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Sovietai tikisi su Lietuva greitai susitarti
LIETUVA NENORI 
MATYTI SAVO KRAŠTE 
SOVIETŲ GARNIZONŲ

MASKVA, spal. 9. — Da
lis Lietuvos delegacijos išvy
ko Kaunan.

MASKVA, spal. 9. — (Ass. 
Press žinia). Sovietų vyriau
sybė tikisi greit susitarti su 
Lietuvos užs. reikalų minis
tru J, Urbšiu. Ir tikisi įgyti

karinę ir laivyno koncesijas, 
taip pat transito teises ant 
Lietuvos geležinkelių.

Anksčiau ,per radijų paduo
ta žinia, kad Lietuva griežtai 
priešinasi sovietams leisti tu
rėti raudonuosius
Lietuvos teritorijose.

garnizonus

NACIAI SKUBOTAI 
IŠTRAUKIA VOKIEČIUS 
IŠ PABALTIJO

I SANTARVĖ LAUKIA 
GINKLŲ EMBARGO 
ATŠAUKIMO
WASHINGTON, sptl. 9. —

Dabar jau nėra jokia paslap
tis, kad prezidento Roosevel- 
to administracija dirba išvien 
su Britanija ir Prancūzija, 
kad nugalėti Vokietijų. Dėl to 
prez. Rooseveltas šaltai ir at
sineša į Hitlerio keliamų tai
kos klausimų. Be Britanijos 
ir Prancūzijos sutikimo prezi
dentas neiškeis paliaubų klau 
siano. 0 tos valstybės

tik tas bus atlikta, britams ir 
prancūzams Amerikoje bus a- 
tidarytas didelis ginklų ir a- 
municijos arsenalas. Vokieti
ja gi čia nieko negalės gauti. 
O britams ir prancūzams dau 
giausia reikalingi kariniai lė
ktuvai, kurių galybės jau pa
dirbta ir daugiau skubotai 
dirbama.

Britanija st Prancūzija pla 
nuoja šiame tarė užimti vien 
ginimosi poafeijas, nes puoli
mai reikalinB gausingų ka

ip Britai spren- 
būdu jie galės

nuomenes ai, 
džia, kad ti 
ilgiausius metus kariauti iki

nenori .blokuojama Vokietija pritrn- 
nutraukti karo Hitlerio iškel

ANGLIJA NENORI 
SKELBTI KARO 
SOVIETŲ RUSIJAI

PARYŽIUS, spal. 9. — Vo
kietija staiga susimetė iš Pa
baltijo valstybių ištraukti sa
vo tautines mažumas (vokie
čius).

Stebėtojai nurodo, kad tas 
nepaprastai reikšminga. Tuo 
būdu Vokietija išsižada tenai 
savo ekspanzijos ir Pabaltijį 
paveda Rusijos raudonajam 
siaubui, kurs bandys visas 
tris valstybes praryti.

RYGA, spal. 9. — Vokieti
jos vyriausybė diplomatiniu 
keliu ėmėsi žygių iš visų tri
jų Pabaltijo valstybių — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, vi
sus vokiečius ko veikiau nu- 
keldinti Vokietijon. Daugu
mas vokiečių ilgiausius metus 
įsigyvenę šiuose kraštuose. 
Tačiau to nepaisoma.

Ir tas veikiama nepapras

tai skubotai. Daromi visos jų 
mantos sąrašai ir viskas siun 
čiama į artimiausius uostus, 
o iš tenai — į Vokietijų.

Rygos prieplaukon atvyko 
net 7 vokiški garlaiviai po 8,- 
000 tonų. 10 mažesnių laivii 
atplaukė į Liepojos uostų pa
imti vokiečius ir jų mantų.

Apskaičiuota, kad Latvijo
je yra apie 60,000 vokiečių, 
Estijoj — apie 14,000, o Lie
tuvoje — dar mažesnis skai
čius. Dalis vokiečių atsisako 
vykti Vokietijon. Nes jų seno
liai Pabaltijy gyveno, tad 
jiems nesinori skirtis kad ir 
su jų kapais.

Šis Vokietijos žygis nepap
rastai įtartinas. Turbūt, jie 
numato bolševikų įsigalėjimų 
Pabaltijy. Tad saviškius ir 
vaduoja.

tomis sąlygomis.
Svarbiausias prez. Roosevel 

to Britanijai ir Prancūzijai 
pasitarnavimas bus ginklų 
embargo atšaukimas. Kaip

kusi ginklų ir maisto bus 
priversta pasiduoti. Tada san 
tarvė padiktuos Berlynui tai
kos sųlygas. Ir už tų karo lai 
mėjimų kreditas teks prezi
dentui Rooseveltui.

BOLŠEVIKAI REMIA 
HITLERIO TAIKOS 
SUMANYMUS

NE VISI NACIŲ 
VADAI PAGEIDAUJA 
UŽBAIGTI KARA

9. —BERLYNAS, spal. 
Nepaisant to, kad naciai 
vysto ko plaučiausių propa
gandų už taikų, kai kurie na
cių vadai yra priešingi nu
traukti karų. Tai vadinama 
radikalinė nacių grupė. Jos 
priešakyje yra visos vokiečių

1S-

NENORI KIŠTIS I VAL
STYBES REIKALUS 1

Sears Roebuck <& Co. ir E- 
ijųil ir Kari Eitol 1927 m. Coo
ko apskričiai permokėjo tak
sų 68,904 dol. dėl klaidingo 
turtų įkainavimo.

MASKVA, spal. 9. — Paga
liau Maskva pakilo oficialiai 
remti Hitlerio visus iškeltus 
taikai sumanymus. Sovietų 
vyriausybės organas “Izvies- 
ti ja” puola Britaniją ir Pran 
cūzijų, dėl jų pasiryžimo su
naikinti Hitlerį ir hitlerizmų. 
“Izviestija” pareiškia, kad 
britai su prancūzais tuo būdu 
bando atgaivelioti vidurinius 
amžius.

NORMANDIE PASILIEKA 
. NEW YORKO UOSTE .

! ' NEW YORK, spal. 9. —
Į Didžiausias ir brangiausias 

prancūzų keleivinis laivas 
Normandie visam karo laikui, 
paliekamas šiame uoste. 700 
įgulos vyrų įšvyko į Prancū
zijų.

Illinoiso vyriausias teismas 
nepripažino grųžinti permokė
tų taksų. Tad kreiptasi į vy
riausiąjį šalies teismų. Šis gi 
vakar atsisakė šį klausimų na 
grinėti tuo sumetimu, kad tai

policijos virSininkas Himmle. Illinoiso ya| reika,as.
ris iružs. reikalų ministras Ri 

kadbbentropas. Jie nurodo, 
Vokietija su taikos propagan 
da aiškiai pasisako esanti sil
pna, tad ir neverta kariauti ir 
reikalinga priešui pripažinti 
koncesijų.

Kita nacių grupė su Hitle
riu norėtų taikos. Hitleris ir 
fieldmaršalas Goeringas pa
reiškia, kad Vokietija, norėda 
ma nutraukti karų, nerodo sa 
vo silpnumo. Jei kas mano, 
kad Vokietija yra silpna, te
gul dirstelia į Vokietijos nu- 
veikirnus Ix»nkijoje ir tai tri
jų savaičių laikotarpiu. Vokie 
tija nėra silpna, sako Goerin
gas, bet pageidauja taikos. At 
siekus savo tikslus neverta te 
liau lieti kraujų.

. ĮSAKYTA PARUOŠTI 
SLĖPTUVES

BERLYNAS, spal. 9. — 
Čia visų namų savininkams į- 
sakyta visas rflsis pakeisti 
slėptuvėmis nuo orinių bom
bų.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Laikraštis nurodo, kad tai 
tuščios pastangos ugnimi, ar
ba kardu išnaikinti idėjas, ar 
ba nuomones,

Toliau pareiškia, kad buvu
sių Lenkijų atgaivinti taip pat 
nėra galimumų. Girdi, ir ak
las gali matyti, kad Lenkija 
negali būti atstatyta savo se
nose ribose. Ir apie tai negali 
būti kalbos. Tad kam gi il
giau kariauti.

BELGIJA PASIRENGUSI 
GINTIS

AMSTERDAMAS, spal. 9. — 
Belgijos vyriausybė rimtai su 
sirūpinusi šalies neutralumu, 
prieš kurį naciai gali pasikc 
sinti kare su santarve. Belgi
ja tačiau imasi visų priemo
nių atkakliai gintis, jei būtų 
puolama.

SUVARŽOMI SUMOBILI
ZUOTI PILIEČIAI

HAGA, spal. 9. — Pirmiau 
ir šio karo laiku Prancūzija 
nieko savitai neveikia Euro
pos reikalais. Ji neturi jokios 
iniciatyvos. Ji dirba bendrai 
su Anglija ir šios vyriausy
bės nurodymais. Ir dažniau
sia abi pralošia. Tai dėl to, 
'kad Anglijos diplomatija pa
skutiniais metais ištižo. Ji ne
numato rytojaus ir ateities, o 
daugiausia rūpinasi tik dabar 
timi. Jei Anglijos diplomatija 
būtų buvus kiek apsukresnė, 
ji būtų vienaip, ar kitaip ne
leidusi, arba sutrukdžiusi Hi
tleriui įsigalėti. Čekoslovakija 
būtų išlikusi gyva ir Lenkija 
nebūtų buvus sunaikinta. Ji 
būtų neleidusi Hitleriui susi- 
bičiuliuoti su Stalinu.

Paskutiniais keleriais me
tais Anglijos diplomatija nuo 
Hitlerio susilaukė visų eilę 
smūgių. Ir visi buvo netikėti. 
Jie sukrėtė Britanijos imperi 
jos pamatus. Vokietijos diplo
matija Anglijos diplomatus 
uždarė stačiai ožio rage.
, Kai šiandien naciai su bol
ševikais susibūrę ima santar
vę spausti, Anglija nenori 
skelbti karo sov. Rusijai. Gir 
di, karas vedamas prieš Hitle
rį ir hitlerizmų. Lenkijos klau 
simu Anglija jau ima atšalti. 
Sako, bolševikai užgrobę tuos 
Lenkijos plotus, kurie apgy
venti daugiausia tautinių ma
žumų. Vokietija gi užgrobusi 
pačių Lenkijos širdį. Tad ka
ras prieš Vokietijų turi būti 
vykdomas.

Užėmusi tokių pozicijų An
glija vargiai sutriuškins hit- 
lerizmų ir atvaduos Lenkijų.

SUOMIJA PRIEŠINASI 
SOVIETŲ ŽYGIAMS 
VISUR ĮSIGALĖTI

HELSINKIS, spal. 9. — vyriausybė pasiūlė Suomijai
Suomijos vyriausybė pašaukei daryti suomiams palankių pre
tarnybon dešimties klasių ka
rines atsargas ir kariuomenę 
sutraukia sovietų Rusijos pa
sieniu.

Švedija taip pat pašaukė 
keletos klasių atsarginius. A- 
biejų šalių generaliniai štabai 
pagamino planus bendromis 
pajėgomis gintis, jei sovietai 
kėsintųsi sukelti karų prieš 
Suomiją dėl jos nepasidavimo 
regimentuoti.

Nežiūrint to, kviečiama Suo
mijos delegacija bus pasiųsta 
į Maskvų, kaip to pageidauja 
bolševikai.

Turėdama apie 250,000 rink
tinos kariuomenės ir apie 
300,000 gerai išmankštintų at 
sargŲ, Suomijos vyriausybė 
lauks Maskvos pasiūlymų ir 
reikalavimų.

Prieš tris savaites sovietų

kybos sutartį ir už tai reika
lavo plačių koncesijų, būtent, 
Maskvos kontrolei paduoti Vi 
borgo distriktų, Suursarri ir 
Levansaari salas su Aaland 
salų baze, taip pat pripažinti 
privilegijų Han'ko prieplauko
je.

Suomijos vyriausybė, pasi- 
tariusi su Švedija, Maskvos; 
minėtus reikalavimus griežtai 
atmetė. Nusprendė visomis 
priemonėmis priešintis, jei 
Maskva bandytų sukelti eko
nominę blokadų.

Suomija ir Švedija turi pui
kius naujovinius karo ginklus 
ir gali jų daugiau gamintis. 
Sovietai to visa neturi.

Suomijos delegacija į Mas
kvų vadovaus suomių pasiun
tinys Švedijai Juhu Kušti Pa- 
asikivi — soumių sovietų san
tykių žinovas.

NEPAPRASTOS PRIEMO
NES LIETUVOJE

KAUNAS (E). Respubli
kos prezidentas paskelbė ne- 
paprastuoju metu tautos O- BF;RNAS, Šveicarija, spal.
kiui tvarkyti įstatymą, kuriuo Spalio gale Šveicarijoje
finansų ministras įgaliojamas i’?1“ tarybos rin

šiais reika- Sumobilizuoti piliečiaileisti įsakymus ___ ____ ,
lais: 1. prekių ir medžiagų į- 8®Jčs 
vežimo, išvežimo bei jų pas-,Tažiau kariuomenės vadas į- 
kirstymo, 2. gamybos ir tau--®ak®» politip^je kampani 
sojinio, pardavimo sąlygų beij°je &e Pilie<ia’ neliestų jo- 
kainų normavimų. Nusižengę kty karo reikalų.

dalyvauti rinkimuose.

įsakymams bus griežtai bau
džiami. •

Masina dar daugiau kariiomenes 
siunčia i Lenkijos teritorijas

BUKAREŠTAS, spal. 9.— 
Paskutinėmis dienomis sov. 
Rusija pradėjo siųsti daugiau 
kariuomenės į Lenkijos teri
torijas, ypač į Galiciją ir 
Pakarpatijų. Tarp siunčiamos 
kariuomenės yra ir motori
zuotų dalinių. Pirmą kartą

siunčiama ir sunkioji artile
rija.

Tačiau į Besarabijos pasie
nį daugiau kariuomenes ne- 
siunčiama. Matyt, sovietai no 
ri pirmiau įsigalėti Lenkijos 
teritorijose ir tik paskiau nu
sisukti prieš kitus frontus,

IŠ LIETUVOS NEGALIMA 
IŠVYKTI

KAUNAS (E). — Be jau 
esamų suvaržymų išvykti į 

užsienius, dabar karui kilus, 
ir daugelis kitų valstybių ap
sunkino pravažiavimą ir įva
žiavimą svetimšaliams. Vals
tybėms paskelbus mobilizaci
jas, Kaune mažai beliko sve
timšalių. — Visa eilė Lietu
vos piliečių ruošėsi išvažiuoti 
į Pietų Ameriką ir kt., bet, 
susisiekimui pasunkėjus, visi
lik 08i namie.

ŽYMIAI SUMAŽĖJO 
KONTRABANDA

KAUNAS (E). — Ryšium 
su prasidėjusiu Vokietijos 
Lenkijos karu, sumažėjo kon
trabanda per Lietuvos-Vokie
tijos sieną, nes Rytprūsiuose 
nebėra kontrabandai tinkamų 
prekių ir šiaip tas amatas pa
sidarė pavojingesnis.

ŽMONES IŠPIRKO 
ŽEMĖLAPIUS

KAUNAS. (E). — Kauno 
ir provincijos knygynuose iš
pirkti visi Europos žemėla
piai ir knygynai gavo telegra 
fu užsakyti didelius žemėla
pių kiekius Vokietijoje ir ki
tuose kraštuose.

ŠIAULIUOSE RASTA 
DAUG SENIENŲ

ŠIAULIAI (E). — Čia be- 
grindžiant miesto gatves ras
ta daug labai senų archeolo
ginių radinių, kaip tai žalva
rinių apyrankių, smeigtukų, 
platus geležinis kardas ir kt„ 
kurie, spėjama, yra iš 4-8 am
žiaus.

DAUG PRAŠĖSI TARNY
BON SAVANORIAIS

KAUNAS (E). — Pašau
kus kai kuriuos atsarginius ka
ro pratimams, vis daugiau at
siranda jaunų vyrų, kurie pra 
šosi savanoriais į kariuomenę 
pareikšdami norą, reikalui e- 
sant, ginklu ginti savo kraš
to nepriklausomybė.

DARBININKŲ VAIKAMS 
LENGVATOS

KAUNAS (E). — Naujo
mis taisyklėmis žemės ūkio 
darbininkų vaikams, sudaro
mos palengvintos sąlygos sto
ti į žemės ūkio mokyklas, ku 
riose jie galės išsimokyti būti 
kvalifikuotais žemės ūkio spe 
cialistais ir per tai gauti ge 
resnį darbą bei tarnybas že
mės ūkio srityje.

DIDELE PAŠTO SIUNTA
KAUNAS (E). — Iš Skan

dinavijos kraštų Baltijos val
stybėms persiųsta didelė paš
to siunta, iš kurios apie 500 
•maišų per Rygą atsiųsta į Lie 
tuvą, tai daugiausiai iš Vaka
rų Europos ir Amerikos siun
čiamoji korespondencija.

. NACIAI MOBILIZUOJA „ 
ŠUNIS

BERLYNAS, spal. 9. — 
Vokietijos vyriausybė mobili
zuoja šunis karo tarnybai. 
Tinkami šunes bus treniruo
jami būti pasiuntiniais karo 
laukuose.

37 KOMUNISTŲ VADAI 
KALĖJIME

PARYŽIUS, spal. 9. —• 
Prancūzijos komunistų 37 va
dai jau uždaryti kalėjime. Ki 
ti ieškomi ir nėra progos 
jiems išsisukti.

NEPRADEDAMA STATY
TI BAŽNYČIA

ALYTUS. — Alytaus Su
valkų pusės parapijos bažny
čia, esanti kapuose, yra visai 
sena ir maža. Prieš tris me
tus bažnyčios statymo reikalu 
buvo sukviestas specialus pa
sitarimas. Be to, buvo išrink
tas bažnyčiai statyti vykdoma 
sis komitetas ir jau bažnyčio
je buvo pradėta rinkti aukos. 
Bet dabar jau apie bažnyčios 
statymą visai negirdėti.

REMKITE, PLATINKITE 
K ATATJK TAKĄ SPAUDĄ

ŽUDIKAS GAVO 199 
METUS KALĖTI

Carlo Falcone kovo 17 d. 
nužudė peršaudama kontrak- 
torių R. W. Hali už negerai 
atliktą darbą Falcone namuo
se.

Vakar teisimas žudiką nu
teisė 199 metams kalėti.

REKORDINĖ ŠILUMA

Vakar Chicagoj šiluma pa
darė rekordą. Popiet buvo 183 
laipsniai. Per 60 metų ko pa
našaus nebūta spalio 9 d.

KAUNAS (E). — Skystojo 
kuro taupymo sumetimais, 
žymiai sumažintas tarpmiesti
nių ir užmiestinių autobusų 
skaičius, taip pat sustabdy
tas susisiekimas geležinkeliais 
automatricomis.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota, gali būti lietaus ir 
šalčiau.

Saulė
5.18

teka 5:57, leidžiasi

Administratorla.ua
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čiai nebuvo pavojingi, ues jų ten tik maža 
saujelė.

Jei, kaip skelbiama, vokiečius iš.ikro iš
veš iš tų kraštų į Vokietijų, jiems iš Vaka 
rų pavojus sumažės. Bet už tat stipriau teks 
kovoti su padidėjusiais pavojais iš Rytų.

Marianapolio Pažanga PROF.

APŽVALGA
►4 4 ♦♦♦

Jau kelintas metas, kai Ma
rianapolio kolegijos vadovybė 
rūpinasi patalpų reikalu. Di
delė gyvenamųjų spūstis truk
do tinkamai gyventi ir atsa
kingas darbas dirbti. Štai ko
dėl buvo pradėtas vajus sta
tybai.

rugsėjo 29 d. — šv. Mykolo 
šventėje — Marianapolio Ko* 
legija nusipirko didelę nuosa
vybę, skirtų Amerikos lietu
vių švietimo reikalams.

Ateityj šiose patalpose bus 
įruošta Marianapolio High 
Sehool arba akademija ir tuo-

Šiomis dienomis mūsų tauta gyvena be
galo rimtų momentų.

Po Lenkijos suskaldymo, po sudarytųjų 
Sovietų Rusijos sutarčių su Estija ir Lat
vija, kuriomis tos Babijos valstybės užlei
džia savo uostus sovietų karo reikalams ir 
gauna teisę jų teritorijoj laikyti savo ka
riuomenę, iš eilės ir Lietuva -panašiu tikslu 
buvo priversta vesti pasitarimus su Maskva.

Dėl to visi lietuviai, išskyrus lik vienų 
kairiųjų grupę, rimtai susirūpino.

Visi džiaugėmės, kad dabartinėj Europos 
krizėj Lietuva buvo pasirinkusi gerų, sau-

Kaip Vokiečiai Bombardavo
Vilnių

“Ž. Pr.” rugsėjo 7 d. rašo: “ Karo nuo
taika Vilniuje pastebima kiekviename žings
nyje.

Gatvėse matosi liūdnų vaizdų iž šeimų at
sisveikinimo su atsarginiais, kurių nemažai 
atlydėjo iš provincijos artimieji. Pamaldos 
prie Aušros Vartų, kurios vyksta kasdien, 
yra ypatingai graudžios. Jausmingos gies- 
mės į Šventųjų Panelę jaudina praeivius. Be
simeldžiančiųjų tarpe matosi nemažai 'karių.

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano
Smetonos aktas apie neutralumų padarė <li- ropoję karui, įvairios mede- 
delį įspūdį ypač tuose sluoksniuose, kurie j gOS Amerikoje smarkiai pa-

Vajaus metu sukelta dešini- mi atskirta nuo kolegijos, ko
ties tūkstančių dolerių suma. 
Beveik dviguba auka prie šio 
garbingo švietimo darbo pri
sidėjo didelis Marianapolio 
kolegijos geradėjas p. Jonas 
Ramanauskas, Brockton, Mas
sachusetts. Tokiu būdu susi
darė nemaža pinigų suma. Sta 
tylios planai, kad būtų aprū
pinti bent patys būtiniausi 
reikalai, siekė per šimtų tūk
stančių dolerių. Prasidėjus Eu

vis dar reiškė tam tikru abejojimu dėl Lie
tuvos laikysenos. Čia šis Lietuvos žygis su

glausiu neutralumo kelių. Mes troškome, kad tiktas su dideliu pasitenkinimu.
tuo keliu ji ir toliau savo užsienių politikų ! 
vestų. Bet, kaip matom, toj pozicijoj ji ne
galėjo išsilaikyki. Iš jos jėga Lietuva išstu
miama.

Norim ar nenorim, turime pripažinti, kad 
tai yra surišta su dideliu valstybei pavo
jumi ir dėl to mūsų tautiečių susirūpinimas 
yra visai pateisinamas.

Mus vis dėlto ramina tas faktas, kad Lie
tuvos derybos su Maskva nesibaigs taip 
greii, kaip jos baigėsi su Estija ir Latvija. 
Mat, Lietuva yra kietesnis riešutas perkasti. 
Ji ne taip lengvai pasiduoda. Ji iš savo pu
sės stato reikalavimus. Neabejojame, kad 
tie reikalavimai, tai grųžinti Lietuvai Vil
niaus kraštų, kurį Sovietų Rusija pripažino 
Lietuvai sutartimi 1920 m. liepos mėnesyje 
ir tų patvirtino 1926 m. Vadinas, Sovietų 
Rusija stato reikalavimus Lietuvai, bet ir 
Lietuva iš savo pusės stato rimtus ir tei
singus reikalavimus Sovietų Rusijai.

E s. i jc-s ir Latvijos reikalus Maskvoje at
stovavo vieni jų užsienių reikalų ministe- 
riai, kuomet Lietuva pasiuntė gausingų ir 
stiprių delegacijų, kuriai galima pasitikėti. 
Ypač svarbu, kad delegacijon įeina gen. Sta
sys Raštikis, kariuomenės vadas, kurio vaid- Į 
muo Lietuvos gyvenime pastaruoju laiku 1 
yra ypatingai reikšmingas. Kiti delegacijos 
nariai: Juozas Urbšys, užsienių reikalų mi
nis Jras, Kazys Bizauskas, vicepremjeras, Nor- 
kaitis, Tadas Petkevičius, Vilimas, Krivic
kas, Montvilas, pulk. Rupšys, žodžiu, dele
gacijų sudaro politikai, teisininkai, kariuo
menės atstovai, ekonomai ir kiti ekspertai.

Pusiau oficialiai pranešama, kad derybos 
apima šiuos klausimus;

1. 1920 metų sutartimi sienos pritaikymų.
2. Saugumo organizavimų.
3. Prekybų. . '
Reikia manyti, kad derybos netrukus baig

sis ir ryt, o gal ir šiandien kitoje dienraščio 
vietoje galėsime paskelbti derybų duomenis.

Gyvename begalinėj svarbos ir rimties 
momentu.

Didelį susijaudinimų gyventojuose sukėlė 
aliarmas, kuris buvo paskelbtas sirenų gar-' 
sais šeštadienį 17 vai. Miestų puolė keturi 
vokiečių bombonešiai, kuriuos teko matyti. 
Bombonešiai skrido stebinančiai žemai. Len
kai juos sutiko nepaprastai smarkia kulko
svaidžių ir zenitinės artilerijos ugnimi. Ap
linkui lėktuvus skleidėsi zenitinių baterijų 
ištisos sprogimų liepsnos. Dėl vokiečių nuos
tolių Vilniuje yra visokių kalbų. Vieni sa
ko, kad vienas lėktuvas numuštas, kiti, kad 
du, o kiti, kad visi keturi. Tačiau yra taip 
pat spėjimų, kad visi keturi lėktuvai iš Vil
niaus pasišalino nepaliesti.”

Kiek Tada Buvo Kareivių
Prasidėjus liaujami karui, beveik visa Eu

ropa pavirto į ginkluotų karo stovyklų ir 
milijonai žmonių pašaukti prie ginklo. Ta 
proga prisiminkime ir palyginkime, kiek bu
vo mobilizuota vyrų Didžiajame kare viso
se kariaujančiose valstybėse. Atskiromis vai 
stybėmis buvo pašaukta: Rusijoj 14 milijo
nų, Vokietijoj — 13 milijonų 250 tūkstan
čių, Prancūzijoj 9 milijonai, Austro-Vengri
joj 8 milijonai, Didž. Britanijoj 7 milijonai, 
Italijoj 5 milijonai, Turkijoj 1 'milijonas 600 
tūkstančių, Bulgarioj 600,000, Amerikoj 2 
milijonai, Rumunijoj 600,000, Belgijoje 480,- 
000, Serbijoj 600,000 ir kitose mažiau. Iš vi
so įvairiose valstybėse buvo mobilizuota 60 
milijonų karių.

brango; kai kurios net 50 nuo
šimčių. Kad toji statyba bū
tų, įmanoma reikėjo arti šim
to dešimčių tūkstančių dole
rių.

Dievas yra geras. Jisai lai
mino Amerikos lietuvių kole
gijų iš pirmų josios gyveni
mo dienų. Jisai sutelkė savo 
gausios palaimos ir šiuo at
veju, kada apie taip reika 
lingu statybų nebuvo galima 
nė svajoti. Šalia Marianapo
lio kolegijos gyveno turtinga 
moteris, kuri valdė nemaža 
didelių ir puikių namų. Pe
reitų pavasarį ji mirė. Josios 
turtų paveldėtojai visa nuta
rė parduoti.

Kadangi ši nuosavybė buvo 
tik per kelių nuo Marianapo
lio, kadangi ji galėjo aprū
pinti būtiniausius kolegijos 
patalpų reikalus ir kadangi 
buvo galima ji išsiderėti pri
einama kaina, tai Tėvų Mari
jonų provincijos ir Mariana
polio Kolegijos vadovybės nu
tarė dalį šios nuosavybės pir
kti. Jo Ekscelencija Vyskupas 
Būčys davė leidimų ir todėl

taip primygtinai reikalavo vai 
stybės švietimo departamen
tas. Naujos nuosavybės įgiji
mas laikinai išrišo Mariana
polio gyvų studentų patalpų' 
reikalų. Žinoma, šis pirkinys 
negali jokiu būdu patenkinti 
augančios mokslo įstaigos rei
kalavimų. Kolegija ir toliau 
yra reikalinga erdvaus pasta
to, kuriame būtų tinkamai į- 
ruošti kolegijos klasiniai ka
mbariai.

Šia proga reiškiu nuošir- 
džiausio dėkingumo visiems 
savo geriesiems Prieteliams. 
kurie dideliu duosnumu parė
mė kolegijos vajų, ypač labai 
ir labai nuoširdžiai dėkoju 
dideliam Marianapolio Kole
gijos prieteliui gerb. p. Jonui 
Ramanauskui, kuris savo vi
so gyvenimo santaupas paau
kojo šiam garbingam tikslui. 
Kolegijos vadovybė, norėda
ma įamžinti savo ggradėjo va
rdų, gražiuosius rūmus pava
dino jojo pavarde — Rama
nausko Rūmai (Ramanauskas 
Hali).

Karštai ir nuoširdžiai dė
kodamas garbingiems kolegi
jos Rėmėjams už jųjų gausias 
aukas, labai prašau ir toliau , 
nepamiršti šio didingo darbo 
ir savo gražia lietuviška pa
rama ir aukomis padėti pa
statyti tinkamus kolegijos rū
mus, į kuriuos visų lietuvių 
akys ir jų sūnų-studentų žing
sniai 'kasdien bus nukreipti 
kaip į mūsų tautos židinį, tei
kiantį skaistesnį vilčių ryto 
j ui.

Kun. J. Navickas, MIC:

Po Svietą Pasidairius ' na. Suprantama, nepagarsinti 
. ■ ' j. . I gazietoj, kad, sakysim aš, sa-

Gird'žiu, taverščiai, šnekant, vo veikėjui, ar veikėjai, ren- 
kad mūsų veikimas slabnėja. j gįu gųpraizų, būtų prasižengi- 
Bet aš to nematau. Atbulai,; nias prieš tos gazietos skaity- 
Valug mano figerių, mūsų ’ tojų, ypač prieš tokį, kuris 
veikimas dar padidėjo. Tik Į visiškai tokiomis parėmis ne- 
pažiflrėkit į mūsų popieras: sįdOmi. Kita, kaip nepagar- 
birdes, fydes, sųpraizai, pase- Į sinti. Juk tai didžiausia mfl- 
navonių večerės tiems, kurie sų šiandieninio veikimo nau-
važiuoja į vikeišinų, arba- 1 į 
seimus, arba išvažiuoja 'pap
rastais žmonėmis, o grįžta la
bai maeniais veikėjais, veikė
jomis, dega, kaip iš cigaro. 
Be šitų parių ir supraizų, tu
rime dar visokių atsikrausty
mo ir išsikraustymo parių, 
dviejų, ar pustrečių metų že- 
natvės, biznio, profesijos, vei- 
kimo-neveikimo bilijušinius 
bankietus ir taip toliau. Šiais 
čėsais nesurengti geram savo 
vaikėjui, ar veikėjai, supraizo 
ant jo birdės, fysdės, arba 
bankietų neišleisti jo į vikei
šinų, arba į seiiflų, būtų pra
sižengimas ne tik prieš vi
suomenę, ale ir prieš tautų. 
Nereikia nei sakyti, kad po 
palės veikėjas arba veikėja 
nori ir rengėjams tuo pačiu 
atsinagradyti. Ir taip dabar 
dažnai kitiems visokias pares 
rengia ir jas gazietose garsi-

jiena. Tijatrai, koncertai, pa
skaitos, vakariniai šnekos ir 
rašto kursai, knygynai visa 
tai jau baigia eiti iš mados ir 
daugelis tuo visiškai nesido
mi.

Beje, gazietose pastebėjau, 
kad mūsų veikėjams pradeda
ma jau net po dvi p-ašenavo- 
nes pares rengti. Jei taip, tai, 
tikėkime, neužilgo dėl vieno 
veikėjo, ar veikėjos, garbės 
turėsim ne po dvi, bet po pen
kias ir dešimts večerių val
gyti-

Ant galo, jei dar prie parių 
ir pašenavonių večerių pridė- 
sim pynaklį, pokerį, maušų, 
arkliukus ir kitokius įtemptus 
darbus, gausime vaizdų, kad 
tokio veikimo ant lietuviškos 
dirvos nebūta nuo pradžios 
lietuvių apsygyvenimo šiam 
krašte.

GYVENIMAS KLAIPĖDOS KRAŠTE 
VISIŠKAI PASIKEITĘS

Baltijos Kraštas ir Vokiečiai
Eurcpcs politika šiais, laikais pilna viso

kiausių netikėtumų. ,
Prie tų netikėtumų priklauso ir Hitlerio 

nusi statymas “pavesti” Baltijos kraštų So
vietų Rusijos įtakai. Tai matome iš to, kad 
Lietuva, Estija, Latvija ir Suomija verčia
mos sudaryti specialias sutartis su sovietais 
ir, išrodo, Vokietijos naciai čia ‘ balso jau 
nebeturi”.

Kaip vokiečiai savo kaimynų Baltijos kra- 
š,le “išsižadėjomatome ir iš kito Hitle
rio pasielgimo. Jis pasiryžo išsivežti į Vo
kietijų iš Estijos. Latvijos ir Lietuvos visus 
vokiečius (Gaila, kad ji3 te nesugalvojo prieš 
Klaipėdos at plė Šimų ir neatsiėmė iš ten tų 
vokietininkų triukšmadarių, kurie buvo Klai
pėdos krašto atplėšimo nuo Lietuvos prie
žastimi).
• Matyt, kad sovietų vyriausybė tam tikra 
sutartimi pareika’avo Vckietijos “atsiimti” 
iš Baltijos kraš Jo vokiečius, kad jie ten jiems 
nesimaišytų ir netrukdytų savo įtakų plėsti.

Jų, vokiečių, žinoma, negaila nei estams, 
nei latviams, nei lietuviams. Ypač negaila 
Latvijai, kur vokiečiai iš senovės laikų bu
vo įsigyvenę ir įsistiprinę. Lietuvoje vokie

Kodėl Jie Nori Karo
Vyt. Sirvydas “V-bėj” taip rašo: “Rusi

jos laikinų susibroliavimų su Vokietija rei
kia ne tiek smerkti, kiek suprasi. Čia rei
kia atsiminti, kad Rusija yra komunistinė 
valstybė, kurios tikslas socializmų netik Ru
sijoje, bet visame pasaulyje įkūnyti. Bolševi
kai galių Rusijoje įgijo po baisaus karo, ku
ris iščiulpė visas gyvybines rusų valstybės 
spėkas. Kodėl netikėti, kad bolševikai galių 
visame pasaulyje įgys po kito, dar baises
nio karo? Žmogus, kuris leido keliems milio- 
nams Ukrainos kaimiečių badu išmirti, ir 
kuris ištrėmė penkius milionus kitų kaimie
čių į Sibiru, tikslu įvykdyti griežtų žemės 
reformų Rusijoje (sukolektyvinimų), aišku, 
nepabijos kitų pasaulinį karų sukurti, tikslu 
užkarti savo principus karo nualsintam pa
sauliui. Tas žmogus yra Stalinas”.

IŠKILMĖS LIETUVOS KARO 
MOKYKLOJE

KAUNAS (E) — Rugsėjo dų, tol jos saugumas bus pa
16 d. įvyko svarbios iškilmės 
Lietuvos Karo Mokykloje. Da-

tikrintas. Atsiminkite posakį 
kad tas laisvės nevertas, kas

lyvaujant min. pirmininkui, negina jos. Šiandien skaito
krašto apsaugos ministrui ii 
kariuomenės vadui buvo per
skaitytas Respublikos Prezi
dento aktas, 'kuriuo Vyriaus. 
Ginkluotų Jėgų Viršininką.4 
suteikia pimiųjį karininke

masi ir su maža valstybe, jei 
ji moka vartoti ginklų save 
gyvybiniams reikalams apgin
ti”.

Kariuomenės vadas brig 
gen. Raštikis savo kalboj b<

laipsnį daugiau kaip šimtai kt. pasakė: “šimto su viršun
baigusiųjų dvidešimtųjų karo 
mokyklos lakių kariūnų.

Ministras pirmininkas gin. 
Černius naujiems leitenantam.-, 
pagal nustatytų tradicinę for
mų įteikė kardus, ta proga 
savo kalboje pareikšdamas: 
“Įteikdamas šiandien ginklą, 
aš pasakau Respublikos Pre

Sutarimas Remiasi Meile
Europoje eina karas. Bet yra kalbų ir a- 

pie taikų. Hitleris siūlo taikos sąlygas ali- Į ridento žodžius, kad be rei
jantams, Sovietų Rusija ragina tas sųlygas 
priimti.

Šia proga ne pro šalį bus priminti papie- 
žiuus Leono XIII kalbą, pasakytą Konsis
torijoj 1889 'm. (V, 268). Kalbėdamas apie 
susitarimo sąlygas, jis pasakė: Kadangi tai
ka kyla iš tvarkos ramybės, vadinasi, tiek 
valstybėms, tiek asmenims sutarimas svar
biausia remiasi teisingumu ir meile. Yra 
aišku, kad pats faktas niekam nedaryti prie
vartos, gerbti kito teisių šventumą, elgtis 
su pasitikėjimu ir palankumu sudaro labai 
stiprius ir nepajudinamus sutarimo ryšius, 
kurių dorybė tiek turi galybės, kad ji pa
čioje užuomazgoje nuslopina nedraugingu- 
mą ir pavydų.

kalo nepakelk, be garbes ne
nuleisk. Toks turi bfiti mūsų 
karys, pradedant žemiausiu ir 
baigiant aukščiausiu laipsniu. 
Šitų sakinį jūs turite giliu 
įsidėti savo širdin. Visur, k iv 
būsite, atsiminkite pagrindi
nes korio dorybes, kurios yw 
paprastos: pirmiausiai reikia 
būti visa savo siela atsida
vusiu savo tėvynei... Mes gy
vename dabar sunkius įtempi
mo laikus. Jūs tai visi gerai 
žinote. Tačiau kol Lietuva sti
priai laikys savo rankose kar

iaunų, sveikų, energingų, ge 
rai paruoštų ir norinčių dirb 
ti leitenantų įsiliejimas į mū 
sų kariuomenės eiles, sustip 
rins jas. Tuo džiaugiasi vis’ 
mūsų pulkai, kuriems jūs do 
bar, kada pulkai yra sustip 
rinami atsarginiais, esate ypa 
tingai reikalingi. — 15 
mes palydime jus, miėli drau 
gai, į garbingų, bet sunkų ir 
atsakingų darbą. Dirbkite ni 
sau, bet tėvynei ir kariuome
nei, ne dėl karjeros, bet dė 
pareigos, ne iš baimės, bet iš 
įsitikinimo... Mylėkite ir gerb 
kitę savo jaunesnįjį ginklu 
kolegų, jūsų valdinį puskari 
ninkį ir kareivį. Visada atsi
minkite, kad tai yra juk ta
vo brolis tautietis su širdimi, 
jausmais ir įsitikinimais, ku
rių nevalia niekinti. Nebūki 
te išlepintais ponaičiais, ne- 
sišalinkite kareivių, būkite ją

KLAIPĖDA (E) — Klai
pėdos gyvenimas yra visiškai 
pasikeitęs. Žmonių nuotaikos 
ir režimas čia sudaro tikrų 
užfrontės vaizdų. Nuo rugpiū-i 
čio pabaigos maistas čia jau] 
griežtai reguliuojamas pagal' 
kortelių, o prieš keletą dienų 
įvesta kortelių sistema ir vi
soms kitoms prekėms. Nuo ru
gsėjo 5 d. įvesti specialūs 
prekių kainų pakėlimai, kaip 
karo mokestis. Vietiniai vy
rai mobilizuojami. Laukiuose 
dirba moterys ir iš Lietuvos 
samdomieji darbininkai. Vi
siems svetimšaliams ruzsėjc 
4 d. buvo įsakyta per 24 vai. 
apleisti Vokietija, taigi ir 
Klaipėdos kraštų. Nors, bnvo 
aiškinama, kad lietuvių tas 
įsakymas neliečia, tačiau dau-1 
gelis Lietuvos piliečių susku
bo tvarkytis dokumentus grį
žti namo. — Klaipėdos uostas 
yra apmiręs. Svetimųjų vai-, 
stvbių laivai, karui prasidė
jus, išplaukė į suvo kraštus. 
Švedų “Marįehdlm” paskuti
nį karP* ir gį aplenkęs Klai- 
y^dų, pilnu garu nuplaukė į 
Stoekholmų. Kadangi ir Vo
kietijos prekybos laivams yra 
įsakyta neplaukti į atvirų jū
rų, tai Klaipėdon ir vokiečių 
laivai neheatplaukia. — Lietu 
vos ekonominės ir kooperati
nės organizacijos tebeturi 
Klaipėdos sandėliuose kaiku-

rių prekių. Pav. Lietūkis dai 
turi per 2000. tonų druskoj 
elevatoriuje — linus ir dar 
šiomis dienomis tebesiunty 
per Klaipėdos uostų javus. 
Lietuvos eksporte (Maiste) 
tebedirba apie 100 žmonių. 
Nutrūkus telefono susisieki
mui su Klaipėda, firmos if 
jų skyriai nebegali susisiekti 
su Kaunu. Laikraščiai per sie
nų nebeateina. Iš Lietuvos pi
liečiai į Klaipėdos kraštų te- 
beįleidžiami, tik smulkiai pa
tikrinami jų daiktai. Vokie
čių pasienio valdininkai va
žiuojantiems per sienų lietu
viams yra mandagūs ir džet 
telmeniški. Mažasis pasienitf' 
susisiekimas nors yra V v ei k 
apmiręs, tačiau nenidraustaj.

vadais, mokytojais ir auu'ė- 
tojais tarnyboje ir netiur.y- 
boje. Jūsų santykius su jais 
turi normuoti ne sausas ofi
cialumas, bet griežta draus
mė ir kartu žmoniškas nuo
širdumas ir meilė*.

Peoria Diecezijos 
Laikraštis Apie 
Tėvus Marijonus

PEORIA, ILL. Diecezijos 
laikraštis, The Register, išei
nantis Peorijoj, viename nu
mery įdėjo Jo Eksc. vyskupo 
P. Bučio ir gerb. kun. dr. J. 
Navicko atvaizdus, pažymė
damas, kad Tėvų Marijonų 
provincijų atstovų suvažiavi
me, Romoje, pirmasis išrink
tas kongregacijos generolu, o 

j .pastarasis Amerikos provinci
jos viršininku - provincijolu. 
Tarp kitko, pažymėta, kad J. 
E. vysk. P. Būčys yra buvęs 
vienintelio Amerikos lietuvių 
katalikų dienraščio “Drau
gas” redaktorius, dabar titu- 
liarinis Olympo vyskupas, o 
gerb. kun. dr. J. Navickas Ma- 
rianapolis kolegijos, Thomp
son, Conn., direktorius. X



• i t

Antradieni*, spalių 10 d., 1939 BKXT7CfX5 H

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

J?

AUSIMS TEKANT

Tekėjimas pūlių iš ausų — 
ne naujiena. Su šia kompli
kacija tenka gan dažnai susi
durti. Yra tai šaltinis įvairių 
pavojų pakirsti žmogaus svei
katų. Jeigu paimti ir panagri
nėti priežastis kurių delei į- 
vyksta įdegimas vienos ar a-

met palengvėja ant tiek, kad 
jis jaučiasi nepaprastai gerai 
ir mano sau, kad išsivplius 
brudui iš ausies bus viskas 
gerai. Deja, ne visuomet taip 
įvyksta kaip žmogus sau gal
voja. Labai dažnai ausų pra
kiurimas pasikartoja, o kiek
vienas toks pasikartojimas vis 
toliau ir toliau atstumia svei-

Margos Mintys
Blogiausia moteris bus vi

suomet geresnė už gerinusį 
vaikų. Nes tėvas, ar motina, 
tų patiria, kada priseina se
natvėje prie vaikų būti ir lau
kti mirties.

kelias, žmogaus protas, o y- 
pač pirmutinės gyvybės su
teikimas. Visa tai įrodo Die
vo buvimą ir Jo begalinę iš
mintį.

biejų ausų (ir to paseka — . . ,katingumo gaires. Is to tenka mes pama- ® ° .v .• spręsti, kad ausų pūhavnno 
1) škar komplikacija kiekviename at-

) . gįtikime yra nepaprastai rim-
latina, 2) tymai, 3) įnfektuoti . . v •......... , tu pavojumi žmogaus sveika-onsilai, 4) Įvairios slogos pe-A . d

ausų pūliavimas) 
tysime, 'kad tomis 
mis dažniausiai yra:

sišaldimų formoje, 5) sugedę 
dantys, 6) užgavimas ausų 
krapštant jas kokiu nors au
sis užgaunančiu įrankiu, 7)
ausų sužalojimas į jas mu-. , ..v . , o. ... , .jų, toliaus infekcija gali peršant arba 8) patekimas bei'*/’ . , .. T ,v • r „ • simesti į mastoidini kaula, oužsikrėtimas infekcija prie- . *. ”net siekti ir smegenis. Supra

ntama, kad pūliams pasiekus 
smegenis nedaug vilties ir 
galimybių yra išsigelbėti nuo 

Gavęs ausų ligų žmogus, ū-mirties. Be to, žmogus gali 
mai pasijaučia galvoje skaus- gauti nuolatinį galvoskaudį, 
mą, tvinkčiojimą, galvos ūžė-kuris, žinoma, daug privar- 
sj, sukimąsi bei svaigulį; žo-gintų savo aukų. Yra ir dau- 
džiu, žmogus neranda sau vie-giau galimų komplikacijų, bet 
tos nei sėdėdamas, nei gulė-dėl pavyzdžio užteks čia sū
domas, nei vaikščiodamas. Jis minėtų. Ausis yra specialus 
gauna palengvinimų tik tuo-klausos organas. Juomi nega- 
met, kaip prinokusi infekcija luojant yra svarbu turėti ypa- 
ausyse pūlių formoje, prasi- tinga medikalė pagalba, ku- 
muša pro ausies būgnelį ir rių gali duoti tiktai geras, 
susiformavusi infekcijos ir re- gydytojas. Šiaip žmogui “dak 
akcijos medžiaga išteka lauk taraujant” galima susilaukti 
ausies kanalu. Ligoniui tuo labai liūdni} pasėkų.

Ausų pūliavimas turi nema
ža didelių pavojų. Kai kuriuos 

paminėsiu. Jų tarpe ten-cia

infekcija prie
mone dulkių arba maudymosi 
metu draug su vandenimi, žmo 
gui pasineriant vandenin.

ka skaityti apkurtimo pavo-

DVASINIS KARAS TAUTŲ TARPE
Karo esmę sudaro žudymas 

ir pavergimas. Toks karas 
dabar kaip tik ir vyksta tau
tų tarpe. Tarptautinės sutar
tys neturi jokio pasitikėjimo, 
kaip jos to neturėjo Napoleo
no laikais. Tikslas šiandien 
pateisina visas priemones, ir 
vis dėlto nepuolimo paktai 
daromi ir pasirašomi, nors 
jais netiki nė paty^’ signatū
rai. Dar pernai buvo nepuo
limo sutartis Vokiečių gu Len
kais ir kartu ėjo Čekoslova
kijos dalinimas. Šiandien jau 
eina kalbos apie ketvirtąjį 
Lenkijos padalinimą.

Neseniai buvo verbuojamos 
valstybės į antikominterninį 
lokų; šiandien jau į tų blo- 
:ą patenka ta valstybė, kuri 

vadovauja kominterno akci
jai. Tuo būdu vienu plunks
nos pabraukimu sunaikinamas 
garsus antikominterninis val
stybių blokas. Ir čia nėra jo
kio persiorientavimo: čia tik 
laikinai atitraukiamas peilis 
nuo “Kominterno” krūtinės, 
nes jis šiuo metu reikalingas 
kitai tautai persmeigti, o 
“Kominternui” eilė ateis kiek 
vėliau.

Ta eilė turi ateit: Napoleo
nas su Aleksandru I buvo su
sitarę pasidalint pasaulį, bet
gi tos sutarties neištesėjo, nes 
didelės imperijos yra nesugy 
venamos, ir jos turi anksčiau 
ar vėliau stot į žūtbūtinę ko
vą. Didžiųjų imperijų dina
mika visada atneša žmonijai 
daug nelaimių, bet galų gale 
toji dinamika virsta sunkia 
liga pačiohis imperijoms. Di
namiškosios imperijos per 
daug įtempia savo jėgas 
per tai gauna mirštamąjį trū
kį, kurs išvaduoja pavergtą

17
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LIETUVOS SUSISIEKIMAS SU AMERIKA ,
BE JOKIŲ VARŽYMU

KAUNAS (E). — Ryšium rika vyksta be jokių suvaržy
si! kilusiu Europos karu, šulnių, 
kaikuriomis valstybėmis yra

Stockliolmų, siunčiami į Hel
sinkį, o kada suo-mių neskren
da, siunčiama į Rygą ir iš čia 
oro paštu į Stockliolmų ir to
liau.

sias tautas nuo spengleriškos 
“pasaulinės imperijos” (im- 
perium mundi).

O. Spenglerio svajonė pil
dosi : greitu tempu ir kol kas 
sėkmingai kuriamas imperium 
mundi, bet istoriosofiniu po
žiūriu nėra pagrindo laukt 
pasauliui iš tos nuperi jos ko
kio išganymo, nes smurtas ir 
klasta niekuomet negali žmo
nijai teisybės ir gerovės at
nešt, tad džiaugtis nnperialis- 
tiškais laimėjimais tegali to
kie žmonės, kurių sąžinė at- 1 
rofuota ir kurių mintys labai 
paviršutiniškos. Gaila, kad 
kad tokių žmonių atsiranda 
net tokiose tautose, kuriomis 
“Europos genijus” nieko ki
to duot negali, kaip tik dva
sinę verguvę, skurdų ir bru-

suvaržytas arba ir visai nu
trauktas telefono-telegrafo su 
sisiekimas. T Angliju, Pran
cūzija ir Lenkija, taip pat Į 
Anglijos ir Prancūzijos užjū
ri nes nuosavybes priimamos 
telegramos, rašytos tik atvira 
anglų arba prancūzų kalina ir 
tik siuntėjo atsakomybė. Te
lefono susisiekimas su šiomis 
valstybėmis nutrauktas priva- 
tiniems asmenims. Į Vokieti
jų privatinės telegramos pri- *'J • • • imamos taip pat tik siuntėjo 
atsakomybe. Privatus telefo- 

susisickimas su Berlynu,no

Korespondencijos (laiškų ir 
siuntinių) siuntimas į Belgiją. 
Norvegiją, Čekiją, Daniją, 
Švediją, Šveicariją, Olandija, 
Vokietiją, Klaipėdą, Angliją,
Prancūzijų, Estiją, Latvijų,

Karaliaučių ir Klaipėda, kurs 
karo pradžioje buvo nutrauk
tas, nuo rugsėjo 11 d. veikia. 
Telefono ir telegrafo susisie-

Rusiją ir Lenkiją eina kas
dieną. Į Argentina, Braziliją, 
Urugvajų, Jungtines Ameri
kos Valstybes, Kanadą ir Pie
tų'Afriką eina nustatytomis 
tam tikromis dienomis. Rug
sėjo mėnesiui nustatytą šios 
išsiuntimo dienos į Jungt. 
Vaistytas ir Kanadą rugsėjo 
10, 12, 13, 17, 18, 24, 2G dd. ir 
spalių 1 d.,'į Argentiną, Bra
ziliją ir Urugvajų rūgs. 11, 
18, 23, 27 dd. ir spalių 7 d. 
Siuntinių į užjūrio šalis siun-

d timas laikinai sustiabdvtas. 0-kimas su Baltijos, Skandina-' v .. .
vijos valstyvėmis ir sn

Kas sako, arba rašo, kad 
žemė, saulė ir planetos pačios 
pasidarė per evoliucijų, bet 
ne Dievas sutvėrė, tokis žmo
gus, nors būtų universitetų 
baigęs, yra kvailesnis už kvai
lį, ir da sykį kvailas.

Vedę ir tyčia neturį vaikų 
yra panašūs į evangelijoj mi
nimų medį, kuris turi būti iš
kirstas, įmestas į ugnį ir su
degintas, kad nei ženklo ne
liktų. Nes tai baisus daiktas. 
Jei visi taip darytų, tai šian
die ant žemės nebūtų nei vie
no žmogaus.

Kas jaunas ir sveikas bū
damas be reikalo laikų eik
voja, tas senatvės sulaukęs 
šuns būdoje nakvoja.

Kas turi piktumą ant savo 
' artimo ir nenori jo prašalint, 
gali eit kasdien į bažnyčią, 
išpažinties ir gerus darbus da
ryti, viskas bus už niek. Ant 
Dievo ir artimo meilės vis
kas remiasi.

KAUNAS. — Lietuvos ver
slininkų sąjungos centro val
dyba pareiškia, kad ji šiuo 
sunkiu momentu yra pasiry
žusi tėvynei viską aukoti ir 
kviečia visus savo narius drą
siai, ramiai ir sąžiningai eiti 
savo pareigas, elgtis draus-i 
mingai, nesibijoti dėl ateities,' 
pasitikėti savo krašto vadovy
be, rūpestingai sekti ir pildy
ti vyriausybės įsakymus bei 
nurodymus. Tuo bus geriau
siai patarnauta savo valsty
bės ateičiai ir tautos gerovei.

Aiškiausias Dievo esimo že
nklas yra mūsų žemė, kaban
ti dangaus rūmuose, ir nei 
minutei nedaranti niekad klai
dos, t. y. pernai šiuo laiku 
buvo tas, kas ir šiemet yra. 
Toliau saulė, planetos, kitos 
saulės, žvaigždynai, paukščių

Ame į10 P^0 korespondencija, kai 
suomiu lėktuvai skrenda į

žalios žolės nebelieka, bet tuo 
džiaugtis nėra pagrindo, nes 
tokie genijai yra ne kas kita, 
kaip reakcija į buvusias ne
teisybes. Ir žemei kartais rei
kalingas tabi tikros rūšies pra

tališką priespaudą. Apvaizda, garas, bet entuziastiškai jį 
atsiunčia žmonėms tokių ge-’ sveikint neprotinga ir nedo- 
nijų, kuriems pražygiavus net ra. J. G. (P. G.)

THIHIi5 THAT NEVER HAPPEN”
HOUU AAUCH 

DOLS TUKT VEAL
Fov/t Pound s uuith 

ĮU' 60NCS? fiVTjl'tt?
ęnteM^AAJO * 

ujcičh it ove/L

A6AJM 1

6M.7POV Co. A>.y,

NEURITIS
RILIIVI PAIN IN FIW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eoties. Doea the work ąuickiy—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggist’s. Don’t 
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

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

TEL. CANAL 9585<
Linksma girdėti, kad ntvažiavus 
į Chicagą, surandi Lietuvišką 
Viešbutį pernakvojimui. Nagi, 
Laure, nr aš tau nesakiau, kad 
knip atvažiuosi į Chicagą, tai ra
si WALTERTO NEEFO Viešbu
tį! Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikiausius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambariai šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dieną-naktį, nes p. Walteris 
yra prielankus žmogus, senas gy- 

Vfalter Neffas. sav. ventojas Chicagos miesto.

Vis girdime: pasaulis nori 
taikos. Labai girtina. Bet tik
ros taikos nebus tol, kol pik
tas viešpataus, t .y. pavydas, 
godumas ir kiti.

Daugelis vis kalba apie dik
tatorius, apie jų blogus dar
bus. Bet niekaim neateina į 
galvą, kad tie diktatoriai yra 
tik laikini žmonių bausmei. 
Už kelių metų, gal, už mėne
sio, tie diktatoriai subyrės. 
Jų likimas bus tokis, kaip 
Nerono, Deoklicijono ir kitų 
kraujagerių. šių laikų dikta
toriai irgi panašiai bus nu
šluoti nuo žemės, ir būsimų 
kartų bus minimi, kaipo bu
vę kadaise baisūs niekšai.

A. P.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

boy! how this 
LUSTIB-FOAM 

GETS RIO OF 
^TOBACCO STAINS

Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth filiu
likę magic. You’d never belleve how fiat 
the NEW Listerlne Tooth Pašte destis 
and polishes teeth. I ts new. miracle-clea is- 
lng Ingredient, Luster-Foam ūetergeat, 
whisks(away ūgly surface deposits in a jiffy.

Thelnstant brush and saliva touch amaz- 
lng Luster-Foam detergent. lt surges Into 
& feam of tlny, acti ve bubblcs, wbich sweep9 
Into and cleans pits and eraeks so minule 
ei en water may not enter tbem . . . leaves 
your whole mouth tingling with life . . . 
starts your teeth sparkling with new luster.

Get the big 25< tube, or better štili, the 
double-size 401 tube containing more than 
M pound at any drug counter. Lainbert 
l’harmacal Co., St. Louls. Mo.

• THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supcrdiarged with

LUSTER-FOAM f'✓/✓///o a IMU WW\\

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ

J/tįY OF VOUft 
JZs»/ INVUTMIH

INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fcdi rai Savings and I.onn Insurance Corp., \Vnslilngton, I). C.

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

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joseph F. Grlhatiskas. Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Naujausios LietHviskos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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 Kaimo Afkivyskupns-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. $4.00

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

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

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.
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FACTS YOU NEVER KNEW!B
By Bob Dart

Didžiose Lietuvos Kalky Kasyklose
Milijonai žemėje. — čia bū

siąs statomos antrasis cemen
to fabrikas.

ma keli metai, jau tyras mė
lynas ežeras. Šitame ežere 
darbininkai maudosi. Sako,

tuoj prikinkomas arklys, veža Londono Lietuviai 
toliau, darbininkai krauna į 
ilgas eiles, leidžiama kiek 
padžiūti, vėl krauna j vago
nėlius, arklys po kelis užtrau

Pasirengimas oro puolimams

Iš Londono gautame laiške 
skaitome:

Prieš 10 metų šiaurės Lie
tuvoj Akmenės vaisė., Menčių 
km. ūkininkai dirbo savo že
melę kaip ir visi kiti. Vieto-

kia ant kalno, o nuo čia vieni
čia maudytis kaip Birštone 

yra sveika.

Antroji duobė turi 115 m. il-
mis javai derėjo, tačiau kitur 1<» « beveik 5i“° svarstyklių. Sveria. Krauna į
išdygdavo, kiek pasisticinkl-.“""tu 15 metrų gyliu. Tai “kai sunkvež.nuus, 5,c lek,a i Ak' 
vo ir čia pat prie žemės iš-> k“i” bendrovės nuosavybė, menės stotį Tik stambesnius 
duodavo grūdų. Tokių žemę‘J08 nuolatinis vedėjas estas gabalus siunčia cukraus fab- 
ūkininkas plūdo. Iš pykčio ! “iž. Kirša. Kiek toliau Akine- jikaans, smulkesniuosius pris- 
smeigdavo lazdų, šioji negi-'11:3 link yra Paulausko 'kasy- tato dviem kalkių degykloms,

patys prikrauti vagonėliai 
paleidžiami. Šie vejasi vienais 
kitą ligi pat vieškelio prie

klos. Jo duobė nedidelė, turiliai smogusi, sustodavo ir to-į 
liau nei centimetro. Giliau į-’ 
smeigtas plūgo noragas šok
davo atgal. Jie žinojo, kad 
čia pat yra 'kalkių sluoksniai, 
liet kad kas susidomėtų šiuo 
žemėj esančiu turtu, įsteigtų 
čia kasyklas, retas sapnavo.
Po pienu juodžemio sluoks
niu gulėjo milijonai litą

stori kalkių klodai. Iš čia Karštą ar vėjuotą dieną 
galėjome nuo pat pradžios 
•pristatyti cukraus fabrikams 
reikalingų kalkių, deja, gabe
nome iš užsienio, mokėjome
ikus kitiems.

esančioms prie tos pačios sto
30 m. ilgio, kiek mažiau plo
čio. Darbininkų dirba pas jį 
apie 50. Darbą
šiemet.

Kasyklose darbas sunkus,Į 
prakaitas teka srovėmis. Dar
bininkai įvairiai apsirengę, 
rankas apsaugoję neva gumi
nėmis pirštinėmis — lopais.

visi
dirba akordiniai. Kalkakme
niai guli vienas ant kito. Bu
vo įgręžta ligi 30 m. ir jų ga
lo nerado. Nuėmus juodžemio 
sluoksnį prasideda kalkių ieš-

ties, tos pačios bendrovės pa
statytos. Kasyklose dirbti 

pradėjęs tik kliudo ir vanduo. Su juo ko
voti motoriniam siurbliui kar
tais labai sunkiai sekasi.

Šioj apylinkėj ūkininkų šei
mos nėra gausios. Žemės ūkio
darbui darbininkų tenka sam- ir 
dytis. Jų dabar gan sunku 
gauti, nes šios kasyklos ne
vieną pritraukė. Nors viršai
tis darė žygių, kad j jas pri
imtų tik tikrus vedusius dar
bininkus, tačiau be pasekmių.
Čia dirba daug ūkininkaičių, 
kurie savo uždarbį šeštadienį

— Klebonijoj — organizaci
jų raštinėje — komitetui nu
tarus, įrengėme slėptuvę nuo 
oro puolimų ir ten sunešt'me 
geresnius liturginius drabu
žius ir kita. Bent bus gera 
apsauga nuo gaisro. Ligi šio' 
(19-IX) turėjome tris oro puo
limo aliarmus, bet priešo iš
vengėme. Gal Dievas duos. 
kad jo nė nematysime. —

— D. G. Tėvas Cikoto, MIC 
jau ruošiasi grįžti ltomon.

— Visi lietuviai kol kas ra
mūs. Vestuvių skaičius didėja. 
Dabar eina užsakai V. Besas- 
pario su Vinefreda Atkinson 

Jono Kaladausko su J ui.

Į Menčių garsiąsias 'kalkių1 kojinius. Kas du ar tankiau 
arba baltąsias kasyklas vasa- [ metrų gręžiama, į šias skyles lengvai praleidžia. Nuostabu, 
rų gali patekti kiekvienas. > įstato užtaisytos sprogstamos tokiame kaime 3 parduotuvės, 
Traukiniu ligi Akmenės sto- medžiagos. Padega knatus ir viena net su svaigiu, 
ties, čia išlipi, paeini Papilės__________ ,___Jx:.____J išnešiojimu veikia. Tikrieji

po 2.000 Lt. Pradėjus univer
sitetui čia įvairius gręžimus, 
ūkininkai kainas kelia, jie įsi
tikinę, kad iš tikrųjų čia bus 
pramonės centras, čia bus sta
tomas antras cemento fabri
kas, nes jam medžiagos aps
čiai.

Iš Londono laiškui cenzū
ruojami. Ant voko reikia ra
šyti, kokia kalbn yra parušy- 
tas laiškas, pav.: “written in 
Lithuanian”. Saciulis gyveni
mas pasunkėjęs. Draugijoms 
veikti sunkėja sąlygos.

M. ir Z.

GARSINKITE “DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Tardė 3146.
VALANDOS: Nuo Įl iki 12} 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

po kiek sekundžių pasigirsta 
didelis garsas, žemės 

su vaito j imas.

Kiek keista, čia pat vyksta 
sprogimas, čia pat sprogdyto- 
jas taiso kitų skylę, kai spro
gsta, jis sau visai ramiai dir- 

tolo artėdamas prie Menčių j ba. Atskilusius luitus su kir- 
pamatysi aukštus baltus kai- komis atlupa, jei perdaug 
nus. Šie neseniai supilti, tai' stambi, kiek susmulkina, de- 
medžiaga kalkių degykloms.! da ant aukštesnių laiptų, ir 

Dešinėj Dabikinės upelio, nuo taip nukastais laiptais iškelia

ink ir atrandi sunkvežimius, 
š kurių į vagonus perkrauna 
:alkes. Šoferio paprašai ir šis! 
tave nuveš į pat kasyklas. 
Važiuodamas 17 km vieškeliu 
į ravažiuosi Akmenės mieste- 
jį, Elkis&ių bažnytkaimį. Iš

darbininkai itin nusiskundė 
tais, kurie ateinai dirbti tik 
dėl “pragėrimo”.

Kasyklos čia veiks ilgai. 
“Kalkių” bendrovė turi nusi
pirkusi daugiau kaip 10 La 
žemės. Už ha, rodos, mokėjų

vieškelio Akmenė — Knopiai 
maždaug .1 km atstumu yra 
šios didžiosios kasyklos. Pir
moj duobėj, joje buvo dirba-

šias kolkas ligi vagonėlių. 
Tuoj deda į vagonėlius, stu
mia kiek, o į patį žemės pa
viršių motoras ištraukia. Čia

KIDS

Senkiūle. Girdėti, kad ir dau 
giau ruošiasi.

— Nemaža lietuvių jauni
mo jau kariuomenėje.

— P. Derenčienė gavo žinią, 
'kad nuskendęs jos sūnus Lie
tuvoje. Jis buvo pasiryžęs 
stoti į Marijonų Gimnaziją 
Marijampolėje. Bet ši žinia 
dar nepilnai tikra.

— Gydytojas K. Rymavi- 
čius stoja savanoriu į Angli
jos kariuomenę kaip “’medi- 
cal officer”.

— Londone telefonu kalbė
ti galima tik angliškai. Kita 
kalba šnekant, išjungiamas 
telefonas. K. M.

POVVDERl
' Sime Pricc Toddif,

9 as45YearsAqo
>25ounces25$

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

LIETUVIAI DAKTARAI
_  »

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais il 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-fl. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais tt 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Tel OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

k

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet, 6737 
Namų telefonas VIRgiuia 2421

TEL YARDS 6557

DR. FRANK G. KWINN
(RVIKO1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

DR. F. C. VVINSKUNAS
FHYSICIAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK ROAO

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

Res. 2305 S. LEAVITT 

Res tel Canal 0402

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

2-tros lubos
CIUCAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288V
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

Tie, kurie ha pardavė" pi
giai, nes anot geologų, milijo
nai guli čia, už savo ūkius ga
lite gauti tiek, kad Kaune nu
sipirksite aukščiausius rūmus, 
šie tikrai gailisi, kiti, pamo
kyti anų, džiaugiasi savo že
mėmis, kurios netrukus duos 
ne 10 grūdų, bet 10,000 ii 
daugiau. “XX A.”

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiiee naujas namas ant 
lengvų mėnesinių lftmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių iėmokėjimų.
(Iigannu geriausį atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo- 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

She’s pretty as 
a pieture,

Dnf • • • • •
No one can tolerate halitosia (bail breatb). 
It can ruin almost any Kirl’s populariiy 
.. . her elosest friendahips.

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a major cause ot 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course ... only too well. Būt, un- 
fortunately, it is such a delicate subject 
tiiey won’t tell.

So don’t gamhle with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessary chancCs. It is so simple to take 
prccautions by gargling with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer- 
mcntątion is quickly checked and its 
odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . inorr.ing and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar
macal Company, St. Louis, Alissouri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

A (BAD BREATB) '

DR. P. J. BEINAR
(BEINAJLAL'SKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popie! 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

____ pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—6 

Kasdien išskyrus Seredų 
Sercdaiuis ir Nedėl. pagal sutartį

Telefonas HEMIock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve.

Tel YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

VALGiy GAMINIMAS 
IR

NAMįJ PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminimui, 

pyragų pajų ir duonų kepi 

mui; įvairių konservų ii 

preservų darymai, paukS

Didelė 223 puslapių knyga 

su naujausiais receptais į 

tienos kepimui ar virimui, 

daržovių ir vaisių užlaiky

mai, ir tt Taipgi yra vi 

šokių naudingų patarimų 

šeimininkėms.

•ių knygų galima gauti per pak
tų arba raktinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RASTINĖJE

£1.00
“DRAUGAS”
2334 Bo. Oakley Avė.

CHICAGO, LLL

Res. 6968 So. Talman Ava.
Res. Tel GROvahlil 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARda 4787 
Namų Tri. PBOupuct 1939

Tel OANal 8122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonu REPublic 7861

Office PTione Ree and Offioe
PROapect 1029 8369 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANai 0706

DR.J.J. KOWAR
(10W ARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal antartį.

Tel YARda 6981
EENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tek VlRginia 0036 
Reaidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Resideaeija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9-10 A M. 
Nedėliomia pagal sutarti.

Tiri OANal 0867
Ros. TeL PROspeet 6669

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare 

Tri. YARda 8846

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal .gtarti_______

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieaiaia, Ketvirtadieniai^ ta 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tsl YARdz 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ia



Antradienis, spalių 10 d.. 1939

f

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

»

Parapijos Kamivalas
HARTFORD, CONN. — Ra 

gsėjo 28, 29 ir 30 dienomis, 
mokyklos salėje, buvo meti
nis parapijos naudai karniva- J 
las. Pelno liks nemažai. Kar-' 
nivale buvo ir jaunimo “po- ( 
pularity eontest”, kurį laimė
jo Ona Manikaitė (gavo virš 
3,000 balsų), o iš vaikinų — 
Albinas Gedutis. Be to, kiti 
pasižymėjo: Edvardas Kasmo
naitis, Tadas Spelis, Pranas 
Klimas, Edvardas Mončiūnas, 
o iš mergaičių Irena Vilimai- 
čiūtė, Viktorija Deltuvaitė. •'

“Portable” radio laimėjo 
Elena Vismontaitė. Į karni- 
valų buvo atsilankius ir Ona 
Katkauskaitė-Kaskas su savo 
motinėle ir sesute.

Jaunimo šokiai

Į parapijos jaunimo pirmų 
savaitinį šokių vakarų mažai 
atsilankė jaunimo. Griežė Pr. 
Pakėno orkestrą, Tikimasi, 
kad ateityj daugiau atsilan
kys. Šokiai bus parapijos mo
kyklos salėje kas ketvirtadie- 
die vakarų. Šokių pelnas eina 
parapijai.

Taigi, jaunime, jeigu nori 
gražiai linksmintis, ateik kas 
ketvirtadienio vakarų j mo
kyklos salę. Ir tėveliai, kurie 
nori, kad jaunimas gražiai 
linksmintus su savaisiais, sa
vo salėje, leiskite jaunimui 
eiti į tuos šokius. Užtikrinam, 
tėvams nereikės rūpinti^, jei 
jaunimas rasis lietuviškoj, ka 
talikiškoj salėje.

Leg^i j orderių vakaras

Lietuviai ekskareiviai ir 
moterų “auxiliary”, mokyk
los salėje, turėjo gražias iš
kilmes: pašventinta nauja mo
terų “auxiliary” vėliava. Da
lyvavo iš viso Connecticut val
stybės lietuviai ekskareiviai 
jr moterys. Po visam buvo 
vakarienė ir šokiai. Kalbėjo 
Kortenaitis, Žalnieraitis ir 
Žalnieraitienė, Norkūnienė iš 
New Britain, Mrs. Stokna iš 
iVVaterbury, Kavaliauskas iš 
New Britain, italas liartfor- 
(dietis komandierius, italų po
sto, kunigas Kripas, dr. Šiu- 
pis, Saukienė, Mončiūnienė, 
Kasmonaitis, Karpienė, pralo

tas Ambotas. Vakaro vedėja 
buvo Žalnieraitienė. Šokiam 
griežė Prano Pakėno orkestrą.
Parapijos bazaras

Lapkričio 18, 22, 23 ir 25 
dienomis, parapijos salėje, bus 
metinis parapijos bazaras. Ko
misija jau darbuojasi, ypa
tingai tikietų platinime. Lei
sime šiais metais $500 pini
gais. Taigi, reikia nemažai 
visiems ir visoms pasidarbuo
ti. Draugijos irgi turi tikie
tų ir raginame juos išpar
duoti. Simonas Gaučas jau pa
rdavė 25 knygutes. Gražus pa
vyzdys kitiems. Galima par
duoti fabrikuose, ofisuose, ta
bakinėse, kur dirba lietuviai. 
Taipgi kaimynams kad ir sve
timtaučiams. Jie mums parda
vinėja kas met, taigi ir mes 
galime jiems pasiūlyti. Jeigu 
visi ir visos dirbsime, pasi
seks bazaras. Dovanos dide-1 
lės ir gražios. Raginame jau
nimų ypatingai susidomėti ir 
pasidarbuoti. Tai parapijos 
naudai. Tikietų galima gauti 
klebonijoj.

Basketbolas

Jaunimas gražiai darbuoja
si basketbolo sezonui. Jau tu
ri surinkęs nemažai pinigo 
basketbolo reikalams. Žinau, 
kad lietuviai parems savo 
jaunimų, kaip ir visuomet. 
Jaunimas šeštadienio vakarų 
turėjo šokius basketbolo ra
telio naudai.

Momentas iš įtempto “world series” basebolo žaidimo Keds stadijone, Cincinnati, 0. New 
Yankees laimėjo ir tretį žaidimų. (Acme telephoto)

giminus tų reikalų, klebonas 
kun. 11. Vaičūnas aukojo $10. 
Be to, Federacijos 12 skyr. 
sekr. A. Valančiaus priduota 
aukos: dr-jos Šv. Antano au
ka $5.00, dr-jos Apaštalystės 
Maldos $LOO, Labdarių Sų
jungos 3 kuopos $2.00. Taip 
pat pavienių: J. Petraičio $1, 
J. Motekaičio $1.00. Vadinas, 
Ciceros lietuviai pirmutiniai 
bus išpildę savo kvotų, kurių 
yra paskyręs Chicago Komi
tetas. Valio, ciceriečiams.

Kaipo Chicago Komiteto iž
dininkas, prie šios progos no
riu paskatinti visus, kurie dar 
nėra atsiskaitę už Lietuvių 
Dienos ženklelius, kad tuojau 
atsiskaitytų, nes pinigai labai 
reikalingi. Taigi, grųžinkite 
ženklelius arba pinigus.

A. Mondeika,
Liet. Dienos Ch. Kom. iždin.

voje, jis paliko tėvus ir brolį. 
Jo tėvai U. S. A. lietuvių yra 
labai mėgiami, kuipo 'malonūs 
žmonės. Kaune jie turi porų 
namų ir prie Pažaislio gražų" 
ūkį, kuriame dažnai svečiuo
jasi su Amerikos lietuviais.

R. Pocius aplankęs daugelį 
vietų: New Yorkų (dalyv. Lie
tuvių Dienoj) su priemiesčiais 
Newark, Trenton, Hartford 
(Conn.), Providence (R. I.), 
Worcester (Mass.) ir kitus 
imažesn. miestus. Dabar tęsia 
mokslų Marianapolio Kolegi
joje. U.

— Italai labai nemėgsta ro
žių kvapo, todėl ten rožių la
bai retai užtinkama.

SKELBK1TES “DRAUGE”

žia ir lietuviškus šokius. Tai
gi, kas norite pašokti ir pa
remti savo parapijų, ateikite 
į parap. salę ketvirtadienio 
vakarais.

Lietuviai dalyvavo Peace 
Communion Breakfast, Hotel 
Bond. Šv. Vardo draugijos 
nariai, ir kiti, priėmė šv. Ko
munijų pereitų sekmadienį in
tencija pasaulinės taikos. Pa
skui vyrai ir vaikinai suėjo 
į Hotel Bond su kitais mies
to ir apylinkės vyrais ir vai
kinais, kur išgirdo gražias 
prakalbas. Žymiausiais pra- 
kalbiniukais buvo kunigas 
Werst ir Jonas Kennedy. Da
lyvavo daugiau tūkstančio vy
rų. Vietiniai laikraščiai gra
žiai aprašė.

Kas ketvirtadienio vakarų, 
'mokyklos salėje bus parapi
jos naudai jaunimo šokiai. Ir 
suaugę gali ateiti. Prano Pa- 

V kėno lietuviška orkestrą grie-

TZ I ~ h«o -STOV
r\ I l/M irt school.

CICEROS LIETUVUĮ NAUJIENOS
Lawrence, Mass.
Misijos ir Rekolekcijos

Gražus Spalių 9 d.
Į Paminėjimas

Praėjusį sekmadienį Ciceros
Devynių dienų Misijos, ku

rias vedė kun. dr. K. Matu
laitis, MIC., baigėsi spalių 3 
d., bet iškilmės tikrumoj pa-‘ 
sibaigė šv. Pranciškaus spa
lių 4 dienų. Bažnyčios Globė
jas yra šv. Pranciškus ir 'kle
bonas — kun. Pranciškus Ju
ras. Gražiai, tvarkingai ir su
maniai vadovauja jis lietuvių 
kolonijai ir parapijai. Jam 
padeda kun. J. Skalandis.

Spaliij 1, 2 ir 3 d. buvo tri
jų dienų Rekolekcijos angliš
kai kalbantiems ir jaunimui. 
Kas vakaras par. salėje kal
bėjo Tretininkų Vizitatorius 
G. Tėvas T. Grassman, O.F.
M.

Lawrenco lietuviai gyvena
atokiai nuo savo bažnyčios, = 
bet į pamaldas atvyksta daug. 'š 
Sekmadieniais mišios būna 8, S 
9:30, 11 ir 11:45. Ir per vi- Ę 
sas Mišias žmonių pilna baž
nyčia. Tame daug nuopelno 
turi ir D. G. kun. klebono uo
lumas. . . M.

lietuviai šauniai paminėjo Spa 
lių 9-jų. Vilniaus klausimu 
kalbėjo dr. J. Poška, klebo
nas kun. H, Vaičūnas ir Lie
tuvos konsulas Chieagoj P. 
Daužvardis. Visi kalbėtojai 
plačiai nušvietė dabartinę Lie
tuvos padėtį ir dideles vie
ningos vyriausybės pastangas 
ne tik atgauti savo sostinę 
Vilnių ir visas Lenkijos 1920 
metais, spalių 9 d., užgrobtas 
žemes, bet ir apsaugoti Lie
tuvos nepriklausomybę. Skait
lingai susirinkę eieeriečiai, iš
klausę prakalbų, pareiškė pa
sitenkinimo vieningos vyriau
sybės energingu veikimu.

Reikia pažymėti, kad Cice
ros lietuviai ta pačia proga 
gražiai parėmė ir kitų naudin
gų reikalų, būtent Lietuvos 
paviljonų Pasaulinėj Parodoj, 
Nevv Yorke. Kaip žinoma, po 
Lietuvių Dienos, Lietuvos vy
riausybė, turėdama labai daug 
svarbesnių reikalų, atsisakė 
toliau finansuoti savo pavil
jonų ir būtų prisėję jį užda
ryti. Tačiau Lietuvių Dienos 
komitetui ir Lietuvos konsu
lams atsišaukus į Amerikos 
lietuvius finansinės paramos 
išlaikymui atidaro paviljonų 
iki visa paroda užsidarys, su-1 
silaukta nuoširdžios paramos. 
Ir eieeriečiai, kaip iki šiol, 
taip ir šiame reikale nepasi
liko ir savo kvotų išpildys 
su kaupu. Per prakalbas, pri-

Atvyko Tautietis
Rūgs. 4 d. laivu “Queen 

Mary” atvyko iš Lietuvos, 
Kauno miesto, Romualdas Po
cius, susipratęs ir veiklus lie
tuvis, todėl čia galės stiprin 
ti lietuvybę bei pasitarnauti 
Amerikos lietuvių jaunimo la
bui.

Geras jis ir sportininkas: 
krepšiny (basket bąli) ir bok
so sporte nėra naujokas.

R. Pocius Chieagoj turi ne
maža giminių. Namie, Lietu-

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

Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

DON’T BF GREY
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SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MĮĮ MORGIČĮŲ

IŠTIKO NELAIMĖ
Šeštad. vakare, 10:15 vaL, 

prie 46tos ir Ashland' Avė., 1 
Keeshin Trucking kompanijos 
trokas užmušė žmogų. Jis y- 
ra apie 40 metų amžiaus ir 
sveria apie 180 svarų. Nešiojo 
mėlynas kelnias su baltais 
ruožais, baltus marškinius, 
mėlynas kojines ir rudus ba
tus.

Taipgi turėjo Eigin laikro
dėlį, $4.10 pinigais ir tris 
raktus. Velionis randasi I. J. 
Zolp koplyčioje, 1546 AVest 
46th Street.

(ley hair. Grey 
■alma yoa look old and feel old. 
Try the kotam* Method for Cofc 
Oetag Hafr . .. CLAIROL. Teo*l 
Oppredate Che stdek, pleaaant trata 
■cnt. No bleaching reqoired te 
eeftea the hair «hn 
CLAIROL. YooTl leve the 
■i year hair—beauttfui, natūrai, 

color that dėtas detecttaa 
yooreelf as yoa «eaU Bke ■

NOW.f

,Natsralfy~.*iA

■«'ee»fcefttadUkaM»ef \ 
«MM<h*ef«e AeMta ’ 

ef riek eO. «ao 
b.«jM

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei E 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States = 
Govarameat priežiūra. =

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

— Visame pasauly pri įkai
toma apie 5000 kalbų, kurias 
vartoja 2 milijardai žmonių.

— Kiniečių rūbai neturi vi
sai kišenių.

GIESMYNAS
įsigykite Kaule Oleimyna- Jame

M,•lama Bažnyčios 

patverė

rasite Visiems 
Giesmes.

Giesmes lr mjslka 
ant. 8. Pocius.

Ulefdo C. L R. K. Tarponlnla- 
kt) Provincija.

Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MISOLtLIS

Šlovinkim Viešpatį.
MIHIoa lr Mttparal, Lietu vlfikal 

lr Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėme, lr kitos Mal
dos lr Giesmės. Antras pataisytas 
leldlmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 

— Alfc. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. O O. 
S334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Ulinoia

Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- S 
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į
JOHN PAKEL, Pres.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
OlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIinillllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUII  ■

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI 
K E L N E R — P R U Z I N

Phone 9000 8S0 W. IMK Ava

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■BUAUBIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JBTAICA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mflsty radto programo Antradienio lr 

Šeštadienio rytais 1OOO valandą, Iš WHIP stoiką (1480.) 

Su Povilu šaltlmlem.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III * KI P C PATARNAVIMAS AluDULANbt DIENĄ IR NAKTĮ
TA V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
D I J\ A 1 MIESTO DALYSE

fliithony B. Petkus
loMcz ir Simai
J. Liolmiis
S. P. Mažeika

6834 So. Westem‘ Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 "VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

Aitams H. Ptillms 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

I. J. Zolp
Albert V. Petkos
P. I. Rittas

1646 "VVest 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

J
4704 S. Westenx Avė. 

Tel. ĮuAFayette 8024-

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YAKds 1419

J



e URSTfCSB Antradienis, spalių 10 d-, 1939

D. G. R. MS
J. Pilipauskas

SPALIŲ DEVINTOJI BRIGHTON PARKE
Plačiai nušviestas Vilniaus klausimas. Priimtas 

pareiškimas Sov. Rusijai. Lietuvos Ginklų 
Fondui sudėta $25.75.

SKAUDU IR LIŪDNA

(Iš lietuvių komunistų pra
kalbų).

Salėj žmonių apie 400. Pir
miausia kalba ponas Prūsei-' 
ka. (Čia turiu draugų Prusei- 
kų atsiprašyti už “ponų”.' 
Mat, čia jau, tur būt, mano 
nelemtasis buržuazinis ele
mentas pasireiškia).

Praėjusį sekmadienį Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos salėj įvyko prakal
bos Spalių 9-jai paminėti. Dėl 
įvykusios, klaidos (brighton* 
park iečiai rengėsi, ir iš sa
kyklos klebonas garsino, Spa
lių 9 minėti pirmadienio va
kare, o “Drauge” paskelbta, 
kad prakalbos bus sekmadie
nį popiet) žmonių susirinko

ji vienbalsiai priėmė tokio tu
rinio pareiškimų:
Chicagos Lietuvių pareiškimas 

Chicagos lietuvių masiniam 
susirinkime, įvykusiame 1939 
m. spalių mėn. 8 d. Švč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėj, 4400 S. Fair
field avė., Vilniaus užgrobi
mo 19 metų sukakties proga, 
aptarus tarptautinę padėtį

neperdaugiausiai. Kalbėtojai: Europoje ir Lietuvos rūpes- 
adv. J. Grišius, dr. A. Rakau-! čius išlaikyti savo brangiai į-Pruseika kalboje dėl savo 

įsitikinimų daug kur nuo tie
sos nuklysta.

Galima su juo sutikti, kad 
dėl Lenkijos skaudaus likimo
ne daug lietuviškų ašarų nu- v . »• iv • , j *...... padėti pažymėdami protingų 1 bei, kad tautiškai nusiteikunedėjo, bet negalima sutikti * . . . • •• .Lietuvos vyriausybės politikų ....... ’

sJkas, kun. dr. K. Matulaitis, 
ir L. Šimutis turiningose 
kalbose plačiai nušvietė da
bartinę Europos valstybių

gytų nepriklausomybę, nuta
rė:

1. Pareikšti broliams Lie
tuvoje ir Lietuvos vyriausy-

Jacąueline Neville, 9 metų 
amžiaus, Chicagoj bežaidžiant 
prie savo narni) nušauta plėši
ko, kuris kėsinosi apiplėšti 
vienų gyvybės draudimo age
ntų. (Acme telephoto)

lių, irgi'turės progos nuva
žiuoti, nes laidotuvių direk-

kad Sov. Rusija gerai padarė 
užimdama Baltarusijų, Ukrai
na ir Vilniaus kraštų.

“Rusija nekovojo prieš Le
nkijų”, pareiškia p. Prusei- 
ka, “nes tuo laiku Lenkijos 
vyriausybė ir karo vadai bu
vo jau pabėgę. Ji tik atsiėmė 
kas jai priklausė”.

Kaip įdomu, kaip ideališ
ka, bet kaip kartu ir naivu ir 
vaikiška. Lenkijos sienos gi 
buvo tos pačios Sov. Rusijos 
sutartimis pripažintos. Tai 
kuo gi paaiškinti Rusijos ka
riuomenės peržengimų sutar
timis nustatytų svetimos val
stybės sienų? Galima sutikti, 
kad Rusija de facto nekovo
jo su Lenkija, nes nebuvo su 
kuo kovoti, bet, reikia tikė
tis, kad p. Pruseikas geriau 
žino tarptautines teises, kad 
galėtų nuoširdžiai tvirtinti, 
jog de jure Rusija neužpuolė 
Lenkijos.

• y •
Kai dėl neturtingųjų lai

mės naujai užimtose Rusijos 
plotuose tebūna leista paabe
joti. Čia man prisimena skau
dus gyvenimo įvykis, kuris 
įvyko šiaurės Lietuvoj 1918-19 
mietais.

“Linkuva. Ruduo. Mieste
lyj ir apylinkėj siaučia bol
ševikai. Vienų skaisčių rudens 
dienų į mflsų namus įsiver
žia “draugai” komisarai, ku
rie pareiškia areštuoju mano 
motinų už priešdarbininkiškų 
veikimų. Dievaži, kokia iro
nija! Mano motina tada turė
jo sukaupus visas savo jėgas 
dirbti, kad uždirbtų duonų 
man ir senai tetai, nes mano 
tėvas seniai buvo miręs — 
kur ji tau rūpinsis dirbti dar
bininkiškų ar prieš darbinin
kiškų darbų.

Nepadėjo nė mano ašaros, 
nė senos tetos prašymai. Jų 
išvedė ir rytojaus dienų kar
tu su vienu žydeliu ir jaunu 
studentu (tik grįžusiu iš Ry
gos) sušaudė. Už kų? Mat, 
prieš karų ji dirbo tarnaite 
pas p. Chodakauskus (prez. 
Smetonos žmonos tėvus) ir 
vėliau pažinojo kelis krikš
čionių demokratų veikėjus”.

Tiesa, Pruseika to įvykio 
autentiškumu gali abejoti, bet 
tai mano artimo draugo gy
venimo tragedija, kuria aš ge
riau tikiu negu p. Pruseikos 
žodžiais.

— laikytis neutraliai dabar
tiniam kare. Anot kun. dr. K. 
Matulaičio, jei Lietuva būtų 
puolus atsiimti Vilniaus kraš
tų, kuomet Lenkija jau buvo 
parblokšta, ji galėjo susilauk
ti Lenkijos likimo. Vokietijų! 
užpuolus Čekoslovakijų, iš ki
tos pusės Lenkija atsiplėšė 
gabalų teritorijos, kurių ji 
skaitė sava. O kur šiandie 
tasai gabalas ir pati Lenkija? 
Turint faktų, kad 1920 motais 
Maskvoj padaryta sutartimi 
Sov. Rusija yra pripažinus 
Vilnių Lietuvai, reikia tikė
tis, kad dabar laikomuose 
Lietuvos-Sov. Rusijos atstovų 
posėdžiuose Vilnius bus pri
jungtas prie Lietuvos, jos da
bartinės nepriklausomybės. 

Baigus kalbas susirinkusle-

sioji Chicagos lietuvių visuo
menė moraliai ir materialiai torius Lachavicius ir sūnūs 
remia ir rems didžiųsias tau- žada visus nuvežti ir parvež
tos pastangas išlaikyti nepri
klausomybę. ______

2. Prašyti Lietuvos vyriau
sybės stengtis atgauti Vil
niaus kraštų, su dabartiniu to 
krašto šeimininku neinant į 
jokius kompromisus, kurie ga 
lėtų pažeisti Lietuvos valsty
bės suverenitetų.

3. Užgirti Brockton, Mass., 
lietuvių masinio susirinki'mo 
buvusio 1939 m. spalių mėn. 
3 d., dekleracijų, priimtų Vil
niaus 'klausimu.

4. Apie šiuos nutarimus pa

ti nemokamai. Tadgi, visi 
Roselando ir apylinkės lietu
viai pasinaudokit proga. La- 
^bavičiaus automobiliai išeis 
12:30 popiet nuo Lietuvių Da
rbininkų svetainės, 10413 So. 
Michigan Avė., ir nuo para
pijos svetainės, 10806 So. Wa- 
bash Avė.

N. Mickevičienė, Joniškiečių 
Labdarybės ir Kultūros Klu
bo iš Brighton Parko narė 
pridavė $10.00. Taigi, Cak 
Forest senelių naudai fondas 
paaugo dešimčia dol.

tiniam piknike, spalių 22 d.
Atvažiuoti pagelbės Al. Mic-
keliūnas, Jurg. Rimkus ir iš
Lockford, 111. P. Kontrymas.

«•
— Brighton Parko biznie

rius Nikodemas Abaravičius 
su sūnum Leonardu laimin
gai grįžo iš Lietuvos, kupini 
įvairiausių įspūdžių. Apie 
tuos savo kelionės įspūdžius 
papasakos p. Abaravičius 
“Rūtos” darže, spalių 22 d.

— Juozo ir Onos Gailių mi
šios už a. a. Veronikos Gailiū
tės vėlę, minint dviejų metų 
mirties sukaktį, bus Brighton 
Parko par. bažnyčioje 14 spa
lių d. 8 vai.

— Aušros Vartų bažnyčioje 
pereitų sekmadienį prasidėjo 
“Šv. Ražančiaus Misijos”. Tę 
sis visų savaitę. Misijas duo
da kun. d-ras K. A. Matulai
tis, MIC. Kviečia visus prie 
bendros maldos ne vien už 
save ir savo šeimų reikalus 
melstis, bet kalbėti Rąžančių 
ir už Lietuvų. Ji yra didelia
me pavojuje.

— Aušros Vartuose Misijų 
tvarka yra ši: rytais Mišios 
6, 7:45 ir 9 vai. Po paskuti
nių Mišių — pamokslas. Va
karais 7:30 pamokslas. Rąžan
čius, palaiminimas Švč. Sa
kramentu.

— Šį antradienį, trečiadie
nį ir ketvirtadienį bus trum
pos “Vaikų Misijos” 3 vai. 
po pietų. Ketvirtadienį 5 vai.

gos pamaldos su egzekvijo
mis už n. a. Kardinolo Jur
gio Mundelein vėlę. Kun. M. 
Urbonavičius, MIC., Kardino
lui J. Mundelein atminti, ke
tina įtaisyti jo vardu bažny-

sliuojumu šiandie 7 valandų 
vakare, iš stoties AVGES. Ta
rpe kitų žymių dainininkų, 
dalyvaus visuomenės pamylė
tas Radio Granadierių trio, 
kuris padainuos keletu opere-

čioje langų. Jau yra sudėta tiškų kūrinių bei liaudies dai-
dvylika gražių langų. Bažny
čia atrodo gražesnė ir net 
šviesesnė.

— Spalių 10 d. 9 vai. Auš
ros Vartuose bus sudėtinės 
Mišios su egzekvijomis už da
vusių tėvus, brolius, gerada
rius.

Laike Misijų norima sušelp
ti ir savo brangiuosius miru-

nelių, taipgi nepasiliks ir ki
ti dainininkai. Bus smagios 
muzikos, moterų “Grožio Žo
dynas”, daktaro kalba, na, 
ir visokios žinios, pranešimai, 
patarimai, smagi muzika ir 
kitokie naudingi dalykai kie
kvienam girdėti ir žinoti. Y- 
pač iš Peoples bendrovės krau 
tuvės girdėsite daug gerų ži-

sius. Be to, bus laikomos su- n*U apie pirkimų visokių na-
dėtinės Mišios prie Aušros 
Vartų Švč. Panelės už atsi
vertimų nutolusių nuo Bažny
čios lietuvių.

RADIO
Dainuos Granadierių trio, 

grieš muzika, patarimai, 

žinios, įdomybės ir t.t.

Peoples baldų krautuvė ruo
šia specialiai gražių ir įdo
mių programų, kuri bus tran-

Standard M

Be to, Pruseika baisiai ne

informuoti Lietuvos vyriausy- Padėka visiems šio darbo ’H1S .Pataikintas pamokslas

nuoseklus ir paradoksiškas. 
Prieš kelias minutes jis pa
brėžė kad Sov. Rusija neko
vojo prieš Lenkijų, o paskui 
pataria lietuviams katalikams 
džiaugtis ir nurodo, kad “kai 
vokiečiai sunaikino daug šve
ntovių Čenstakavoj, kai gen. 
Franko 'kariuomenė naikino 
bažnyčias Spanijoj, Rusija ne
išmetė nė vienos bombos ant 
Aušros Vartų ar kitų Vilniaus 
bažnyčių”.

Kur nuoseklumas p. Pru- 
sei'ka? Kaip ten bebūtų Sov. 
Rusija negi gali būti tokia 
kvaila, kad naikintų savo nuo 
savybes, kurias gali paimti 
be karo.

Tačiau Pruseika aiškiausiai 
pasirodo, kai dvasios egzal
tacijoj, nusimeta kaukę ir pa
miršęs būti lietuviu, kalbėda
mas apie Sov. Rusijų, sušun
ka: “Mūsų valstybė nesusilp- 
nės. Mes tik manevravom su 
Čemberlenu. Mūsų laimėjimas 
ir tolimesnėse kovose su Hit
leriu!”

Čia nieko nė pridėti, nė at
imti negalima. Patartina Pru- 
seikai ir toliau nuoširdesniu 
pasirodyti ir nesidangstyti 
lietuviško patriotizmo skrais
te. Težino visi lietuviai komu
nistinio kosmopolitanizmo ak
cijų.

Tad nenustnbu, kad ir Pa
baltijo mažų valstybių (Esti 
joR, Latvijos ir Lietuvos) su
vereniteto teisių pažeidimas 
Pruseikai atrodo ir geras ir 
teisėtas tų valstybių stiprini
mas.

Vae victisl

bę, Jungtinių Amerikos Val
stybių State departamentų ir 
Sovietų Rusijos ambasadų Va
šingtone.

Pirmininkaujančiam papra
šius, susirinkusieji Lietuvos 
Ginklų Fondui sudėjo $25.75. 
Aukojo Jonas Preibis $5.00. 
Po$ 1.00: kun. Matulaitis, 
adv. J. Grišius, T. Atroškienė, 
A. Paulienė, O. Žiedienė, A. 
Šurnienė, K. Zaromskis, J . 
Klimas, F. Paukštis, S. Ma- 
rozas, S. Peleckas, J. Enche- 
ris, V, Balsys. Smulkiais — 
$7.75.

Pradedant prakalbas para
pijos choras, ved. art. J. Ku
dirkos padainavo Lietuvos ir 
Amerikos himnus ir Vilnius.

Rap.

rėmėjams ir bendradarbiams.
Adomas D.

Puota Lietuviams 
Seneliams Oak Forest 
Prieglaudoj

Roselando ir apylinkės drau 
gijos aplankys Oak Forest 
prieglaudos lietuvius senelius 
sekmadienį, 22 d- spalių, 1-mų 
valandų popiet.

Bus duodami pietūs ir pro 
grama: dainos, kalbos ir mu 
zika. Kurie neturi automobi

Žinių - Žinelės
— Vilniaus Kalnelių pikni

kų parkas savininko V. Ku- 
baičio uždarytas spalių 1 d., 
bet nepaprastai gražiam orui 
esant, spalių 8 d. buvo far- 
merio A. Poškos paukščių ru
dens piknikas. Abudu pavyko^/ 
gražiai. Publika buvo įvairi.

Draugo” atstovas susipaži
no su Lockford ir Jolietto lie
tuviais.

— Lockford, III., gyvena 
viso du lietuviai Petras Kon
trymas ir Jul. Vaiciekauskas

— Jolliet, III., yra žinomas 
biznierius Alek. Miekeliūnas 
Be to, pasirodo, gyvena ten 
Jurg. Rimkus, J. ir K. Laši-

studentams ir mokslus einan
čiam jaunimui. Jų visų bend
roji šv. Komunija bus penk
tadienį.

— Spalių 9 d. Aušros Var
tuose buvo laikomos iškilmin-

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokių Kainų J

TIK $1.00 Pfl .4
4-5 Kvortos...^ 1»DU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

mams reikmenų. Nepamirškit 
pasiklausyti. Rap. XXX

— Šukos yra labai sena 
daiktas, Jas jau žinojo ir var
tojo žmonės pačiais seniau
siais laikais. Priešistoriniuose 
kapuose yra randamos šukos 
iš kaulo arba žalvario.

Š Kunigai turėtų įsigyti |
j Vyskupo Petro Pranciš-1 
Skaus Bučio, M.I.C. para-’ 
pytą

S PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina $1.75
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

JMIUIONS

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

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

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 Sonth Fairfield Avė. 
Lafayette 8248 

{{♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

P. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU- 

’ VĄ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3485
504 WEST S8RD STREET 

CHIGAGO, ILL.

a-

Renduojame salę vestuvSms, susi
rinkimams, Šokiams lr kitokiams 
parengimams. Naujai lr moder- 
niSkal (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkit&s.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė. 

Tel. IiAFayette 5954
Jonas Zepaltas, savininkas ..

Litten to and Advertite over
PIUNDEGH’S YUGOSUV’RADHI
Folk Songs and Mane 
Tambmritza Orchestra 

•tatjoa* W W AE, Every Sunday*1 ta 1 
M6 S. Clark St., Chicago — Har. 300*

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

4 fletų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar- 
ųuette Parko. Senatvė ir ligos verčia, 
parduoti už $11,950. Įmokėt 
$5000. Likusius valdžiai ISmokSi 
kas mėnesj. 7207 So. Franelsco 
Savininkas A. Slratov*eh, tel, 
pect 3140.

&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig

|TURTAS VIRS.................. 03,500,000.001
- - - - - |ATSARGOS KAPITALAS - >250,000.00|

S Dabar mokam 31/2% už pa- 
5 dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

Istandard
I FEDERAL 
| SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO
Kllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»

Bardauskas, L. Rimša, J. Bu
tėnas, P. Norvaiša, P, Žva- 
ginis, P. Lukošius, P. Kupis 
ir keletas kitų “Draugo” 
skaitytojų.

— Jollieto lietuviai žadėjo 
organizuotai dalyvauti West 
Sidės “Rūtos” daržo pasku-

(192 ARCHER AVENUE =
SAVINGS FEDERALLY 

INSTTRED
JUSTIN MACKIEYVICH, Prea.

verčia, _

ANT PARDAVTMO 
Dvieju aukštų namas. Pirmame Uo
re yra Storas, antrame flore — pra
gyvenimas. AtsiSaukite: 7120 South 
Rnrkwcll Street, Chicago.

1MP0RTANT!
medical teste reveal 
how thousands of W0MEN

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prlo gerai išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautų žmonėmis: kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Isntvltt SL, arba telefonuokite SEE- 
ley 1748,

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui dviejų (2) aukSaų na
mas — 2 fletal ir krautuvė.

7126 South Rockvvell Street, 
Chicago, Illinois

HAVEBEEI
ABLETO GET NEW ENERGY

If you feel tired out, limp, liatleee, whieh your body ueee dirertiv for
1—if your nervea energy to help build up more physi-

cai reelstanee and thua help ealm 
jittery nervea, leaaen female fune- 
tional diatreae and gi ve you ioyful 
bubbling energy that ie refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 women have re- 
ported marreloue beneflta from 
Pinkham’a Compound. Reaulta 
ahould dtlighl youl Telephone your

moody, depreeeed—lf your 
are constantly on edge and you’re 
loaing vour boy frienda to more 
attractive, Deppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likee a dūli, 
tired, erote woman—

Ali you may need te a good rellable 
tonie. If so, just try famous Lydia E. 
Pinkham’a Vegetahle Compound 
made eepeeially for vromen. Let it 
etimulatei
and aaaimi

ecially for vromen. Let lt ahould MtįHl youl Telephone ;

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS ISMOKFJTMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1BO4

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

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

UNIVERSAL

RESTAURANT
Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavime.
Unksmes Patarnavimas Visiems

750 W. 3 lst Strect
A. A NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

POCAHONTAS Mine Run IS geiaiislų mainų; 
daug dulkių išimta. Perkane B tonus ar dau
ginu už tonų .......................................................... $7.63
PETROLEUM CARBON COKE, perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... 97.40. Sales Tax Ekstx,


