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VILNIUS
GEN. J. RAŠTIKIS IR 
VICEPREM. K. BIZAUSKAS 
VĖL MASKVON IŠVYKO

Lietuva pripažįsta sutartį 
Maskvos pasiūlytoj formoj

KOPENHAGENAS, spal. 
10. — Vokiečių oficiali žinių 
agentūra DNB šiandien iš 
Kauno praneša, kad Lietuvos 
vyriausybė nusprendė pripa
žinti sov. Rusijos Lietuvos sa 
vitarpės paramos paktų Mas
kvos pasiūlytoje formoje.

Tuo paktu Lietuvai bus grų 
žinta jos senoji sostinė Vil
nius, bet ne visas Vilniaus 
kraštas, kurį 1920 metais len
kui užgrobė ir kurį šiandien 
sovietai okupuoja.

RAŠTIKIS IR BIZAUSKAS 
MASKVON

MASKVA, spal. 10. — Lie
tuvos kariuomenės vyriausias 
vadas gen. S. Raštikis ir vice
premjeras K. Bizauskas iš 
Kauno šiandien grįžo Mas
kvon. Matyt, jiedu atvežė Lie 
tuvos vyriausybės sutikimų 
patvirtinti gaminamos sovie
tų su Lietuva sutarties sųly
gas. Spėjama, sutartis galuti
nai bus užbaigta šiandien va
karų, arba rytoj.

LIETUVA LEIS ĮGINKLUO
TI NEMUNO KRANTUS

RYGA, spal. 9. — Šiandie iš 
Maskvos grįžo Kaunan Lie
tuvos delegacijos nariai, gen. 
S. Raštikis ir vicepremjeras 
K. Bizauskas. Parvyko vyriau 
sybei pranešti kas derybose 
su sovietais nuveikta.

Sovietai pasižadėję grųžin
ti Lietuvai kai kurias lietuviš 
kas bendruomenes Vilniaus

koridoriuje su sųlyga, jei Lie 
tuva leis sovietams jiadirb- 
dinti fortifikacijas išilgai Ne
muno. Lietuva sutikusi.

Bolševikai pareiškia, kad 
Nemuno krantų įginklavimas 
esųs reikalingas sov. Rusijai 
ir Lietuvai — apsidrausti nuo 
iinperijalistinių valstybių.

LIETUVA TURĖSIANTI 
SOVIETŲ GARNIZONUS

TALLINNAS, Estija, spal. 
10. — Sovietų raudonosios ar 
mijos garnizono dalis vakar I 
Narvoje perėjo Estijos sienų 
ir iš tenai išvyko į Baltiški es 
tų uostų.

Sakoma, kad sovietai apie 
25,000 kareivių turėsiu Esti
joje. Latvijoje ir Lietuvoje so 
vietų garnizonai būsiu gausin 
igęsni.

Atsistatydino estų ministrų 
kabinetas. Respublikos prezi
dentas Paets naujų ministrų 
kabinetų, sudaryti pavedė sei
mo prezidentui Ulots. Užs. rei 
kalų ministru bus A. Rei, da
bartinis pasiuntinys Maskvo
je’

VILNIUS GAL IR TEKS 
LIETUVIAI, BET...

BERLYNAS, spal. 9. — 
Nacių sluoksniuose numato
ma, kad sovietai grųžins Vil
nių Lietuvai. Bet tas bus tik 
techniškai, vadinasi, tik teori
joje. Praktikoje kaip Vilnius, 
taip ir Lietuva bus sovietų į- 
takoje.

SUOMIJA APTUŠTINA 
RUSIJOS PASIENIUS
Maskva sutraukia kariuomenę 
išilgai Pabaltijo kraštų
HELSINKIS, spal. 10. —

Pasiuntusi Maskvon savo dele 
gacijų Suomijai nujaučia, kad 
su sovietais nebus galima su
sitaikinti — pripažinti tautų 
ir valstybę žeminančius reika
lavimus.

To atsižvelgus, Suomijos vy 
riausybė nusprendė iš sov. 
Rusijos pasienio strateginių 
vietų iškeldinti visus gyven
tojus ir pasirengti gintis, jei 
sovietai susimestų pulti.

Suomiai jauni vyrai sava
noriai telkiasi į grupes ir siū
losi tarnybon ginti tėvynę.

Autoritetai gyventojams da 
lija dujakaukes. Iš Helsinkio 
moterys su vaikais siunčia
mos Suomijos gilumon. Mies

Kaina 3c No. 239

VOKIEČIU TAUTINĖS 
MAŽUMOS NUKELIAMOS 
BUVUSION LENKIJON
BERLYNAS, spal. 10. — 

Hitleris su savo padėjėjais ir 
patarėjais dirbdina naujų už
imtos Lenkijos dalies žemėla
pį. Su kita Lenkijos dalimi 
bolševikai tesižino.

Hitlerio apibrėžia, kurios 
buvusios Lenkijos teritorijos 
turi būti visiškai sujungtos su 
Vokietija ir kurios turi būti 
paliktos lenkų buferinei vals
tybei ir žydų rezervacijai.

Ištraukiamas iš Pabaltijo 
valstybių vokiečių tautines 
mažumas Hitleris įgyvendins 
Poznaniaus provincijos r y tuo 
se, kur yriai derlinga javams 
dirva. Poznaniaus provincija 
priklausė Lenkijai.

! Be to, Hitleris nusprendė
AV. S. Knudsen (kairėje) ir A. P. Sloan, Jr., pirmasis Į žydams nepavesti Varšuvos, 

General Motors bendrovės prezidentas, o antrasis tos bendro- jl>et Liublinu. Varšuva palieka 
vės direktorių boardo pirmininkas, apleidžia federalini teis- ma naujai lenkų valstybei, 
mų South Bend, Ind. General Motors bendrovė patraukta tie-' planuojama Vokietijon grų 
son už antitrostinio įstatymo peržengimą. (Aome telephoto). 1^ vokMlJ toutil]es mažu'_

TAIKA S U HITLERIU 
NEĮMANOMA, SAKO 
PREM. DALADIERIS

Bus kariaujama iki bus gauta 
tikros saugumo garantijos

PARYŽIUS, spal. 10. —
Per radiją kalbėjo Prancūzi
jos ministras pirmininkas Da
ladieris, Jis atsakė Hitleriui į 
jo iškeltus taikos sumany
mus.

Daladieris pareiškė, kad vi
sas pasaulis pageidauja tai
kos. Bet taika su Hitleriu nie
ku bildu neįmanoma. Nes ne
galima juo pasitikėti. Jis visų 
eilę savo pažinių sulaužė ir ne

siskaito su jokiu garbės žo
džiu.

Toliau Daladieris sakė, kad 
Prancūzija ir Anglija neturi 
pasiryžimo nutraukti karų. 
Kariaus iki bus laimėtos tik
rosios saugumo garantijos, i- 
ki Europai pastovi taika bus 
užtikrinta.

Prancūzija nieku būdu ne
sutiks, kad Hitleris, arba kas 
kitas taikos sųlygas diktuotų.

Švedija nusprendė ilgiau karu 
tarnyboje palikti atsarginius

STOKHOLMAS, spal. 10. 
— Suomijos delegacijai išvy
kus Maskvon, Švedija, Norve
gija ir Danija subruzdo imtis 
visų saugumo priemonių apsi 
drausti nuo sovietų, kai Suo
mija atsisakys pripažinti Ma
skvos reikalavimus.

SUOMIU DELEGACIJA 
IŠVYKO MASKVON
HELSINKIS, spal. 10. — 

Suomijos delegacijia vakar 
traukiniu įšvyko Maskvon į e- 
konomines ir politines dery-

Apie 100,000 pirmiau sumo /bas su sovietais.
bilizuotų švedų atsargų ture- Suomių minia išlydėjo dele 
jo būti paleista šio spalio 15 jgaciją, kurios priešakyje yra 
d. Bet vyriausybė nusprendė jdr. J- K- Paasikivi, stambus 
jas ilgiau palikti tarnyboje, 'suomių sovietų santykių ir 

Taip pat pirmų kartų vy-'reikalų žinovas.
riausybė nusprendė čia dirb- Išlydinčioji delegacijų mi
dinti slėptuves nuo orinių 
bombų.

Švedijos Suomijos pasieniu

nia užtraukė suomių patrijo- 
tinį himnų: “Mūsų kraštas 
nenusilenks svetimam tiro-

visam Torne slėnyje švedų nul

mas iš Rusijos ir Balkanų 
valstybių. Sakoma, šių mažu
mų būsiu keletas milijonų.

BOLŠEVIKAMS STINGA 

MAISTO

HELSINKIS, spal. 10. — 
Čia turima žinių, kad Lenin
grado (Petrogrado), srities 
gyventojai alksta dėl maisto 
trūkumo ir nepaprasto jo 
brangumo.

Pavyzdžiui, 40 centų imama 
už porų svarų bulvių. Sviesto 
svaras — 5 doleriai. Iš Esti
jos atvežamui pienui reikiamo 
keti dešimtį kartų daugiau 
nei Es'tijoj.

AMERIKOS REDEMPTO-
RISTAI MINĖS SAVO 

SUKAKTUVES

PITTSBURGH, Pa. — A- 
merikos redemptoristai spalio 
15 d. minės 100 metų sukak
tuves, kaip jie pradėjo J. A. 
Valstybėse darbuotis.

Šių sukaktuvių minėjimo 
centras bus Šv. Filomenos 
bažnyčioje, kur jie. prieš 100 
metų pradėjo savo veiklų.

Altoona vyskupas R. T. 
Guilfoyle pontifikuos iškil
mingas Mišias. Be to, pamal
dose dalyvaus dar du kiti vy 
skupai: Pittsburgho vysku
pas II. C. Boyle ir Saskatoo- 
nos (Kanada) vyskupas G. C. 
Murray, C. SS. R. ų

Redemptoristai J. A. Vals
tybėse šiandien turi dvi pro
vincijas, 775 kunigus, 195 se
minaristus ir 160 brolių.

ITALU SPAUDA 
SMOGIA KOMUNISTAMS
ROMA, spal. 10. — Italų 

spauda paskutinėmis dieno
mis vertino nacių ir bolševikų 
žygius rytinėje Europoje ir 
ragino Angliją ir Prancūziją 
pripažinti Hitlerio sumetny- 
mą nutraukti karą.

Dabar spauda staiga nu
traukė tuos nacių ir bolševikų 
vertinimus ir susimetė prieš 
bolševikus.

Libijos gubernatoriaus Bal 
bo laikraštis II C«»rriere Pa- 
danot nubara kitus laikraščius 
už bolševikų vertinimą. Plažy- 
mi, kad bolševikams neturi 
būti teikiama nė gramas pa
garbos. Nes bolševikai yra 
žvėriškumo pavyzdžiai. Karo 
komisarą Vorošilovą laikraš
tis vadina pikčiausia asmeny
be.

to gyventojai pratinami kaip 
apsisaugoti orinių puolimų.

MASKVA, spal. 10. —
Pranešta, kad sov. Rusija į1 
Suomijos įlankų sutraukia sa 
vo karo laivus, matyt, demon 
stracijai prieš Suomiją, taip 
pat sutraukia daugiau kariuo 
menės Pabaltijo valstybių pa 
sieniais.

ir suomių lakūnai daro mank
štas su bombonešiais. Visam 
4,000 ketvirtainių mylių slė
ny jo naktimis visos šviesos už 
gesinamos.

Švedų vyriausybė pareiš
kia, kad, prireikus, ji gali su
mobilizuoti iki 600,000 kariuo 
menės. Bet žymi dalis atsargų 
reikalinga karinės mankštos.

Suomija nusprendė nenu
traukti vykdomų fortifikaci
nių (jginklavimo) darbų Ru
sijos pasieniais.

Į Helsinkį atvyko norvegų, 
švedų ir danų delegatai tar
tis dėl išlaikymo prekybos ka 
ro laiku. Bus apgalvotos prie 
monės prekybai pavojus paša 
linti.

SUNKU ĮSIGYTI AVALUS 

IR AUDEKLĄ

BERLYNAS, spal. 10. — 
Jei kas vokiečių nori pirkti 
avalus, arba kokio paprasto 
audeklo, negali gauti parduo
tuvėje be autoritetų leidimo 
Pirkėjas turi paduoti aplika
ciją autoritetams.

VOKIETIJA REIKALINGA 
ŽALIAVOS

BERLYNAS, spal. 10. — 
Vokietijos ekonominė misija 
Maskvoje turi skubotas derv 
bas su sovietais, nes Vokieti
jai labai reikalinga įvairi ža
lioji medžiaga.

TRYS BROLIAI ĮŠVEN- 
įiTINTI KUNIGAIS

]jTEW YORK. — Trys ai

riai broliai Mathias, Humilis 
ir Ędward MacSweeney vienu 
žygiu Romoje įšventinti kuni 
gaiš ir neseniai Dubline, Airi
joje, visi trys turėjo primici
jas.

Jie kokį laiką mokinosi ir 
Amerikoje.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

NEPRIIMS Į MOKYKLAS 
KAIMO VAIKUS

MARIJAMPOLĖ. - Ligi 
šiol kaimo vaikai lankydavo 
miesto pradžios mokyklas, y 
pač V ir VI skyrius. Kadangi 
jau miesto vaikams esamose 
mokyklose pasidarė per ankš
ta, tai miesto savivaldybė nu
tarė nuo šių mokslo metų kai
mo vaikus į miesto mokyklas 
nepriimti, nes jų pradžios mo 
ksiu privalo rūpintis valsčiaus 
savivaldybė.

PAŠAUKTA DAUGIAU 
ATSARGINIŲ

BERLYNAS, spal. 10. — 
Mieste išlipinti .policijos virši 
ninko pranešimai, kad karo 
tarnybon šaukiami 1911 ir 19- 
12 klasių atsarginiai. Turi ko 
veikiau atsišaukti policijos 
nuovadose.

VARŽOMAS KAVOS 
VARTOJIMAS

KLAIPĖDA (E). — N. Til
žės Keleivis praneša, kad Til
žėje kas savaitę kavos pape- 
lių ir kavos pakaitalų (erza- 
co) ant kortelių duodama po 
63 gramus žmogui. Iš to 63 
gramų Skaičiaus, grynų ka
vos pupelių per savaitę vie
nam žmogui duodama iki 20 
gramų, bet pupelės bus duo
damos tik suaugusiems, tu
rintiems virš 18 metų am
žiaus. — Beveik visoms taba
ko prekėms ir alkoholiniams 
gėrimams įvesti 20 nuošimčių 
“karo priedo” mokesčiai.

PILIETYBĖS DIENA 
CHICAGOJ

Chicagos majoras Kelly iš
leistu atsišaukimu ateinantį 
sekmadienį skiria Pilietybės 
diena pagarbai tų, kurie pra
ėjusiais metais tapo J. A. 
Valstybių piliečiais.

ANGLIJA NENORI DAUG
KANADOS KAREIVIŲ

AVASHINGTON, spal. 10. 
Žiniomis iš Ottawos, Kana
dos, Anglijos vyriausybė ne
pageidauja daug kariuomenės 
iš Kanados kariauti prieš Vo
kietiją. Tik nori gauti ko dau 
giausia municijos ir lakūnų.

UŽ NESILAIKYMĄ NUS
TATYTŲ KAINŲ

BERLYNAS, spal. 10. — 
Čia vieno viešbučio savinin
kas nubaustas • 120,000 dol. 
bauda už nesilaikymą nusta
tytų valgiams kainų.

NORIMA PRAPLĖSTI 
PREKYBĄ

KAUNAS (E). — Dėl susi
dėjusių aplinkybių, numato
ma išplėsti Lietuvos didesnę 
prekybą su neutralėmis kai
myninėmis Baltijos valstybė
mis ir Skandinavija, kuriose 
didėja mūsų žemės ūkio pro
duktų pareikalavimas, o iš 
ten įsivežti dalį reikalingos 
žaliavos, kurios gavimas iš 
kariaujančių valstybių yra pa 
sunkėjęs arba pasidaręs nebe
galimas.

BERLYNAS, spal. 10. — 
Vokietijos parduotuvėse už
drausta popierium vynioti 
parduodamus daiktus. Nuro
dyta, kad popierius turi būti 
branginamas.

ORAS
CHICAGO SRITTS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
šalta.

Saulė teka 5:58, leidžia
si 5:16.
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražina, 
Jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redukcija pasilaiko suu teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rašius ir ypač korespon- 
denejas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ta
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąją mašinėle) 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikraštin nededamos

Entered as Second-Class Matter March 31, IV1C, at 
Chicago, Illinois, (jiuler tlie Act o£ March 3, 187V.

tų ir Lietuvos atstovams ginti valstybės ir 
tautos teises. Tad, mūsų veikimas, mūsų nu
sistatymas, suformuluotas aptinkamose re
zoliucijose šiuo momentu ypač yra reikalin
gas.

Nesveikas ir kenksmingas yra ir tų nusi
statymas, kurie sako, kad dabar neapsimoka 
bet kų daryti, nes "tai nieko nepadės”. Tai 
esą pačies Lietuvos reikalas.

Taip manyti yra didelė klaida. Liedavos 
atstovai, kurie veda derybas, turi jausti, 
kad ji turi neabejotinų visos tautos -paramų, 
kad jos reikalavimai, tai visos tautos reika
lavimai. Tokį mūsų tautos vieningumų turi 
pajusti ir tie, su kuriais Lietuvai tenka de
rėtis.

BteiosVtbMjeJi Hšnta
UmbhkuutUnrj

Lenkų kariuomene skubiai pasitraukė. - Padeg
tas Žaliasis tiltas. - Judėjimas mažas. - Krau
tuvės uždarytos. - Visuomeninis tvarkos ko
mitetas. - Iš apleistų kareivinių viskas neša
ma. - Gyventojų nepalankūs atsiliepimai 
apie Lenkijos valdžią.

kaip jie sako, — su kepurė- Kas gavęs .civilinius drabu- 
inia, o kepurėmis dabar ka- žius, o kas ir 'kareiviškai^ 
liauti negalima. Vakar vaka- vieni be diržų, kiti su diržais 
re Vilniaus įgulos kareiviai traukia namo.
pareikalavo valgyti, tai gy-1 Vakar iš Vilniaus kalėjimo 
ventojai, kas kų turėjo, jiems ' paleisti visi ir visoki kaliniai 
valgyti davė. Lenkų karei-' Vilniuje šiandien dar vei- 
viai prašo iš civilinių gyven-1 kia paštas, radijas, elektra 
tojų civilinių drabužių ir už ir vandentiekis. Valdžia kol 
tai moka didžiausius pinigus.; kas visur lieka ta pati, ir Ly-

Persirengę jie traukiasi kur ' doje likusi dar ta pati admi- 
kas galėdamas. nistracinė valdžia ir tvanka.

Fašistai ir Bolševikai

Įtakingas Italijos fašistų laikraštis “II 
Corriere Padand ”, kurio savininkas yra gar
susis italų maršalas Balbo, užvakar griežtai 
išėjo prieš Rusijos bolševikus. Tas laikraš
tis pasisako neduodąs "NĖ GRAM0S PA
GARBOS BOLŠEVIKAMS” dėl to, kad 
“...Jie YRA ŽIAURAUS GYVULIŠKUMO 
PAVYZDŽIAI’.

Generolų Vorošilovą, Sovietų Rusijos karo 
komisarų, Balbo laikraštis apkaltino kaipo 
skerdikų.

Karakteringa, kad ‘ ‘ II Corriere Padano 
visai dar neseniai gyrė Hitlerio ir Stalino 
susitarimų, bet šiandien bolševikus bestijo
mis jau vadina.

Ir kiti italų laikraščiai pakeitė savo tonų 
kas link nacių bolševikų fronto. Prieš kele
tu dienų jie visu smarkumu agitavo už tai, 
kad anglai ir prancūzai priimtų Hitlerio pa
tiektas taikos sąlygas, o dabar apie tai nė 
vienu žodžiu nebeprisimena.

Tai yra pirmieji ženklai, kad Hilerio “my
lima” Italija, kaip jis prieš keletą dienų jų 
pavadino, iš Vokietijos narių fronto gali pa
sitraukti. Be abejonės, tai būtų didelis tam 
frontui smūgis.

Tokio italų elgesio buvo galima laukti. 
Kol naciai nebuvo susidėję su bolševikais, 
jie juos rėmė. Rėmė dar ir po susitarimo, nes 
manė, kad Hitleris ilgai su bolševikais ne
bičiuliaus- Bet. pamatė, kad einama per toli, 
italų fašistai ėmė trauktis į šalį.

Jei kas yra dideli bolševikų priešai, tai 
fašistai. Kai po didžiojo karo Maskvos diri
guojami komunistai norėjo parblokšti Itali
ją ir ten įsmeigti savo tvarkų, atsirado Mus- 
solinio vadovaujami fašistai, kurie komunis
tų judėjimui Italijoje uždavė mirtinų smū
gį. Nūo tų laikų santykiai tarp fašistų ir 
komunistų buvo labai įtempti. Pagaliau, Ita
lijos fašistams daug kainavo, kad ir Ispa
niją išgelbėti nuo komunizmo.

Be abejojimo, į italų fašistus neigiamai 
paveikė ir tas faktas, kad naciai leidžia bol
ševikams stiprinti savo įtakų Baltijos kraš
tuose. Jie jaučia, kad iki daroma ne tų kraš
tų saugumui ir gerovei, bet komunizmo plė
timo sumetimais.

APŽVALGA
Kaip Laikytis?

Mes nekaltų paorėžėm tų fa'ktų, kaip svar
bų ir pavojingų momentų gyvena Lietuva. 
Kaip šiuo momentu mums laikytis, taip pat 
buvo nurodyta. Tani mūsų nusistatymui pri
taria ir kiti Amerikos lietuvių katalikų laik
raščiai. Štai, pavyzdžiui, “Amerika” rašo:

“Turime drąsinti viens kitų šviesiomis vil
timis, remiamomis tikrais darbais. Pirmiau
sia, apsižiūrėkime, kad viskas būtų tvarko
je savo namuose. Visu ryžtingumu rūpinki
mės, kad negrėstų joki pavojai mūsų pirmu- 
tinėuis vieningumo ir atsparumo tvirtovė
ms — mūsų parapijoms su jų įstaigomis. 
Antras dėmesio taškas — mūsų spauda. Jei 
leisime savo spaudai silpnėti, žalosime tų 
jėgų, kuri jungia mus, išsisklaidžiusius įvai
riose vietose. Ypatingai šiuo metu dėkime 
visas pastangas savo spaudai paremti, kad' 
ji nepritruktų galios teikti reikalingas ži
nias, kad ji nuolat skelbtų mums lietuvių 
tautos nemarius siekius.

Rugsėjo 19 d. V. Žilėnas 
telefonu pranešė tokių žinių:

Vakar vakare 9 valandą (21 
vai.) Sovietų Sąjungos ka
riuomenė pradėjo žygiuoti į 
Vilnių. Kai jau Vilniuje bu-

Trečias taškas — mūsų organizacijos; šiuo 
metu įtemptinas visas rūpestingumas, kiek 
tik mūsų jėgos leidžia, palaikyti visas orga
nizacijas gyvastingomis, didinti jų eiles dar 
neorganizuotais ar pasitraukusiais iš veik
los asmenimis. Kalbėdami apie organizacijas, 
turime dėmesyje ir visas mokyklas,, kuriij
atsparumas neturi būti mažinamas. Joms pa- Į medinės dalys ir patys civi-

se labai maža, gatvės beveik 
tuščios.

— Kokiu būdu tamstai lei
do kalbėti telefonu!

— Labai laisvai: aš susi
jungiau ir dabar kalbu visiš-

vo sužinota, kad Sovietų Są- kai laisvai, kaip kad buvo
jungos kariuomenė visai ar
ti nuo Vilniaus, lenkų kariuo
menės daliniai — kavalerija, 
tankai, pėstininkai — pradė
jo bėgti, kiek tiktai galėda
mi, iš miesto.

Nežiūrint to, ši naktis Vil
niuje buvo labai nerami. Visą
naktį ir šiandien Vilniuje vy-' los uždarytos, tiktai duonos 
ko šaudymasis. Formaliai bu- • kepyklose šiandien pagal kor- 
vo šaudomasi, bet faktinai teles davė duonos.

normaliais laikais. Dar vakar 
be specialaus leidimo negali
ma bnvo kalbėtis, o dabar 
aš kalbuosi be jokios kontro
lės.

Šiandien visos įstaigos kol 
kas uždarytos, 'krautuvės taip 
pat visos uždarytos, valgyk-

miestas jau buvo paimtas. So
vietų kariuomenė šaudė iš ta
nkinių kulkosvaidžių, o len
kai iš šautuvų. Sovietų Są
jungos kariuomenės Vilniuje 
tuo tarpu niekas nepasirodė 
daugiau, kaip tiktai tankai, 
visur tankai, tankai ir tan
kai.

Šįryt buvo padegtas Žalia
sis tiltas per Nerį, kuris jun
gia miesto centrą su Šnipiš
kių priemiesčiu. Degė tiktai

Veikti - Mūsų Pareiga
Turime savo tarpe "politikų ’, kurie tvir

tina, kad mums, lietuviams, šiuo momentu 
geriausia tylėki, neerzinti savo reikalavimais 
nei Hitlerio nei Stalino, nes tuo būdu gal 
susilauksime ‘susimylėjimo’1 ir daugiau iš
siderėsime.

Vesti "tylėjimo politikų”, reiškia visai pa
siduoti rezignacijai. Nestatyti reikalavimų, 
reikštų išsižadėti savo teisių ir į Vilnių ir į 
ki.’as Lietuvos teritorijas, kurios yra sveti
mųjų okupuotos. To, juk, Lietuvos kaimynai 
ir nori.

Tiesa, šiuo momentu yra reikalinga tak
tas ir rimtis. Bet taip pat reikalinga stip
riai ir vieningai stovėti už tūutos teises.

Mūsų visų yra šventa pareiga atvirai ir 
griežtai pasisakyti, kad mes stovime už pil
nų Lietuves nepriklausomybę. Mes taip pat 
turime teisę, drauge ir pareigų, pabrėž.i, kad 
visi tie, kas kėsinsis pažeisti Lietuvos suve
renumų, yra aiškus mūsų tautos priešas. 
Nesvarbu, kur tas priešas yra — Rytuose 
ar Vakaruose. Reikia suprasti ir tų. kad jei 
mūsų visuomenė, ir Lietuvoj ir jos išeivijoj, 
ves Jų “tylėjimo politikų”, daug sunkiau bū-

rama niekada nebus per didelė.
Ketvirtas taškas — nuolatinis domėjima

sis tautiniais reikalais; čia nereikia gailėtis 
nei laiko, nei cento. Lankyti viešus susirin
kimus, šaukiamus ištikimų tautai organiza
cijų, domėtis įžymių asmenų paskaitomis, 
prakalbomis; dažnai reaguoti į laikraščių 
įvairius straipsnius, rašyti laikraščių redak
cijoms savo nuomones, reikšti siūlymus or
ganizacijų vadbvybėms. Žodžiu, visada būti 
pačiam gyvam ir kitus judinti į nuolatinę 
veiklą.

Jei ir ateitų sunkios Lietuvai bandymo 
dienos, jei jos sūnums ir dukroms tektų 
vėl turėti didžiuosius tautinės gyvybės ap
saugos egzaminus, būkime tikri, kųd tie eg
zaminai bus išlaikyti. Visi žinome, kad jo
kia priespauda nėra amžina. Mūsų tauta 
pakėlė sunkiausius laikus, pakels ir naujus, 
jei jie jai bus užkrauti. Lietuvis visada ti
kėjo į taikingumą, paremtą darbu ir Dievo 
palaima. Laikinos kliūtys neužtenidins mū
sų proto, nesužalos Tėvynę mylinčių širdžių, 
neišplėš iš krūtinių vilties ir pasiryžimų ma
tyti lietuvių tautą, žengiančią nesuterštu va
rdu į būsimą padoresnio, kultūringesnio, švie
sesnio gyvenimo rytojų, kurio pasaulis vis 
dėlto turės sulaukti”.

Apie Tvarką
“P. 0.” bendTadarbis p. M-s rašo: “Susi 

tvarkymas ir susivaldymas yra laimėjimo 
laidas. “Omnia secundum ordinem fiant” - 
yra žinomas senovės pasakymas. Tvarka tu
ri būti gyvenimo pagrindu. Jei fiziniai ir 
biologiniai dėsniai tvarko gamtą, ar gam
tos vainikas — žmogus gali tvarkos nesi
laikyti. Tiesa, jam duota laisva valia, bet 
tikroji laisvė yra irgi saistoma įstatymo: ir 
prigimties, ir Dievo, ir viešosios pozityvės 
teisės. Be tvarkos tikras sąmoningas gyve
nimas neįmanomas. į

Gyvenimas yra mįslė. Vienas pats žmogus 
be kitų pagalbos bei paramos gyventi nega
li. Žmogus reikalingas ugdymo, mokslinimo 
ir auklėjimo, reikalingas paramos ir nelai
mėje pagalbos. Kas gali žmogų gelbėti! 
Foersteris sako: “Tik susitvarkęs ir iš tvar
kos ateinąs žmogus tegali iš tikro gelbėti”.

Ar gali netvarkinga motina išugdyti kūdi-

liniai miesto gyventojai ir ug
niagesiai tiltą gesino.

Šiandien penktą valandą ry
to žmonių buvo labai maža. 
Visi gyventojai į raudonosios 
kariuomenės judėjimą žiūrėjo 
iš vartų. Kai kurie tankai su
stoja ir taisosi. Apie 7 va
landą gatvėmis jau pradėjo 
vaikščioti ir civiliniai Vil
niaus gyventojai. Sovietų ka
riuomenės daliniai gyvento
jus įspėjo, kad būtų labai 
atsargūs, nes galį įvykti su
sišaudymų ir žmonės galį nu
kentėti.

Vilniuje tuo tarpu jokios 
valdžios nėra. Sovietų kariuo
menė dar ligi šios dienos 9 
valandos nėra paskelbusi nė 
vieno rašto, pranešimo, atsi
šaukimo ar bet kokio skelbi
mo. Niekur nematyti jokių 
kitokių ženklų. Kai kur nedi
deli būreliai žmonių, sustoję 
ir praeinant raudonosios ka
riuomenės tankams sušunka 
“valio”. Šiaip žmonių gatvė-

Dabar, pačiu paskutiniu 
laiku gatvėse jau pasirodė 
darbininkų su šautuvais. Ei
na lenkų kareiviai be ginklų, 
uniformuoti, o greta eina gi
nkluoti darbininkai. Darbinin
kai yra vietiniai. Jokio laik
raščio nėra, žmonės stovi,

• kaip sakoma, išsižioję ir lau
kia.

— Ar Vilniuje yra koks 
nors sudarytas komitetas?

— Taip, sudarytas visuo
meninis tvarkos komitetas, į 
kurį įėjo: Stasys, Burokas ir 
aš (V. Žilėnas). Iš gudų į ko
mitetą įėjo Puzdniak (redak
torius), Širma ir Vloikevič. 
Tarsimės su lenkų pepesų 'ko
mitetu, kurio priešaky stovi 
adv. Baginskis. Komiteto mi
licija prižiūri kai kuriuos da
lykus ir daboja tvarkos. Mi
licija dėvi žalius ženklus.

Turiu pastebėti, kad ligi 
devintai valandai šios dienos 
Vilniuje kitokios kariuome-

Primenama kad Sov. Sąjunga nekartą yra 
Pabrėžus Sutarčių Gerbimą

KAUNAS (E) — “Lietu-! galima priminti, ką Sovietų
vos Žinios” (rūgs. 20 d.) ve
damajame “Naujai susidariu
si būsena ir mūsų neutralu
mas” be kitko rašo: “Milži
niškų pastangų padėjusi ii 
nepasiduodanti Lenkija bai-

Sąjunga nekartą yra pabrė
žusi, kad ji gerbia savo su
tartis ir pareiškimus, kurie 
visuomet buvo draugingi. Lie
tuva su didžiuoju ir galin
guoju savo rytų kaimynu —

giaina nugalėti. Šiame jėgų1 SSSR turi draugingumo bei
susidūrime staigiai pasireiš
kė didžiulėmis savo jėgomif 
naujas veiksnys — SSSR, ku
ri nulėmė rytų fronto liki’mą 
greičiau ir netikėčiau, negu 
kai'kas manė kitaip. Lietuva 
de facto jau turi tą kaimy
nystę, kuri buvo sudaryta So 
vietų Sąjungos ir Lietuvos 
1920 metų sutartimi, nusta
čius rytines Lietuvos ir va
karines Sovietų Sąjungos ri
bas, kurios vėliau buvo 'pa
žeistos Lenkijos, užėmusios 
senąją Lietuvos sostinę — Vi
lnių ir rytines Lietuvos sri
tis. Naujose sąlygose, nauja 
kaimynystė ir netekimas lig
šiol buvusios (Lenkijos kai
mynystės), kuri lietė apie treč 
dūlį mūsų pasienių, tai yra 
nauja būsena. Dabar tiktai

nepuolimo sutartį, sudarytą 
dar tuomet, kada Sovietų Są
junga mažai teturėjo artime
snių ryšių su kitais kraštai^ 
o vėliau pratęstą. Tokiu bū
du didysis mūsų rytų kaimy
nas visą laiką yra mums drau 
gingas, niekuomet nepažeistų 
gerų santykių. Kitas mūsų di
dysis kaimynas — vakarų kai
mynas Vokietija, kurios ini
ciatyva nustatyti nauji mūsų 
santykiai, taipgi su Lietuva 
turi nepuolimo sutartį ir yra 
pritarusi jos neutralumo po- 
litikai. Su Latvija mus sieja 
ne tiktai kraujo, bet ir san
tarviniai ryšiai. Tokia yra fa
ktinė padėtis. Tikėsimės, kad 
ir ateityje tie santykiai bus 
taipgi geri ir taip draugingi, 
kaip kad yra”.

Majorai, Storastos, Karininkai ir Daugelis 
Aukštų Lenkų VafcHninkų Lietuvoj

Rado Ramią Užuvėją
KAUNAS (E) — Sovietų 

raudonajai armijai įžygiavus 
į Vilnių ir besistumiant tolyn 
į vakarus, lenkų armijos da
liniai pradėjo pereiti adminis
tracijos liniją į Lietuvą. Nuo
rugsėjo 19 d. 12 valandos jų j ras, kurs prieš kiek laiko bu-

sudskio našlė Pilsudskienė su 
dviem dukterimis. Taip pat 
atvyko buvęs Vilniaus, pas
kui Pamario vaivada lietuvis 
Kirtiklis ir buvęs Lenkijos 
ministras pirmininkas Prysto-

yra perėję keli tūkstančiai, 
kurie mūsų pasienio sargybų 
buvo tuojau nuginkluojami ir
gabenami į parengtas stovyk- 

n«S kaip tankai, nebuvo pa-, |as toliau kražt0 gillunoJe 
suodžius! Tačiau tankų įgo-, Uaugybs ir civitllJ lenkų pi- 
los sako, kad netrukus ateis |ie4ių kreip&ii prai dami lei, 
ir daugiau kariuomenės - pė- dimų įvaiiuoti ,
suninku. Lenkų armijos Vii- liolns deiu„tin,s leidimai duo- 
moję jau nieko nėra. Lenkų u> „ kiti ,iesiog M u
kariuomenės kareiviai itoi. nijl}. j Kam* atvyko viJniaas 

vaivada, Suvalkų ir Gardinas’kirstę eina su savo drabu
žiais. Iš kareivinių civiliai . - * • z • -v i» . v . , .i burmistrai (majorai). ktasžmones nesą viską, rubus, į-1 . , ' . uarai
vairias kaukes ir visa, kų nu-t no lr Suvnlk°. Storastos ir ei- 
čiupdami. Vilniuje vakar ka- kit’į aukštų valdininkų. Iš 
rininkai ir kareiviai labai ne-' Vilniaus yra atbėgę keletas 
palankiai atsiliepė apie savo, dvasiškių. Be kitų, yra atbė- 
valdžių, kuri, esu, metusi juos. . Lie( ir nia>Sal() py. 
kovoti su tuščiomis rankomis,.

ki ! Ar gali nesusipratęs mokytojas mokiniui nes Vokietija pradedanti karo veiksnius to- 
mokslą suteikti! Ar gali valdytojas valdyti, kiomis sąlygomis, kurios esančjos panašios
jei jis pats savęs nesuvaldo, jei jo paties 
gyvenimas netvarkingas! Niekuomet!

į sąlygas, buvusias po trijų pirmų metų pas
kutinio karo. Be to, jos finansinė padėtis

Viskas turi būti apgalvota, numatyta ir esanti bloga. Laikraštis konstatuoja, kad de- 
nustatyta. Jei kalbama, turi būti žodžiai pa-1 mokratijos nekariaujančios su vokiečių tao-
rinkti; jei dirbama, turi būti darbas vispu
siškai apsvarstytas. Ir mechanizmas ir or
ganizmas tiksliai veikia, jei visi sąnariai yra 
tvarkoje.

Laikykimės tvarkos. Ir laikas, ir vieta, 
ir kiekviena proga turi būti tiksliai išnau
dota. O svarbiausia — visur tvarka”.

švedų Nuomonė

ta, bet su hitlerizmu. Toliau laikraštis rašo, 
kad laivo “Athenia” paskandinimas, palei
džiant į jį torpedų, padarė didelį įspūdį skan
dinavų viešajai nuomonei.

“Dagens Nyheter” primena, kad Jungti
nės Valstybės 1917 metais paskelbusios Vo
kietijai karą “ne tik už nuostolius, kurie 
buvo padaryti per povandeninių laivų karą, 
bet, visų pirma, todėl, kad norėjo sunaikinti 
Vokietiją ir tokiu būdu išgelbėti civilizaci
ją”. Tas laikraštis reiškia pasitenkinimą dėl 
britų lėktuvų išmėtytų Vokietijoje atsišau-

“Goteborg IFnndels Tidning”, rašydamas 
apie prasidėjusį karą, daro išvedą, kad šis 
karas būsiąs trumpesnis, negu paskutinysis, kimų į vokiečių tautą.

vo atvykęs į Kauną taikyti 
Lietuvą su Lenkija. Daug le
nkų atbėgo savo automobi
liais, autobusais, sunkveži
miais, kurie purvini, nudul
kėję ilgomis eilėmis praslin
ko Kauno- gatvėmis. Juose 
važiavo internuoti k-nkų kar. 
ninkai, jų šeimos ir privat^^ 
asmenys. Rusų kariuomenei^Į 
Vilnių įžygiavus, telefono su
sisiekimas su Vilnium nutrau

Įvatrenybes
— Kišeninį laikrodį pirmas 

padirbo niurenhergietis Hen- 
1 ein a s 1500 metais, bet pra
džioj kišeniniai laikrodžiai 
buvo dideli ir nepatogūs. Lig 
X a. pabaigos žmonės naudo
josi saulės, Vandens ir smė
lio laikrodžiais. Sieninį lai
krodį apie 1000 m. išrado pop. 
Silvestras II.

— Šveicarai yra laikrodi
ninkų tauta. Dešimta dalis vi
sos tautos užsiima laikrodžių 
gaminimu. 18SI »m. ten buvo 
2662 laikrodžių dirbtuvės su 
135.000 darbininkų. Paskuti- 
nrn laiku tas skaičius padidė
jo iki S514 dirbtuvių su 400.- 
000 darbininkų.

— Ilgiausia Čikagos, Ame
rikoje gatvė turi 35 kini. il
gumo.
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Kataliku Jaunimo Draugija
Federacijos kongrese skaitė 

gerb. kun. V. Masiulis gra
žiai parašytų pranešimą, kaip 
iš visų jaunimo draugijų su
sidarė Apreiškimo Parapijos 
Katalikų Jaunimo Draugija. Į 
ją stoję 700 narių. Pasiseki
mas — geriausias. Nieks ne
abejojąs jų tikėjimu ir lietu
viška dvasia. Todėl siūlo Ap
reiškimo parapijos pavyzdžiu 
sutraukti visą parapijos jau
nimą į naudingą darbą.

Minėtasis referatas — pra
nešimas tilpo, rodos, visuose 
Amer. katalikių laikraščiuose. 
Pasiektieji tos kolonijos jau
nimo darbuotėje vaisiai visie
ms veikėjams žinomi.

Savo tarpe besidalindami 
iškeltomis mintimis, ypač gi 
priemonėmis, bekuriant Kata
likų Jaunimo Draugiją, kai 
kas pradeda abejoti, ar iš vi
so tokia nauja jaunimo drau
gija yra reikalinga. Jei tai 
esanti tikra vietinė, parapijos 
jaunimo draugija, tad kuo ji 
esanti geresnė už kitas, jau; 
seniai veikiančias jaunimo dr- 
gijas Pastaroji norint?, su
traukti visą parapijos jauni
mą. Bet ir seniau kurtosios 
to pat tikslo siekė, bet pla
tesniu maštabu, t. y. jos pa
sidarė nebe lokalės, o nacio- 
nalės.

Užmetimus darantieji sako, 
gerb. referatas laužiasi j atvi
ras duris, kartodamas pirme
snių veikėjų klaidas, — nori 
sutraukti visą jaunimą į nau
ją draugiją: nesą draugijų, 
kurios sutrauktų visą lietuvių

ijaunimą.
Kadangi jaunimo klhusitūas ‘ 

darosi gyvas, daug kas siūlo 
naujus būdus ir naujus vais
tus pasireiškiančioms nega
lėms šalinti, — drįstu tuo 
klausimu išsitarti ir padary
ti savo pastabas.

1. Nei kiek neturime teisės 
abejoti, kad Apreiškimo pa
rapijoje yra susibūrę į K. J. 
Draugiją per 700 jaunuolių.

Žinoma, galime paabejoti, 
ar visas tos parapijos jauni
mas prisidėjo prie K. J. Dr- 
jos.

2. Katalikų Jaunimo Drau
gija, atrodo, nėra formali drau 
gija, su juridinio asmens tei
sėmis, bet tai yra “jaunimo 
santrauka iš visų jaunimo 
draugijų ir iš parąpijos”, kaip 
rašo gerb. kun. M. Masiulis.

Geriau sakant, K. J. D. yra 
organizuoto ir palaido, reiš
kia į draugijas nepriklausan
čio, jaunimo subuvimas, susi
ėjimas pasišokt, pasilinksmi
nti, tam tikrą savaitinę prog
ramą įvykinti.

3. Šie jaunimo subuvimai 
nėra palaidi. Juos tvarko ki
tose jaunimo draugijose pasi
žymėję vadai. K. J. Dr-jos 
“valdyba sudaryta iš atsto
vų iš kiekvienos parapijoj jau 
nimo draugijų”, rašo gerb. 
Referentas.

Kitaip sakant, parapijos jau 
nimo draugijos sudarė savo 
Federaciją. Į ją pasiuntė drau 
gijų atstovus. Atstovai išsi
rinko valdybą ir toji valdo 
K. J. Dr-ją

Knd sudarius kitose kolo
nijose panašias K. J. D., rei
kia, kad vietoj veikiančios 
liet. katalikų jaunimo drau

gijos sudarytų savo Federa
ciją-

4. Kur nėra kelių greta vei
kiančių jaunimo draugijų, at- 
r<xlo, verta sustiprinti esan
čių veiklą, ar tą veiklą pra
plėsti ir apimti įvairius jau
nimo kultūrinius reikalus.

Tokių draugijų skelbtieji 
jaunimo subuvimai gali su
burti jaunimo minias.

Kiek teko girdėti, Chicagos 
L. Vyčių apskritys į savo pik
niką pajėgė sukviesti ir at
vyko į 30,000 jaunimo. Žino
ma, jų tarpe buvo daug su
brendusių ir pražilusių “jau
nuolių”.

5. Bereikalo kai kurie vei
kėjai užsipuola gerb. kun. V. 
Masiulį, esą jis norįs panai
kint visas jaunimo draugijas 
ir siūląs jų vietoje kurti Kat 
Jaunimo Dr-ją. Tai netiesa. 
Autorius to nesako, draugijų 
neneigia; leidžia joms veikti 
ir paruošti gerus atstovus į 
Jaunimo Federacijos Valdy
bą.

DRXTTGXS
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Kaimyno Nelaimės Metu Palaukti Su 
Nesutvarkytam Sąskaitom

KAUNAS (E) — “Lietu-1 nus, užmiršdami visa kita,
vos Aidas” rugsėjo 19 d. ve
damajame “Karo audrai žai
buojant” be kitko rašo: “Už
ėjus didelei perkūnijai, dide
lei plieno krušai, laimingas 

? jaučiasi tas žemės keleivis,

šiandien kiek priglausti, besi
vaduodami tik kilniais žmo
niškumo ir krikščioniškos mei 
lės jausmais. Būdami neutra
lūs ir žinodami, kad mūsų 
neutralumas kaimynų yra res-

1 okio tipo bombnesių Amerikoj, sakoma, yr a pastatyta už milijoną dolerių britij karo 
aviacijai. Laukiama tik nuėmimo embargo, kad galima būtų juos pasiųsti į Did. Brita
niją. (Acme telephoto)

Šventosiose Vietose
Kaip numatoma Šiluvą sutvarkyti

(XX) Į Keltinės miestelį pyiįnkės gražios. Tytuvėnai

Nors gerb. Prelegentas ne 
pasakė, ką jis vadina jauni
mu, o ką senimu, nors nenu 
statė nei amžiaus ribų, nei 
kitų K. J. Draugijos nariams 
reikalavimų, bet tai supran 
tania. Kas jaučiasi jaunas ir 
yra jaunimo mylimas, — tam 
bus vietos K. J. Dr-joj, o kas 
pajus šaltumą ir kad berei
kalo jauniems gerą nuotaiką 
gadinąs, — pats nesiverš į 
jaunimą. Gerai bus, jei viso
se kolonijose susiburs jauni
mas į savo subuvimus taip 
pastoviai, kaip Apreiškimo 
Parapijoj. Jiemš garbė už gra
žų pavyzdį.

Kun. Dr.K. Matulaitis, MIC.

MADE HER 
MISERABLE

Read How 
Sbe Found

Blessed Relief
Museles were so tore
■hecould hardly touch i _
them. Used Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found vonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt varming action easc pain; 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
■tai n. Money-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS

VVIZARD OIL
LINIMENT

For MUSCULAR ACHES fln(J PAINS 
RHFUMATIC PAIN -LUMBAGO

vos galėjome įvažiuoti, nes 
atlaidų ir jaunimo kongreso 
proga suplaukė tūkstančiai 
žmonių. Šalia raudonbokštės 
bažnyčios radome gražią pa
vasarininkų aikštę, kurioje ė- 
jo krepšinio rungtynės. Kel
mės kat. bažnyčia savo sti
lium panaši į Palangos baž
nyčią, tik didesnė. Miestelis 
turi apie 3,600 gyventojų. Per 
vidurį eina magistralis plen
tas, kuriuo dažnai pravažiuo
ja užsienio automobilistų. Ir 
mūsų lankymosi dieną vienas 
svečias iš Latvijos ieškojo pa
doresnės valgyklos, bet, deja, 
nerado, nes kur užeidavo, vis 
būdavo priteršta ir pilna gir
tuokliaujančių.

Tarp Kelmės ir Tytuvėnų 
yra tik nedidelis Saudininkų 
bažnytkaimis ir jėzuitų vasar
vietė Pagrįžuvys, kurio balti 
mūrai su bokšteliu gražiai šy
psos iš žaliuojančių medžių 
ant upės kranto.

Vieną iš didesnių įspūdžių 
šioje kelionėje padarė Tytu
vėnai, 2000 gyventojų mies
telis prie gražių pušynų, tarp 
Gylio, Epušio, Brydvaižio ir 
Gauštvinio ežerų. Tai kuror
tinė vieta, į kurią vykstan
tiems sezono metu teikiamos 
geležinkelio nuolaidos. Tačiau, 

kaip kurortas, Tytuvėnai dar 
neturi gerų įrengimų, nors a-

THINGS T11AT NEVER HAPPEN

daugiau garsūs kaip stebuk 
linga vieta. Gražioje baroko 
stiliaus bažnyčioje, kuri ka
daise priklausė pranciškonam, 
yra stebuklingas šv. Antano 
paveikslas, o prieš bažnyčią 
esančio originalaus švento
riaus vidury Kristaus kančios 
laiptų koplyčia su iš Jeruza
lės parvežtomis žemėmis, ku
riais keliais eidami maldinin
kai bučiuoja. Šis šventorius 
ar kiemas iš visų pusių ap
vestas koridorium, kuris į vi
daus pusę atviras ir kuriame 
yra kryžiaus keliai su šven
tųjų relikvijomis. Visa tai ve
rtinga ir meniniu atžvilgiu, 
bet jau apgriuvę, apleista, ne- 
remoutuota. Bažnyčią radome 
užrakintą, tai įėjom pro bu
vusius cielius, dabar kleboni
ją

Tytuvėnus aplankyti patar
tina ne tik maldininkams ir 
senovės mėgėjams, bet ir vi
siems turistams, kurie čia ras 
daug įdomumų.

Saulė jau buvo arti laidos, 
tad ypatingai skubėjome į Ši
luvą, kurios daugumas eks
kursantų dar buvo nematę. 
Tai nedidelis apie 1,300 gy
ventojų miestelis, kaip ste
buklinga vieta maldininkų y- 
patingai lankomas per didžiuo 
sius Šilinių atlaidus nuo rug
sėjo 8 iki 15 d. Šiluvoje ap
žiūrėjome pagal arch. Vivuls
kio projektą prieš karą pa
statytą koplyčią, kuri galuti
nai dar ir dabar nebaigta, ir 
meniškai vertingą bažnyčią. 
Prieš stebuklinguosius pavei
kslus pasimeldėme. Šiluvos 
bažnyčia stovi ant kalnelio, 
kur senovėje žemaičiai esą ga
rbi;'.' "ndrybės deivę Būtį. 
Prie šventoriaus ir dabar ar
cheologinė komisija daro tyri
nėjimus ir randa daug senie
nų. Stabmeldiškąją šventyklą 
Šiluvoje panaikinęs Vytautas 
Didysis. Padavimas sako, kad 
tais laikais miške buvęs ras-

( tas Švenč. Mergelės Marijos 
paveikslas, kuris vėliau pa

1 garsėjęs stebuklais. Tačiau, 
kaip stebuklinga vieta, Šilu
va iškilo dar vėliau, kai įvy
ko Dievo Motinos apreiški
mas. Pirmąją bažnyčią Šilu
voje pastatė Petras Gedgau
das 1457 m., bet ji sudegė. 
Tuomet Jonas Zaviša pastatė 
naują bažnyčią, į kurią žmo
nės taip pat būriais traukda
vo melstis Marijai. Tačiau 
tais laikais Lietuvoje pradė
jo plisti kalvinizmas, kuriam 
pasidavė daugelis ponų ir ba
jorų. Šiluvos savininkas taip 
pat perėjo į kalvinus ir Šilu
voje pastatė to naujojo tikė
jimo išpažinėjų bažnyčią. Ka
talikų bažnyčia dėl nežinomų 
priežasčių sudegė, o nauja pa
statyti nebuvo už ką, nes vi
si turtingieji buvo prisidėję 
prie kalvinų. Dai' bažnyčiai 
degant, drąsesnieji kaimiečiai' 
išgelbėjo kai kuriuos bažny-; 
tinius daiktus, dokumentus ir 
stebuklingąjį paveikslą. Visa 
tai sudėjo į geležinę skrynią 
ir slapta užkasė sudegusios 
bažnyčios vietoje. Vėliau ta 
vieta buvo ponų atiduota kal
vinų pastoriams, kurie ją už
arė ir užsėjo. Tik vėliau ener
gingų vyskupų ir kunigų dė
ka katalikai atsigriebė. Ne
trukus vyriausybė įsakė kal
vinams grąžinti iš katalikų 
paimtas bažnyčias. Šiluvos ka
talikai taip pat pradėjo ieško
ti savo bažnyčios turtų. Bet 
kur buvo paslėpta po gaisre 
užkastoji skrynia, jau nebe- 
paminė.

1612 m. netoli Šiluvos, pie
menims ganant bandą, pasiro
dė graži verkianti moteris su 
kūdikiu ant rankų. Piemenys 
nedrįsę eiti artyn, bet pasi
kvietė pastorių, kuris atėjęs 
su kažkokiu mokytoju Salia
monu, ir paklausęs, ko pasi
rodžiusioj! veikianti. Ji atsa-

RHEUMATISM

kuris turi kur prisiglausti, ku pektuojamas, mes ramūs bu- 
ris turi savo pastogę. Lietu-, dime savo tos brangios lais

vės ir nepriklausomybės sar
gyboje visais pasieniais. Ne
sidžiaugiame iš kaimynų ne
laimių ir jų vargų, tokiu me
tu atidedami į šalį visas mū
sų su jais turėtas ir nesutvar
kytas sąskaitas. Ateis laikas, 
susidarys naujos situacijos, 
viską galėsime apsvarstyti, 
galėsime susitarti. Dabar gi 
vykstant Europos dramai, ku
ri mums ne visada yra su
prantama, mes palauksime, 
kol nusileis uždanga. O tada 
bus gražaus laiko apie viską 
pakalbėti, kai po audros pra
giedrėjęs oras bus pilnas gai
vinančio ozono... Todėl mes 
esame ramūs ir šaliai žiūrime 
į karštus reikalus, mes ma
tome labai toli šviesesnę atei
tį”.

vių tautai ta pastogė yra jos 
politinė laisvė ir nepriklau
somybė. Jei ligi šiol kaikas ir 
kaikur ne visada galėjo justi 
praktinę savo tautos nepri
klausomybės naudą, tai dabar 
ją visi pajuto. Pajuto ir ūki
ninkas, ir miestietis, ir dar
bininkas, ir pirklys, — visi, 
kas gyvas. Lietuva nevirto 
kruvinu kovos lauku. Jos so
dybos neteko naikinančiai ug
niai kaip grobis. Lietuvos nio 
terys nešluosto našlių ir naš
laičių ašarų, neaprauda savo 
mylimųjų, žuvusių žiauriame 
karo lauke. Lietuvoje ir to
liau eina ramus, kultūros ir 
gerovės darbas. Ne tik mes 
patys turime savo pastoges, 
turime savo kasdieninės duo
nos kąsnį, bet mes galime ir 
į nelaimę patekusius kaimy-

KILIIVI PAIN IN HW MINUTŲ
To relieve the torturlng pain of Rheuma- 

tltra, Neurltis, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, tet tbe Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
cotlcs. Doea the work qulckly—mušt relieve 
eruet paln. to your satisfaction in a few 
minutes or money neck at Druggist’s. Don’t 
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

KLAUSYKITE

Nek City Funitie Mart
RADIOPROGRAMO

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

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

kė, kad anksčiau šioje vietojeĮ o bylą su kalvinais dėl že- 
buvęs garbinamas Jos Sūnus, mės laimėjus, katalikai pa-
o dabar ariama ir sėjama. A- sistatė naują bažnyčią, kuri
pie įvykį greitai sužinojo žmo 1G51 m. buvo pašventinta. Da
nės, ėmė plačiai kalbėti, o vie
nas aklas šimtametis senelis, 
prisiminė pasakojimus apie 
prieš 80 m. buvusią bažnyčią 
ir, atėjęs į jos vietą, prare-> 
gėjo. Nurodytoje vietoje bu
vo atrasta užkastoji skrynia,

(Tęsinys 4 pusl.)

CUTS-BURNS-SCALDS
should be quickly treated to prevent bad after- 
effects as well aa relieve pain. Uae OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. At your 
druggiat’a—money back if not satisfied. For 
freesample miteMosto Laboratories, 215South 
Leavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fetli rai Savings and Loan Insurantrc Corp., VVashington, D. C.

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

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Naujaisios Lietuviškos 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.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Aririvyskupas-Metro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

PAŠAUKIMAS J DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Knn. 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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SO l'At A'GOIN' x
INLAND TA' /
INVESTIGATEb

’i 'ME LUPCHES ON —
_________________ By ledą y
AHOy/ THEy'RE NOTONLy^

FRIENOLZ THEVRE A'GETTIN1 
TOO DERN FAMIL'yĄR/j-

ta nei kas kitas. Iš viso euro- 
i piečių ir apskritai baltaodžių

Šventosiose Vietose 
Tytuvėnuose ir Šiluvoj

• (Tęsinys iš 3 pusi.)

NEGRŲ RESPUBLIKA
Kolumbui atradus naujų A- gimsta Abromas Linkolnas,'^a reta^ sutirisama, o jei ir 

įuerikos žemynų ir pradėjus j kurio laukia didžiulis uždavi- yla, ta* šiaip sau gyvena 
jį plaukti senojo pasaulio nys, didelis darbas. Tai buvo1 bet tarnybos jokios negauna 

tarsi kelrodis, nurodys neg
rams kelių į laivę. Jis pats jų

žmonėms, ypač iš Ispanijos ir 
Portugalijos, kurie ten beka
riaudami su indėnais greit 
pralobdavo ir nenorėdavo dir- 
biti bet kokio darbo, stipriu 
ir patvarių darbininkių nebu
vo Tuomet rados žmonių, ku
rių tikslas buvo tekiu darbi
ninkų surasti. Jie atplaukė 
Europon, bet čia mažai laimė-

gabūskadangi mokslui gana 
yra patys negrai. Teismai su

tai pu riju si m lyg puode ku-i 
spausti.

— Jei jūs negalėtumėte tie- T«1 Y arda 3148. 
siog siųsti laiškų j Lietuvų, 
siųskite per Romų, — G. kun.
K. Rėklaitis, MIC patarnaus.
Jo adresus: Rev. P. Cas. Rėk
laitis, MIC. Via Corsica 1.
Roma (137) ltaly. —

— Iš Lietuvos nesuskubo

LIETUVIAI DAKTARAI

VALANDOS: Nno 11 Ud 12)
2 iki 4 ir 7 iki 0

Pimadieniais: 2 iki 4 ir 7 ild ■ 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IE OHIRURGAN 

ir akiniai aritaiko
3343 S. Halsted Street

i Nauja Kunigų 
Seminarija

Kaune Marijonai turėjo šu

tyta 1786 m. s j rikus, baigus filosofijų,
Visi Šiluvos įvykiai, išgi- teologijos mokytis,suteikė 11365 metais beprezi-Į tvarkyti Amerikos Jungtinių 

dentaudanias. Šimtmečius var i artybių pagrindu ii tuii ne' 
gusiems ir kentėjusiems užte-;llla^a^ darbo, nes negrai labai nebuvo taip sau pro pirštus kelių į Komų, nėra lėšų nei
kėjo laisvės žvaigždė. Jie bu- slalou^ žmones susiginčija 
vo sulyginti teisėmis su vi- BUSiPeaa» 0 paskui tuoj ei- 
sais kitais demokratiškosios na i teismų ieškoti teisybės. 
Amerikos piliečiais. Laisvai Žinowa’ teisg>s turi būti la'
galėjo pasirinkti arba laisvų

jo. Iš Europos laivus pasuko į grįžimų į savo tėvynę arba įs-
Afriką, tais laikais dar 
mažai ištirtų žemynų. Rezul
tatai iš karto buvo patenkina 
mi. Afrikiečiai (įvairios neg
rų giminės) sutiko važiuoti

irgi

bai nusivokiąs ir dažnai 
spręsti pagal savo nuožiūrų, 
įstatymai yra bet jie taikomi 
tik svarbesnėse bylose.

tatymais nuo išnaudojimo ap
saugotų darbų. Daugelis pasi
ilgę žydriojo Afrikos dangaus 
skubėjo apleisti kraštų, ku-
name bizūnais aize jiems odų1 ’ 1

dirbti. Ir kai jie pasirodė tik-1 ir pištalietų šūviais atsakyda- j 
rai geri darbininkai, reika-' vo į kiekvienų norų pasiprie-
laujų mažai atlyginimo ir po
ilsio verteivos vėl puolėsi at-

praleisi. Vyskupijos vyriau
sybė kelis syk į Šiluva siuntė 
savo tardytojus ir komisijas, 
kurie vietoje tyrinėjo įvyku- 

! sius stebuklus. Tik po to po
piežius Pijus VI pašventino 
atsiųstus vainikus ir suteikė 
atlaidus Šiluvos lankytojams.

Liberijos sostinė Monrovija bažnvCios vietoJe
- nedidelis miestukas su n- statyta dabartinė bažny{ia> „

kur įvyko apsireiškimas, pa
statyta aukšta koplyčia.čiasi visas valdžios 

mokyklos ir kitos
aparatas,

kultūrinės
sinti, tarsi bijodami, kad ver-1 i8**^08’ kadan»i kitur kra5‘
gijos panaikinimas nebūtų at

vežti naujus jų transportus. • šauktas. Tačiau grįžtantieji 
Paklausa kas kart didėjo, i negalėjo išsiskirstyti po miš- 
Kartais negalėdami gražiuoju' kus ir vėl virsti laukinais. 
prikalbinti, verteivos prieš Nuo to jie jau buvo atpratę, o 

kiti gimę Amerikoj visai būtų 
nesugebėję prisitaikyti prie 
tokio gyvenimo. Tuo reikalu

negrus pavartodavo smurtų ir 
per prievartų sugavę nuga
bendavo Amerikon. Kadangi 
negrų reikalų niekas negynė? pasirūpino atatinkamos Ame-
tai darbdaviams buvo laisvos , rikos įstaigos ir draugijos, 
rankos — jie galėjo dalį už
darbio nusukti ar net prie 
darbo paspausti. Pakantrūs 
negrai savo ponams dažnai 
nusileisdavo, bet, sakoma, 
žmogus žmogui — žvėris, to
dėl palaipsniui iš negrų buvo 
vis daugiau reikalaujama, vis 
mažiau bekreipiama dėmesio 
į tai, kad ir jie žmonės, kol 
ouvo prieita iki visiškos ver
gijos Negrai tapo priklauso
mi nuo šeimininko, kuris su

Afrikos vakaruose, du kar 
tus didesniame plote negu

te nesant gero susisiekimo 
valdžios įtaka turi mažos rei
kšmės. Ten vyrauja visiškai 
saviti papročiai, darbo supra
timas. Vos išvažiuojama už 
miesto sutinkama negrų, ku
rie drabužių nedėvi ir dėl to 
jokios gėdos nejaučia. Nieko 
panašaus nėra mieste, nes 
čia ne. tik visi įtaikiai apsi
rengę, bet net ir madas vai
kosi. Merginos, norėdamos

. . . , , pritraukti vyrų akis, mėgstaLietuva, buvo įkurta laisvoji | 1 v. . * ’
nešioti didelius karolius ar ki
tokius papuošalus. Mieste ap-iš Amerikos vergijos grįžusių 

negrų respublikų demakrati- 
niais pagrindais. Visas valdy-
masis buvo atiduotas į pačių , , , „. , ., . elektros lempučių ,pardavėjaunegrų rankas, žinoma, išmoks • • , • . . ,

švietimo nėra ir todėl čia la
bai gerai uždirba kišeninių

lintų. Valstybė buvo pavadin
ta Liberijos vardu (iiberus 
lotyniškai reiškia laisvas). 
Jos valdžių sudaro preziden
tas ministeriai ir seimas. Vi-

jais galė jo elgtis pagal savo! sose įstaigose dirba negraį, o 
nuožiūrų Ilgainiui buvo pri-j jie savo šalį labai myli ir yra 
eita ligi to, kad negraį buvo! stropūs valdininkai. Kai pa
laikomi žemesniais tvariniais! ruoštų jaunųjų kartų pava- 
nei gyvuliai. Jie buvo baisiau duoti senuosius, yra mokyk

los ir universitetas, kuriose 
moko negrai mokytojai ir 
profesoriai. Taip yra geriau, 
nes negras savo juodaodžius 
mokinius daug geriau supran-

šiai išnaudojami ir nuožmiau
siai kankinami.

Bet kultūrai ir civilizacijai 
progresuojant, žmonių jaus
mai irgi keitėsi. Štai 1809 m.

KIDS

t
ė

Susisieki'mas tik savomis ko
jomis. V. D. (L.)

dentams. Tad steigiama Kau
ne pilna kunigų semina 
Marijonų klierikams aul 
jei, žinoma, nauji įvykiai 
sukliudys ir nesuardys 
gyvenimo.

Jo Ekse. vysk. P. Bi 
MIC, dabartinis Marijonų 
nerolas, laimingai pasiekė ... 
mų, nors išvyko prieš pat ka
ro pradžių, 24-VI II.

Netolimoj ateity numatoma 
Šiluvų iš pagrindų pertvar
kyti. Koplyčia bus baigta ir 
meniškai išpuošta, o tarp baž
nyčios ir koplyčios numato
mas didelis šventorius, su ap
link dengtais koridoriais mal
dininkams nuo lietaus prisi 
glausti. Projektas dar studi
juojamas, tariamasi su inži
nieriais, bet nuo. plano neat
sisakoma. Po truputį ir da
bar Šiluva puošiama ir gra
žinama. Ir mūsų lankymosi 
dienų į bokštų buvo keliamas 
nepaprastai didelis varpas, 
kuris šauks maldininkus į Ma
rijos šventovę.

Ilgai Šiluvoje negalėjome 
būti, nes netrukus sutemė. 
Pro Raseinius, padubysiais,

*

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS*

Statau viiokloa rųftiM naujua namai ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi- 
■okį taisymo darbą be jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iimokėjlmų.
(Ugahnn geriausį atlyginimų li Fire In 
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Darau paskolas ant naujų ly 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nuo 6 iki M metų. Reikale kreip
kitės prie:

■ JOHN PAKALUSĮ)
6816 S. Wcstem Avė. Plione Grovehill 0306

išvažiuoti Anglijos lietuvių 
ekskursija. Ilgai turės palau- 

, kti, kol baigsis karas.
— Amerikiečiams gerai pa

žįstamas kun. Pijus Andziu
lis, MIC, dabar Lietuvos Ma
rijonų Provincijolas, sveikina 
visus pažįstamus amerikie
čius. — K. A. M.Į

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniai*, Ketvirtadieniai* iz 

Penktadieaiaia
Valandoe: 10-12 ryte, 2-4 7-9 P. lf. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniam «C 
Seėtadieniaie

Valandos: 3—8 P. M.

Į Popiežius Gregorius XV da- 
i vė pasauliui dabartinį kalen- 
! dorių.
ir .t Magellanas, pirmasis api- 
i plaukęs pasaulį buvo katali
kas.

TeL OANal 5969 .

DR. WALTEH J. PHHL1F<
GYDYTOJAS IR OHIRURGAN " 

2155 VVest Cermak Road
OHSO VALANDOS:

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

LIETUVIAI DAKTARAI DR. F. C. WINSKUNAS
rHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAO

Ofiso teL Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St 
Ree teL Canal 0402

DR. A. JENKINS
) (Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

, OFISO VALANDOS:
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakaro 

Taipgi pagal suta/tį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Karo aidai
— Netoli nuo mūs eina mū

šiai. Pas mus, ačiū Dievui, 
kol kas ramu. Visgi tų lieps
nų karštis šiek-tiek atsiliepia 
ir pas mus. Visokie perkup- 
čiai norėtų padaryti biznį. 
Prekių negaudami iš kitur, 
kai kurių savo neturim — trū
ksta. Jei ilgai nusitęs kovos,

TEL YARDS 6667

DR. FRANK C. MINN
(JUVUdGIMSKAS)

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
išvykome į Kaunu, žadėdami i Ofiso — Wentworth 1612.
per Šilines vėl Šiluvų aplan
kyti. Šiemet, kai didesnis 
tarptautinis pavojus, tikinčių
jų minios ruošiasi dar gau
siau vykti į Šiluvų ir melstis 
už taikų. Pr. R.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.______

^Scratching
// REL-----------------------------------REIIEVC ITCHING SKIMGwUty

E ven the most stubbom ltching of eezema. 
blotches, plmples, athlete's foot, rashes and 
other eiternally caused skin eruptions, 
|,ilckly ylelds to pure, cooling, antlseptlc, 
EfluldD.P.D.PMeacRimoN. Clear, grease- 
less and stainleer — d ries fast. Its gentie 
oil. soothe the in itation. Stopa tho most 
Intonse ltching ln a hurry. A 35c triai bot
tle. at all drug Stores, proves lt—or your 
money back. Ask for U.D.D. Prescription.

VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAMy PRIŽIŪRĖJIMAS;
vairią valgią gaminimni, 

pyragą pają ir duoną kepi 

mui; įvairią koiservą ii 

preservą darymai, paukš !

Didelė 223 pu&lapią knyga 

u su naujausiais receptais į 

tienos kepimui ar virimui, 

daržovių ir vaisią užlaiky

mai, ir tt Taipgi yra vi 

šokią naudingą patarimą

♦šeiinininkėma.
Aių knygų galima gauti p« M- 
tų arba raktinėje:

KAINA BU PERSIUNTIMU

$1.10
RA8TINEJB

$1.00
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
4729 So. Ashland Av«.

2-tros luboa
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvray 288b 
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Telefonas HEMIoek 6286

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

Ofiso vaiandoa:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

DR. A. J. MANIKAS
gydytojas ie chirurgas 

VIRginia 1118 4970 Arcber Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyros Seredų 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6968 Bo. Talman Ava.
Ros. ToL GROvehiU 0617 
Offioe TaL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis

2423 W. Aterq«ett« Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BfTRGElON

4645 So. Ashlaad Avenue
OPISO VALANDOS*

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal 1 

Offiee TeL YARda 4737 
Namų ToL PROspecE MM

Tai GAJU 6188.

DR. BIEŽIS
•YDTTOJAS IE CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. l.

REZIDENCIJA
0631 S. CaMfonda Avė. 

Talaf<maa EEPubUo 7868

TeL YARda 5921
KENmood 5107

Offiee Phone Ree and Offiee 
PROepeet 1018 2869 B. Lmviti Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANaI 9708

DR. XIKOWAR
(KOHA&BKAB)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Bekmadieniaių

pagal ntartį.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiao Tei. VIRginia 0036 
Reaidencijoa tel BEVerly

DL I. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiao vai.: 2—4 ir 5-8 P. M.

Bo. Claremont Avė. 
Valandos 9—10 A. M.

Nedėiiomia pagal autartį-

Tal OANal 0267
Rea. TeL PROapect MBS

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEI'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashlaad Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal autartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
4143 South Archer Avenue 

Telefonaa Lafayette 8650 
Antradieniais, Ketvirtadieniais ti

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniaig ig

J
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Lietuvos Sodžius Prieš 50-60 Meti
įkišo Meškuitis

Iš Lietuvių Gyvenimo 
Omaha, Nebraska

♦

Kai tenka mintimi susikon
centruoti savyje, dažnai atsi
dengia praeities, išgyventų 
momentų, vaizdai. Jie taip 
saviški, sielai artimi, jie tave 
sveikina, kaip sveikina seniai 
matytas mylimas draugas. Vi
skas, kas rišasi su kūdikystės 
ir jaunystės dienomis, atrodo 
meiliai, maloniai. Tėveliai, ku
rni šiame pasaulyje nebėra, 
dabar sielai taip brangūs; te
tos, dėdės, kurie irgi atsisvei
kinę yra su gyvaisiais, malo
nūs atsiminimui; kaimynai, 
kuriuos teko pergyventi, irgi 
meilūs. Ir skaudu netekus vi
sų senesniųjų artimųjų. Kū
dikystė, jaunystė, man jūsų 
gaila! Jūsų dienų vaizdai ma
no sieloje užima žymių vietų.

Praeitis — istorija visiems 
rūpi ir turi rūpėti. Istorija, 
sakoma, yra geras mokytojas. 
Šiandien praeities istorija vi
su stropumu studijuojama, va 
rtomi supelėjusieji, sutrūnėju
sieji archyvų lapai, istorikų 
važinėjama į tolimus kraštus, 
kad tik kokiam archyve su-

Tačiau, be abejonės, mūsų se
neliai ir tėvai turi įtakos mū
sų sieloms. Jie savo nuotaika, 
tartum, būtų toli nuo mūsų, 
tačiau artimi ir labai artimi 
mūsų sieloms. Ta giminystė 
tau, dabartini lietuvi, gal, ne- 
atjaučiama ir nebesupranta
ma, tačiau ji glūdi tavo pa- 
sųmonėj. Kaip ūkininkas, no
rėdamas ištirti savo žemės rū
šį ir jos kokybę, žiūri, koks 
žemės padervis; iš to spren
džia jos rūšį. Taip, norint tik
sliai pažinti, kokios tautos, ar 
kokio asmens būdų, reikia pi
rmiau susipažinti su gyveni
mo aplinkuma, su tėvų būdu 
ir dvasia ir tuomet tik tai te
galima daryti šiokių, ar to
kių, išvadų. Yra tai psicho
loginė ir biologinė aksioma, 
jog tautos praeitis ir žmogaus 
tėvai ir seneliai sudaro tau
tos ir asmens būdo gilųjį pa
grindų.

Sykiu su mūsų seneliais ir 
tėvais rišasi sodžiaus gyveni
mo sųvoka, to sodžiaus, kuris 
ekonominiais sumetimais Lie-

radus istorijos tiesas; atlieka-1 tuvoj baigiamas skaldyti
ma sunkūs, su dideliomis iš
laidomis surišti darbai, žmo
nės rausiasi žemės gilumoj, 
kati suradus liudijančius apie 
praeitį kokius palaikus.

Paskutiniais laikais, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, 
mūsų istorikai suskato nuo
dugniai studijuoti Lietuvos 
istorijų. Ir jie atidengė ne 
vienų lietuvių praeities gyve
nimo vaizdų, šūffTdo storines 
tiesas, kurios tūnėjo giliam 
pamiršime. Džiaugiamės Vy
tautu Didžiuoju, didžiuojamės 
Lietuvos didvyriais. Senovės 
lietuvių papročiai, jų ekono
minis ir socialinis gyvenimas, 
tikėjimas, dvasios nuotaika, 
ačiū istorijos studijoms, kas 
kartų reiškiasi aiškiau ir aiš
kiau. Dar mūsų tėvams teko 
gyventi baudžiavos laikais, 
eiti į lažų, dar taip neseniai, 
tartum, tas buvo, tačiau tie 
laikai praėjo, praėjo tėvų, se
nelių, su kuriais teko bend
rauti, gyvenimas, su juo jų 
nuotaika, papročiai. Sulyginti 
jųjų dvasių su dabartine lie
tuvio dvasia, koks skirtumas!

i
vienkiemius. Sodžius (taip pas 
mus priimta vadinti kaimas) 
turėjo savotiškų pobūdį, savo 
papročius. Nyksta sodžiai, ny
ksta su jais sodžiaus gyveni
mas; jis gi įdomus ir mums 
brangus kaipo mūsų istorijos 
ir kultūros faktas. Nežinau, 
ar Lietuvoj yra susirūpinęs 
sodžiumi kaipo tam tikro lai
kotarpio faktu, ar yra kas 
parašęs bent vieno sodžiaus 
momorialų, tačiau aš norėčiau 
mano gimtinio sodžiaus nu
piešti tiek išorinį - materialį, 
tiek vidujinį - gyvenimiškųjį 
vaizdų. Aprašomas laikas bus 
maždaug prieš 50-60 metų. 

(Bus daugiau)

Pas mus buvo taip daug 
naujienų, kad aš nežinau iš 
kur pradėti jas rašyti. Pradė
siu nuo mokyklos. Tam dabar 
yra laikas.

Šiais metais labai gražus bū 
rys vaikučių lanko mūsų pa
rapijos mokyklų. Iš viso tu
rime 104 vaikučius. Dėl mūsų 
mažos parapijos tai gražus 
skaičius.

Universitete

Turime savo jaunimo ir 
Creighton universitete. Šiais 
metais sekantieji lanko uni
versitetų: Kazimieras Kušlei- 
ka, Adolfas Polinskis, Geno
vaitė Jesonis ir Katheleen 
Danauskas. France Lukas jau 
antri metai kai lanko Nebras- 
kos universitetų, Lincolne. Tai 
yra tas pats universitetas, ku
rį pabaigė Latvijos valdovas, 
Ulmanis 1909 metais. 
Aukštesnė mokykla

Aukštesnę katalikų šv. Juo
zapo mokyklų lanko Jonas 
Butkus, Hoffman, Petras Zai
kauskas ir Bronė Kansleris.
Piliečiams pamokos

Dar turime pamokas tiems, 
kurie nori įgyti piliečių po- 
pieras. Tos pamokos būna 
mūsų mokykloje pirmadienių 
ir trečiadienių vakarais. Ačiū 
toms pamokoms jau dauge
lis įgijo popierius. Galima ti
kėtis, kad ir kiti kaus juos 
į trumpų laikų.

Sutvirtinimo Sakramentas

Mūsų kunigas pranešė iš 
sakyklos, kati mūsų jaunimas 
priims Sutvirtinimo Sakrame
ntų spalių 22 d. Vyskupas J. 
H. Ryan suteiks sutvirtini u: ų 
mūsų jaunimui. Matyti, kad 
labai gražus būrelis jaunimo 
susistiprins šv. Dvasios dova
nomis.

— Plieninė rašomųjį plunk
sna buvo jau žinoma 1544 m., 
o 1748 m. Jansenas jau var
tojo plieno plunksnų. Tačiau 
vis dėlto metalinė plunksna 
nugalėti žųsinės, nes jis dar 
buvo netobula. Šių dienų plie
ninė plunksna atsirado 19 
amžiaus pradžioj. Jų išrado 
— vokietis, o išplatino — an
glas.

"KIDS”

HCEROS UETUViy NAUJIENOS
Laimykių Išbandymas 
Ciceroj

Spalių S d., Šv. Antano pa
rapijos naudai prasidėjo kar- 
nivalas bei bazaras. Tasai jo- 
niarkas tęsis per visų savaitę 
kas vakaras iki spalių 16 d.

Visos draugijos savo būdas 
turi užpildžiusios labai bran
giais ir naudingais dalykais. 
Kas laimi bent kokį dalykų, 
tikrai džiaugias. Parapijonai 
patys remia savo surengtų ba
žmų, bet nemažai matyt ir iš 
kitų kolonijų atsilankant į ci- 
ceriečiais praleisti draugin-

Žinoma, visi mėgsta su ci- 
ceriekiais praleisti draugin-

Apleido Cicero
Spalių 7 d. seni šv. Antano 

parapijos parapijonai, Berna
rdas Lukošaitis ir jo žentas 
Gasparaitis su šeima persi
kėlė gyventi ant ūkio, adresu 
Kūrai Koute No. 1, Kewanna, 
Ind. “Draugas” taip pat la
nkys B. Lukošaitį kaip, kad 
lankė Ciceroj.

Gero pasisekimo naujoj vie
toj. Rap.

“spulka” labai tvarkingai ve
dama. Direktoriai patyrę ir 
moka saugoti žmonių padėtus 
pinigus. J. Grybauskas, spul
kos raštininkas, nors jaunas 
vaikinas, bet supranta gerai 
spulkos dalykus. Reikale pa
skolų kreipkitės į “spulkos” 
raštinę. Temykite “Drauge” 
skelbimų. Ten nurodyta valan
dos, kada ofisas atdaras. Pa
skolos galima gauti ant leng
viausių išmokėjimų. Geriau 
niekur nerasite. Darykite biz
nį su saviškiais. Lai pelnas 
lieka mums patiems ne sveti
miems. Rap.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 11 Diena
Geresnė yra badėjimo at

gaila už dovanų atgailų.

Kodėl Nepradėti 
Taupyti

Šv. Antano parap. Statybos 
ir Skolinimo bendrovės pra-

. . . . sidėjo nauja serija. Kas nori,
gM vieną, kitą valandą. Rap. taupytii kad įr

su 25c. kas savaitę. Labai
Didesnės parapijos už mū

sų skolina pinigus bankuose 
ar kur kitur tokiems tiks
lams. Mūsų žmonės nusipirko

Nauji suolai — “cash”

Labai malonu turėti nau
jus suolus mūsų bažnyčioje. 
Bet kas geriau tai tas, kad 
mūsų geri žmonės užmokėjo 
už juos “cash” $1,136.00, ku
riuos sudėjo tik keletą mėne
sių atgal.

RKEBKATISH
Pain—Agony Starts To Leave-ia 

« 24 Houra
Happy Day» Ahead for Yoo
Thlnk of lt—how« thia old world 

do«a make progresą—now corner a 
preaerlptlon whlch la known to phar- 
maclata. aa Allenru and wttilfo 41 
hours after you etart to take thia 
asrtft ketine formule pain, agony and 
Inflkmmatlon cauned by excesa urlo 
acid has started to depart,
•Allenru doea Just what thia nuties 
eeya> lt wlll do—lt la guaranteed. Tou 
i an get one numins bottle at laad* 
Ing drugstores cverywhere for t( 
oents and If lt doean't bring the Joy- 
aas reaulta you eapact—yoar nseuey

beartedly returoeA. •».

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną, Jame 
■its Visiems Metame Bažnyčiosrasite 

GI

Ant. 8. Pocius.
Išlaido L. R.

ky Provincija.
Knygos Malas- — 60 centai, pri- 

dedant 10 oentų persiuntimui.

už “cash” ir turi pilnų teisę 
paaukoti Dievo didesnei gar
bei. Vietinis

— Kanadoje viename pau
kščių ūkyje višta pasiekė dė
slumo rekordų, padėdama per 
metus 385 kiaušinius. Kelis 
kartus jai reikėjo per parų 
padėti po du kiaušinius.

— Senovės germanai jau 
gaminosi plunksnų pagalvius, 
nors lovų dar neturėjo, o klo
josi gulti tiesiog ant žemės. 
Pagalvius iš germanų pasisa
vino romėnai, nors Plinius 
nurodinėjo į jų nereikalingu
mų: žųsų plunksnų pagalviai, 
esu, labai išlepinu žmogų!

geras būdas susitaupyti pini
gų juodai dienai bei senat
vei.

Jaunimas turėtų žinoti, kad' 
visados nebus jaunas. Reikia 
dabar pradėti taupyti pini
gus. Prie progos galima pa
žymėti, kad Šv. Antano parap.

B. Mikutienė, 1430 S: 50th 
Ave.r ir Berzįnskių šeimyna, 
2342 W. 23rd PI. Chicago, grį 
žo iš atostogų. Aplankė daug 
valstijų. Įdomiausios vietos 
buvo: Pasaulinė Paroda San 
Francisco, Hollywood, Los A n 
gėlės, Calif., Boulder Dam, 
Nevada, Grand Canyon, Ari
zona, Las Vegas, New Mexi- 
co ir Colorado Springs, Colo
rado. - Rap.

Mylėtinis garsiai šaukė į 
visus žmones, ir sakė: “Mei
lė liepia tau visad mylėti: 
vaikščiojame ir sėdėjime, bu
dėjime ir miegojime, kalboje 
ir tylėjime, pirkime ir parda
vime, verkime ir besijuokime, 
džiaugsme ir skausme, laimė
jime ir nuostolyje — visame 
kų darote, jūs turite mylėti, 
nes šis yra Meilės įsakymas”.

O ė lės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

T

FOR 

I TC H i N G 

S K < N
Ar kenčiate nležieji»ą,W 
nudegimą, arba odos ligą? V 
Nekentėkit! Žemo par SO 
metą gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eczema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien t Visuose aptiekto
se. 35c, 60c, $1.00.žemo

F0F. S r fo irtSlTOTiuNS

HiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiHiiiiiimiiiiiiHiiiniiniiiiiniiiiiiiji
s — SKOLINAM PINIGUS 1

ANT 1-MŲ MflM
Hiekrienoe ypetee padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pa 
Federal Savings and Loan lavonuos Oorp, po United Stata 
Ctovanmant priežiūra.

’ Mokame Už 
Padėtus Pinigus

Ofiso vaL: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Sežtadieniais iki 8:0? vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
JOHN PAKED, Pres.

| 6&16 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 
aiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiuiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiuii

•AKY, nro. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELKER —PRU ZTN

680 W. IMS.

Vienų Metų Mirties 

Sukaktuvės

t
STANISLOVAS PAIZA

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, vyrą ir tė-

, vą Stanislovą Faizą.

Netekome savo mylimo spa
lio 11 d., 1938 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Jjal gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jo stelą spalio 12 d., 
1939 m., šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Ciceroje, 6:00 vai. 
ryto, ir antras šv. Mišias spa
lio 16 d., 7:30 valandą, ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: moteris Marijona,
, dsfeterytr — Darata ir Ioretta.

A. "Į* A.
JONAS MISUNAS

Mirė spalio 7, 1939, 10:00 v. 
vak., sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Utenos ap
skrityje, Daugailiškės par., Do- 
briškių kaime.

Amerikoj išgyveno 2 9 metus.
Paliko dideliame nulūdime: 

moterį Kazimierą. po tėvais 
Paplauskaitė, sūnų Povilą, duk
terį Stefaniją, žentą Bob Mc- 
Elroy, pusseserę Pauliną Le- 
sauskienę, brolį Adomą Patė- 
Jūną, 2 švogerius. Juozapą Pa- 
plauskį ir Juozapą Baubą, 2 
švogerkas: Marijoną Paplaus
kienę ir Agotą Baubienę ir jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių. draugų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4224 S. Ar
tesian Avė. laidotuvės įvyks 
ketvirtad., spalio 12d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas J Ne- 
"kalto Prasidėjimo švč. Pane
lės par. bažnyčią, kurioje į- 
vyiks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Duktė, Žentas, Pussesere, Pus
brolis, švogeriai, švogerkos tr 
Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis-, tel. Yards 1741.

LAIDOTOJ [TORIAI
NARIAI CHICAGOS* CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A U P C PATARNAVIMAS n Iff D U L R R Ir t dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEAI

Antbony B. Petkas
6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

CTBT U VIEKAS 
MI8OL4LIS

Šlovinkim Viešpatį.
Kištos Ir Mišparai, Uetuvlškal 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas' 
leidimas. Parašė Kan. Ad Saba
liauskas S11 p ri ate^edoi^^vlrfala

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 Ste. Oakley Ava, 

Chicago, niinoif

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jehn F, EmftsHiis
IŠKAUKIA B DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JBTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
40054)7 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfletd Avenue 
__________ Td. LAFAYETTE 0727_________

TV V V" A T koplyčios visose 
** Chicagos dalyse

KIsnayMte mūsty nulio programų Antradienio Ir 
šeštadienio rytais 10.00 valandą, Iš \VIIIP stoties (MM.) 

Su Povilu šaltimlcra.

loMcz ir Shh
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

Įtintam 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

fatanas M. Philttos 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4.908

I. J. Znto 3646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

H V. Petkos 4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YARda 1419



I

n Trečiadienis, spali;) 11, 1939

KAS HROEI CHICAGOJ
Spalių Devintoji

Aušros Vartuose
Spalių 9 d. Aušros Vartų 

parapijoj buvo gražiai pami
nėta Lietuvos sostinės Vil
niaus netekimas prieš 19-kų 
metų. Paminėjimas įvyko pa
rapijos salėj kalbomis. Fede
racijos skyriaus valdyba, pa
sinaudojus Misijomis, kurias 
veda kun. dr. K. Matulaitis, 
MIC., Londono lietuvių kle
bonas, pakvietė svečių pasa
kyti kalbų Vilniaus klausi
mu. Ir tikrai skaitlingai susi
rinkę vestsaidiečiai turėjo pro 
gos išgirsti įdomių kun. mi- 
sijonieriaus kalbų. Nušvietęs 
visus pavojus, kurie šiuo me
tu gręsia Lietuvos nepriklau
somybei ir tolina nuo mūs 
Vilnių, gerb. kalbėtojas ragi
no nepasiduoti nusiminimui. 
Dirbti, melstis ir turėti vil
ties, kad susirinkę tamsūs de
besys ant Lietuvos padangės 
išsisklaidys ir saulė švies, 
kaip ir švietė. Susirinkusieji 
taip pat turėjo malonumo iš
klausyti agronomės S. Joze- 
lenaitės turiningų paskaitų 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
mūsų uždaviniai, ir gražių į- 
žanginę kalbų klebono kun. 
M. Urbonavičiaus, MIC.

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 atidaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti
kietai po $2.00.

Šeštadienį prieš bankietų bus išleistas padidintas “Drau
go” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 
pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienraš'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 tūkietas $2.00.
Tikietai 30-ties Metų Paminėjimo Bankietui išdalinami se

kančiai:
ftv. Antano Parap. — Cicero ........................... .... 1 iki 50
ftv. Jurgio Parap. — Bridgeport...................... .... 51 iki 100
Gimimo švč. Panelės Par. — Marąuette Park 101 iki 150
ftv. Kryžiaus Par. — Town of Lake................. 151 iki 200
Nek. Prasid. švč. Pan. M. parap. Brighton Pk. 201 iki 250
Dievo Apvaizdos Par. — 18th St., .............  251 iki 280
Aušros Vartų Par. — West Side ............................. 281 iki 310
Visų šventų Par. — Roselande . ..................   311 iki 340
ftv. Peti-o ir Povilo Par. — West Pullman .... 341 iki 370
6vv Mykblo Par. — North Side ........................... 371 iki 400
ftv. Juozapo Par. — So. Chicago ............................. 401 iki 420
ftv. Kazimiero Par. — Chicago Heights............ 421 iki 440
ftv. Baltramiejaus Par. — Waukegan....................441 iki 460
ftv. Petro Par. — Kenosha, Wisc.......................... 461 iki 480
ftv. Pranciškaus Par. — Indiana Harbor, Ind. 481 iki 500
ftv. Kazimiero Par. — Gary, Indiana ............ 501 iki 520
ftv. Petro ir Povilo, — Rockford, IU........................521 iki 540
ftv. Petro ir Povilo — Westville, Hl................ 541 iki 550
Šv. Onos Par. — Spring VaUey. IU......................... 551 iki 660
ftv. Vincento de Paul Par. — Springfield, UL 561 iki 570
ftv. Kazimiero Par. — Racine, Wiac..................... 571 iki 580
ftv. Gabrieliaus Par. — Milwaukee, Wisc. .. 581 iki 590 
Nekalto Prasidėjimo Par. — Sheboygan, Wisc. 591 iki 600
Sv. Antano Par. — Kewanee, IU.............................. 601 iki 610
PASTABA: Prie kiekvieno stalo sėdės po 10.

Jums labai dėkingas.
KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.O.,

“Draugo” Administratorius

%

J

Prakalbas papuošė parapi
jos choro mergaičių kvartetas, 
ved. varg. J. Brazaičio, pa-* 
dainuodamas keletu dainų. Y- 
patingai susirinkusius patri- 
jotiniai nuteikė daina “Ten 
kur mūs Nemunas teka’’. Dai
noj priminė, kad per ilgus 
metus lietuviai sunkiai prislė
gti vargų kentė, dejavo ir nie
ko daugiau neragavo, kaip 
tik ašarėlių graudžių. Bet iš
aušo ir Lietuvai diena, sau
lutė užtekėjo... Dabar reikia 
tik dirbti, aukoti, kad tos 
saulutės neaptemdintų priešo 
letena ir negrįstų tie patys 
vargai ir ašaros.

Programai vadovavo Fede
racijos skyr. pirm. I. Saka
las, kuriam prisiminus Ame
rikos lietuvių pastangas iš
laikyti atdarų Lietuvos pavil
jonų Pasaulinėj Parodoj, New 
Yorke, iki paroda bus užda
ryta (lapkr. 15), nes Lietu
vos valdžia, turėdama dides
nių rūpesčių, su rugpiūčio 1 
d. atsisakė finansuoti, susi
rinkusieji tam reikalui sume
tė $7.74. Rap.

Amerika savo vardų gavo 
nuo Amerigo Vespucci, kata
liko.

i

Iš Moterų Sųjungos 
49 Kuopos Veikimo

BRIDGEPORT. — Moterų 
Sų-gos 49 kp. susirinkimas į- 
vyko spalių 3 d. Kaip kiti, 
taip ir šis susirinkimas buvo 
skaitlingas. Gražioje nuotai
koje svarstyta nauji sumany
mai, kad išugdyti kuopų, nes 
pradžių turime gražių. Kuo
pa auga žingsnis po žingsnio. 
Ir šiame sus-me Įsirašė net 
keturios narės: Ona Budri- 
kienė, Ona Mažeikienė, Ona 
Rudienė ir Agnės Raslavicz

Kuopa, kaip jau anksčiau* -
korespondencijoj esu minėjus, 
nutarus pasidarbuoti parapi
jos bazarė. Visos narės tik
rai pavyzdingai darbuojasi 
Valdybos narės, oragnizatorės, 
neperdedant galima pabrėžti, 
daugiausia darbuojas. Nuo jų 
neatsilieka ir kitos narės. Gra 
žu ir girtina dr-jai darbuotis 
parapijai, susiklausyti su dva
sios vadais. Priežodis teisin
gai sako: “Kur vienybė, ten 
galybė”. Kur sutikimas, ten 
malonu ir dirbti.

Su džiaugsmu turiu pabrė. 
žti, kad kuopa laiminga turė
dama gabių nutarimų rašt 
Zofijų Žičkus. Neįžeidžių ii 
kitų valdybos narių; visos ti
nkamos savo pareigoms. Sma
gu 'matyti, kad jaunoji karta, 
jaunos, čia gimusios mergai
tės, moterys neatsilieka nuo 
ateivių. Kai kurios net ir pra
lenkia ateives gražia lietuvių 
kalba, gabiu plunksnos var
tojimu. Bridgeport yra tur
tingas tokiomis lietuvaitėmiz. 
Suburkime jas po garbinga 
Moterų Sųjungos vėliava. Iš- 
ugdykime 49 kp. iš keletos 
šimtų narių, o tada galėsime 
didelius darbus nuveikti. Tas 
lengva padaryti, tik reikia 
mokėti prieiti prie jaunuolių.

Nutarta kuopos naudai re
ngti “buneo” žaidimų. Kai 
vietų ir dienų paskelbs komi
sija, tada pranešiu ir visuo
menei. O. Aleliūnienė

IŠ Upyniškių Veikimo
Upyniškių vakarėlis buvo 

rugsėjo 23 d. Vakarėlis buvo 
linksmas, tačiau iš kitos pu
sės ir nelinksma darėsi, kad 
daugelis upyniškių pasirodė 
silpnavaliai. Kaip tik Europo
je prasidėjo karas, daugelį 
pagavo nebviltis. Net kai ku
rie komisijos nariai pastaro
mis dienomis atsisakė veikti, 
sakydami: “Nebereikia dirb
ti, nes Lietuvos nebėr”. Kaip 
matome, Lietuva tebėr ir ji 
gyvuos.

Vakarėly pajamų gauta 95 
dol. 78c. Apmokėjus išlaidas, 
pelno liko 37 dol. 78c. Pini
gai padėti Justino Mackevi
čiaus “spulkoje” Antano Ba
rtkaus ir Agnės Gilienės var
dais. Dabar “spulkoje” jau 
yra viso 210 dol. OSc.

Dar yra žmonėse per 200 
tikietų. Nežinia, kodėl negra
žinama tikietai, arba pinigai. 
Kiti žadėjo aukoti, kuomet 
Lietuvoj pasidarys ramu, esu, 
dabar nuo to susilaikom.

Pinigai bus banke tol, ledi 
ateis žinia nuo Upynos klebo-* 
no ir kaip ten viskas susitva
rkys. Tada pinigai bus pa
siųsti vargonų fondui. Žino-

Atostogavo Europoj
NORTH SIDE. — Plačiai 

žinomas biznierius Frank 
Smith, kurs yra sav. įmonės, 
vadinamos Perfection Furni
ture Co., 226^-69 Clybourn 
Avė., pereitų vasarų automo
biliu buvo išvykęs į Europų, 
iš kurios neseniai sugrįžo. Jis 
jau nebepirmų kartų ten nu
vyksta praleisti atostogas.

Šiuo kart daugiausia laiko 
praleidęs belankant Lietuvų, 
Vokietijų ir Lenkijų. Sako, 
tuomet ten buvusi labai įte
mpta padėtis. Visi nujautė, 
jog karas neišvengiamas. Tad 
ir Smithas negalėjęs turėti 
tokių smagių, atostogų, kokias 
reikėjo turėti.

Jam būnant Europoj visų 
įmonės biznį vedė ir prižiū
rėjo jo žmona Ona ir, sūnus 
Frankis. Koresp.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitų sekmadienį Budriko 
radio programa, kaip ir visa
da, suteikė smagumo klausy
tojams. Simfonijos orkestrą 
palinksmino gražiomis lietu
vių (melodijomis, o Gricaitė 
gražiai išpildė kelis opereti
nius kūrinius, būtent: “Kar
velėli mėlynasis”, “Saldu? 
bučkis” ir “Mano sieloj šian
dien šventė”.

Kita Budriko radio prog
rama bus ketvirtadienio va- Į 
kare, nuo 7 iki 8 vai., iš sto
ties WHFC, 1420 k. Progra
moj dalyvaus gfri akordije- 
nisl^ii, moterų choras ir kiti. 
Bus gera mūzi’ka, linksmos 
dainos, asmenų ir draugijų 
pranešimai, juokai ir svar
besnėms tos dienos pasauli
nės žinios. Nepraleiskite pro
gos pasiklausyti.

Ateinantį sekmadienį prasi
deda naujas sezonas, plačia 
programa ir nauju laiku. Pro
grama tęsis visų valandų, nuo 
5:30 iki 6:30 vai. vakare. Pro- 
fonijos orkestrą iš 15 instru- 
gramoj dalyvaus didžiulė sim- 
mentų, vyrų choras ir kiti 
artistai. Įsidėmėkite laikų.

Radio Mėgėjas

ma, turimų pinigų neužteks 
vargonams nupirkti, reikės 
stengtis sukelti daugiau.

Komisija

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDA

FOR DELICIOUS 
SNACKS...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
etiee <A Kraft Cheese Spreads 
and crackers... aad company 
refreshments are all readyl 
Theee Spreads are grand for 
eandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice the
___ drcle-dot design on the
Swankyswig glaseee Kraft 

# Spreads come in. •

Žinių - Žinelės
— Gražių įspūdžių iš Ka

lifornijos ir iš St. FranciscOj 
Cal., pasaulinės parodos par
sivežė West Sidiečiui, 2342 
W. 23 PI., L. ir M. Beržine- 
kai. Su jais buvo jų sūnų? 
Edvardas ir močiutė B. Miku- 
tienė. Stebėjosi nepaprastomis 
parodoje gėlėmis ir gražiau
siais vaisių vaizdais.

Bekeliaudaimi National Pa
rke susipažino su briedžiais, 
kurie su malonumu dalinosi 
Beržinskų pusryčiais. Statūs, 
dideli kalnai, protarpiais ledų 
pridengti, su giliom tarpukal
nėmis baugino važiuojančius. 
Užtat ramiai pasijuto Chica
gų pasiekę. Kelionėje išbuvo ( 
15 d. Kų jie patyrė prie Boul- 
der Dam ir Seųuora National 
Forest, kur pušys turi po 30' 
pėdų storio, ir 272 pėdas auk
ščio, ir apie įvairių paukščių 
gražumų papasakos “Rūtos” 
darže spalių 22 d.

— AVest Sid'ėje, “Rūtos” 
darže spalių 22 d. bus daržo 
vartų uždarymas — piknikas. 
Programa eis darže ir salėje. 
Bus chorai, bus lošėjai, bus 
kalbėtojų ir daug laimėtojų. 
Trys poros ristikų ir pasau
lio žymiausi žmonės: Cbam- 
berlain, Daladier ir Mussolini. 
Dar negautas Hitleris. Proga 
pasisiūlyt

— Rimtai serga Dievo Ap
vaizdos par. biznierius J. Gri
cius, 2034 S. Union avė.

— Jonas Peldžius, MIC. te
bėra Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Jaučiasi daug išvargęs. Tiki
si greit susveikti.

— Šv. Ražančiaus Misijos 
Aušros Vartuose tęsiasi to
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Doub/e Tėsted/Doub/eActionf

bakingILV POVVDER
, Šame PrkeTodayas 45 tearsAqo 

25 ounces for 254 1
Full Pack No Slack Fillinri

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

K,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll£2

Iturtas virš----------------#3,500,000.00!
| ATSARGOS KAPITALAS - #250,000.0ū|
| Dabar mokam 3^2% Pa_
= dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDAR D 
i FEDERAL 
i SAVINGS
=

=

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO
HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllK

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THŪB HOME OF FINE FURNITURE” 8INCB 1904

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

liau. Daug yra vyrų, bet ga
lėtų susirinkti daugiau, ypač 
kad daug kas neturi neatidė
tinų darbų.

— Sudėtinės egzekvijos už 
Misijas laikančių tėvus, ge
radarius, gimines, draugus ii 
pažįstamus buvo spalių 10 dL

— Spalių 12, 13 ir 14 d. 
bus laikomos sudėtinės šv. Mi
šios už atsivertimų visų nuto
lusių nuo Bažnyčios ir JJievo, 
bei už vėles skaistykloje ken
čiančius.

Iš kolonijų eina garsas, 
kad veikėjai nori padaryti di
delį “Draugui” vajų. Mano
ma, jis prasidės lapkričio 19 
d. su “Draugo” jubiliejaus 
iškilminga vakariene Shore
land ITotel.

— Į “Rūtos” daržo užda
rymų, minint br. Vlado 25 
meti) darbuotę Chicagoje, A. 
J. Poška pažadėjo atvešti vi
sų vežimų paukščių.

Išnuomuojamas 4 kambarių 
flatas, apšildomas, karštas va
nduo ir pečius. Reikale pra- 
šomis kreiptis a<he.«u 2322 W. 
24th St. ant 1-mo pagyvenimo.

SMard Club

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Doresnės Degtinės 
nž Tokia Kaina

TIK $1.00 nn
4-5 Kvortos...* "ŪU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOB COMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

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 Sonth Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

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

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. IiAFajette 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

<192 ARCHER AVENUE =
SAVINOS FEDERALLT 

TNSURED
JUSTIN MACKIEAVICH, Prea. =

Užuojauta
Lietuvos Vyčių 36 kuopa 

gavo liūdnų žinių, kad vienas 
narių netikėtai atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, tai yra Edmu
ndas šarkauskas iš Eagle Ri- 
ver, AVisc. Kuopa liūdesio su- 
jaudina reiškia didžiausios 
užuojautos jo tėveliams ir vi
sai šeimai.

Pirm. B. Kvietkus 
Rašt. A. Saučiūnas

Pagerbs savo atstovę
Moterų Sųjungos 67 kuopa 

(Marųuette Park) rengia pa
gerbimų savo narei A. Poškie
nei, kuri kuopų atstovavo pra
ėjusiam Moterų Sų-gos seime, 

1 Worcester, Mass. Bankietas 
bus šį vakarų, spalių 11 d 
Rowentrees Hotel.

Remkite Savuosius 
Biznierius

Kunigai turėtų įsigyti |
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.l.C. para-| 
šytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

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

Chicago, III.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3485
504 WEST SSRD STREET 

CHIOAGO, ILL.

Liaten to and Advertise over
PIUNOEGH’S YUGOSUV*RMIB
Folk Songs and Maaic 
Tambaritza Orchestra

WWAK, Every Svnday 1 to I 
BS8 S. Clark St-, Chicago — Har. 8009

CLASSIFIED
PARDAVIMUI TAVERNAS

Pardavimui tavernas, gražioj aple- 
linkėje. Vienintėlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
Wrt»t 7lst Street. <PARDAVIMUI NAMAS 
4 fietų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar
ąuette Parko. Senatv© lr ligos verčia 
parduoti už $11,950. JmokSt reikia 
$5000. Likusius valdžiai Išmokysite 
kas mSnesj. 7207 So. Franclsco Avė. 
Savininkas A. Slratov*ch, tel. Pros
pect 3140.

ANT PARDAVIMO 
Dvieju aukštų namas. Pirmame flo- 
,re yra Storas, antrame flore — pra
gyvenimas. Atsišaukite: 7128 South 
Rockvvell Street, Chicago.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai Išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautų žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. 8kublal kreipkitės: 2301 So. 
Leavitt RL, arba telefomioklte SEE
Iey 1742.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito 
ki-m n*nki»t«m Suteikiam Pa 

tarnavime.

Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31 st Street
JL JL NORKUS, mt.

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run lš griausiu mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane B tonus ar dau
ginu už tonų ............................................................. 97.85
PETROLEUM CARBON COKE. perkant B to
nus ar daugiau, tonaa... .97.40. Salea Tai Ekata.


