas ant Lietuvos geležinkelių.

Be kitko kalbama, kad Lie
tuva atsisakysianti sutartį sū 
sovietais pasirašyti, jei joje ne 
bus pažymėta Vilnims grąži
nimas Lietuvai.

72 SANTARVĖS LĖKTU
VAI NUMUŠTI

BERLYNAS, spal. 6. —
Nacių kariniai specialistai pa 
skelbė, kad rugsėjo mėnesį va 
kariniam karo fronte vokie
čiai numušę 72 santarvės lėk
tuvus.

dima per įtaisytus išorėj gar
sintuvus.

Pamokslų sakė Los Angeles 
arkivyskupas J. Cantwell. Pa 
mokslininkas velionį kardino-1 
lų plačiai apibudino didžiai Į 
nusipelniusį Bažnyčiai ir sa
vo šaliai. Buvo didis pat ri jo
tas ir taikos šalininkas, žy
musis tikinčiųjų vadas ir tik
ras amerikietis.

A. a. kardinolas Mundelei- 
nas, Chicagos arkivyskupas, 
vakar grįžo ten, kur pereitų 
pirmadienį mirė — į St. Ma
ry of the Lake seminarijų 
Mundelein, III.

Palaidotas tos seminarijos 
Nekalto Prasidėjimo koplyčio 
je — kriptoje po didžiuoju ai 
torium. Karstas su jo kūnu 
sienoje uždarytas sunkiu juo
dojo marmuro akmeniu, ku
riam be jokių padailinimų iš
kaltas lotiniškas antrašas;

“Jurgis Vilelmas kardino
las Mundeleinas. Chicagos tre 
čiasis arkivyskupas. Gimė 18- 
72 m. liepos 2 d. Mirė 1939 m. 
spalio; 2 d. Lauksiu Dievo sa
vo Išgelbėtojo”.

Miręs kardinolas 1924 me
tais pašventino tų vietų, ku
rioje palaidotas, šventinda
mas šios koplyčios kertinį ak
menį. Paskiau nurodė vietų, 
kur turės būti palaidotas. Ve- 
lionies norais įvykdytas.

vardu užs. reikalų komisaras 
Molotovas, o Latvijos — užs. 
reikalų ministras Munters.

Sutartimi sovietų vyriausy
bė latvių kariuomenei parūpi
na reikalingų ginklų už tai

Ventspilies ir Liepojos prie
plaukose steigti laivynui lin
zes, įginkluoti Dauguvpilį 
(Dvinskų), įsigyti airpo rius 
ir minėtose vietose išlaikyti 
raudonosios armijos garnizo
nus. Be to, Rygos įlankos pa
krantėmis įrengti artilerijos 
tvirtumas.

PARYŽIUS, spal. C. — Pa 
skelbta; kad tarp Maginoto ir 
Siegfriedo tvirtovių linijų 
prancūzai iš vokiečių paėmę 
Borg miškelį, Luxemburgo pa 
sienyje.

VOKIEČIU ADMIROLAS 
įSPĖJA AMERIKA DĖL 
LAIVO “iROROOIS"
AVASHINGTON, spal. 6. - 

Iš Airijos Atlantikų parplau
kia į Amerikų amerikoniškas 
garlaivis “Iroquois”, 6,209 
tonų. su 584 keleiviais ameri
kiečiais.

Baltųjų Rūmų sekretorius 
S. Kaily iškėlė aikštėn, kad 
Vokietijos karo laivyno vy
riausias vadas adm. Raeder 
pranešė J. A. Valstybių, am
basados Berlyne laivyno nta- 
šei, kad “Iroquois” arti A- 
merikog pakrančių bus nus
kandintas. Admirolas pažymė 
jo, kad jis patyręs iš slaptų 
šaltinių. Sakė, su ‘Iroquois” 
bus padaryta, taip, kaip su 
garlaiviu “Atbenia”, kurs ka 
ro pradžių, nuskandintas neto; 
li Airijos ir daug amerikiečiui 
nukentėjo.

Šį konfindencialinį vyriau
sybei įspėjimų iš Berlyno pre
zidentas svarstė vakar savo bar čia lankėsi Hitleris ir 
kabineto susirinkime ir liepė priėmė vokiečių kariuomenės 
paduoti viešumon. [paradų vienam miesto bulva-

-rr • *rų. Imtasi griežtųjų priemo-Vynausybe nusprendė pa-; ; ... x , . r
. ^.mių diktatoriaus apsaugai. Iš

siųsti karo laivus pasitikti ., . , , ,
ilgai bulvaro ant išlikusių“Iroųuois” ir atlydėti į New 

Yorko uostų.
Vyriausybė negali žinoti, 

kiek tiesos yra vokiečių admi
rolo paduotam įspėjime. Taip 
pat nemano, kad prancūzai, 
arba britai būtų pasiryžę kė
sintis prieš amerikoniškų lai
vų kokiais kriminaliniais ir 
negūdriais sumetimais — pa
skiau kaltinti vokiečius.

Naciai išsigina ir laivo 
“Atbenia” nuskandiniino. Sta 
čiai sako, kad tai britų dar
bas, kad sukelti sau užuojau
tos Amerikoje.
Vyriausybės sluoksniuose ap

gailima, kad ambasados atašė 
Berlyne nepaėmęs vokiečių ad 
mirolo parašo su jo pareiški 
mu.

KAUNAS (Elta). — Šie
met smarkiai nusekus Nemu
no vandeniui, žvejai sugauna 
daug ir stambios žuvies. Rau
dondvario, Kulautuvos, Zapy 
škio ir kt. vietovių žvejai be 
kitų pagauna ir didelių lašišų, 
kaikurios iki metro dydžio.

SOV. RUSIJA ĮKĖLĖ 
SAVO LETENĄ 
IR LATVIJON

MASKVA, spal. 6. — Pasi
rašyta sov. Rusijos su Latvi
ja sutartis yra, galima saky
ti, padarytos su Estija sutar
ties nuorašas. Yrai šešių strai 
psnių.

Į Liepojos prieplaukoje ir 
Rygos įlankoje, turės laivyno 
bazes. Esu Ryga bus apdrau
sta nuo priešo. Be. to, turės 

| geležinkeliu laisvų susisieki

Tas yra amerikoniškas keleivinis laivas “Iroųuois”, Jis parplaukia su amerikiečiais iš Europos. Vokietijos admiro
las įspėjo Wftsbinigtonų, kad britai, arba prancūzai kėsinsis šį laivų nuskandinti kur netoli Amerikos pakrančių ir paskui 
kaltinti vokiečius. Kitoj vietoje šiame puslapy plačiau apie tai rašomai. (Acme telephoto).

KAIP ATRODO TEKUSI 
NACIAMS LENKIJOS 
SOSTINĖ VARŠUVA
VARŠUVA, spal. «. — Va-

namų stogn šifatatyta kulkos
vaidžiai.

Varšuva atrodo kaip griau
čiai. Gatvės užverstos plyto
mis ir įvairių rūšių griuvė
siais. Penkių, šešių aukštų na 
mai šovinių suskylėti ir tušti. 
Sunaikinti ir parkai. Labiau
sia nukentėjęs Mokotovo prie-■
mieštis, kur vyko atkaklios 
kovos. Priemiestis išraižytas 
apkasais.

Kai1 kur gatvėse krūvos su
degusių automobilių. Gatvė- 
kariai taip pat sunaikinti. Kai 
kur parkuose dar guli eilės 
užmuštų arklių.

Vokiečių militarinė policija 
pafruliuoja visakuo užversto
mis gatvėmis.

Kai kur (gyventojai susiei
davę laukia dalinamos duo
nos. Kai kurie bandažuoti. Vi 
sų veiduose atspindi vien des
peracija.

Žiniomis iš Londono, AnglU 
jos vyriausybė nusprendė stu
dijuoti Hitlerio kalbų.

mų su Liepojos uostu. Bazėse 
sovietai išlaikys garnizonus.

Sovietai pasižada ir į Tė
vijos vidaus reikalus negikišti 
ir šalies nepriklausomybę 
gerbti.

Pasirašyta sutartis yra 10 
metų. šešių dienų laikotarpiu 
ratifikuojama ir po ratifika
vimo įsigalioja.

PRANCŪZIJOJE 
KAMPANIJA PRIEŠ 
KOMUNISTUS
PARYŽIUS, spal. 6. —

Prancūzijos vyriausybė ėmėsi 
griežtos kampanijos prieš ko
munistus.

Seniau išteisėta komunistų 
politinė partija pasivadino 
darbininkų ir ūkininkų parti
ja ir toliau veikė priešvalsty
binį darbų Maskvos nurody
mais.

Šiomis dienomis parlamen
te komunistai atstovai iškėlė 
neit pasiūlymų, kad vyriausy
bė svarstytų Maskvos ir Ber
lyno sumanymų nutraukti ka
rų.

Ministro pirmininko Dala- 
dierio vyriausybei pasirodė to 
per daug. Dėl to parlamentas 
paleistas, komunistai atstovai 
išteisėti ir jų dalis tuojau a- 
reštuota, o kai kurie išsislap
stė. - -ĘĮ

NUTRAUKIAMAS ORU 
SUSISIEKIMAS

KAUNAS (Elta). — Nuo 
rugsėjo 4 d. nutraukiamas re
guliarusis oro susisiekimas 
tarp Kauno ir Palangos, kurs 
per visų vasarų buvo palaiko
mas Susisiekimo Ministerijos 
dvimotoriniais 7 vietų lėktu
vais “Darius” ir “Girėnas”. 
Lėktuvai visų sezonų turėjo 
didelį pasisekimų ir prisidėjo 
prie oro kelionių išpopuliarini 
mo. Taip pat daug gelbėjo 
pašto greito pristatymo reika 
lui, nes laiškai ir laikraščiai 
iš Kauno į pajūrį buvo pri
statomi per vienų valandų.

NUKELTAS KONSULI
NIS VALDININKAS

KAUNAS (Elta). — Bu
vęs Lietuvos pasiuntinybės a- 
ttache Berlyne Čerkeliūnas pa 
skirtas Lietuvos konsulinio 
skyriaus vedėju prie Lietuvos 
pasiuntinybės Maskvoje ir šio 
mis dienomis išvyko į savo 
paskyrimo vietų.

HITLERIS SANTARVEI 
NEPASIŪLĖ TAIKOS; 
JIS NORI PALIAUBŲ

BERLYNAS, spal. 6. - 
Šiandien Vokietijos nacių par 
lamente Hitleris sakė visų
laukiami} kalbų. Spėta, kad*
jis santarvei pasiūlys taikų ir 
taikos sųlygas.

Deja, -jis to nepadarė. Jis 
tik iškėlė tai, ko Vokietija ir 
Europa reikalinga. Nurodė 
'kad Europa reikalinga nusi
ginklavimo, o Vokietija — 
kolonijų.

Be kitko jis dar pasiūlė Eu 
ropai spręsti žydų problemą, 
panaikinti nuodingųjų dujų 
naudojimų kare ir šaukti Eu
ropos taikos konferencijų.

Sakė, Vokietija gerbs sau 
gretimų valstybių neutralu
mų. " tfi’

Jei Anglija ir Prancūzija 
kariauja tik tuo sumetimu, 
kad nugalėti Vokietijų, parei
škė Hitleris, tai nusivilia. Vo-

NACHI BOLŠEVIKU 
KOMISIJA NUŽYMĖS 
SIENĄ LENKIJOJE

MASKVA, spal. 6. — Sov. 
Rusija su Vokietija pasirašė 
protokolų, kuriuo dar daugiau 
sustiprinamas nacių su bolše
vikais draugingumas Lenki- 
jos suskaldymo klausimu. 
Šiuo protokolu galutinai nu
statoma Lenkijos padalinimo 
siena.

Paskirta mišri komisija į- 
pareigota akmenimis nužymė
ti visų pasienį Lenkijoje. Sie
na daugiausia driekiasi išil
gai Bugo ir Sano upių.

JAPONAI PRALAIMĖJĘ 
KAUTYNES

HONGKONOAS, spal. 6. 
— Kinų karo vadovybė pas
kelbė, kad japonų kariuomenė 
nugalėta kautynėse su kinais 
ties Čangša, Hunftn provinci
joje. Japonai praradę apie 
10,000 kareivių nukautaisiais

kietijos nenugalės. Kad ir de
šimts meti} 'kariaus, tai šian
dieninis stovis pasiliks kaip 
buvęs. . .

Nepaisant propagandos, sa
kė jis, sov. Rusija su Vokieti
ja gražiuoju subus, nes viena 
į kitos vidaus Reikalus nosikių 
Vokietija su sov. Rusija iškel 
tų programų vykdys kad ir 
per 50, arba 100 metų. Ir nie
kam neturi rūpėti, kas bus 
vykdoma.

Jis dar prisiminė, kad gal 
ateityje bus įsteigta Lenkijos 
valstybė, bet tik vienų lenkų 
apgyventa.

Reiškė pageidavimus, kad 
šiam karui, kurs iškilo rūgs. 
3, būtų paskelbtos paliaubos.

PARYŽIUS, spal. 6. — 
Premjeras Daladieris pareiš
kė, kad Hitleris kalba nepri
imtina.

IŠ LIETUVOS SANTYKIŲ 
SU AMERIKA

Keletas metų praėjo besi
ruošiant prie prekybinės ir 
konsulinės sutarties tarpe Lie 
tuvos ir Amerikos. Prekybinis 
susitarimas tarpe Lietuvos ir 
U. S. A. yra pirm.au sudary
tas nors laikinoje formoje. 
Dal>ar ypač pagyvėjo reika
las sudaryti ir konsulinę su
tartį.

Šiuo reikalu Lietuvos atsto
vybė AVasliingtone ir rūpinasi 
ir jau yra turėjusi keletu pa
sitarimų su State Departa- 
ment’o žinovais. Lietuvos 
konsulai irgi tame darbe da
lyvauja, teikdami informacijų 
iš savo konsulinio darbo pra
ktikos.

ORAS
CHICAGO SRTTIS. — šian- 

dien giedra; vidutinė tempe
ratūra; rytoj debesuota ir vė
siau.

Saulė teka 5:53, leidžiasi 
5:23.

pirm.au


<vn«un, gnalin 7 d„ 1939

DRAUGAS
THE UTUUANIAN DAILY FR1EMD

■ sa* SOUTH OAKUKY AVK.. CHICAOO, II.L1NOI8

Publlnhed Daily. Exospt Bunda*
SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00; Slz Montha

— *S.6«; Three Moaths — IS.Mj Om Month — Tin, 
Vnropo — On* Toni — *7.e»t Sta Montha — *Aoo« 
Oasr — .Mas

Advortlalns lr "DRAUGAS" brings best reaults.

“drauga s”
Ueina kasdien Uakyru assmefliBnlas

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — 16.00; Pusei metų — *3.60; Trinia mėne
siams — *2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose vai- 
■lybėse prenumerata: Metams — *7.00; Pusei metų
— *4.00. Kopija — .OSc.

Benaradarotauut lr korespondentams raktų uenmSina, 
Ja* nepraAouia tai padaryti ir nepriaiunCiama tain Uks
ini pakto lenkių. Redakcija pasilaiko sas teis* tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raktus ir ypad ko
respondencijas sulyg savo nuoMOroa Korespondentų 
prato raiytl trumpai lr aikkiai tje» galima rašomąją 
mokinkis) pal lakant didelius tarpus pataisymams, ven 
glast polemikos lr ssmenlkkumų. Pasenusios noras 
pesdaaaljoa lalkraitln nededamas

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Entered as Second-Ciass Matter March SI, 1916 oi
Chloago, Illinois Under he Act oi March S, 1*79

jėga daromomis sutartimis, būtų pažeisi 
Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė, kokia 
buvo paskelbta 1918 m. vasario 16 d. ir ko
kia ligšiol išsilaikė.

Mes, Amerikos lietuviai katalikai, griež
tai stovime už visiškai nepriklausomų Lie
tuvą, su sostine Vilniuje!

BROCKTONO LIETUVIŲ DEKLARACIJA
BROCKTON, MASS. —9. Etnografiniu atžvilgiu 

Brocktono lietuvių įvairių pa- kraštai į šiaurę ir į pietus 
žiūrų visuomenė, susirinkusi'nuo Vilniaus kalba lletifviš- 

apatių 3 d. apsvarstyti Vii- kai ir rugsėjo vidury Vilniaus

Musų Vilnius

Pirmadienį, spalių mėn. 9 dieną, sueis ly
giai devyniolika metų kai Lenkija smurto 
keliu atplėšė nuo Lietuvos Vilniaus kraštų.

Ir Lietuvoj ir jos išeivijoj toji Vilniaus 
užgrobimo diena (Spalių mėn. devintoji) kas
met buvo minima. Mūsų tauta niekuomet ne
buvo suabejojusi apie Vilniaus krašto at
vadavimo galimybes. Tai nuolaa būdavo pa
brėžiama ir spaudoj, ir kalbose, ir atitinka
mose rezoliucijose, ir net dainose.

Tikrai ypatingose sąlygose minėsime Vil
niaus užgrobimo dienų šiemet.

Lenkija, užgrobusi Vilnių ir daug kitų 
svetimų žemių, užspringo. Ne tik kad Vil
niaus krašto ji nebeturi, bet ji pati po sve
timu jungu pateko. Jų prarijo kil, už jų 
didesni ir taip pat nepasotinami naujosios 
gadynės siaubūnai — Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos diktatoriai.

Tai didelė ir skaudi Dievo bausmė už pa
darytas skriaudas Lietuvai ir kitoms tau
toms.

Vis dėkb mes Vilniaus užgrobimų minėsi
me, nors originalio jo okupanto nebėr. Mi
nėsime dėl to, kad Vilnius tebėra svetimųjų 
rankose, naujų okupantų vergijoj.

Prieš keletu savaičių įvykus ketvirtajam 
Lenkijos padalinimui, Vilniaus kraštas pa
teko į Rusijos bolševikų rankas.'

Tuo metu buvo leidžiama visokiausių gan
dų apie tai, būk bolševikai siūlę Lietuvos 
vyriausybei Vilnių užimti. VieAs lietuviai 
bolševikai savo spaudoj piktai puolė Lietu
vos vyriausybę, kam ji Maskvos pasiūlymo 
nepriėmė ir neužėmė Vilniaus kraštų.

Toms žinioms nedaug kas tetikėjo, nes jos 
nebuvo oficialiai patvirtintos. Tai buvo tik 
propaganda ar noras Lietuvų išprovokuoti.

Lietuva protingai pasielgė, kadi nesidavė 
išprovokuojama, nes jei Auomet bet kokį 
iygį būtų dariusi į Vilnių, ji galėjo susi- 
laUHti liūdno Lenkijos likimo.

Beplečiant savo įtakų į Baltijos kraštų ir 
prievarta beperšant savo globų, vėl iškelia
mas Vilniaus klausimas. Jis yra svarstomas 
ir Kaime, ir Maskvoj, ir Berlyne. Lietuvos 
užsienių ministras Juozas Urbšys jau antru 
kartu išskrido į Maskvų ir, kaip spėjama, 
derėtis dėl Vilniaus,

SJalinas pasišaukė Lietuvos atstovų į Mas
kvų tartis bendradarbiavimo su Sovietų Ru
sija reikalu. Privertęs Estiją ir Latviją su
daryti speciales sutartis ir pavesti savo uos
tus Rusijos naudojimui ir karo tikslams, ir 
Lietuvų verčia tuo pačiu tikslu dėtis su So
vietais. Lietuva, matyt, iš savo pusės rei
kalauja grąžinti Lietuvai Vilniaus kraštų. 
Stalinas sutinkąs to krašto dalį grąžinti, be i 
Vilniaus miestų sau pasilikti.

Lietuva turi ne tik pagrindų, bet ir teisę 
reikalauti, kad visas Vilniaus kraštas bū t U 
prijungtas prie Lietuvos, nes pati Sovietų 
Rusijos valdžia 1920 m. liepos mėnesį tų 
kraštų Lietuvai pripažino ir tų patvirtino 
(1926 m. nepuolimo sutartimi. Nejaugi tr 
bolševikai su Vilnium pasielgs Saip, kaip pa
sielgė lenkai, kurie vienų dienų pasirašė su
tartį, pripažindami Vilnių Lietuvai, o kitų 
dienų savo pasirašytų sutartį sulaužė.

Pagaliau, jei Vilnius ir būtų grąžintas 
Lietuvai ta prasme, kad Lietuvos nepriklau
somybei susidarytų pavojus, arba kitaip kal
banti — Vilnius Lietuvai, o Lietuva Sovietų 
Rusijai — tokių sąlygų mūsų taūta nepri 
ime.

Minėdami Vilniaus užgrobimo dienų, aiš
kiai pabrėškime, kad mūsų tauta reikalauja 
grąžinti Lietuvai viaų Vilniaus kraštų ir kad 
griežčiausia protestuosime, jei, prievarta ir

Hitlerio Kalba
Vakar kalbėjusis Hitleris Berlyne tiesiog 

histeriškai šaukėsi į Didžiąją Bri. Uniją ir 
Praneūzijų, kad priimtų jo siūlomas sąlygas 
ir prieš jį nebekariautų. ‘ * Aš dažnai mėginau 
pagerinti mūsų santykius su Anglija, bet vis 
susitikau su pasipriešinimu iš Anglijos po
litikų pusės. Aš netikiu, kad kuomet nors 
ateis taika Europoje, kol Anglija ir Vokie
tija neprieis prie bendro susipratimo” — 
šaukė Hitleris.

Nėra abejones, kad Hitleris čia teisybę pa
sakė. Tačiau jis užmiršo pasakyti tą, kad 
jis yra didesnis kaltininkas už anglų poli
tikus. Jis kalba apie taikų ir sąlygas stato 
tada, kada jau pasisotina svetimu turtu, sve
timomis žemėmis, žmonių krauju.

Dabar mes galime suprasti, kodėl Hitle
ris reikalauja taikos.

niaus klausinio ir išklausiusi 
tuo reikalu referatų, nuspren
dė pareikšti kas seka:

1. Senųjų Lietuvos sostinę 
Vilnių ir jo kraštų apie 32,000 
km. su vienu ir puse mil. gyv. 
Sovietų Rusija pripažino Lie
tuvai Maskvos sutartimi 1920

krašto draugijos prašė tų kra
štų prijungti prie Lietuvos, 
Pačio miesto gyventojų dau
guma yra lietuvių kilmės, pri, 
klauso tam pačiam lietuviš
kos kultūros typui ir ekono
miškai yra stipriai susirišę su 
Lietuva. Gudai gyvena tik

•m., liepos 12 d. labiausia dėl j rytiniuose Vilniaus krašto pa 
to, kad tas kraštas visas yra kraičiuose, ir todėl Vilnius ir 
lietuvių kilmės ir per amžius jo apylinkės negali būti vadi- 
sudarė pačių širdį senosios narnos gudiškomis ir jungia- 
Lietuvos valstybės. Į mos prie Gudijos.

2. Lietuva tų kraštų valdy
ti galėjo tik iki 1920 m., spa
lių 9 d., kuomet Lenkija su
laužė Suvalkų sutartį, pasi-! 
rašytų spalių 7 d. ir paliekan
čių Vilnių Lietuvai, smurtu 
atplėšė tų miestų ir prijungė 
jį prie Lenkijos, kuriai Vil
nius niekuomet anksčiau ne
priklausė.

3. Prieš tų Lenkijos smur-

Toliau kariauti jis nebenori, nes turi su
virškinti naujų grobį, prarytųjų Lenkiją. Iš 
kitos pusės jis pradeda bijoti savo talkinin
ko Stalino, kuris jam gali iškirsti “gražų 
šposą“. Be to, Vokietija nejhri pinigų, ne-i ir daugelis valstybių, o Lie
tini kreditų, jai trūksta maisto. Ilgai ka-Į tuva per 18 metų laikė užda- 
riauti ji nepajėgs. Čia neužteks bliofo. Ka-j riusi savo sienų su Lenkija 
riauti su Anglija ir Pranoūzija, tai ne su' protesto ir gedulo ženklan. 
Lenkija. Jis tą žino. Dėl to savo kalboj pa-j Už tų sienos uždarymų Len- 
sisako trokš .Us taikos, nieko nebenorįs iš kįja iškėlė Lietuvai bylų Ta- 
niekur, visus gerbiąs, visus mylįs etc., etc.; rptaut. Hagos Tribunole ir tą 
Net pasisako, kad nellesiąs motąją valsty-, byla Lietuva laim?jo 
bių, palaikysiąs gerus santykius su Baltijos 
ir Skandinavijos valstybėmis, su Olandija,
Belgija ir kitomis.

6. Visa tai turėdami galvo
je Brocktono lietuviai, dau
giausia kilę iš Vilniaus kraš
to, stoja už savo brolius Vil
nijoj ir prašo Sovietų Vyriau
sybę leisti Vilniaus kraštui 
susijungti su savo tėvyne Ne
priklausoma Lietuva, už tai 
nestatant jai jokių sąlygų. 
Toks Sovietų Vyriausybės žy-

Po Svietą Pasidairius
Mahanojaus Šviesiausioji 

Saule turi keliaujančių da- 
raktorkų, kuri danešinėja jai 
visokias naujienas. Pasitaiko, 
kad kai kada užklysta ir į 
Čikagą. Vėliausias jos daneši- 
mas Saulei yra toks:

ale nei vienas negali atsakyti, 
i Uai, vašemacis atsakysi.

Pusbolievikia
! Atsakymas. Jie žino, tik ne- 

‘ nori pasakoti, ba už tai būtų 
apšaukti išdavikais. Į Rusijų 
nevažiuoja dėl to, kad iš jos 

-niekas negali grįsti. 0 ar gi 
drangas nešinai, kad bal navi
kams yra meilesnis kapitalis
tų pragaras, negu jų pačių 
užvestas “darbininkų rojus“. 
Dėl to ir važiuoja ten, iš kut 
gali grįžti.

“Chicage apie plečiu sep
tyniolikta.

“Tai isz tikro vieta pra
keikta.

“Jau kas ten darosi,
“Kas do velniava varosi 
“Net sunku apsakyti,
“Ir apraožyti,
“Vai tos bobos, bobos, 
“Bjaurybes, nelabos, 
“Dideles girtuokles, 
“Maklakotos kiaules.“

O Bridgeporte, tai:.-. . •.

Apsiženijęs Jonas Birbikaa 
savo jaunų pačiulę įveda į 
kambarį ir rodo į krūvų pan- 
čiakų.

*— Kų tai reiškiat — klau
sia Birblko žmona.

— Matai, brangioji, ruošda
mas žertytis surinkau visas 
sudėvėtas savo pančiakas, 
kad mums apsiženijus turė
tum kų veikti.

_ , ~ . gis visai atatiktų Lietuvių
!! ?. “ WU"?a Tautos ilgametį troškimą, tau-

tų apsisprendimo principų b 
tarptautinį teisingumų bei tai 
kių santykių stabilizacijų Ne 
muno baseine. Toksai teisin 
gurno aktas iš Sovietų Vy-, 
riausybės šono būtų lietuvių 

i tautos nuoširdžiai įvertintas, 
sudarytų pagrindų abiejų val
stybių pastoviam draugišku
mui ir būtų konkretus įrody
mas visam pasauliui, kad So
vietai tikrai gerbia mažųjų 
tautų apsisprendimo teisę.

Šitų rezoliucijų susirinkimas 
įgalioja pasirašyti: Jonų Vai
čaitį, Leonardų Kumpų, Jurgi 
Samsonų, Petrų Bartkevičių 

ir Kazį Oksų; jos originalų 
pasiųsti Sovietų Ambasadai 
Vašingtone ir kopijas U. S. 
A. Valstybės Departamentui, 
didžiųjų valstybių ambasado
ms. ir Lietuvos Pasiuntinybei 
Vašingtone.

Ypatingai subatomi, 
Bobeles eina galvomi. 
Taip siuhta bobeles,

“Siunta ir jų dukreles“ (XX) Autokaras su mieste
lėnų ekskursija sustoja kaime. 
Ekskursantai švaistosi po kie 
mus, dairosi, bet nieko naujo 
ir įdomaus neaptinka. Paga
liau pašnekina pypkiuojantį 
senį:

— Sakyk, dėdė, ar nieko 
ypatingo nėra jūsų kaime, gal 
koks didelis žmogus čia yra 
gimęs.

—• Tai jau gyvenu aštuntų 
kryželį, bet mano atminime 
mūsų kaime gimdavo tik mažf 
kūdikiai, — pasiaiškino pap
sėdamas senis.

4. Sovietų Vyriausybė vi
suomet palaikė Lietuvos tei
ses į Vilnių, pati skatino Lie
tuvos nusistatymų jį atgauti, 
o Tautų Sųjunga niekuomet 
tų teisių nepaneigė. Tarp Lie
tuvos ir Lenkijos dar taipgi 

ri
bų. Buvo tik laikina admi
nistracijos linija. Jei Lietuva, 
nesusidurdama su Lenkijos 
kariuomene, įeitų į savo že
mes — tai nebūtų joks rtei- 
tralunio laužymas ar neteisė 
tunlo aktas, nes tarp dviejų 
valstybių siena dar nebuvo 
galutinai nustatyta.

Nežiūrint tų visų “gerumų”, Hitleris sta
to alijantams tokias taikos sąlygas, kurios 
vargu bus priimtos. Jei jis ištikro nori tai
kos, iš savo pusės turėtų parodyti geros va
lios. To iš jo kalbos nesimato. Jis ir seniauyra davęs ‘ gražią’' pažadą, bet vis jnos su- neb<,v° pastov,al nusta,y,'J 

laužė. Dėl to jo pažadams niekas nebetiki.
Anglijos ir Prancūzijos vyriausybės paži- 

sako, kad taika Europoje bus tik tada, jei 
Vokietija priims jų sąlygas — atstatys Če
koslovakiją, Lenkijų ir atsisaką nuo to
limesnio savo kaimynų terorizavimo.

Rimtas Žodis
Šiuo rimtu Lietuvos gyvenimo momentu 

Lietuvos katalikų savaitraštis “Mūsų Laik
raštis“ taip ražo:

“Šiandie kiekvieno mūsų akys turi pra
regėti ir suprasti, kaip didelė laimė turėti 
savo nepriklausomų valstybę, dėka kurios 
mūsų kraštas lieka neįtrauktas į karo audrų 
sūkurį. Duok Dieve, kad ir toliau liktume 
tos nelaimės nepaliesti. Kad taip įvyktų, vi
si mes šiandie turime budėti. Teišnyksta iš 
mūsų tarpo visoki vaidai, nesutarimai. Pa
sitikėkime savo vyriausybe, kuri rūpinasi ir 
daro viskų, kad mūsų šalis išliktų karo ne
paliesta. Pasilikime rimti ir ramūs.

Mūsų neutralumas mums visiems uždeda 
pareigas. Visi turime žiūrėti, kad jį išsaugo
tume. Neturime pasiduoti jokiems kursty
mams, gandams, ar pažadams, kuriuos sklei
džia ir toliau skleis mūsų tarpe svetimi, ar 
savi blogos valios žmonės. Žinokime, kad jie 
dirba svetimiems arba už pinigų, arba dėl 
kitokio išrokavimo, stengdamiesi įnešti mū
sų tarpan nesutarimų, ardyti mūsų nešališ
kų nusistatymų, traukdami į pavojų mūsų 
nepriklausomybę. Būkime visam katn apdai
rūs.

Šiandie daugiau negu kada nors turime 
vieni kitus atjausti ir padėti. Daugeliui truks 
darbo rankų — padėkime vieni kitiems. Mū
sų laukai tūri būti nuvalyti, derlius suvež
tas ir iškultas. Panaudokime darbams tal
kas, neskaičiuokime ir nesverkime darbo va
landų ant svarstyklių, jei kaimynui trūksta 
darbo rankų.

Rimtas metas atėjo, tad būkime apdairūs, 
susiklausę, vieningi; jautriai atsiliepkime į 
vyriausybės balsų, kuri deda visas pastan
gas išvesti 'mūsų valstybės laivų iš karo 
audrų sveiką ir nepaliestą“.

IŠTIKIMYBE SAVO TAUTAI
Prasidėjęs karas aavo esme 

yra imperialistinis karas, nes 
jo pagrinde yra kova dėl vad. 
“gyvybinės erdvės“. Verži
masis į “gyvybinę erdvę“ y- 
ra ne kas kita, kaip veržima
sis mažesnių tautų žemes,
Ar istorijos įvykiai bns pa
lankūs šitai tendencijai, nie- ti. 
kas tuo tarpu tiksliai pasakyt 
negali, bet viena yra aišku,

bet visiems laikams iki isto
rijos perėjimo į metaistoriją. 
Ilga, permanentiška, be vil
ties 'verguvė tegalima tokia
me krašte, kur krikščionybės 
dvasia yra visai žuvus. Kol 
tatua bus krikščioniška, tol 
ir laisvės viltis negalės uiges-

Gyvenant imperializmo bu-
, . . jojimo epochoj, mažoms tatt-

kad ir pavergtos tautos liks ♦ ... •A., __ , . . ; toms reikia morališkai cemen-
tuotis. Ištikimybė savo tautai 
turi būt kiekvienam joa sūnui 
šventa pareiga. Savo žtnonių 
perfidija yra biatiresnis daly
kas, negu svetimųjų priespau
da. Tauta, patekusi į svetimų 
okupacijų, daugiau nukenčia 
nuo to, kad okupantai favo- 
rizuojn perfidiją, negu nuo 
to, kad jie materiališkai iš
naudoja pavergtųjų tautų. Sil
pniausia tauta yra ne ta, ku
ri turi maža ginklų ir mate
rialinių išteklių, bet ta, ku
rios sūnų ir dukterų tarpe 
yra daugiausia savo krašto 
išdavikų bei parsidavėlių. Psi
chologiškai dirvų masinei per- 
fidijai rengia tokie rėžiniai*.

gyvos, — tik sunkiai sužalo
tos.

Jei dabar užėjo lttikoarpis 
imperializmui doiuinuot, tai 
dėl to nereikia nusiminti, nes 
tas laikotarpis baigsis savo 
antifeze — revoliucijomis ir 
paprastos laisvės atgavimu. 
Visos pavergtos tautos virs 
revoliucinių sąjūdžių židiniais, 
kurie, kad ir pamažu, bet vis 
dėlto sugriaus imperializmo 
laimėjimus. Stabilizuotos, am
žiams įtvirtintos imperijos ne
buvo pasaulinėj istorijoj ir 
nebus. Juo laisvė bus labiau 
varžoma, juo ji atkakliau gin
sis.

Laisvės idėja yra krikščio
nybės dovana žmonijai; žmo 
nės ne visur ir ne visada mo
ka tinkamai ta Dievo dovana 
naudotis, bet laisvė yra neat
skiriama nuo krikščionybės, o 
krikščionybė yra ne vienam 
kuriam istorijos laikotarpi r ‘

kurie piliečius skirsto į sū
nus ir posūnius. Toliau per- 
fidijni padeda plėstis socia
linės neteisybės ir, aplamai 
imant, visi tie veiksniai, ku
rie silpnina krikščioniškų žmo 
nių savigarbą ir sąžiningumą.

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI

Klausimas. Mačiau pagar
sinta, kad iš Lietuvos grįžo 
maeni balšavikų veikėja Abe- 
kienė. Mano galva nebegali 
atsakyti į klausimų, kodėl lie
tuviški balšavikai, girdami 
Sov. Rusijų ir piršdami Stali
no parėdką, gavę progos va
žiuoja ne tų Rusiją, ale į Lie
tuvų f Vieno kito, rods ir mac- 
naus, balšaviko ir klausiau,

Rimtais istorijos momen
tais reikia kreiptis į Dievų, 
nes religingumas koncentruo
ja dvasinį gyvenimą ir darc 
tautų morališkai atsparią. Le
nkų tauta, turėdama nemaža 
žmoniškų ydų, gerai elgiasi 
kad pavojingu momentu su
dėjo savo viltį į Dievą. Tokia 
tauta gali būt nubausta, bet 
negali būt visai DieVo ap
leista, nes ji Verta laisvės. •

Blogai elgiasi tos tautos, 
kurios visą savo viltį sudeda 
į kurių nors didelę valstybę, 
apsiėmusių jų globot ir gint. 
Tikras tautų Globėjas yra tik 
Dievas. Jei Dievas kurių tau
tą apleis, tai jokia žemiška 
galybė negalės jai padėti. Au
kščiausias istorijos Vairuoto
jas yra Dievas, ir tik Jis vie
nas lemia tautų likimą, tad 
Juo ir mes turime pasitikėti 
ir stengtis būt verti Jo glo
bos. Kl. (“P. O.“)

KAUNAS (E) — 13 Kauno 
į Palangą per visą Vasarą 
skraido kasdien po vieną lėk
tuvą, o šventadieniais ir po 
du. Kadangi neapėjama per
vežti norinčiuosius naudotis 
oro susisiekimu, tai bus per* 
karnas dar vienas lėktuvas. 
Žiemos metu susisiekimo lėk
tuvai būsią naudojami paštui 
vežioti.

Tasai, kurs turi tiesą, turi 
daug prietelių.

Suvaržomas Kuro 
Pardavimas

KAUNAS (E) — Taupume 
ir atsargos sumetimais Lietu* 
voje suvaržomas laikinai mo- 
tutino, benzino, gazolino, ži
balo ir kt. naftos produktų 
pardavimas, taip pat laikinai 
uždrausta parduoti privatiems 
asmenims ir reikalams koksą 
ir anglis. Kaip skystasis, taip 
kietasis kuras pirmoje eilėje 
taupomas Valdžios ir pramo
nės reikalams. Gyventojams 
patariama apsirūpinti malkų 
ir durpių kuru. — Ministrų 
Tarybos nutarimu dar labiau 
suvaržomas valiutos bei mo
komųjų priemonių išsiunti
mas į užsienius. Prekybos ir 
Pramonės Rūmai pradėjo re
gistraciją, kiek Lietuvoje esa
ma žaliavų atsargos ir kiek 
kuriai įmonei žaliavų reika
linga.

KAUNAS (ė). — Už mėm* 
šio bus baigti naujieji radijo 
stoties rūmai prie Žemaičių 
plento 18,5 kini. už Kauno lr 
hus pradėtas statyti 240 met
rų aukštas bokStas-antena. 
Naujoji stotis btls 120 kilova
tų galingumo ir prilygs gerą
sias Europos radijo stotis. 
Naujoji stotis turės 2 viduti
nių bangų (480) ir 2 trumpų 
bangų (16, 19, 25, 31, 50 met
rų) siųstuvus. Radijo rūmai 
kaštuos 510.000 Lt. Nauja 
stotis veiks kovo mėnesį.

i
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AR ŽMONĖS, AR ŠVENTIEJI?
Prieš • metus skaitydamas žiais aprėdais aprėdyti, veid- 

mėnesinį žurnalų “Reader’s j rodis, muilas, viskas, kas žmo 
Digest”, perskaičiau įdomų gui reikalinga, gražiausioje 
straipsni apie Trapistų vie
nuolynai, kuris vra Vallev 
Kalis, Rį T. Baigęs straipsnį 
skaityti, nutariau kada nors 
savo gyvenime, progai pasi
taikius, tų vienuolynų aplan
kyti. Nežinojau, kaip greitai, 
kokiu laiku tas mano vizitas 
pais Trapistus įvyks, bet kaip 
tik man šių vasarų ir pasi
taikė proga. Lankydamas sa
vo Alma Mater, Marianapo 
lio Kolegijai, ir savo Maria
napolio draugus Naujoje An
glijoje, gavau progos aplan
kyti ir vienuolius Trapistus.

Vienai gražų vasaros vaka
rai, privažiavau prie didelių 
vartų ant kurių parašyta, j 
“Paskambink varpelį”. Pas
kambinus varpelį, atsidarė di
dieji vartai ir, štai, prieš 
mano akis stovi Tėvelis Tra- 
pistas, kurio pareiga vra pri
žiūrėti vartus. Aš jam pasa
kiau, kad aš atvykau aplan
kyti šį vienuolynų, jis paklau
sė mano vardo, iš kokio mie
sto ir nie'ko daugiau nesakė, 
tik tuojau nuvedė į mano ka
mbarį. Jis neklausė manęs, 
ar esu katalikas, ar turiu pi
nigų, kokiu tikslu vienuoly
nų lankau ir panašių klausi
mų. Tai mane stačiai nuste
bino. Pamaniau: gal, aš sap
nuoju, gal, taip visai nėra, 
gal, pasauly tokios vietos nė
ra, bet ne, čia tikrenybė. Ka
mbarys kuo gražiausiame pa
dėjime: lova, gražus paveiks
las, kryžius, vandens ųsotis, 
kėdė, supimosi kėdė, stalelis 
rašymui, du dideli langai gra-

t vark oje. Mun tas buvo labai 
nuostabu, kad be jokių klau
simų, štai, mane šie vienuo
liai priėmė kaip didžiausį sve- 
čių.

Kų tik suspėjau nueiti į 
labai įspūdingas vakarines 
pamaldas ir ant rytojaus da
lyvavau visose apeigose, ku
rios prasideda nuo dviejų 
ryto ir, su trumpomis, per
traukomis tęsiasi visa dienų, 
iki aštuonių vakare. Įdomu 
man buvo pamatyti šiuos vie
nuolius, kurie tik dešimtį my
lių iš Providence, R. T., gana 
didelio miesto, veda tokį įspū 
dingų, dievotų ir aštrų gyve
nimų. Taip arti miesto, bet 
sykiu taip toli nuo pasaulio 
linksmybių, nuo pasaulio ža-

ORAUOAS

Vakarų fronte nieko naujo. Prancūzų karin inkai apžiūri vokiečių pozicijas už Moselle 
upės. (Acme telephoto)

pu savęs rankomis, bet nie
kados liežuviu. Tačiau ne vien 
dėl šios priežasties jų vienuo- 

bangų. Kaip jie graudžiai gie- lynas yra aštriausias: dar yra 
da, meldžias! Žiūrėdamas į daug daug kitų priežasčių, 
juos aš įsitikinau, kad vien Vienuolynas įsteigtas 1900
savo pavyzdžiu galėtų atver
sti kiečiausius ir didžiausius 
nusidėjėlius.

Pamaldos įspūdingos, bei 
dar įspūdingesnės jų gyveni
mo regulos, jų gyvenimo tva
rka. Seniai buvo pasakyta, 
kad, “Geras pavyzdis yra ge
riausias pamokslas”, ir tie 
vienuoliai kaip tik savo pa
vyzdžiu sako geriausius pa
mokslus. Neveltui sužinojau, 
kad neseniai du žydai, aplan
kę šį vienuolynų, atsivertė į 
katalikų tikėjimų. Trapistų 
vienuolijos konstitucija, re
gulos yra griežčiausios už vi
sų kitų vienuolynų, nes vie
nuoliai laiko amžinų tylų. Rei
kalui prisėjus, jie kalba tar-

»BRpnHmMHisnniumu«uK
AVCFL, 970 kil. Nedėlios vakare, 10 valandų pasiklau
sykite gražaus radio programo.
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NEVV PHILCO
with Full Foreign Reception and 

Wireless Remote Control... at a
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in . . . aee this 
latest 1940 Philco dar- 
in< oar eelebration of 
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•hipt

Importinio Kuro 
Suvaržymai

reikalaujant vertimų į lietu- 
į vių kalbų, kaip tatai ligi šiol

vis dar būdavo, bet ir praski- 
KAUNAS (K) Lietuvoje namas kelias lietuvių kalbai

įvesti importinio kuro (žiba- į prekybų, pramonę ir amatų, 
lo, benzino, gazolino, ang ies, kuriuose ligi šiol nelietuviš- 

.kokso) suvaržvniai su tikslu kosios firmos vartodavo bet 
/išlaikyti prekybos apyvarta kurių, tik ne valstybinę kal- 
'sename lygyje, nėra išimtis.' bų, o valstybinę lietuviškųjų, 
Nekalbant apie kariaujančias ir tai dažniausiai sudarkytų, 
valstybes, panašūs suvaržymui tevartodavo susirašinėjimui su 
įvesti vienuolikoje 'kitų neu- valdžios įstaigomis ir lietu- 
tralių valstybių, būtent Imt- vių įmonėmis.
vijoje, Danijoje, Italijoje, No---------------------------------------
rvegijoje, Suomijoje. Estijoje,
Bulgarijoje, .Jugoslavijoje,
Graikijoje, Belgijoje ir Šve
dijoje.

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

ONLY PHILCO

gives you ALL 3
I “Pl.lJC IM AITO PLAT” 

CONVKNIENCZ. Na AarUl

2ri» puuitt or tone. 
• Creater Pr^o. I r • a 
r.wer IJ.. N.Im. aad 
M.a-M.4. Staliai

3!surnt.P0WEE. Ir«r«.
•/»!<■ Raaapllaa Vlth.at 

aa OataU. AarUII

Taa gat ALL S vith tha PhOaa 
Balll-la Sa»ar Aartal Syalaatf

EASIEST TERMS
Big Trade-in Allovvances!

metais ir per trisdešimt de
vynis metus mirė dvidešimt 
du vienuoliai ir visi mirė jau 
gan seni. Sužinojau ir labai 
įdomų faktų, kad yra net trys 
lietuviai šiame vienuolyne.

Per mano poros dienų vizi
tų, sužinojau šiuos įdomius 
faktus:

Vienuolyne yra septynias
dešimt penki vienuoliai: 19 
kunigų ir 56 broliukai. Iš vi
sų, du kunigai ir trys broliu
kai gali su svečiais, kurie 
vienuolynų lanko, kalbėtis. 
Vienuoliai miega septynias 
valandas. Nerūko, negeria jo
kių alkolinių gėrimų, nevalgo 
mėsos, kiaušinių, žuvies; ne
geria kavos, arbatos, pieno; 
kasdien keliasi 2 .vai., guli 
ant lentos, ant kurios padė
tas šiaudų maišas, miega su 
visais savo drabužiais; kuo
met valgo, vien daržoves ir 
vaisius ir geria tyrų vande- 
nįlį. Mirus jiems nėra jokio 
grabo. Kas rytas jų maldos
prasideda su malda į Švč. Pa- E 
nelę ir kas vakaras baigias'|j 
Jos intencija, ties jos garbei 
ir šis vienuolynas Rbode Ts- 
land valstybėje įsteigtas. Su E 
tomis ir dar daugiau regulų, = 
su amžinu tylėjimu sudaro šj 
vienuolynų sunkiausį iš visų.

Daug gero padaro liežuvis, 
bet sykiu ir daug blogo. NcP 
veltui vienas senovės filoso
fas yra pasakęs, kad “Žmo-

Svečių valgis yra kuo ge
riausias. Gauna mėsos, svies
to, pieno ir t.t. Svečiai visuo
met priimami kuo geriausiai. 
Kuomet aš šj vienuolynų lan
kiau, sykiu su manim lankė 
trvliko kitų svečių. Vienas bu 
vo advokatas, kiti studentai, 
kaip ir aš pats, o kiti papra
sti darbininkai, bet vartai 
kiekvienam lygiai yra atdari. 
Apie pinigus niekad nėra kal
bama. Kiekvienas duoda au
kų pagal savo išgalę. Palie
kant vienuolynų, įteiki aukų 
Tėveliui Trapistui, kuris pro 
vartus tave išleidžia ir nuo
širdžiai padėkoja, ar kas duo
da daug, ar mažai.

Atėjo jau man lai'kas šių 
dangiškų vietų ant šios žemės 
palikti. Visam mano gyveni
mui nenorėčiau ten pasilikti, 
nes mėgstu šnekėti. Padėko
jęs tėveliui už visas malones, 
išėjau ir djdieji. sunkieji var
tai užsidarė. Palikau vienuo
lius, kurie lydi į ramybę, tai
kų ir pilnas susijaudinimo 
grįžau atgal į pasaulį. Čia 
tuojau išgirdau, kad Vokie

tija kare su Lenkija. Kaip 
nuostabu: ten nieko negirdė-1 
jau, nes nėra nei laikraščių, 
nei radio, nieko pasauliško. 
Vienuoliai gyvena vien mal
da, darbu, tylėjimu. Nieko 
jiems daugiau nereikia. Su
grįžus į pasaulį, man smigo 
mintis: “Ar jie žmonės ar 
šventieji ” Į tų 'klausimų aš 
iki šiai dienai negaliu atsa
kyti. Palieku tai spręsti kiek
vienam šio straipsnio skaity
tojui.

Eduardas Bulevičius

Verslininkams 
Svarbus Įsakymas

KAUNAS (E) — Kainų 
tvarkytojas šiomis dienomis j- 
sakė visoms firmoms ir vi
siems verslininkams nuo šiol 
susirašinėjimų ir sųskaitas 
vesti tik lietuvių kalba. Tuo 
būdu ne vien palengvinama 
kontrolės pareigūnams, nebe-

• Don’t suffer from bum- 
ing, smarting eyes.
Murinę brings you 
quick, amazing relief.
Murine’s six extra in- 
gredients completely 
waah away eye irrita- 
t j’on-makeyour eyes feel
clean, fresh, alive I Ūse Murinę twicedaily. 
•Eye strain due todust, dri ving, Klare, close work, 
movies, reading, late hours. Murinę will not cor
rect eye deficiencies. For treatment of organiceye 
disorders, see a competent professiooal at once."

f* Ton u vrt
“ Vour I L»

AT ALL DRUG STORES

RUDENINĮ PIKNIKĄ

KAUNAS (E) — Kaip Lie
tuvos jaunuomenė buriasi j 
organizacijas ruoštis tėvynei 
ginti, dar vienas pavyzdis — 
Kauno valst. prekybos mokyk
los mokiniai, kurie savo tarpe 
įsteigė mokinių berniukų ir 
mergaičių šaulių būrius, ku- i ai
riuose mokosi vartoti ginklų, I 
bę to norėdami paremti gink-1 
luotasias savo tėvynes jėgas, I 
visi mokiniai keletu dienų at- i 
sisakė nuo priešpiečių, o tuo 
būdu sutaupytus pinigus pa
aukavo Ginklu Fondui.

rengia —
ANDRIEJUS J. POŠKA

SEKMAD., SPALIO 8 D., 1939
SUNSET PARKE 

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

ĮŽANGA DYKAI
Bus išlaimėjimai Paukščių ir Kitokių gyvulių.

1 j 11 aj-*

^iiiiiiiiiiiiifliiiiliiilllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiihdiiiiiiiiiii:

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF
AMBROSIA & NECTAR

B E E R S

E GERKIT tik OERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj Visi geria ir mėgau 
■ AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge-

S resnį alų, kurj užvardino NECTAR. Šis Alus vra pagamintas i? im

■x

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

i-mų morgičįų
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi rai Savings antį Loan Insurance Corp., IVasIiin/rtou, D. C.

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

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

, Joseph P. Grihaiiskns, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

gaus liežuvis yra aštresnis už E "ortnotų pirmos rūšies produktų.
aštriausį kalavijų”. Ypatin- g . . . . .... ■ „ . 5!. . . S Urmo lwho!eiwile) Kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi si
ga Dievo malonė ir pagalba ~ suomei kreipkitės pa“ NOR.KI’. kur </anaite greita ir teisinga Įtatnr S 
tie vienuoliai' uždarė savo bu- E ..avima 
mų amžinai, visa tai Dievo įs
garbei ir švč. Panelės meilei./'jE 2423 ^7esi 64th St. I ei. Hemloek 6240 =

Trapistui save užsilaiko {.Hiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiirp' 
principais šv. Benedikto. ku-Į-- 

| ris yra pasakęs: “Šis vienuo-

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

Ė Jos. F. Budrik I
FURNITURE HOUSE,

3409-21 South Halsted Street
TEL. YARDS 3088

* *■■■■»’«■«■■■■■■■■■> »,VVEaa|Įj||£

■ 'lynas turi save išsilaikyti, ir
j kiekvienas narys turi ranko- Į 

S, mis ir prakaitu duonų užsi-\
dirbti. Kų uždirbsite viršaus

■ savo reikalų, turite atiduoti | 
beturčiams”. Čia jie kaip tik

p, tų ir daro: turi savo ūkį, lai-. 1, ko vištų, karvių, kiaulių ir 
turi kitų reikalingų dalykų," 

| kad galėtų išgyventi be kitų 
j pagalbos. Sėja kviečių, rugių 

ir taip panašiai, kad galėtų 
išsikepti duonos, kuri yra la
bai skani. Kai nesimeldžia,! 
visi iki vienam dirba laukno-' 
se, ypatingai vasarų. Išdirba1 
savo medį, stato namus, su 
pagalba vieno ar kito rango-' 
vo, kuris parodo vienuoliams, 
kaip tų ir tų dalykų padaryti.

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

TEL. CANAL 9585

Linksma girdėti, kad atvažiavus 
į Chicagų, surandi Lietuviškų 
Viešbutį pernakvojimui. 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 dienų-naktį, nes p. Walteris 
yra (prielankus žmogus, senas gy-

Yfalter Neffas sav. ventojas Cbicagos miesto.

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 

pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais..-............. $2.25
NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai

syta laida, su kietais viršeliais................................$1.50

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

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

Kun. J. Aleksa, M.T.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —

Parašė Kun. P. Vaitukaiti?....................................$0 25

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

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

Remkime tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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SOCKO THE SEADOG LIETUVIAI DAKTARAI

AND THIS, SOCKO, IS T
CECl L EARMOSCLE ESQ 
* “BOX|NS

CECIL, lWANTyOUTO
TEACH SOCKO AL LTHE 
RUDI MENTSOF THE < 
MANLyART-(tesr-TR/ 
TO0ATHISEAPSOFF-

<5wĖTERM 7HI5 POMCH,
A *rtlZ*l l-r" z-f->zvfc* M —

TMISISAN 
L ■ PERCOTį/ «£<

By Teddy » kalingi taip pat ir lietuviški
žurnalai, knygos, laikraščiai,
maldaknygės ir t.t. Toks jo Tel- Tardi 8146.

„ f VALANDOS: Nno 11 iki
darbas, toks jo prašymas. Ar 2 iki 4 ir 7 iki »
tu jam padėsi šiame darbe!

li.

Pimadieniais • 2 iki 4 lr 7 iki I 
Šventadieniais: 11 iki 14

Skaitytoju Balsai.
“Boston Post” 
Redaktoriui

1917 — 1920 metais Lietu
va leido Latvijai atsteigti ne
priklausomybę, bet Lenkija 
priešinos Lietuvos laisvei ir 
spalių 9, 1920 metais gen. Že
ligovskis su 15,(XX) kariuome-

Šių metų gegužės 1 dienos 
Boston Pešt cituoja Kazimie
rų Koualskį, Lenkijos Nacijo- 
nalės Demokratų partijos pir- nės užėmė senųjų Lietuvos so 
mihinkų, kuris pasakęs, jog Ištinę Vilnių, 
vokiečiai bfitų “atsakingi už 
naujųjį Euro,pos karų, kuria
me Lenkija kovotų už sųlv-

Projektas Okių 
Skaldymui ir 
Tvarkymui

KAUNAS (E) — .Jau pa 
rengtas įstatymo ūkių skal
dymui tvarkyti projektas, ku
riuo nustatoma įvairioms že
mės rūšims mininialės nor
mos, žemiau kurių žemė nebe- dėti ir kaikurie pradėjo siūs- nėse, prieglaudose, kalėjhnuo-

Prašo Katalikiškų 
Raštų

Norėdamas, kiek galėdamas,

Lietuvos Atstovas 
Amer. J. A. Darbo 
Talkoje

KAUNAS (E). — Norintis | prap'ėsti Kristaus karalystę, 
ji, bet negalintieji dalyvauti vienas čikagietis atlieka labai
Šventosios geležinkelio tiesi- ! gražų darbų; jisai pristato 
mo Darbo Talkoje, sumanė i katalikiškų raštų tūkstantie- 

1 savo lėšomis tai idėjai prisi-,m» vargšų šio miesto ligoni-

galės būti skaldoma. Būtent ti pinigus sumanytam speeia- se. Jis taip pat užlaiko laik-,,
Pagal taisyklę mažosios tau 

tos gyvuoja tik savo stipres
niųjų kaimynų malone. To

bus nustatyta minimalinė nor- i liam Darbo Talkos Fondui.. raščiains kerteles geležinkelių

AKIŲ GYDYTOJAS

OR. VAITUSH, OPT,
S±*tClAL,lS»lAS

or'ioMKiMicAimi AKię 
LiLEllIViti

8a \ Irt 20 melų praktikavimo 
Mauo Uarauutvimae

caienKvina akių įtempimų, kaa ea- 
a prletaatlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų įtempimo, nervuotu- 
uio, skaudamų aklų karšti, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mužlauslas klal- 
daa Special! atyda atkreipiama } 
mokyklos vaikas Kreivos akys ati- 
taisomoa

valandos: nuo lu iki M vaL vak. 
Nedėl.oj pagal šutart).

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pinuiftii.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonaa YARda 1575

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

ir akinius prilaiko
3343 S. Halsted Street

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

144b So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais it 

Penktadieniais
Valandos* 10-12 ryte. 2-6. 7-2 P. M
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeėtadieniaia 

Valandoe: 3—8 P. M.

TeL OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 v akai«. 
ir pagal sutartį.

gas leidžiančias Europoje eg- , • -. . . ,, kiose aplinkybėse nėra saugizistuoti įvairioms tautoms .
Remiantis Lenkijos veiks

niais prieš Vilnių 1920 me
tais ir Tescllen 1938 m. ais 
pareiškimas neskamba teisin
gai.

Pažvelkime į kai kur i v es i- 
storijos faktus.

Didysis Lietuvos Kunigaik
štis Jogaila vasario 14, 1386; 
m. apkarūnuotas Lenkijos ka
ralium. Po to kai jis vedė 
Louis I Vengrijos ir Lenki
jos karaliaus dukterį Jadvy
gą. Tuo būdu įkurta Lietu
vos ir Lenkijos valdovų di
nastija, kuri prasidėjo 1386 
m. ir baigėsi Zigmanto Au- 
gusto mirtimi 1572 metais. 
Šis laikotarpis, tarp 1386 — 
1572 metų, buvo pats gražiau
sias Lenkijos istorijoj.

Tuo laiku Lietuva buvo di
desnė už Lenkijų. Lietuvos

maža valstybė, jei ji negyve
na pagal šių aukso taisyklę. 
Vienintėlė Lenkijos apsauga 
sekti Lietuvos pavyzdžiu ir 
elgtis su Lietuva kaip Lie
tuva pasielgė su Latvija.

Norėdama išlaikyti savo ne
priklausomybę, Lenkija turi 
pasekti Š.-edų karaliaus Os- 
caro 11 pavyzdį, kuris atsisa
kė neteisėtos pergalės ir 1905 
m. suteigė Norvegijai nepri
klausomybę.

Lenkija turi panaudoti tokj

ma T rūšies žemei — 6 hek- j 
tarai, H rūšies — 8 ha., III 
rūšies — 10 ba. ir 4 rūšies —. , i
12 ha. Tos normos miestų ] 
zonoje sumažinamos dar ik? 
50 nuoš. ir II zonoje — 30 
nuoš. — Atsižvelgiant į gy
venimo reikalavimus, įstaty
mo projektas numato išimčių.

1 kuomet bus leidžiama įsigyti

Šiomis dienomis gauta 100 li 
tų iš Lietuvos ministro Vašin
gtone puik. Žadeikio, kurt 
pa lyti i jama jame rašte rašo' 
“Dėl suprantamos priežasties 
negalėdamas į Darbo Talkų 
atvykti, siunčiu nors 100 LI 
Talkos reikalams. Belikęs 
mums siaurutis Lietuvos pa 
jūris turėtų virsti gražiausiu 
Baltijos jūros pakraščiu.ir mažesnius kaip minima

liam ūkiui nustatyta žtttiėe 
plotus iš stambesnių ūkių. DctroitieČlŲ Aukos

KAUNAS (E). — tarp
tautinio olimpinio komitetu 
pirmininkas grafas de Bailei 
Liittour pranešė, kad Lietuva 

pat teisingumų lietuviams,; yra ęriimta į tarptautinį o-
baltrusiams ir vokiečiams. 1,5—- ’ -----L'' ’---- i ' -

Lenkija turėtų prisiminti
Bohemijos likimų ir netnfėtų 
rasti pagrindo tapti Vokieti
jos priešu.

Patrick N. fi. O York,
Limerick, Me.

gy

Lietuvos Paviljonui
v

Detroito lietuviai labai 
vai Lietuvos paviljono reika
lu atsiliepė ir laike vienos 
savaitės surinko $205.00. (Au- 

iimpinį sporto' komitetų ir a. kotojų vardai jau buvo pus
nie tai pranešta visoms tarp- j kelbti. — Red.)

Visiems auko !'W ir ge
raširdžiams darbuotojams Lie

Venecijos (Italijoj) mie
kraujas buvo laisvai liejamas j stas pastatytas ant 118 salų; 
sujungtos valstybės rytinėms gatvių Venecijoj kaip ir nėra 
;ienoms ginti nuo rusų, toto- ; nęs vietoj jų kanalai. Veneci 
lių ir tuikų. ! joj yra graži šv. Morkaus

Latviai, artimai lietuviais bažnyčia ir 390 tiltų. Vęneci 
giminingi, tada Lietuvai pri- j ja turi apie 180.000 gyventa 
klausė. jų.

tautinėms sporto įstaigoms 
Tuo pačiu metu Lietuvos 
sportininkai gavo du pakvie
timus dalyvauti tarptautinėse 
olimpiadose, būtent Lietuva 
pakviesta dalyvauti 1940 me
tų Helsinkio olimpiadoje ir 
1940 m. žiemos sporto olimpi
adoj, kurių Vokietija rengia 
Vasario 2-11 d. Garmiscli-Par- 
tenkircheiit

stotyse ir viešbučiuose — ir 
šias kerteles bando visados 
laikyti užpildyt s katalikiš
kais raštais.

Tai, yra Pianas Ėstis, 1925 
South Troy Street. Jani tačiau 
reikia pagai bos, būtent viso
kių katalikiškų raštų, ar tai 
senų ar tai vėliausių. P. Ės
tis pradėjo šį jo darbų 1919 
m., kada gulėjo klaipo ligonis 
Edward Hines ligoninėje.

“Daugelis ligonių perskai
tę raštus apie katalikų Baž 
nyrių”, sako jisai, “pradeda 
jį studijuoti ir vėliau atsiver
čia į katalikų tikėjimų. Šiuo 
būdu virš 350 atsiverčia į me
tus”.

P. Ėstis ypatingai renka a- 
ngliškus raštus, bet jam rei-*

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

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

TEL YARDS 5657

OR. FKANK fi. KWINN
tKViKVlAMkAs.) 

GYDYTOJAS IR CHJLKUKGAa
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

_________ ir Pagal Sutarti._______

DR. P. J. BEINAR

tuvos Konsulatas Čikagoje > REUMATIZMAS 
ria nuoširdžių padėkų už tik- 

lietuviškų, Amerikos gerai SAUSGELE
v. J. . , ■ Nedkankyklte savęs skausrasirdmgumu pripildytų jaut- | mals: Reumatizmu, Sausgfile,

. ■ Kaulu GSllmu. arba Mešllun-rumų ir Paviljono — miniatu
rinės Lietuvos paramų.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. LEAVITT 
Res teh Canal 0408

DH. CHARLES SEGAL
gydytojas ir chirurgai 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288v 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir noo 7 iki 8:30 v. V 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

(BKINARAUSKASJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI: 
j Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955, 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakare 
Trečiadieutau u Sekmadieniam

pagal sutartį.______

telefonaa HftMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
2415 W. MARąuette Rd.

Ofiso valandoa: ’
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

KLAUSYKITE

New City Mn Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

... *» .. v

glu — raumenų sunkumu, nes ® 
“ skaudėjimai naikina kūno gy- ■
■ vybę lr dažnai ant patalo pa- I

guldo. N
■ CArSICO COMPOUND mos- B
■ tis lengvai prnSallna vlrSminfi- “ 

tas Ilgas: mums Šiandien dau- ■N gybė žmonių siundą padSkones 
_ pag tą 66c. arba dvi at $1.06. ■
■ Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- B
■ TOS”, augalais gydytis — kaina

60 centų. ■
■ pasveikę. Kaina 80 centų. Per

■ Justin Kulis ■
■ 3259 S. Halsted Štteet, B

Chicago, Illinois ■
S m aait ■sasaia t

DR. A. J. MANIKAS
GilkTOJAI Ift CHIRULGaS 

Vlftgiuta llll 4070 Akdttr Aw
VaiaiMee: 1—J ir 

Kasdien ttokyrtn Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal satartį

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir chirurgas 
4631 S<o. Ashland Avė. 

TeL YARda 0991 
Rea. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARU DRAUU1JOS NAR1A1

"THINGS THAT NEVER HAPPEN” ALR ALESAUSKAS & SONS

INTEgAlATiOMAL CA/LTOOd CO. N.V.

oh, ves, mv toire 
GAME ME THIS NECLTIE 

FOK. A CH/Č15TMA5 P/tESEAJT 
THftee YE'Afc-S’ AGO AKIO 
i it eve«/ oay /m J?

/f.? t

Wholesale Fumiture Co.
6343 So. VVestern Avenue

OFUBLIC 6051

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokio* rųMaa naajns namas ant 
Ifengvų mėnesinių tomokėjimų. Daran vi 
SOkį taisymo darbą be Jokio cash (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(IigaUnn geriatuj atlyginimą it Tire In 
surance Oempanijų dėl taisymo apdegu 
alų namų). Dkrab paskolas ant naujų h 
seną namų, ant lengvų mėnesinių iėmo 
kėjimų Ubo 6 iki 80 matų. Reikale kreip 
kitėa prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Wcstcm Avė. Phone Grovehill 0)06

VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAM|į PRIŽIURSIMAS
tairfų valgių gUminimn 
pyragu PaJU h duonų kepi 
mui; įvairių konservų i 
preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knygų 
au uaujamuais receptais 
tienos kepimui ar virimu 
daržovių ir vaisių užlaiky 
maa, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarim 

; seimininkėm*.
Šią kum gaHMl 
tą arba ratinėje

Rto. 6958 Bo. Talman Avb.
&aa. TaL GROvaMU 9617 
iffica T<L HftHlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas tft chirurgas

VbL ft=-4 fc 7—8 VA.
Ketv. iz Nedė&Mau atuRkrta

2423 Wt Marųuette Road

Tak TARAS 5881
•«A: KftNvrood 5107

OR. A J. BERTASH
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS

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

Kaina bu PfcftftiUMtttiU

(11.10
tuunnui

jtl.00
“DRAUGAS*’

2334 Bo. OtU.? An.
CBTCAOO, 1LU

■ąaen

Dl STRIKO
PHYtKHAN and BURGEOt

4645 So. Ashland AvtMM
OJTSO VALANDOS i 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. Vbk.

varnų TaL PBOaftėtt 1888

mi CANai saka.
DR. BIEŽIS

•YDYTOJAS Ht OBStMAB 

2201 W« Cermak Road 
Vatondea: l-k popiet it 7-4 ♦. U.

DRNVtJA
6631 S. CaMTomla Ata»

Telefonaa REPnbiic 7868

Office Phahe Rea and Offiee
PBOipeet 1M8 2869 fi. Laart* Bt
VUI: 2-4 pp. ir 74 veto CANul STS8

DR. J. J. KOWAR
(KOWAMKAfi) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniai! ir SekmadiMiiaig

pagal Batorų.

Gftoa Tak VHtobSa 
fttoSdsMUOi tai BBterty 8844

tt. 1. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1L-4 Sf 4-4 F. H.

8<x Oaietobut AtU 
VatonAo! 2-1S A. M. 

Nedėliomia paghl »«t»ru

Tto OANal SH57 .___ _
IMA TU. ftftOapett 48h

DR. P. L ZAUTORIS
UyDTtojaa lm chirurgas 
1631 So. Halsted Street 

hesideucijb 6600 Še. Artesian AvU. 
VALANDOS: ll v. ryto Ai 3 pUpiat

. .. _6 iki . 4 xaJM9.......... .....
TaL tAftdi 8846

. C. Z. VE2HTS
DANTISTAS

4045 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
_____ Kerednj pmfal «ulm-tį_______

OR. V. L SIEDLINSKI
D ARTISTAS

<143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafagutos 8660

Ketvirtadieniais U
4631 So. Ashland Avė. 

Tai YAftJa 0224
Pirmadieniai!, Trečiadieniai! ig
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NISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenosha 
Parapijos bazaras !

Šiemetinis bazaras prasidė
jo Pranciškų pietumis. Salė 
buvo pilna svečių. Žmonių at
silankymas pirmų dienų pa
rodo, kati savo klebonų myli 
ir visų yra noras, kad baza
ras būtų sėkmingiausias iš 
visų, kokius kada ši parapija 
turėjo. Šiemet daug darbuo
jasi Šv. Vardo dr-ja. Kur tik 
jaunimas stoja į darbų, ten 
ir pasisekimas. Visi prašomi 
neužmiršti kiekvieno sekma- 
lienio ir penktadienio vaka

rais atsilankyti į bazarų. j *
Naujos bažnyčios grindys

Kitas mūsų gerb. klebono, 
kun. P. Skrodenio, MIC., su
manytas darbas jau atliktas: 
bažnyčios grindys baigtos klo
ti “Rubber Tile“. Suolai nu- 
varnišuoti, suvaržyti ir sudė
ti. Žmonės džiaugias gražiu 
darbu. Iš to, kas yra įdary
ta bažnyčioj, galima matyti, 
kaip mūsų klebonas turi sko
nį ir sumanumo darbus gra
žiai ir pigiai atlikti. Nei vie
nas klebonas per tokį trum
pų laikų nepadarė tiek page
rinimų ir pagražinimų, kaip 
kun. P. Skrodenis, MIC. Kai 
parapijonai mato savo 'klebo
nų dirbant, tai ir jie nesibijo 
prie darbo prisidėti.
Spalių mėn. pamaldos

Ištisų spalių nrėn. pamaldos' 
bus trečiadienių ir penktadie
nių vakarais, 7:30 vai. Kito
mis dienomis po šv. Mišityr
Susirinkimai

Po pirmųjų šv. Mišių Šv. 
Vardo dr-ja laikys susirinki
mų, o po sumos bus Šv. Onos 
ir Šv. Petro draugijų susirin
kimai.
ŠV. Vardo “Bowling League“

Pereito sekmadienio žaidi
mo rezultatai:

Wall St.. Tavern rinktinė 
padarė 674-805-817 taškus 
prieš Vic’s Tavern rinktines 
866-803-762.

Bitautas Tavern rinktinė 
padarė 819-826-789 taškus 
prieš Lith. Busisess Men rink
tines 711-756-825.

Vic’s Barber Shop rinktinė 
padarė 725-772-769 taškus 

"prieš Ben’s Tavern rinktines
684-616-670.

&

Hįparco Bubble Up rinktinė 
padarė 794-767-916 taškus 
prieš Jakutis Food Shop rink
tines 822-767-9C3.

Simo Paint Sliop rinktinė 
padarė 770-1852-748 taškus 
prieš Mockus Bakery 812-726- 
745.
Varduvių bankietas

Pranciškų varduvių pietuo
se visų buvo. ūpas geras ir 
visi patenkinti atsilaiiKyimu.

Kad parengimas pasisektų 
sekantieji rūpinosi: Pranas 
Gabrėnas, Jonas Druktenis, 
Kaz. Šarauskas, Viktoras Ma- 
ndraviekas, Vladas Pliutas ir 
Petras Urbikas.

Virtuvėj dirbo ir skanius 
valgius pagamino: Teklė B'al- 
čaitienė, Dom. Kasiulienė, O- 
na Druktenienė, Eleonora Ba- 
rodicienė, Marijona Beitienė, 
Jennie Juškienė, Petronėlė 
Venskienė ir Juzefą Zalato
rienė.

Prie stalų patarnavo: Ma
rijona Beitaitė, Rožė Karec- 
kis, Palmiera Gužauskaitė, 
Teklė Balčaitis, Ona Zokaitė, 
Ona Mockaitė, Ona ir Stanis
lova Tijūnaitis.

Varduvnirikai prisidėję au
komis buvo sekantieji: Po $2: 
Pranas Gabrėnas ir Pianas 
Barodica. Po 1.00: Pranas Ju
zėnas, Pr. Žemaitis, Pr. Kas
putis, Pr. Grabauskas, Pr. Ja
kutis, Pr. Malsevičia, Pr. Sta
nkus, Sr., Pr. Stankus, Jr., 
Pr. Mastauskas, Pr. Meldažis, 
Pr. Jankauskas, Pranciška 
Lukoševičienė, Pranė Arlic- 
kienė, Pranė Izdonavičienė, 
Pr. Sasnauskas,,- Maistu prisi
dėjo: Pranė Paluikis, Pr. Bal- 
sevičia, Pr. Tijūnaitis ir Pr. 
Dri gotas.

Išlaidoms sumažinti sekan
tieji prisidėjo aukomis — pi
nigais, valgiu ir gėrimu: Pra
nė Ariiekienė, Marijona Dap
kienė, Adolfina Šiurienė, E.z. 
Vadapolienė, O. Juškienė, O. 
Jakutienė, Juzefą Zalatorie
nė, Elena Pilitauskienė, Dom. 
Žalienė, Pet. Venskienė, K. 
Andriulienė, M. Pliutienė, M. 
Beitienė, Teklė Balčailienė, 
S. Butkienė, S. Ališauskienė, 
Ant. Beitas, Kot. Venskūnie- 
nė, St. Mykolaitis, O. Valaus- 
kienė, M. Malsevičienė, O. 
Grabauskienė, Urš. Macnonie- 
nė, B. Bružienė, Juz. Barta-

Nuotrauka iš antro “world series” žaidimo New Yorke. Yankees žaidėjas, sugautas prie antro beiso, energingai pro
testuoja prieš žaidimo sprendėjų (umpire). Antrų žaidimų taip pat laimėjo Yankees. (Aome telephoto)

vių dienoje ir ypatingai už 
paskutinius žodžius, per pa
mokslų, kurie visuomet skam
bės mūsų ausyse. Toliau ačiū 
sodulietėms už maldas ir pa
tarnavimų, SLRKA 137 kuo
pos nariams už dalyvavimų 
laidotuvėse, giminėms, drau
gams, pažįstamiems už gėles 
ir šv. Mišių aukas. Taipgi ir 
Šv. Kazimiero seselėms už ma- 
hlas, papuošimų altorių ir 
dalyvavimų laidotuvėse. Lai 
Gerasis Dievas visiems atly
gina už viskų ir tik per Jūsų 
maldas Elzbieta apturės am
žinų gyvenimų danguje. 

Ligoniai
Sunkiai serga G rigoravičie- 

nė, Raškauskas ir Pūkelis. 
Linkime ligoniams greit pa
sveikti.

r r~~ '—t ,
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šiene, Pet. Pilipavičienė, O. 
Gabrienė, M. Žemaitis, M. 
Beitas, M. Smagulienė, O. 
Laurinaitienė, Stella Hauser, 
Pet. Mastauskienė, Agnieška
Valienė, Vladas Jakutis.

Per pietus sekantieji auko
jo: $5.00 Vladas Bitautas. Po 
$2.00: Vladas Jakutis, Anta
nas Valys, Vincas Ališauskas, 
Kaz. Mažeika. Po $1.00: Pra
nas Barodica, Kaz. Šimanskis,’) 
Vincas Karčiauskas. Vincas 
Jasiūnas, Povilas Pliutas, Via 
das Ališauskas, Adomas Pet- 
roseviČia, Juozas Vyšniaus
kas, Juozas Blazevičia, Mari
jona Stankienė, Povilas Jusis, 
Agota Šimanauskienė, Vikto
ras Mandl'avickas, Ona Valau- 
skienė, Ona Kaminskienė, K. 
Šarauskas, Teklė Šumskaitė, 
Uršulė Macionienė, Pranciš
ka Šliakifltė, Juozas Butkus, 
Stasys Rudžius, Jonas Kava
liauskas, Ferdinand Jackl, 
Jonas Urbonas, Aleksas Moc
kus, Juozas Andriulis, Liud
vikas Stankus, Simonas Vens- 
kus, Pranas Stankus, Pranas 
Jakutis, Pranas Sasnauskas, 
Ant. Izdonis, Kaz. Lukauskas, 
Pranas Tijūnaitis, Matas Dru- 
ktenis, Juozas Svelnys, Jonas 
Urbikas, Juozas Bartašius, 
Petras Pilitauskas, Pranas 
Kasputis, Kaz. Varais, Dom. 
Cekovsky, Bronius Dimski, A- 
gota Bartkus, Fred Reader 
ir Ernest Getschmann.

Ypatingas ačiū priklauso 
Aleksandrui Mockui, duonos 
kepėjui. Jis pristato duonos 
visiems mūsų parengimams. 
Be to, ir visa mėsa esti ke
pama jo kepykloj. Visa tai 
aukoja .parapijai.

Klebonas, kuris irgi yra

. • *' :š'l

ŽINIOS IS ROCKFORD, ILLINOIS)

Bazaras
Mūsų bazaras jau baigiasi. 

Per visų laikų bazare buvo 
daug žmonių, dėl fo nemaža 
bus pelno. Liko jau tik dvi 
bazaro dienos. Spalio 18 dienų' 
kviečiame visus atsilankyti. 

.. i
Pranciškus, dėkoja už ^ren
gimų ir visiems bei visoms, 
kurie kuomi nors prisidėjo 
prie pasisekimo, ar tai auka: 
pinigais, valgiu, gėriui u, dar-, 
bu, ar atsilankymu. Viso pel
no liko parapijai $100.00.

Žvalgas

Gražiai laikų praleisite, daug 
gero parapijai padarysite it 
net kelias puikias dovanas lai
mėsite.

Pamaldos

Spalių mėnesio mūsų baž
nyčioje pamaldos esti trečia
dieniais ir penktadieniais. Ka
lbama rąžančius ir litanija. 
Kitomis dienomis pamaldos e- 
sti rytais po šv. Mišių. 

Mirtis
Rugsėjo 28 d. mirė jauna 

parapijietė, Elzbieta Kelioty- 
tė, sulaukus 16 metų amžiaus. 
Buvo sodalietė, narė S. L. R.

K. A. 137 kuopos. Iškilmin
gos laidotuvės Jvyko rugsėjo 
30 d. Iš namų 9:30 vai. ryto 
atlydėta į bažnyčių. Sodalie- 
tės teikė jai paskutinį patar
navimų dalyvaudamos laido
tuvėse ir per- šv. Mišias pri
imdamos šv. Komunijų už Elz
bietos sielų. Taipgi laidotu
vėse dalyvavo SLRKA 137 kp. 
nariai.

Padėka

Šia proga Keliočių šeima 
nuoširdžiai dėkoja pirmiau
siai klebonui gerb. kun. Ju- 
zaičiui, O.S.A., už didelį rū
pestį mūųs liūdnose dienose. 
Jis aprūpino velionę sakra
mentais ir nuolat ramino jų 
ligoje. Dėkojame klebonui už 
atlaikytas šv. Mišias laidotu-

Vestuvės
Šeštadienio rytų, 9 valan

dų, per šv. Mišias priims Mo
terystės Sakramentų Patricija 
Paulikaitvtė su Francis Ro
pei-. Jaunavedžiams linkime 
pasisekimo visame gyvenime, 

Mėlynakė

Tas yra niekšas, Kas, val
dono galybę turėdamas, savo 
sidraugavau su dviem lieįu- 
pageidimams vergauja.

NEURITIS
kSLIIVI PAIN IN FIW MINUTIS

To telleve the torturing pain of Nenritls, 
Rheumatiam, Neuralgia or Lumbago ln a 
few minutes, get the Doctor's formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eoties. Does the work quickly—mušt relieve 
cruel pain, to your satisffrcrion in a ferF 
minutes or rnorfcy back at Druggist s. Don’t 
sufler. Ūse NURITO on this guarantee today.

Amerikos Jungtinių Valstybių prezidento duktė Elefior su vyru Boettiger susilaukus 
seimo*. Sykiu bu tėvais džiaugiasi ir “grununa”, prezidento žrnoaa. (Acme telephoto)

N.w IT’S EASY to makt

UiltLS

"AUTOMATIC”
wffli

TFA6I MAK FAT NO. 1,04,131

SIMPLY...Curi AsYou Comb
Away with your curleri . . . awoy 
with your curilng gadgetsl Here’s 
the lašt word in easy curling meth- 
•ds. h’S the he*r uAutbn«stk” Roto* 
curl> whh a regulai comb at one end 
and a magic disappearing comb at 
the other. You simply curl as you 
comb . >. with One end you comb, 
with the other yčo euri easily, qutck-

■*
ly and with beauty shop perfectioh.
$er ati type* •* Ctrrlo, PlngteM, ere. 

wt au at your ioai $. w. wootwwnt co. nou

IMPORTANT!
medieal testo rovoil 
how ttoasttrite of WOMEN

MVEBEB 
ABIEM

tf you Wl tired Ump, lintlm,F'Ktodfr, d*er«**d n r»wt

GET NEVY ENERGY
. MĮMMd —(f your nerve* 

tt* ftonstMitbr on »nd yon're 
lrtiriht rtvtr boy iHenOt to rtiote

tired, emu Froman—
All you maynoed te • fAOd MhHIoAli you mayneed te a jood relteMe 

tonic. I( ao, Juat try fomout Lydia E. 
Plnkham'a Vegetabla Oompound 
made eapeclally for wM- —
•timutat* gaetrte j
tefdMMrtiflatll

»Meh your body uaea rfirecffv tar 
ertergy to help build up more phyei- 
cat reeietatn* and Ibtla hfclp calm 
jitlary nervee, leeeen femete fune- 
ttenaf dtettm* and give you Joyful 
bubbling energy t bet U reftaeted 
tbOiout your whole beieg.

Over 1.000,000 reermtn bave re-
orted marvęlons benėdta from 

. Reaulta
Ot_____________ __ ---r
Plnkham'a Cothbovnd

you f Tehfephone your 
a bot ‘tar a ‘bottle, 

TH TRYiNG

ANGLIMS IR ALIEJŲ 
ŠILDOMI PEČIAI

Aliejų Kūrenanti Pečiai dėl 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tiktai

$17.50
DIDELIS PASIRINKIMAS

VISOKIŲ PEČIŲ

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois Tel. SEEIey 8760
■aa ii lllflMB
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L.JK LIETUVIŲ NAUJIENOS
Paminėsim Spalių 9 d. | Visko Po Truputį

Vilnius Lietuvos buvo ir 
lietuviai .jo niekados neišsi
žadės. Tai nepamainoma Lie
tuvos sostinė.

Ciceriečiai Spalių 9 d., tai 
yra Vilniaus užgrobimų prieš 
20 meti) lenkų, o dabar bol
ševikų, minės sekmadienį, sįmi 
lių 8 d., parapijos salėj, 3 vai. 
popiet. Muzikalę - vokale pro
gramų rengia Šv. Grigaliaus 
(parapijos) choras, vedamas 
muz. A. Mondeikos. Kalbėti 
pakviesti Lietuvos konsulas 
Chicagoj P. Daužvardis, dr. 
J. Poška, taip pat kalbės ir 
klebonas kun. II. Vaičūnas.

Spalių 9 dienos minėjimas 
tų dienų prasidės automobilių 
paradu. 1:30 vai. popiet visi 
automobiliais suvažiuos prie 
parapijos salės. Lygiai 2 vai. 
prasidės paradas.

Spalių 9 d. minėjime “in 
.corpore’’ dalyvaus ir visos pa
rapijos draugijos. Reikia 
mums, lietuviams, katalikams 
skaitlingai ir gražiai pasiro
dyti. Jei būsime vieningi, di
rbsime, ir Dievas mums pa
dės visuose mūsų darbuose 
bei troški'muose. Į Spalių 9 
d. minėjimų yra pakviesti 
laikraščių raporteriai.

Po programos, čia pat pa
rapijos salėj prasidės para
pijos bazaras. A. Valančius

B. H. Tavern, 4837 W. 14 
St., “grand opening”. Viela1 
A-l, ypatingai iš lauko lan
gai kaip “down t<»wn” įstai
gų. Tai nušviečia visų U-tų 
gatvę. Nors dar ne viskas bai
gta, vienok atrodo gerai. Už
eigos savininkės: Bernice Li
nge ir Helen Rudinskienė šį 
šeštadienį ruošia atidarymų. 
Per dvi dienas muzika, užkan
džiai bus dykai. Jos turi pla
čių pažintį, ypač Rudinskie
nė. Buvo taverno bizny Chi
cagoj. Nėra abejonės, jog j 
atidarymų susilauks daug sve
čių. Rudinskas, nors su biz
niu nieko neturi, bet per ati
darymų eis užvaizdos parei-

Praeitų šeštadienį Deinokra 
tų svetainė buvo pilna svečių. 
Mat, Stašaičiai minėjo 25 me
tų vedybinio gyvenimo jubi
liejų.

21 d. šio mėnesio tokį pat 
jubiliejų ruošias minėti K. ir 
U. Stankai, o 29 dienų — 01- 
bikai.

Raudonos Rožės Klūbas ju
biliejaus proga rengia net tris 
parengimus. Piknikas jau bu
vo ir davė gerų sėkmių. Da
bar artinasi šokių vakara-, 
t. y. 21 dienų šio mėnesio, 
Liuosybės svetainėj. Susirinks 
tūkstantinė minia jaunimo,

-
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... Clairol is to the hair!
And your hair is most important of all! For it’s your 
hair that makes or marš your looks. Let’s look at your 
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?— 
flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s 
Modem* Method will correct these defects as noth- 
ing else can . . . shampooing, reconditioning and 
TINTING in one triple-action treatment without 
preliminary bleaching . . . adding natural-looking 
color and glamorous highlights . . . making a more 
yonthful YOU. See your hairdresser or send this 
coupon NOW

Naturally... with

CIAIROl
*• <«r» to foofc for thh mtrk tt 
GENUINE Cltlrtl m Iht btHlt.

• Ttl« p«rf«c« combinatiod ot rieti Wl, line
that can’t ba copitd a bland tbat

aoap i 
oiup

and dailcata color 
Clairol containa.

JOAM CIAIB. t AIIOI, ln<
132 W«t 46th New York. N. Y.
Send FREi bot ' let. advico and analyaia.
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lt T Boanticlaa
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Iš Sodaliečių
Gyvenimo

BRIGHTON PARK. — So
dalietės eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos sekmadienyje, 
spalių 8 d. Visos narės susi
rinks mokyklos kambaryje; 
čia gėlę gavusios eis sykiu į 
bažnyčių.

Sodalietės pakvietė Šv. Va
rdo draugijos narius sykiu pa
silinksminti su joms penkta
dienyje, spalių 13 d. Vieni ki
tus žada pamokyti vėliausių 
šokių, kad ant rytojaus, per 
metinį sodaliečių balių, ga
lėtų šokti kaip ‘profesionals’.

Į LIETUVĄ
KEUAUK1TE VIKINGŲ 

LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

I^tivų iftplaukimal
Iš Ncw York Iš Gotlienburg
.............. * Drottningholni.. .Spalių 12

(iripslioltu......... Spalių 21
Spalių 2ti. .Drotthingliolm. .Lapk. 14
Spulių 31 .... Kuugtliolin ..........
Lapkr. 4 .. Gripsliolm. .Lupki*. 23
Lapkr. 30 .. Drottningliolm ..........
Gruod, 7 .... Gripsliolm ..............

Ta matos kelionei niekas nepa
tarnaus geriau prisirengti, kaip 
Tamstos vietinis laivakorčių agen
tas, arba:

SVVEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

-- *    ...... A. . 'IMI——fW l|TTMM
Mrs. Gertrude Epštein, 22 metų amžiaus, serganti vaikų paralyžium pagimdė kūdikį. 

Motina guli vadinamuose geležiniuose plaučiuose Chicago ligoninėj. Medicinos istorijoj, sa
koma, tai pirmas toks įvykis. Vakar motina mirė. (Aeme telephoto).

Sumanyta įsigyti svederius. 
Komisijų sudaro: Sophie Žu
kas, Ruth Brazauskas, Ber- 
ni.ee Petkelis ir Anne Urban. 
Nutarta svederius įsigyti mė- 
lynos-baltos spalvų, nes tai 
Marijos spalvos.

Piknikų Sezono 
Uždarymas

nes kaip tik ta'm ir samdoma 
brangi orkestrą. Na, o prad
žioj gruodžio — bankietas?

patiekti įvairūs raportai. Iš 
Federacijos raportavo A. Va
lančius, prašydamas išrinkti,

------------ | atstovus; kas ir buvo pada-|
Šį šeštadienį eina stonan i ryta. Išrinkti P. Taurozas ir,

moterystės jaunasis Frank Pe- 
čukaitis, senų vietos gyven
tojų sūnus — biznierius — 
alaus tavernoms pristatytojas. 
Vestuvės bus Shameto svetai
nėj, 1500 S, 49th Avė.

Peter Paluiis, Jr., irgi ren
giasi 'mainyti stonų. Tas įvyks' 
apie pabaigų lapkričio mėm> 
šio. Jaunasis Paluiis neseniai 
grįžo iš Dėdės Šame tarny
bos Filipinų salose. Sako, nu
sibodo pavienio gyvenimas.

Good luck, Pete. D.

Iš Marijanų Rėmėjų 
Susirinkimo

CICERO. — Praeitų ketvir
tadienį parapijos mokyklos 
kambary įvyko tikrai gražus 
ir skaitlingas Marijonų -Rėmė
jų Draugijos 21-mo skyriaus 
susirinkimas. Pirm. K. Sriu
bienė atidarė susirinkimų, 
kviesdama nutarimų rašt. A. 
Valančių perskaityti praeito 
susirinkimo nutarimus, kurie 
vienbalsiai priimti. Susirinki
mas nutarė surengti vakarų, 
tam tikslui išrinkdamas ko
misija iš pirm. K. Sriubienės 
ir Onos Rimkienės tuo reika
lu rūpintis. Taip pat buvo

p-nia Džiansonienė.
Taip pat kalbėtasi ir ki-' 

tais svarbiais reikalais, ypač 
parapijos naudai kų nors to-' 
kio surengti, bet atidėta ki-| 
tam susirinkimui.

Nesiradus naujų svarbių da
lykų su sirinkimas baigtas 
gražiausioje nuotaikoje.

Reikia pastebėti, kad Ma
rijonų Rėmėjų skyrius prie 
gražių norų, galėtų smarkiau 
gyvuoti ir augti, nes tai bu
vo pastebėta šiame susirinki
me, kuris buvo^kaitlingas na
riais. Būtų labpi mglonu ma
tyti, kad gerb. rėmėjai susi
rūpintų tuo dahgiau, ir į su
sirinkimus atsivestų nors po 
vienų naujų narį. Aš tikiu, 
kad ateityje, gal, taip ir busu 

J. K.

Visi Marš Į Vilniaus 
Kalnelius

Rytoj Vilniaus Kalneliuose 
bus smagus rudeninis pikni
kas, kurį rengia patyręs far- 
merys Andriejus J. Poška. Pi
knike bus ne vien tik pasi
linksminimas, šokiai, užkan
dis dykai, kitokie įvairumai, 
bet ir savo rūšies gyvulių pa-

Bankietas Atstovėms 
Pagerbti

BRIGHTON PARK. — Spa 
lių 8 d. Moterų Sų-gos 20 kuo
pa rengias pagerbti seimo at
stoves Vengeliausko svetainėj, 
4500 Talman Avė. Bus pager
btos kuopos pirm. E. Statkie
nė, dabartinė centro iždinin
kė, ir M. Paukštienė, Illinois 
valst. direktorė. Pagerbtuvės 
nusitęsė, kadangi M. Paukš
tienė buvo pasilikus ilgesniam 
laikui Rytuose ir tik dabar 
grįžo. Manom, kad mūsų at
stovės parsivežė gražių įspū
džių ne tik iš seimo, bet ir 
savo kelionės ir nepavydės 
jais su mumis pasidalinti.

Kuopa džiaugiasi, kad ilga
metė darbuotoja Pr. Šatienė 
seimo pakelta į M. S. garbės 
nares.

Visos narės prašomos atsi
lankyti ir tinkamai pagerbti 
atstoves. Visos bus šeiminin
kių pavaišintos. Narėms įėji
mas nemokamas. Pradžia 5 
vai. popiet. Koresp. A. P.

rodą. Visi kviečiami atsilan
kyti. Kurie turi laimės atsi
lankę Į piknikų galės grįšti ne 
tuščiomis, bet su kokiu nors 
paukščiu, arba net bekonu ir 
t. p. Rap

Laikraštėlis, kurio leidėjos 
per vasarų ilsėjos, vėl pasi
rodė didesnis ir įdomesnis. Se
kantis numeris bus keturių 
puslapių ir kainuos penkis 
centus. Redaktorėms: Irenai 
Pakeltvtei ir Adelinai Vaiku- 
tytei tenka garbė laikraštėlį 
redaguoti. Ir tikrai gerai 
joms sekasi.

Naujos narės, įstoję sodai i- 
cijon, labai patenkintos, ypa
tingai Geraldine Slesoraitis, 
Stella Tveryonas, Helen Pau
lius, Monika Kasinskas, La 

Verne Nauzemis, Florence Po
ška, Emily Kass, Eugene Ja
nusas, Lillian Pranokus Mil- 
dred Ruda'kas, ir Christine 
Miller. Visos geros veikėjos.

Visos stropiai” dirba, kad 
pasisektų metinis šokių va
karas šeštadienyje, spalių 14
d. AAV

WėST SIDE. - Šių metų 
piknikų sezonas bus baigia
mas “Rūtos” darže, spalių 22 
d. Pramoga bus darže ir sa
lėj. Daromi dideli prisirengi
mai. Pakviesta daug žymių bi
znierių ir veikėjų. Pasižadėjo 
būti Wm. Kareiva, biznierius 
iš Town of Lake, J. Micke- 
liūnas iš Marąuette Park. Pa- 

j kviestas biznierius Jos. F. Bu- 
Į drikas su garsiakalbiu. Pa

kviesti visi vietiniai biznie
riai ir profesijonalai. Rengia
ma didelė programa.

Taigi pramoga bus linksma 
visiems, vyrams, moterims ir 
vaikams. Visi iš anksto reng- 
kitės dalyvauti.

“Rūtos” daržui šiemet su
eina 10 'metų nuo įrengimo. 
Ta proga daržo įkūrėjas br. 
Vladas minės 25 metų sukak
tuves nuo atvykimo Chicagon. 
Brolis Vladas remiamas Auš
ros Vartų parapijos vyrų prieš 
10 metų tų vadinamų “Rū
tos” daržų įrengė ir nuo to 
laiko tame darže įvyko daug 
pramogų. Rap.
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LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

paraifi
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais virfieliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite.

DRAUGAS PUBLISHING CO 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois
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She's pretltf as 
a pietine,

hut...................
No one ean tolerate halitosia (bad breath). 
It can ruin almoat any girl'a popularity 
. .. her cloeest (riendahipa.

Food (ermentatlon in the mouth la said 
by aome authorities to be a maior cauae of 
halitoais. And the inaidioua tning about 
thla offenalve condltion la that anyone 
may have lt and never realize it. Frienda 
know, of eourae ... only too well. Būt, un- 
fortunately, it la auch a delicate aubject 
they won’t tell.

So don’t eamble wlth your aoeir.I oppor- 
tunities and your happlneaa by taking un- 
neceaaary rhancea. It la ao aimple to take 
preeautlona bv gargling *ith pleaaant- 
taating Liaterine Antiaeptic—mouth fer
mentai inn la ųuiekly checked and ita 
odora are overcome.

Get the Liaterine Antiaeptic hablt. Uee 
it . . . morning and night, and before all 
important engagementa. Lambert Phar
macal Company, SI. Lenda, Mittotri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

Sav. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias degti
nės ir vyno sandėlis. Užlaiko 

į geriausių amerikoniškų ir im
.portnotų degtinę ir vynų.

AHTNaHOS
IS 150 wholesalers liko tik 

35 Schenley Distributors, jv 
tarpe ir International Liquor 
Co. Jei negalite gauti iš sa 
vo wbolesaler Schenley Pro
duktų, pašaukite mus.

Trijų m. senumo 4Cream 
of Kentucky’ galite pirkti už 
tų pačių kainų, kaip pirmiau 
buvo.

6246-48 S. Califomia av.

Chicago, Illinois 
Tel. Republic 1638—1539
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Šeštadienis, spalių 7 d., 1939 DĮtttrggg

Mintys Laidojant A. A. 
Kardinolų Jurgį 
Mundelein

Spalių 5 d. buvo skirta vie
nuoliams pasimelsti už miru
sį. Vienuoliams, nešiojautiemg 
abitus lengviau buvo patekti 
į katedrų. Gi vienuoliams be 
abitų sunku buvo įtikinti sa
rgybų, kad yra vienuolis ir 
reikėjo stovėti už durų kated
ros su įvairių tautų Įmonė
mis. Tūkstantinės minios žino 
nių priminė Jeruzalę verbų 
sekmadienį, kuomet visi nor- 
rėjo pagerbti Kristų.

Chicagoj didelis visų noras 
greitai įeiti į katedrą ir pas
kutinį kartą atsisveikinti su 

ka. a. kardinolu Jurgiu Mun- 
slein. Chicagos katedroj bu

žo taip, kaip Lietuvoj, Mari
jampolėj, parapijos bažnyčioj, 
prie a. a. arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus karsto. Ir koks 
čia skirtumas: čia Jurgis, ir 
Lietuvoj buvo Jurgis. Abu 
susipažino ir per Eucharistinį 
kongresą procesijoj abu suli
jo.

Mums, išeivijos lietuviams, 
a. a. kardinolas Jurgis Mun
delein ir a. a. arkivyskupas 
Matulevičius buvo nuoširdūs 
bičiuliai, ypač katalikiškos 
spaudos reikalais. A. a. kar
dinolas Jurgis Mundelein 
džiaugėsi, kad jo vyskupijoj 
yra vienintelis lietuviij kata
likų dienraštis “ Draugas M; 
linkėjo, kad jis išbujotų ir 
ilgus metus gyvuotų ir kad 
kiekviena lietuvių semta skai
tytų katalikiškos minties die
nraštį “Draugą”.

Taigi, visi stokime į dar
bų baigdami minėti “Drau
go” 30 m. jubiliejų. ’’

Lapkričio 19 d. pra i'sime 
katalikiškos spaudos vajų: 
platinsime “Draugą” ir “lai 
vų”. Tad, sukruskime visi) 
petys į petį! Kur vienybė, 
ten galybė. Nu. širdžiai pa
dirbėję, pamatysime, kad ir 
mūsų broliai lietuviai, atsili
kę per 30 oi. nuo katalikiškos 
spaudos, pradės skaityti ir 
remti “Draugų”. Rap.

Kuokai Vol Atvyko Chicagon Džiaugiasi Ir Liūdi
BRIDGEPORT. — šv. Jur

gio parapijos parapijmai 
džiaugiasi ir sykiu liūdi. 
Džiaugiasi, kad jų mylimas 
klebonas pralotas M. Krušas, 
po ligos atakos, kuri buvo pa- 
gudžius į lovų, jau galėjo lai
kyti šv. Mišias (spalių 5 d.). 
Susirinkusieji dar karščiau 
meldėsi, kad klebonas stiprė
tų sveikatoje.

Iš kitos pusės liūdi, kad jų 
vikaras, kun. P. Gasiflnas, dar 
tebėra ligoninėj po sužeidimo 
automobiliu važiuojant pas 
ligonį. Linkime jam greit pa
sveikti ir grįžti prie savo pa
reigų. Plunksna

Sugrįžo {
Town of Lake

Biznierius Jurgis Brazaus
kas su šeima sėkmingai biz
nį varęs adr. 2743 W. 59 St. 
apie 15 metų, Šiomis dienomis 
sugrįžo į savo namą, 4551 S. 
Hermitage Avė.

Spalių 22 d., VVest Side 
“Rūtos” darže piknikų pa 
baigtuvėse jis, kaip patyręs 
biznierius, tars keletą žodžių

Pagarsėjęs visam pasauly tchaninoffo)) “The Lord’s 
Prayer” (senu bažnyčios mo
tyvu), “In Church” (Tchai- 
kovskio), ištraukų iš operos' 
“Boris Uodunov” (M. Mus-

choras atvyko rugsėjo 29 d., sorgškio), “Kazak” (S. Ja-

Dono kazokų choras vėl at
vyko į Chicago ir Civic Opera 
House duos koncertą sekma
dienį, spalių 15 d. f Ameriką

taigi jau prasidėjus Europoje 
karui, kuris chorą užklupo 
bekoncertuojant Vokietijoj. Iš 
Vokietijos choras išvyko į 
Norvegiją, o iš ten į Ameri
ką.

Būsimo Chicagoj koncerto 
programa sudarys įvairių ko-

roffo), “The Kama Song” 
(N. Gogotskio), “The Shipe” 
(Gogotskio-Jaroffo), “Song^ 
of India” (Kimšk y - Korsa- 
kovo), “Black Eyes” (S. 
Shvedoffo), “The farce” (Na 
prawniko), “On the highway 
to Petersburg” (N. Gogots- 
kio), “Lowe of the Home-

Krikštynos
WEST SIDE. — Šių metų 

d. pas biznierių Joną ir Ma
rijoną Žurftauskuš buvo krik
štynos. Tą dieną pakrikštytas 
jų sūnelis vardu Jonas - Ar- 
nold.

Krikšto tėvais buvo R. Ži
lis ir žmona Elena (po tėvais 
Klikfinaitė). Namuose, 2250 
W. 23rd St. buvo gražus bū
relis artimų pažįstamų ir pa
sidžiaugta nauju piliečiu.

Žurkauskai yra uolūs ‘Drau 
go’ skaitytojai. Rap.

Dėkoja
MARQUETTE PARK. — 

Ekskareivis K. Mikšis, 6807 
S. Talman Avė., sugrįžęs iš 
Edw, Hines ligoninės, dėkin
gas už prisiuntimų “Draugo” 
ir “Laivo”, spalių 22 d. bus 
“Rūtos” darže su kitais eks- 
kareiviais ir pakalbės apie jų 
vargus. Rap.

DON'T BE GREY

10-ties Mėty Mirties
Paminėjimas

WEST SIDE. — Spalių 6 
d. suėjo 10 metų kai mirė Do
micėlė Neffienė, Vlado Neffo 
žmona.

V. Neffas yra senas šios 
kolonijos biznierius, užlaikąs 
viešbutį' ir taverną adresu: 
2435 So. Leavitt St.

Praėjusiais metais su dūk 
terimi buvo išvykęs į Lietu 
vą, kur aplankė gimines, se
nus draugus ir didelę Lietu
vos dalį.

Kasmet Neffas mini savo 
žmonos mirties sukaktuves iš
kilmingomis pamaldomis.

NEURITIS
tllIlVi FAIM I* »«w MINUTIt

To relieve the torturing pain of Neuritb. 
Rheumatiam, Neuralgia or Lumbago in a 
tew minutei, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiatea. no nar- 
eotics. Doee the worlc ąuicklr—mu»t relieve 
Worst pain, to your satiifaettoft in a few 
minutes or money back at Drugffiats. Don’t 
auffer. ^ae NURITO on thia guarantee today.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
IS angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 7 Diena

Artimo meilė yra ištikimy
bės dvaras.

Spalių 8 Diena

Kantrybė kuri gimsta iš 
meilės yra galingesnė už kan
trybę gimusią iš baimės.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
t&ms, Laidotuvėms, 

:ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

uipozitoriy ir chore. vedėjo <Saniojioffo) ..Two
herge Jarotf paruosti veika- ,a
lai: “Who is a God beside Guitars” (S. Shvedoffo), “hr 

Taganrog, and Out of Forest, 
of Lanceg and Swords” (dvi 
kazokų liaudies dainos). 

Chorui, kaip ir kitados, va- 
the Lord, my Soul” (A. Gre- dovauj> Serge Jarotf. r .i Rap.

Thee, oh, Lord” (Bortnjans- 
kio), “From the Panichida” 
(P. Tshesnokovo), “Praise(

Del CCC
Leo M. Lyons, generalis se 

k retorius, praneša, jog pra
šymai įstoti į CCC (Civilian 
Conservation Corps) per spa
lių mėnesį priimami dabar. 
Visi jauni vyrai norį įstoti j 
CCC ir gyveną Cook County 
prašymus duoda Illinois Em- 
ergency Relief Comniission, 
1257 North Paulina St.

i look old and (mI ota. 
odan* Matfaed (or Cob 
... CLAIBOL. Y«rt

No bleaching raąoirod ta 
•often tho hair w.hoa jroo aad 
CLAIROL. TortTl levo noafca 

yoof ••■utinii, natūrai*
įšokta* color that dafto

So. Chicago Žinutės
Paskutinis šiemet Šv. Juo

zapo parapijos piknikas davė 
progos žmonėms dar kartą 
suvažiuoti į Vytauto daržą ir 
Įftsigerėti rudens gamta. O-
)s pasitaikė gražus, vilioja

ntis, o sočikagiečiai tikrai pa
sirodė vieningi. Dėl to para
pijai liko gražaus pelno.

Ney Yorko monsinjoras To
mas J. McDonnell supažindin
damas kalbėtoją taip pat pa
sakys trumpą kalbą Misijų 
sekmadienio prisiruošimui, ku 
rį visas katalikiškasis pasau
lis švęs spalių 22 d.

Savo kalboje Kardinolas 
Fumasoni-Biondi kvies Jo 
šventenybės vardu dienos iš
kilmėse dalyvauti visus Ame
rikos katalikus. Jo Eminen
cija pirmiau buvęs Apaštališ- 

Jungtinėse

A FLAVOR 
ITS 0WN THAT 

MILIIONS PRSFIfc

Mzt*ro0y«».ail

ClhNICL

*Y
liiilimiHiiimiiiiiiiHiinmiimmnNnifmiimiiiiiniiniiiiiiiiiiittiitiiiiiiiimiiiimi

SKOLIN AM PINIGUS 
ANT 1*M|) MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdnaatt iki $6000.00 pat į 
Fa<l«r*l fUrlnn and Loma Inaarance Oorp., po Onltod Statai "

Padėkone

A. T A.
JONAS BALTUTIS

kuris mirė rugsėjo 25 d., ir tapo palaidotas rugsėjo 28 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. 
kleb. A. Baltučiui, kun. Yunkers, kun. Lukošiui, kun. 
Urbai, kun. Juškevičiui, ir kun. Katauskui už atlaiky
tas pamaldas. Dėkojame kun. Švarliui už pasakymą 
pritaikinto pamokslo.

Dėkojame vargonininkams už giedojimą per pamal
das.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.
Dėkojame laidotuvių direktoriui J. F. Eudei'kiui, 

kuris savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo valandoje 
ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau Jdnai, lai Dievas suteikia amži
ną atilsį.

Nuliūdę lieka: BALTUČIAI

Federal Savinas and 
Oovttataaas prlaUfin.

31%
Įstojantieji į CCC turi būti 

nevedę J. Valstybių piliečiai' kuoju Delegatu 
tarp 17 ir 23 in. amžiaus, pa- ’ Valstybėse, 
jėgią dirbti lauke bedarbiai
ir reikalingi darbo. Įstojama 
šešiems mėnesiams, nors ga
vęs kur nors kitur darbo ga
li išstoti bet kuriuo laiku.

Si

Mokame UI 
Padėtus Pinigus

Ofiso valu 1:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
dieniais ir Sefttadieniais iki 8:01 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN Parotu Pvea

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 
EiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitrtiitiiiiiilHnNiiiiiiiHiiiHii!

Parapijos Mykolai ir Pran
ciškai, matydami bendro ir 
vieningo darbo sėkmės, pra
dėjo organizuotis, burti ben
dravardžius, kad bendrai at- 
šventus vardines, kurias jie 
rengia spalių 22 d., parapijos 
salėj. Bus šaunus balius ir 
šokiui. Tikimosi, kad vardi
nės šauniai pavyks. Pelnas 
eis parapijos naudai.

CCC nariai apmokami $30 
į mėnesį. Tos sumos $22 ski
riama vaikino šeimai ar de
dama atsargon, kol išbaigs jo 
tarnyba CCC. Likusius $8 jis 
gali naudoti saviems reika
lams.

ANYKŠČIAI (E) — Lenki
joj, Zakopanėj, mirusio ir ten 
palaidoto rašytojo poeto J. 
Biliūno palaikams palaidoti 
baigiamas tvarkyti piliakal
nis prie Anykščių prie Šven
tosios upės kranto, kur rug
sėjo mėnesį įvyks iškilmingas 
parvežtų palaikų palaidoji-
mas.

GIESMYNAS

•akt. nro. laidotu vių dumktobiai 
KELNER — PRUZIN

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M P C PATARNAVIMAS 
AltlDULAIlbL DIENĄ IR NAKTĮ

tą \7 tt a t KOPLYČIOS VISOSE 
U I K r\ 1 miesto dalyse

Antbony B. Petkus
6834 So, Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Su rudeniu, su šaltesniu o- 
ru ir parapijos choras pradė
jo laikyti praktikas (pamo
kas) penktadienių vakarais. 
Per visą spalių mėnesį prie 
člioro bus priimami nauji na
riai. Nemuno Sūnus

Misijų Sekmadienio 
Transliacija Iš 
Vatikano

Šeštadienį, spalių 21 d., 1100
— 1:30 p. m. ĖST, per NBC
— Red Network, Kardinolas 
Fumasoni-Biondi, Sacred Con- 
gregation of Propaganda pre-‘ 
fektas, sąryšy su Misijų sek 
madieniu, pasnkys ii Vatika 
no miesto kalbą.

Prirykite Mi 
laite V lai e m.

_ Gteamyns. Jam.
raalte 
Oleam

Olaamea Ir moalk* patvM*. 
▲nt B. Petrina.

Uletde C. L. lt K. Tarronlnla- 
ka Pmvlnelja.

Knygos kalne — BO centai, prt- 
dedaat 18 dent!) SerMffntlmuL

Vienas pamokslininkas į 
klausimą, kas yra tiesą, davė 
tokį atsakymų:

Remkite Savuosius 

Biznierius

LllTUVIlKAS 
MIlOLftUs 

ilovinldm Viešpatį.
MtHtoa ir Mlftparal. Lietu vi Akai 

ir LaMyniekai, nrtariR. Mkmaeie 
ritama Ir Šventimu, ir kitos Mal
do. tr OMnmea Antras pntaiayta. 
letrtlmaa. Parari* Kan. A4. Baba- 
Iiauaka*. stipriai, ede. vireaia 
kaina — S.7S. Reikalaukit* 11:

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Av*., 

Uhickfo, Illinois
— r

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
muocu a didžiausia laiboamo imama

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
__________ Tel LAFAYETTE 0727

n Y V A T koplyčios Visose 
LZ A Iv A Chicagos dalyse

Klauayklle mūaų raillo programo Antradienio Ir 

fr-itadtenlo rylai. 10.00 valandą, la WIIIP stotim (1480.) 

RU Povlln lalthnlern.

bcbanlcz ir Sra
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 Soa Califomia Ąve. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4.908

1.1. Zol) 1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Weatern Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Mikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419



DRATTOAS ' Šeštadienis. šonini 7 d.. 1030

Rytoj Svarbios, Patriotiškos Prakalbos
Kas bus su Vilnium? Kokia Lietuvos ateitis? 
Prakalbos Brighton Park par. salėj 2 vai.

BRIGHTON PARK. — Fe
deracijos skyriaus iniciatyva, 
padedant Chicago apskričiui, 
rytoj, spalių 8 d., Nekalto 
Prasidėjimo P. ftv. parapijos 
salėj, prie 44 ir So. Fairfield 
gatvių, 'minint Spalių 9 d. bus 
atsakyta dėl ko Lietuva ne
ėmė Vilniaus, kuomet Sovietų 
Rusija, užgrobusi Vilniaus 
kraštų siūlė Lietuvai, kaip 
kalba ir rašo visi bolševikų 
laikraščiai. Tuo reikalu kal

bės “Draugo” redaktorius L. 
ftimutis, ir kiti žymūs kalbė
tojai, taip pat kun. A. Briška, 
adv. K. Česnulis, dr. A. Ra
kauskas, adv. ,1. Grish ir kiti. 
Be to, bus išpildyta mu

zikai? programa. Todėl visi 
lietuviai suvažiuokite 2 vai. 
j Brighton Park pasiklausyti 
kalbų begalo įdomia tema, ku
ri šiuo laiku yra visų lietu
vių lūpose. Įėjimas į prakal
bas nemokamas.

Vaizbos Buto
Kablegrama

Užvakar vakare Lietuvių 
Vaizbos Butas Chicagoje pa
siuntė tokio turinio kablegra- 
mų:
Hon. Joseph Stalių 
Moscow, Russia

Lithuanian Cliainber of Co- 
nnnerce of Illinois will ąppre- 
ciate ūse of your good offices 
returning Vilna to Lithuania 
pursuant to treatv made in 
1920.

John Kaledinskas, president

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Sekmadienio vakare, 10 va
landų, Chicagos laiku, bus 
puiki Budriko radio progra
ma iš stoties WCFL, 970 kil. 
Programoj dalyvaus radio si
mfoninė orkestrą iš penkioli
kos instrumentų ir geri dai
nininkai: Jadvyga Gricaitė ir 
'kiti. Bus gražių lietuvių liau
dies meliodijų ir rinktinių mu 
zikos kūrinių. Programa bus

Isteriška Vilniaus Katedra I

Vilniaus Gedimino Pilis

riai atsilankyti, nes yra svar
bių dalykų svarstymui.

S. Juodys

labai gera. Nepamirškite pa
siklausyti.

Nuo 15 dienos spalių mėne
sio Budriko radio programos 

i bus leidžiamos anksčiau: nuo 
5:30 iki 6:30 valandos vaka
re, Chicagos laiku, iš WCFL 
stoties. Saplio 15 d. progra-1 
moj dalyvaus vyrų choras ir 
keli nauji artistai. Progra
mos laikas 5:30 vai. vakare 
yra nustatytas visam žiemos 
sezonui. Pranešėjas

Pranešimai
T0WN OF LAKE. — Mote

rų Si)jungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, 8 d. spalių, 1 vai 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Visos sųjungietės 
prašomos susirinkti, nes yra 
daug svarbu) ffcikalų svarsty
mui. Valdyba

BRIDGEPORT. — šv. Pra 
nciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 8 d., mo
kyklos kambary, tuoj po ra- 
žančiaus. Rėmėjos malonėki
te susirinkti. Turime' prisi
rengti prie vajaus vakarienės, 
kuri įvyks spalių 22 d.

Valdyba

Širdingai Ačiū
Nusiminimo valandoj, esant 

Edw. Ilines ligoninėj, mane 
atlankė ne tik brolis, brolie
nė ir krikšto sūnūs, bet ir 
daug bičiulių: G. Šarka, J. 
Jokantas, J. Vilimai, Sturo- 
nienė, Mrs. Diek Collins ir k. 
Ačiū jiems, taip pat ačiū už 
dovanas: Dulksniui, Juciams,

Stanevičienei, Bubeliui ir ki
tiems, jei kurių nepaminėjau.

Ypatingai negaliu pamiršti 
dienraščio 4‘Draugo” ir sa
vaitraščio “Laivo”. Skaity
damas tokius laikraščius žmo
gus pamiršti ir skausmų ir 
ilgesį. Tegyvuoja jie kuo ii 
ginusius metus! K. Mikšis

Standard CM

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

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 

lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria

me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 

darbuotę ir kartu bus apdaromas vajus praplėsti mūsų dien

raščio įtekmę į lietuvių visdomenės 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 dienra&Jį JAUNIMO ir MO

TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 

dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

» * •

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 

NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.

2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vienų tikie

tų į 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 Skietas $2.00.

Tikietai 30-ties Metų Paminėjimo Bankietui išdalinami se

kančiai:

Šv. Antano Parap. — Cicero .......................................................................

šv. Jurgio Parap. — Bridgeport ...........................................................

Gimimo švč. Panelės Par. — Marųuette Park

šv. Kryžiaus Par. — Town of Lake ......................................

Nek. Prasid. švč. Pan. M. parap. Brighton Pk.

Dievo Apvaizdos Par. — 18th St., .................................................

Aušros Vartų Par. — West Side ...........................................................

Visų šventų Par. — Roselande ...................................................

šv. Pe;to ir Povilo Par. — West Pullman ....

šv. Mykolo Par. — North Side ...........................................................

šv. Juozapo Par. — So. Chicago ............................................................

šv. Kazimiero Par. — Chicago Heights............................

šv. BaRramiejaus Par. — Waukegan......................................

Šv. Petro Par. — Kenosha, Wisc...........................................................

šv. Pranciškaus Par. — Indiana Harbor, Ind.

šv. Kazimiero Par. — Gary, Indiana ............................

šv. Petro ir Povilo, — Rockford, III...............................................

šv. Petro ir Povilo — Westville, UI.......................................... .....

šv. Onos Par. — Spring Valley, III.........................................................

šv. Vincento de Paul Par. — Springfield, III.

šv. Kazimiero Par. — Racine, Wisc...............................................

šv. Gabrieliaus Par. — Milwaukee, Wisc. ..

Nekalto Prasidėjimo Par. — Sheboygan, Wisc.

šv. An?ano Par. — Kewanee, III....................................................................

PASTABA: Prie kiekvieno stalo sėdės po 10.

Jums labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.O.,

“Draugo” Administratorius

ŽA VEJANČIOS DAINOS, 

ŠAUNI MUZIKA,

VISOKIOS ĮDOMYBĖS

Svarbu priminti radio klau
sytojams, kad rytoj, nedėldie
nį, 11 valandų prieš piet gir
dėsis oro bangose graži ir į- 
domi reguliarė nedėldienio ra
dio programa, kurių leidimu 
rūpinas Progress bendrovės 
krautuvė. Ryt dienos progra
ma bus išpildyta dainininkų 
ir muzikų, kurie patieks grą
žui meliodijų, įdomių patari
mų, pranešimų ir kitų įvaire
nybių, kas kiekvienam nau
dinga girdėti ir žinoti. Prie 
to, pirkėjai visokių namams 
reikmenų girdės gerų žinių iš 
Progress krautuvės, nes šių 
savaitę čia eina didis rudeni
nis išpardavimas nepaprastu 
pasiūlymu visokių naujausių 
prekių už žemiausias kainas. 
Pasiklausykite. Rap. J.

GARSINKI TFS “DRAUGE”

T0WN OF LAKE. — šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks' sekmadienį, 
8 d. spalių, 2:30 vai. popiet, 
parap. mokyklos kambary. 
Visos rėmėjos prašomos susi
rinkti. Valdyba

BRIDGEPORT. — Dr-jos 
Šv. Onos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 8 d., mo
kyklos kambary, 1 vai. popiet. 
Narės malonėkite atsilankyti 

, Valdyba

Suteps away surface deposits... 

breaks up dūli, ūgly tooth film

liko nariC. You'd never believe how fisb 
the NEW Listerine Tooth Pašte cleins 
and polishes teeth. Its new, miracle-cleats- 
lng ingredient, Luster-Foam detergent, 
whlsks away ūgly surface deposits in a JilTy.

Thelnstant brush and saliva touch amnz- 
Ing Luster-Foam detergent, lt surges Into 
a team of tiny, active bubbles, wblch sweeps 
Into and cleans pits and eraeks so minuto 
even water may not enter them . . . leaves 
your wbole mouth tingling with Ufe . . . 
starta your teeth sparkling with new luster.

Oet the blg 254 tube. or better štili, the 
double-slze 404 tube containing more than 
W pound at any drug counter. Lambert 
Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

• THlN£W FORMULA

MELROSE PARK. — Šv. 
Vardo draugija laikys mėne
sinį susirinkimų spalių 8 d., 
parap. salėj. Prašomi visi na-

VVEST SIDE HALL
Buv. Meldažiaus Svetainė

Dabar renduojame šokiams, 
baliams ir bankietams

R. S. GIRCIUS 
2244 W. 23rd PI. 

Tel. SEEIy 9083

ff

Kunigai turėtų įsigyti ’

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK SI.00 PT.A« P n 
4-5 Kvortos ..Wl’ŪV

Reikalaukit ‘
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Bistrihritoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014,

Kas tau nemalonu — ir ki
tam to nedaryk.

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

Kiekviename darbe ir min
tyje turi užsilaikyti, lyg kad 
šiandien turėtumei mirti.

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

CLASSIFIED
FARDAvnn r namas

4 f lėtų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 Ir 2 po 3 kambarius, arti Mar
ąuette Parko. Senatvė ir ligos verčia 
parduoti už $11,950. įmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai išmokysite 
kas menesį. 7207 So. Francisco Avc. 
Savininkas A. Siratov>ch, tel. Pros- 
occt 3140.

1 ilri 50

51 iki 100

101 iki 150
151 iki 200

201 iki 250

251 iki 280

281 iki 310

311 iki 340

341 iki 370

371 iki 400

401 iki 420

421 iki 440

441 iki 460

461 iki 480

481 iki 500

501 iki 520

521 iki 540

541 iki 550

551 iki 560

561 iki 570

571 iki 580

581 iki 590

591 iki 600

601 iki 610

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 348«
504 WE8T SSRD STREET 

CHICAOO, ILL.

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supeirharged with

IUSTER-FOAM
X / / / J t S t

Liaten to and Advertise over

PMJUIOECH'S YUGDSDV’RADIO
Folk Songs and M ašie 
Tambmritza Orchestra

WWAE, Every Sunday 1 to I 
IM S. Clark St., Chieago — Har. 8008

KAS RYTELJ. • • KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

ŠALTIMIERO UETUVIŠKy RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles)

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

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

“AR JŪS ESATE MATĘ 

SUNSET PARKĄ?”

Jis yra pikniko daržas, miškas if 
ūkis su visais miesto patogumais ant 
farmos, prie Archer Avė. arti 135- 
tos gatvės. Pikniko daržas didelis ir 
turi apdaryta šokių salę ir barų. 
Si vieta populiari kaip vasaroj, taip 
ir žtėPYbi. Apart to, yra 5 kambarių 
modemiškas namas ir kombinacijl- 
nis garadžius ir daržinė. Viskas tik
tai 10 metų senumo.

Ūkis užima 30 akerų ir pikniko 
daržas ir medžiai 20 akerų. 1500 pė
dų ant Archer Avenue ir 1500 pėdų 
ant 135-tos gatvės. Matvkite:
Ben F. Bohac, 2641 W. 51st 

St., Chicago, Illinois.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

:,8
„ . _ Petro Pranciš-A
kaus Būčlo, M.l.C. para i........1

2334 So. Oakley, Avė. 
Chicago, Ui.

b Vyskupo 
Skaus Rd 

8§ytą

j PAMOKSLŲ
J 400 puslapių knygą. 

Kaina #1.75

I.

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kltokiams 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayetta 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

K-
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Iturtas virs------------- #3,500,000.00!
f ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00j
E Dabar mokam 3^2% už pa- 
= dėtus pinigus. Duodam pa- 
5 skolas ant namų 1 iki 20 m.

ANT PARDAVIMO 
Dvieju aukštų namas. Pirmame flo- 
.re yra Storas, antrame flore — pra
gyvenimas. Atsišaukite: 7126 South 
Rockweil Street, Chicago. *

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautu žmonėmis: kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Leavllt St., arba telefonuokite SEE- 
ley 1742. Į

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui dvieju (2) aukšaų na
mas — 2 fletai ir krautuvė.

7120 South Itockwe 11 Street, 
Chioago, I'llnols

RF.NDON FLETAS 
6 kambariai: miegamasis porčiun;'
refrigeratorius: gesinis pečius: karšt 
vandenio šiluma: antras aukštas: p 
gi renda. 7001 So. Talman Avė.

4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLY 
TNSURED

JUSTIN MACKIEIVICH, Prea. =

PARDAVIMUI
2 AUKŠTŲ medinis namas. 1 krau
tuvė— 5 gyvenimui kambariai lr 8 
kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
gatvės Ir Cannlnort Avenue. Meti
nių pajamų $398.00. Pilna kaina 
$1,000. Edw. Chernauskas. 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANai 2183.

<
PRAŠOM ATSIŠAUKTI

Paleškau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad gyvena New Yor
ko valstybėje. Kilęs Iš Kaltinėnų 
parapijos, Kuntlllų kaimo. Turiu 
svarbų reikalų. J. Pocius, 4450 So. 
Hermitage Avenne. Chicago. UI. ..

ISTANDARD 
I FEDERAL 
1 SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
•THE HOME OF FINE FURNITURE” RINGE 1904

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

RENDON KAMBARIS 
Rendon apšildomas kambarls. Jei 
norite galite naudoti ir virtuvę. Vir
tuvė beismonte. Atsišaukite: 8834 S. 
Talman Avė. Chicago.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom tr Kito 
klem Bankietam Suteikiam Pa 

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run iš gelauslų mainų; 
daug dulkių išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau už tonų ...................................................... 87.85
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 5 to
nus ar daugiau, tonaa... 87.40. Sales Tax Ekrta,


