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D. Britanija nepripažįsta Vilniaus Lietuvai

t
LIETUVAI GRĄŽINAMI 
DAR IR GARDINAS 
IR LYDA?

Iš Berlyno praneša, kad 
lietuviams nėra ko džiaugtis

ANGLIJA NEPRIPAŽJSTA karines 'koncesijas Lietuvoje
VILNIAUS ATGAVIMO

LONDONAS, spal. 12. — 
Anglijos vyriausybė šiandien I 
pranešė Lietuvos vyriausybei, į 
(kad ji nepripažįsta Vilniaus į 
krašto, arba jo dalies prijun- ■ 
ginio Lietuvon. Vilniaus kraš 
tas, anot Anglijos vyriausy
bės, yra Lenkijai “priklau
santi” teritorija.

Anglija tačiau tyli, kokios 
ji nuomonės yra apie kitas 
bolševi'kų užimtas Lenkijos 
teritorijas.

Maskvoje reiškiasi baimė, 
kad vakaruose gali būti at
siekta taika ir kad po to Vo
kietija gali susimesti prieš 
sov. Rusiją.

LIETUVAI GRĄŽINAMAS 
IR GARDINAS

KAUNAS, spal. 12. — Čia 
lietuviai su džiaugsmo demon 
stracijomis vakar sutiko iš 
Maskvos gautą, žinią, kad pa
sirašyta sutartimi Lietuva be 
Vilniaus atgauna dar Gardiną 
ir Lydą ir platoką Vilniaus 
koridoriaus ruožą...Siame ruo
že yra apie 600,000, kurių treč 
dalis — lietuviai.

Vilnius Lietuvai grąžina
mas už pripažintas sovietams

LIETUVIAMS NĖRA KO 
DŽIAUGTIS

BERLYNAS, spal. 12 (Chi
cago Daily News koresponden 
tas praneša per radiją). — Iš 
paskelbtos čia sov. Rusijos su 
Lietuva padarytos sutarties 
sąlygų aiškėja, kad Lietuvoje 
bolševikai įgija daugiau įvai 
rių teisių, nei Latvijoj ir Es
tijoj. Įsteigtomis aviacijos ba

KOMUNISTŲ PARTIJAI
AMERIKOJE KAUKĖ
NUTRAUKIAMA •
W ASHINOTON, spal. 12. —

Kongresiniam Dies komitetui 
apie komunistų veiklą J. A. 
Valstybėse liudijo gen. W. G. 
Kriwitzky, kurs iki 1937 me
tų buvo sovietų karinėj agen
tų tarnyboj. Prieš tai Stali
nas iškėlė žinomą pasauliui 
raudonosios kariuomenės ir 
komunisti} vadų “valymą”. 
Ir Kriwitzky pakliuvo Stalino 
nemalonėn. Jis darbavosi va
karinėj Europoj ir buvo Sau
kiamas grįžti Maskvon. Jis 
negrįžo. Tuo būdu išliko gy
vas ir atvyko į Ameriką. Kai 
kuriuose žurnaluose jis pla
čiai aprašė apie sovietų agen
tų veiklą visam margam pa
sauly ir J. A. Valstybėse.

Gen. Kriwitzky, apie 40 m.

ANGLIJA PALIEKA 
ATLAPAS DURIS TAIKAI;
TAI NACIŲ REIKALAS

»
Vokietijos vyriausybė turi 
įrodyti savo gerus norus
LONDONAS, spal. 12. —, suskaldymo ir užgrobimo Vo-

Ministras pirmininkas Chain
beriainas šiandien parlamen
te kalbėjo. Jis atsakė Hitle
riui į jo sumanymų nutraukti 
karą.

Chamberlainas pareiškė, 
kad karas turi būti vykdomas 
ir bus vykdomas. Jei Vokieti
jos vyriausybė iš tikrųjų nori 
taikos, jį turi tai įrodyti sa
vo darbais, ne žodžiais ir gra
sinimais.

Chamberlainas atpasako
jo, kad Anglija ilgą laiką 
darbavosi už taiką ir Hitleris 
visą laiką užtikrino išlaikyti 
taiką ir visados savo žadėji
mus neigė. Po Čekoslovakijos

kietijos vyriausybė tvirtino, 
kad jai gana to visa ir dau
giau nereikalaus sau naujų 
teritorijų. Užgrobusi Lenkiją 
dabar tą pačią pasaką pakar
toja.

Hitlerio vyriausybės žo
džiais toliau negalima pasiti
kėti. Taika būti} galima, jei 
Vokietija apleistų Čekoslova
kiją ir Lenkiją ir jei Hitleris 
pasitrauktų iš Vokietijos vy
riausybės viršūnių.

Bet min. pirmininkas Cham; 
berlainas paliko taikai duris 
atlapas. Baigdamas kalbą pa
reiškė, kad taika priklauso 
tik nuo pačios Vokietijos.izėmis ir garnizonais komunis- amž., kurio tikroji pavardė 

tai kariniai kontroliuos visą yra Samuelis Geinsberg, ko- 
Lietuvą. mitetui išpažino, kad komunis

1 ilniaus atgavimu lietuviai (y partijos Amerikoje vyriau- 
neturi pagrindo džiūgauti, ka sjas galva yra ne jos genera- 
dangi Vilniaus miestui pripa- Hnift sekretorius Browderis, 
žinta ‘ lokalinė autonomija |},et j§ Maskvos prisiųstas a- 
ir kuri komunistų jau sudary- gantas. Komunistų partija 

Browderiu tik maskuojama.
Anot Kriwitzkyo, sovietų 

.šnipų yra ir Amerikos kariuo 
menėje ir laivyne. Jie įparei
goti rinkti įvairias karines 
paslaptis ir pranešti partijos 
viršininkui. Jis sakė, kad ko
munistų partijos visų išlaidų 
apie 90 nuošimčių padengia
ma iš Maskvos prisiunčiamais 
fondais.

Jis sakė, kad 1937 metais 
Stalino įsakymu iki 33,000 vie į 
mj raudonosios armijos kari-i 
ninku likviduota išžudyta). Iš 
viso daugiau kaip pusė mili
jono asmenų nukentėjo. Jų 
daugumas sušaudyta. Dau- 
Daugiausia tik dėl to, kad 
buvo Stalino toks noras, kad 
Stalinas jais nepasitikėjo.

ta ir tvarkoma. Tai bus žino
ma “komunistų autonomija”. 
Iš Vilniaus komunizmas be 
kliūčiij bus plėčinmas po visą 
Lietuvą.

SUOMIJA PASIRENGUSI 
KARAN SU SOVIETAIS

J. A. Valstybės mėgina Maskvoj 
užtarti Suomiją

VVASHINGTON, spal. 12. — žinti sovietams jokių koncesi

t
Sužinota, kad J. A. Valsty
bių vyriausybė diplomatiniu 
keliu susisiėkė su sov. Rusi
jos vyriausybe ir pareiškė vii 
ties, kad sovietai gražiuoju 
pasielgs su Suomija, kurios 
delegacija yra Maskvoje.

J. A. Valstybių vyriausybė

jų savo teritorijose, o ypač 
tokių, kokias Maskvai pripa
žino Pabaltijo valstybės — 
Estija, Latvija ir Lietuva. 
Suomijos delegacija Maskvoje 
įpareigota priešintis sovietlj 
keliamiems reikalavimams. 

Mokyklos uždarytos ir bir-
ėmėsi šio žygio pačiai Suomi-1 žoje veikimas nutrauktas. 14-j Kriwitzky sakė, visi komu- 
jai ir Švedijai ąpeliuojant 15 m. amžiaus berniukai visoj nistų partijos nariai tikreny-
Wasliingtone.

MASKVA, spal. 12. —
Prieš pradėsiant suomių dele- 
Kremliuje, J. A. Valstybių 
gacijai derybas su sovietais 
ambasadorius L. A. Steinhąrd 
tas konferavo su komisaru 
Molotovu.

Suomijoj surekrutuoti suda- beje yrai šnipai, nes visi įpa- 
ryti civilinę sargybą, jei įvy- reigoti visokias karines pas
atų karas į laptis pranešti savo viršinin-

_________________ jkams. Tik tuo būdu matuoja-
SANTARVES AUKSO AT- Tna kiekvieno komunisto išti-

Du britų lakūnai paimti nacių nelaisvėn. Nelaisvių sto
vykloje jie kalbasi su nacių karininku (kairėje). (Acme telph.)

Bolševikai riešai pasisako, kad 
jie yra paprasti banditai žudikai

MASKVA, upetl. 12. — So- bažnyčiose nuo bolševikų ran 
vietų Rusijos komunistų be- kinių granatų. Kunigai, esą, 
dievių organizacijos leidžia- su ponais kapitalistais ir kari
mas laikraštis viešai pripažį- ninkais 'kai kur užsibarikada- 
sta, kad bolševikai yra pap- vę bažnyčiose ir bandę gintis.

Jų pastangos buvusios tuš-rasti banditai žudikai.
Pareiškia, kad bolševikai į- čios.7 . Isiveržę Lenkijon “likvidavo” j Tas pat laikraštis praneša, 

(nužudė) daugybę katalikų kad vienuolynai ir bažnyčios 
uždaryta, vienuolynų ir baž
nyčių žemė išdalinta darbi
ninkams ir valstiečiams.

kunigi} ir pravoslavų šventi
kų.

Girdi, daug kunigų žuvę

NACIAI DARBUOJAS 
Už TAIKĄ IR 
ĮSISMAGINA KARAN

BERLYNAS, spal. 12. — 
Hitleris su savo padėjėjais at 
sidėję studijuoja CbamberlcjO 
no kalbos turinį. Gal rytoj 
Hitleris reikš savo nuomonę.

BERLYNAB, spal. 12. — TALLINNAS. —
Nacių valstybės vyrai ir kari- ministru pirmininku paskir
niai vadai šiandien vykdo dvi 
kampanijas. Vieni jų visomis sienių reikalų 
pastangomis darbuojasi užPr°L A. Pilp.

tas prof.

LENKŲ UKRAINOJE 
ĮVYKSIĄ RINKIMAI

MASKVA, spal. 12. —So
vietų oficiali žinių agentūra 
Tass paskelbė, kad bolševikų 
okupuotoj lenkų valdytoj Uk
rainoj spalio 22 d. įvyksią na
cionalinio susirinkimo atstovi} 
rinkimai. Susirinkimas nustau

I BRITAI SU SOVIETAIS 
PADARĖ IR PASIRAŠĖ 
PREKYBOS SUTARTĮ
LONDONAS, spal. 12, — 

Anglijai padarė ir pasirašė 
prekybos sutartį su sovietų 
Rusija. Pakeičiamų prekių 

tys, kaip turi valdytis išlais- kaina sieks apie 48 milijonus
vintos iš lenki} Ukrainos tori- dolerių vieneriais metais, 
torijos. I Oficialiai pranešta, kad su

Iš anksto' reikia žinoti, kad tartis po pasirašymo įsigalio- 
susirinkiman atstovais pa-'ja. Sov. Rusija Anglijai pin
klius komunistai ir jie pripa1 statys sienojų, o Anglija so-

prog- vietams — skardo ir gumos.
Minėtomis prekėmis keiti

masis bus balansuojamas 
TIK VIENAS BALSAS UŽ taip, kad nė vienai pusei ne-

žins Maskvos pateiktą 
ramą.

TAIKĄ

LONDONAS, spal. 12. - 
Anglijos parlamente šiandien 
po ministro pirmininko Chain 
berlaino kalbos tik vienas at- 

Estijos stovas. buvęs darbo partijos

reikėtų ką nors primokėti pi
nigais.

Sienojai iš Rusijos į Angli
ją bus vežami britų karo lai
vų apsaugoje. Matyt, taip bus 
daroma ir su siunčiamomis iŠ

Juri Uluots, o už- 
ministru —

vadas George Lansbury pasiū Anglijos prekėmis į sov. Ru-
lė darbuotis dėl taikos. J SO4-

Karui vykstant šios sutar- 
Jis atsišaukė i prez. Roose- t|es padarymas yra nepapras

HELSINKIS, spal. 12. — 
Suomijos vyriausybė užbaigė 
karinius pasiruošimus gintis 
nuo sov. Rusijos, jei būtų 
puolama.

Iš Helsinkio evakuota apie 
viena trečdalis gyventojų, 
daugiausia moterų ir vaikų. 
Nukeblinti į vakarinę Suomi
ją. Ir iš kitų miestų daug 
žmonių iškeldinta.

Paskelbta, kad karinome- 
nės mobilizacija jau užbaigta 
ir suomiai pasirengę akcijon.

veltą ir belgų karalių Leopol 
dą sušaukti neutralinių valsty 
bių konferenciją taikos siekti.

tai įdomus. Nacių sąjunginin
kai sovietai dedasi su nacių 
priešais britais! Sienojai yra 
aiški karo kontrabanda. Iš šie 
.nojų (galima daryti košelę ee- 
liuliozui, kurs reikalingas 
sprogstamajai medžiagai. Vo
kiečių povandeniniai laivai ga 
lės atakuoti sienojų siuntas.

MASKVA. — Sovietų vy
riausybė ratifikavo pasirašy
tą sutartį su Lietuva.
KOPENHAGENAS. — Šve

dija, Norvegija ir Danija dip- 
mis numatoma skiečių smar- |onmtini„ k(,|iu Maakvoje pa.

reiškė viltį, kad sovietai ne
spaus Suomijos.

taiką, kiti ruošiasi atkakliau 
karau prieš Angliją ir Pran
cūziją vakariniam karo fron
te ir jūroje. Ypač vakariniam 
fronte artimiausiomis dieno'-

SARGOS NEW YORKE himybė savo partijai ir Stali-
0TTAWA, Ont., spal. 12. ,nui;

— Kanados vyriausybė vilią-1 Visose šalyse sovietų atuba, 
si, kad J. A. Valstybės padės 8afI°8e ’r pasiuntinybėse vy-j . .
Kanadai statvti karo lėktų-jrauJa ne ambasadoriai, arba v»ršininkas H. Himinlens iš- 
vus, skiriamus Anglijai ir pasiuntiniai, bet Maskvos skir vyko 1 Milaną, Italijoje. Kal- 
Prancūzijai. j4* politiniai agentai. Nereikia

Nurodoma, kad Anglija ir abejoti, kad taip yra ir J. A.
Prancūzija šiam tikslui New alstvbėse, sakė Kriwitzky 
Yorke turi sudariusios aukso

|ki akcija. 
Vokietijos visos policijos

GEN. LAIDONERIS 
VYKSIĄS J MASKVĄ

HELSINKIS, spal. 12. - 
Sovietai per radiją paskelbė, 
kad Estijos kariuomenės va
das (generalinio štabo virši
ninkas) gen. J. Laidoneris 
“pripažino sovietų kvietimą

atsargas daugiau kaip 600 mi
lijonų dolerių.

Suomija nusprendė nepripa- lį.

ITALŲ SPAUDA PUOLA 
BOLŠEVIKUS

ROMA, spal. 11. — Italų 
spauda ir toliau puola bolševi^— 55,872 daugiau nei perei- 
kus, kurie be jokių pastangų tais metais tą pat laiką, 
ir kovos apnyko Lenkijos da-Į Už laisnius iki rugsėjo 30 d.

TEISMAS PANAIKINO

bama, kad fieldmaršalas Goe-; “Autobusų įstatymą
mXti Z'ŽLČZ’ Pa8i‘ OKBAHOMA CITY. - O- Maskvon”

klaboma valstybės legislatūra 
pravedė įstatymą, kuriuo* vai 
stybės mokyklų boardus įpa 
reigoja autobusais į mokyklas

Hitjeris su kitais savo pade 
jėjais yra užimtas užkariau
tos Lenkijos teritorijų pas-

ANGLIJOJ PALIAUBŲ 
DIENA NEBUS MINIMADIDĖJA AUTOMOBILIŲ 

LAISNIŲ SKAIČIUS
SPRINGFlELD, I1L, spal. ;kirstymais, kas turi tekti vo-Įįr g mokyklų vežioti ir para 

12. — Šiemet per 9 mėnesiusIkiečiams ir kas bus palikta pjjinių mokyklų vaikus. Trys kad šiemet lapkr. 11 d. Angli- 
Uliois valstybėje išduota 1,- lenkams.

606,780 laisnių automobiliams

LONDONAS, spal. 12. - 
Anglijos vyriausybė paskelbė,

IŠ KLAIPĖDOS LIETUVON

KAUNAS (E). — Iš Klai
pėdos paskutiniu metu yra at 
vykę apie 30 Lietuvos piliečių 
ir dar apie 350 pil. ruošiąsis 
iš Klaipėdos grįžti, arba at
vykti.

1 surinkta 23,401,290 dol.

KAUNAS (E). — Našlė 
Pilsudfkienė, kuri su dviem 
dukterimis buvo atbėgusi į 
Lietuvą, išsikėlė į Rygą.

distrikto teismo teisėjai nu- joje neims minima pasaulinio 
sprendė, kad įstatymas prie- karo paliaubų diena, nes vv- 
šingas valstybės konstitucijai.' kata naujas karas.

Keletas katalikų ūkininko į ----------------------------

šį klausimą pavedė spręsti;REMKITE, PLATINKITE 
vyriausiam valstybės teismui. KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ORAS
CHICAGO SRITIS, —šian

dien iš dalies debesuota ir 
šalta.

Saulė teka 6:00, leidžiasi 
5:13.
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Kaip 'prieš vėją. nepapūsi”, taip sunku 

buvo Lietuvai išlaikyti savo neutralumą ir 

atsilaikyti prieš Sovietų Rusijos imperialis

tinį spaudimą daryti su ja specialines milita- 

rines sutartis, kuriomis turėjo leisti bolše

vikams statyti Lietuvoj karo lėktuvų sto

vyklas, tvirtoves, laikyti kariuomenės gar

nizonus. __ ___________

Panašiai prie sienos buvo prispirtos ir ki

tos Lietuvos kaimynės — Estija ir Latvija.

Lietuva bent tiek laimingesne, kad jai pa

vyko išsiderėti iš bolševikų, kad bent dalis 

jai priklausančio Vilniaus krašto būtų su

grąžinta. Čia yra Lietuvos vyriausybes nuo

pelnas. Estija ir Latvija buvo priverstos iš

pildyti bolševikų reikalavimus, tačiau jos 

Už tai nieko neišsiderėjo, nieko negavo.

Jei Lietuvos vyriausybė būt atsisakius de

rėtis su lūasKva, galim© būti tikn, kad Sta

linas būt pasiuntęs savo kariuomenę likvi

duoti Lietuvos valstybę. Tada vaizdas būtų 

buvęs visai kitoks: Lietuvos žemės būtų bu

vusios sujungtos, tačiau ne po Lietuvos, bet 

po Sovietų Rusijos vėliava:

Dabar, vis dėlto, apsaugota Lietuvos ne

priklausomybė ir priede to Vilniaus krašto 

dalis atgauta.

Turint galvoj begalo sunkias sąlygas, tarp

tautinės politikos Europoje komplikacijas, 

pašėlusį imperializmo (kuriam Lietuva yra 

aut kelio) įsigalėjimą, Lietuva yra išėjusi 

laimėtoja.

Tačiau tas laimėjimas, kaip vakar rašėm, 

yra surištas su didele atsakomybe, su dide

liu pareikalavimu įtempti visas tautos jėga* 

ir Lietuvoj, ir čia, jos išeivijoj, kad nuga

lėti pavojus ir išsaugoti nepriklausomybę.

Musų tauta šiuo atžvilgiu nėra naujokė. 

Ji buvo galingosios Rusijos imperijos val

džioje daugiau kai šimtmetį, žinojo jos tiks

lus, žinojo jos galybę, tačiau nebijojo vesti 

sū ja kovą prieš rusų pastangas lietuvių tau 

tą numarinti. >

Lietuviai žino ir dabartinės, bolševikiško

sios Rusijos tikslui. Jie žino, kad Sovietų 

Rusijos imperializmas neturi ribų. Jie žino, 

kad imperializmo dvasia veda rusus bolše

vikas įsigalėti ir Baltijos krašte. Tam įro

dymų buvo seniau, jų yra ir dabar ir dar 

taip aiškių įrodymų.

Su tuo imperializmu teks vesti kovą to

liau. Kova, be abejojimo, bus sunki. Tai ži

nokime iš anksto. Reiks akylai budėti Lie

tuvos viduje; reiks vesti stiprią, įtemptą 

kultūrinę, socialinę ir ekonominę kovą; reiks 

atstatyti ir dvasiniai ir medžiaginiai sunai 

kintą Vilniaus kraštą. Iš to, kas čia trumpai 

pasakyta, galima suprasti kokie darbai, ko

kia milžiniška atsakomybė laukia kiekvieno 

sąmoningo lietuvio.

Lietuviai yra įpratę kovoti. Kovomis su 

tautos priešais jie yra užgrūdinti. Taigi, jie 

dirbs ir kovos. Kova bus sunki, bet, pasiti

kėkime, ji bus laimėta.

Nepriklausomosios Lietuvos mūsų broliai 

sako — “Laisvės ragavę — vergais nebū 

sim!” Tas šūkis ne tik žodžiuose, bet jis 

pagrįstas kruvinu prakaitu, kruvinomis ko 

vomis, išvedusiomis į laimėjimą ir tą lai

mėjimą ligšiol išsaugojusiomis, žį brolių Lie

tuvoje šūkį, dabar virtusį dar aktualesniu, 

paremkime ir mes, Amerikos lietuviai.

Tik dideli, planingi darbai ir ryžtingos 

kovos tegalės užtikrinti nepriklausomosios 

Lietuvos su sostine Vilniumi egzistenciją.

Ko Jie Džiaugiasi?
DieiuviSKųjų ooisevikų laizraščius šių die

nų j vyžiai apėmė didelis džiaugsmas. Jie 
UAiaugiasi, kad Stalinas padavė rauną Hit
leriui; jie džiaugiasi, kad Lenkijos valstybe 
xiK vid uotą; jie aziaugiasi, kad sovietų Ru
sija jėga veisiasi į naiujos Kraštus.

xpanagu uziaugsmu jie yra apimti, kad 
Siamias ' atidavė * v ūmų metuvai.

Rev vas jų džiaugsmas yra įtartinas. Jie 

ne vien pauenKinu, zad Vilniaus kraštas 

grįžta pne Lietuvos, kiek patenkinti, kad 

Lietuva ouvo priversta pasiduoti Stalino rei- 

Ralavimams. mat, jie jaučia, kad jiems pla

čiau atsidaro durys komumsušnai propagan

dai vesti ir siekti to, ko prieš dvidešimtį 

metų neatsiekė Kapsukas, vesdamas rusų 

bolševikų armiją tik ką įsisteigusią nepri

klausomą, Lietuvos valstyoę pasmaugti.

Nėra abejonės, kad dabar komunistų są

jūdis išsikovos daugiau teisių Lietuvoj. Prie 

to sąjūdžio dėsis ir Amerikos lietuviai ko

munistai. Tikslas — Lietuvoje sovietus į- 

steigti ir per juos vesti akciją prijungti vi

są Lietuvą prie Sovietų Rusijos.

Bet težino komunistai Lietuvoj ir čia, A 

merikoj, kad, tokį darbą dirbdami, jie dar 

labiau susipurvins, pasitarnaus imperializmo 

siekimams, dirbs Lietuvos pražūčiai ir, kaipo 

tokius, sąmoningieji lietuviai laikys savo 

ir Lietuvos, priešais ir su jais ves tokią 

pat kovą, kaip ir su visais kitais tautos 

priešais.

Dabar laikas jums, ponai bolševikai, ap 

sispięsti: ar jūs stovite už pilną Lietuvos 

nepriklausomybę, ar ir toliau dirbsite, kad 

galutinai sujungti Lietuvą su Sovietų Rtu 

sija? Dabar turėsite parodyti savo tikrą vei

dą. Toliau veidmainiauti nebesiseks.

Paskutinysis Prancūzijos Casimir Terier (1894-1895) 
karalius ir imperatorius, bu-ipenkt. prez. Prie jo buvo p 
vęs prezidentas, Liudvikas, steigti represiniai įstatymai. 
Bonapartė (Napoleono giml- prasidėjo Dfevfūšso afera, 

naitis), vėliau pasivadinęs, Felix Kaure (1895—1899), 
Napoleonu III (184S—1871), prez., užkariavo Madagaska-
trokšdamas garbės, 1870-71 
metais vedė karą (jis tikėjo

rą, susiformavo parlamento 
socializmas, vyko įvairių pat-

karo laimėjimu) su Vokietija j ti jų kovos ir prasidėjo auto- 
(Prūsija). Gerai išlavinta mobilių gamybos smarkus ki- 
prūsų kariuomenė, daugiausia j limas.

Emile Loulet (1899—1906) 
septintas prez. Prie jo pakilo i socializmo ū|is, įkarštėjo 
Dreyfusso afera, užėjo užsie
nių politikos iflteflsyvumas ir, 
pagaliau, bažnyčia buvo vi
siškai atskirta nuo valstybės.

Armand Fallieres (190.— 
1913) aštuntas prez. Prie jo 
vyko sindikalistų agitacija, 
buvo užimtas Moroko, užėjo 
Agadito krizė ir kilo smarkus 
valstybės ginklavimasis.

Dagmond Poincare (1913— 
1920) devintas prez. Prie jo 
sudarytos politinės santarvės 
užėjo Did. karas, padarytos 
taikos derybos (derybų pa
sėkos: Prancūzija atgavo iš 
Vokietijos Elzasą, D; Lotarin
giją ir gavo nemažą kiekį 'ko
ntribucijos) ir reparacijos 
Po iii care prezidentaujant bu
vo žymūs vyrai: Clemenceau, 
gabuš minist. pirm. (vėliau 
dėl asmeniškų priežasčių ne
buvo prezidentu) ir maršalas 
Fochas, karo metu, vadas vi
sų santarvių kariuomenių.

Paul Decliknel (1920) deši
mtas prez. Prie jo Prancūzi
jos ir kitų valstybių (Angli
jos, U. S, A. ir kitų) pastan
gomis įsteigta Europos Tau
tų Sąjunga.

Aleksafidra Millerand (1921 
—1924) vienuoliktas prezid. 
Prie jo įvykdytos karo repa
racijų problemos, užimtas Ru-

dėl apsileidusių aflmijos va
dų kaltės, jo karitYnnenę ke
liuose mūšiuose skaudžiai su
mušė ir pačią valstybę labai 
nualino. Tąsyk Prūsijoje bu
vo gabūs vadai: Bismarkas, 
geležinis kancleris, strategas 
gen. Moltke ir kiti.

Viename mūšyj, patekus net 
pačiam imperatoriui į neiais 
vę, Paryžiuj įvyko petvers- 
mas: buvo paskelbta respubli
ka. Žymiausi respublikonų ša
lininkai; Tier, Gamletta, Ju
lės Favre greitomis surinkta 
kariuomenė mėgino dar gintis, 
bet visiškai atsiginti irub įgu
dusių Prūsijos armijų nebe
įstengė. Bavo padarytos tai
kos derybos, kurių pasėkos: 
Prancūzija turėjo atiduoti 
Prūsijai Elžasą, Rytų Lota
ringiją ir mokėti 5 milijardus 
frankų kontribucijos. Tuoj ,po 
taikos derybų pirmasis pre
zidentas buVo išrinktts Tiei 
(1871—1873). Taigi, prie jo 
buvo paskelbta respublika, li
kviduotas karas su Prūsija 
ir sudaryta Paryžiaus Komfl- 
na.

MacMahon (1873—1879), a 
ntrasis prezidentas, Napoleo
no Iii valdymo metu buvęs 
maršalas. Prie jo pradžioj į- 
sitvirtino monarohistai, vė-

LieJuvos ir Sovietų Sutarties 
Tekstas

Vilnis paskelbė Lietuvos ir Sovietų Rusi
jos sutarties tekstą, kurį spalių 10 d. pasi
rašė Lietuvos užsienių reikalų ministras 
Juozas Urbšys ir Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų komisaras Viačėslav Molotov. Sutar
ties tekstas susideda ir šių punktų:

1) Konsolidavimui savitarpio pagalbos su
tarties tarpe SSSR ir Lietuvos respublikos,
sutikta, Vilnių ir jį apsupančių teritorijų, _ blikonigkas sfr

i dabar esamą Sovietų Sąjungos kontrolėj, iri-_ 4 r,;_ , _ _ v. A
i korporuoti į sutartį kaip Lietuvos teritori

ją. Lietuvai grąžinamos teritorijos rūbežiai 
nusakyti prie sutarties pridėtam žemėlapyje.

2) Sovietų Sąjunga ir Lietuvos respublika 
pasižada teikti viena kitai visokeriopą pa
galbą, sykiu ir karinę pagalbą, atsitikime 
užpuolimo ar esant užpuolimo pavojui Lie
tuvai ar atsidūrus užpuolimo pavojuje So
vietų Sąjungai ginant Lietuvą nuo užpuoli
mo ar užpuolimo pavojaus, nežiūrint iš ku
rios pusės tas pavojus bepasireikštų.

3) Sovietų Sąjunga sutinka teikti Lietu- • j- , • «
. . . /• ' . . ger sąjūdis, kuris buvo greitvar pr emanuaunon. sąlygom karinę medžią- 

gą ir kitokią karinę pagalbą. Sovietų Sąjun
ga ir Lietuvos respublika sutarė bendrai 
išbudavoti fortifikacijas- Lietuvos parūbė- 
žiais.

4) Sovietų Sąjunga užlaikys pati savo lė
šomis oro ir sausžemio jėgas, leistas sutar
ties Sovietų Sąjungai laikyti Lietuvos res
publikoj, sutarties nurodytose vietose ir ap
ribotam skaičiuje.

5) Atsitikime užpuolimo ar pasirodžius už
puolimo pavojui Lietuvai, ar SSSR ginant 
Lietuvą, abidvi šalys, pasirašiusios sutartį, 
tuojau privalo pasverti padėties rimtį ir im
tis atitinkamų priemonių, kad pritaikyt už
puolikui savitarpio pi gal b o.s sutartį.

6) Susitariusios pusės pasižada nesirašyt 
jokių sutarčių, neigi'imti dafyvuiną jokiuo
se koaliciniuose susitarimuose atkreiptuose 
prieš kita kitą.

7) Realizavimas sutarties jokiam atsitiki
me negali pažeisti sovereniškas teises val
stybės organizacijos, ekonomijos ir socialės 
sistemų atžvilgiais. Pasirašiusios pusės pasi
žada nesikišti į viena kitos vidujinius reika
lus. Vietos, pavestos Sovietų Sąjungai įsi
steigti karines bazes, kaip nurodyta sutar
ties 4-tam punkte, viaose sąlygose pasilieka 
Lietuvos respublikos jurisdikcijoj.

8) Sutartis galios 15 metų ir jeigu nė vie-

natas. Finale: monarchistų 
pasidavimas ir demisija.

Julės Grevy (1879—1887), 
trečiasis prezidentas. Prie jo 
galutinai įsitvirtino monarche 
štai, formavosi įvairios parti
jos. Jo .vyriausybė ištrėmė 
monarchijos princus.

Gadi Carnot (1887—1894), 

ketvirtasis pfež. Prieš jį įvy
ko inonarvhisto geri. BOūIan- 
ger sąjūdis
likviduotas. “Panamds” afe
ra, buvo padaryta santarvė 
sri Rusija, 'krašte buvo daro
mi dažni anarchistų atenta
tai.

dėkingumas
Rašo Kūn. J. S.ankevicius

ŽfUGHitį gyvenimas yra pa- kas tai padaryti. Imkite ir tui 
laikomas ue tik medžiaginė- padarykite savo kantrumu ir 
miš, bėt ir dvasinėmis gėry- meilė. Jei dabar nepadary ai
bėmis. Prie tokių dvasinių te, kada tą pareigą atliksite!
gėrybių priklauso ir dėkin
gumas.

Žmonės greitesni yra kerš 
tauti, kaip būti dėkingi. Už 
esamus ar nesamus nusikalti
mus at įžeidimas atkeršyti 
visi turi .pakankamai sumanu
mo ir energijos. Bet būti at
laidūs ir dėkingi, — toli gra
žu ne visi. Iš šito nesugebė
jimo išplaukia daugybė gyve
nimo sunkumų if kartumų.

Dėkingumas tūri apimti vi
są gyvenimą. Pats aukščiau
sias hiū3U dėkingumas pri
klauso Dievui. Dievai yra di
džiausias mūsų geradaris ir 
Jam turime pareikšti didžiau
sių dėkirtgutną;

Po Dievo didžiausias žmo
nių dėkingumas priklauso tė
vams. Kai pažvelgiame į pra
ktiškąjį gyvenimų, su dideliu 
širdies skausmu tenka pripa
žinti, kad vaikai neturi tė
vams pakankamo dėkingumo 
Kai tėvai sulaukia senatvėj 
ir netenka sveikatos, pasida 
ro nekantrūs. Iš savo nekant
rumo vaikus kartais gali ir 
užgauti. Ar tokiais atvejais 
vaikams nevertėtų pagalvoti 
apie atlaidumą ir dėkingumą! 
Tėvatns vienokiu ar kitokiu 
būdu keršyti ir prieš tėvus 
murmėti daug kas sugeba, bet 
kantrumo ir dėkingumo paro
dyti, — ne visi.

Kreipiuosi į vaikus. Ar jau 
užmiršote tuos asmenis, kil
tie jūs globojo mažus? kurie 
dėl jūsų buvo kantrūs dienų 
dienas! Naktų naktis! Savai-

O žinokite ir supraskite, kad 
be dėkingumo tėvams Dievas 
jūsų gyvenimo nepalaiiūins.

Dėkingi turime būti savo 
mokytojams ir auklėtojams, 
geradariams ir patarėjams, 
Bažnyčiai ir Tėvynei. Tik 
nuoširdus dėkingumas mus 
padarys kilnius žmones.

Gausiau besireiškiąs dėkin
gumas visą gyvenimą pada
rys lengvesnį ir maloūo&iij.

j
Mokėkime iš gyvenimo dė-Į . •kingumą nė tik imti, bet to 

dėkingumo gyvenimui ir duo
ti. (M. L.)

I
Lietuvos Jachta Pro 
Prilaidytas Jūrose 
Minas

KAUNAS (E) — Pranei! 
zijoje tebėra palikę o ir Itali
joje 7 mūsų stipendininkai 
jūrininkai, kur jie atlieka lai
vų plaukiojimo stažą. Dauge
lis jų karui prasidėjus buvo 
jūrose, o tie, kurie praktika
vo Italijoje, ir dabar tebe
plaukioja tarp Italijos ir A- 
merikos uostų. Be to keli te- 
besknoko ant latvių ir suo
mių laitų. — Rugpiūčio mė
nesį į Prancūziją buvo išvy
kusi penkių mūsų jūrų spor- 
tininkų buriuotojų grupė nū 
pirkti ir pargabenti Lietuvos 
jūrų skautams jachtą kuterį. 
Jiems su nupirktąją jachta 
beplaukiant į Lietuvą prasi
dėjo karas ir ligi šiol apie 
juos nieko nebebuvo žinoma.

Čių savaites! Mėnesių menė- ^ik rugsėjo 22 d. gautas laiš-
sius! Metų metus? Af už tą 
tėvų pasiaukojimą jau paro
dėte savd tėvams dėkingūmą? 
Gal kaip tik dabar yra lai-

hras, iškilo nacionalistų blo-1 tinis prez. Prie jo susidafė 
kas ir kairiųjų kartelis. valstybės nestabilumas, užėjo

Gaston Doumergue (1924— liaudies ffofltas, ginklavimosi 
1931) dvyliktas prez. Prie jo įkarštis, Miuncheno konfercn- 
šflsidarė aktyvios partijų ko- cija, padaryta karinė sąjun- 
vos, pakilo socializmo ūgią J ga su Anglija ir Lenkija ir... 
prasidėjo ekonominė krizė. , karas su Vokietija (Rusijai

Paul Botflner (1931—1932)t karas dar nepaskelbtas), ku- 
tryliktas preta. Jam pfezidėū- rios kariuomenei vadovauja 
taujant užėjo didelė flūftrisi-i gen. Gaknelin. Viena jos są- 
nė krizė it Vokietijos hitlefiz-1 jungininke: Lenkija jau nu- 
mo įtaka. galėta.

Albeft Lebrufi (išrinktas' Netolima ateitis atskleis 
1932 met. ir perrinktas afttre naują Prancūzijos istorijos 
kart) keturioliktasis ir dabrii- puslapį. Rom, Pocius

Totalitariniai Režimai Ir Tvarka
Šiuo klausimu “P. G?’ rašoma: “Mūsų 

laikų totalitarizmas yra pasiekęs politinį vie- 
ningu'mą, kddfdinavęs politišką tautų ener
giją iki nematyto laipsnio ir tūo būdu su
kūręs milžiniškas pajėgas. Ekonominis pla
ningumas totalitarinėse valstybėse tapo rea
lybe. Planinga kultūrinė politika atidafė 
naujas perspektyvas. Socialiniai išnaudoto

jai pažaboti arba kruvinai likviduoti. Ta
čiau totalitarinė valstybė pasidarė nepaly
ginti baisesniu išnaudojimu, bet tas išnau-’ 
(lojimas apvilktas dekoratyviniais “kolek
tyvinės tarnybos” drabužiais; neteisingu
mas iki tam tikro laipsnio išnyko, nes bend
rame skurde visų būklė susilygino. Tiesa, 
šiandien masėms pasidarė prieinamos pra
mogos, kurios iki šiol .joms bnvo nepasie
kiamos.

teliko fikcijos šešėlis, kurs leidžia piliečiui 
pasakyti “taip”; tikrumoje pereiga pasi
sakyti už valdžios tezę. Vieši rinkimai pa
skirtų atstovų ar alternatyviniai plebiscitai 
yra buvusių politinių laisvių liudytojai. Ide
alas pasirinkti politinę programą if vadą 
pagal savo sąžinę pakeistas pareiga aklo 
fclUsrtufrio tautos “pripažintam” vadui.

Ekonofniriė bei kultūrinė kūryba suimta 
į “kėtufių - peftkių metų” planų reples, 
arba į ideologinės policijos direktyvas, sau
gojančius net literatus ir mokslininkus, kad 
jie laikytųsi “generalinės linijos”.

Valdžios pastovumas įgytas kruvinu tero
ru ar “likvidacija” inaištinirikų bei perdaug 
savarankiškų bendradarbių.

Tačiau pati didžiausia if baisiausia auka 
— tai sąžinės ir minties laisvės netekimas. 
Heži!ntii paaukota tiesos, gėrio ir grožio ide

alai. Totalitarinėje valstybėje tiesa yra tai,

sti ilgalaikę politiką.
Žinoma, visa tai tenka laikyti tvarkos lai

na pusė nepareikš norą sutartį panaikinti mėjimais.I • , - ... *__ ' -__ ; t.. f

Pagaliau, valdžios pastovumas įgalina ve- kas derinasi su grupės Ideologiją, intere
sais; gėris — kas tarnauja grupės tikslams; 
grožis tori tarnauti kolektyvo tikslams.

Ar tautos ilgai mokės tokią aukštą kainą
vienus metus pirma sutarties termino pasi
baigimo, tuomet sutartis automatiškai pra-> 
sitęs dar 10-čiai metų.

Bet kokia kaina yra sumokėta už tą “tvar
kos idealo” laimėjimą? Pirmiausia, už “tvar
ką” sumokėta laisve. Iš politiškos laisvės

r

kas, kad jie yra prisiglaudę 
Prancūzijos Biskajos įlankoj 
iš kur išplaukia ir mėginsią 
jūromis marėmis pasiekti Lie
tuvą. Jachta vandenyje sėdi 
negiliai, tad tikima, kad jach
tai pasiseks išvengti jūrose 
prilaidytų minų.

Gen. Walter G. Krivitskv 
tardomas Dies komiteto prisi
pažino, kad jis yra buvęs Sov. 
Rusijos slaptosios policijos 
(OGPU- narys ir pareiškęs, 
jog Sov. Rusija turi daug šni
pų Amer. Jungtinių Vaistyti! stabilizuotą “tvarką”? Tai priklauso nuo 

to, 1(ek kuri tauta brangina tas vertybes, bių kariuomenėj ir laivyne, 
kurtų yra netekusios”, (Acme telephoto}

•r (
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Lietuvos Sodžius Prieš 50-60 Metu
Baso Meškuitis

(Tęsinys)

Sodžiaus ūkis turėjo savo 
kultūrų. Gyvenamieji namai 
beveik visi su dviem galais. 
Vienam gale gyveno ūkinin
kai, ten buvo jų virtuvė, mie
gamasis kambarys, ten jie ir 
valgė. Tas galas pas vienus 
turėjo krosnį su kaminu, pas 
kitus be kamino su juodomis 
nuo dūmų, blizgančiomis sie
nomis ir lubomis. Kitas ga
las vadindavus seklyčia su 
šalia jos alkieriuku. Čia ,pri
lodavo svečius per bankietus. 
Katras vienas ūkis turėjo kie
mų su plačiais vartais įva
žiuoti. Beveik visi ūkininkai 
buvo užsivedę vaisinių med
žių sodų ir bulvėms, daržo
vėms daržus. Daržai ir kie
mas aptverta tvora: apie kie
mų ir sodų garadais, kitur 
gulsčiomis kartimis. Kiekvie
nas ūkis turėjo gėlių darželį, 
kuris, paprastai, įrengiamas 
po namų langais ties gatve 
vadinama ulyčia. Tvoros lai
komos buvo tvarkoj, ties savo 
sodyba. Katras ūkininkas še
štadieniais šluodavo ulyčių. 
Mergaitės stropiai ugdė savo 
darželio gėles, kad šventadie

nį būtų kur joms pasigerėti, 
pasidžiaugti. Ūkininkas be vaij 
šių medžių savo sodyboj tu-! 
rėjo šiaip jau medžių, dangų-1 
moj senų, aukštų. Kaimas tu-J 
rėjo Danaso aukštam berže 
ir gūžio lizdų. Be kitų pasta
tų, ant Kulpės kranto stovė
jo trys pirtelės, katrų vienų . 
lankydavo trijų, keturių ūki
ninkų šeimynos, šeštadienį, iš- 
kūręs pirtį ūkininkas, siunčia 
kvieslį kviesti kaimynus į pi
rtį. J pakvietimų, paprastai, 
padėkodavo ir nepamiršdavt/ 
paklausti, kokiais medžiais 
pirtis iškurinta. Atsakydavo 
— beržo. Kokie plautai? — 
klevo. Kokios vantos? — šil
ko. Tokius atsakymus gavus, 
pažadėdavo į pirtį atsilanky
ti.

Gibaičių sodžius įsidriekęs 
buvo išilgai tiesaus vieškelio. 
Ūkininkai apsigyvenę lrnvo 
šioj tvarkoj. Nuo Meškuičių į 
pusės iš dešinės pirmasis —! 
Juozaitis, Jurgis Tamošaitis, 
Petras Jonulis, Nikodemas 
Vaitiekūnas, Juozas Vasiliaus-I 
kas (aukščiau Adomaitis) so
džiaus viduryje, Jurgaitis pa
čiam gale, nuo Lygumų pusės

iš dešinės — Stasys Budrys, 
Juozas Gulbinas, Petras Gul
binas, Pranas Danasas sod
žiaus viduryje. Be minėtų ū- 
kininkų gyveno mažažemiai: 
Glinskis turėjęs žemės iš Pe
tro Gulbino, Budzelis — iš 
brolio St. Budrio. Taip vadi
namieji įnamiui teturėję savo 
namelius, patys gi ėjo tar
nauti pas ūkininkus buvo šie: 
Danasėlis (Danasas), Višna- 
rauskienė, Vanagas. Sodžiaus 
gale gyveno kalvis Danasas. 
Štai, bus visi anų laikų Gi- 
baičių gyventojai.

Katias pilnas ūkininkas tu
rėdavo apie 30 hektarų že
mės, laikydavo po keturis ar
klius, šešetų galvijų, avių, 
kiaulių tiek, kad nereikėtų 
apdarui pirkti medžiagos, nei 
mėsos maistui. Katra ūkinin
kė (šeimininkė) laikydavo a- 
pie šešetų žąsų, per vasarų 
išaugydavo po pulkų (20-60) 
jų. Arkliai labiau buvo mė
giami negu kiti gyvuliai. Iš 
laikomų ūkininko arklių vie
nas taip vadinamas staininis 
buvo geriau šeriamas, prie 
darbo nevartojamas, bet vien 
išvažiavimui į bažnyčių, sve
čius, ar su piršlybomis. Gal 
būti, jie pasekdavo savo bu
vusius ponus - dvarponius, 
kurie laikydavo po kelias ir 
keliolika porų vien išvažiavi
mui. Ūkininkas nesigailėdavo

arkliui šieno, ar avižų, užtat j- 
švkštaudavo karvėms ir bū-’r 
davo patenkintas, jeigu karvė 
pavasarį pati atsikeldavo be 
žmonių pagalbos. Bendrai, 
kaimiečiai anais laikais gy
venime vadovavosi daugiau 
religijos ir estetikos jausmais,' 
negu praktiškais sumetimais. 
Ūkininkas sviesto negaudavo, 
už tat gėrėdavos gražiu žir
gu, važiuodavo pairusiais ra
tais, užtat savo kieme turi 
dailiai papuoštų kryžių. Ta
čiau visi ramiai gyveno, tu- 

j rėjo gana gyveni nei reikme- 
i nų.

Ūkininkas, kuris neturėda-I '
! vo savo šeimoj darbininkų, 
samdydavo vienų vyrų ir pus
bernį, vienų mergaitę ir pus
mergę, be to, vienų piemenį. 
Ant visų dešimt piemenų bu-

JIE TURI

Tllikra

MINTYS PYPKĘ RŪKANT
Rašo Dūmas

Dangus apsiniaukė. Tam
sūs debesys jau uždengė sau
lę. Žaibas sublizgėjo padan
gėse ir pasigirdo smarkus pe
rkūno trenksmas. Mūsų mo
tina žemelė sudrebėjo ir jos 
gyvūnai jau slapstosi, kad 
audra nepaliestų ir kad gyvi 
liktų. Tai reiškia, kad baisus 
karas. Visi jo bijo. Bet kų gi 
do kanuolių šūviai ir pasau
lio žmonijai gręsia parojus.

jeigu ne Hitleris, šiandien 
Austrija būtų gyva, Čekoslo
vakija būtų laisva ir Lietuva 
turėtų savo uostų su Klaipė
da. Hitleris didžiavos, kad 
jisai tų viskų atliko be krau
jo praliejimo, bet paskutinė
mis dienomis, draskydamas 
Lenkijų, jau paragavo nekal
to kūdikių kraujo. Ir žvėris, 
paragavęs 'kraujo, lieka plėš
rus ir baisus. Tr jei nebūna 
sunaikintas, niekas negali pa-Ypač seni ir vaikučiai su sa

vo motinomis slapstosi, kad'sakyti, kų toliaus darys, 
gyvybę išgelbėjus.

Baisus tai dabartinių dienų 
karas. Visi jo gijo. Bet kų gi 
mes visi — viso pasaulio žino

vo samdomas taip vadinamas nės _ galįme daryti. Tūksta- 
viršininkas (skerdžius), ku
ris valdė piemenis, jiems skir
davo pareigas. Paprastai, du 
piemeniu ganė kiaules, du — 
žųsis ir penki bandų (galvi
jus), vienas gi į dešimtų die
nų turėjo liuosų dienų, kuri 
vadindavos viršininko diena.
Viršininkas valgydavo, kar
tais ir miegodavo, pas virši
ninko dienos ūkininkų. Bandų 
ganydavo Naisių dvaro išnuo
motam miške ir savo laukų 
galuose, žųsis ir kiaules pa

nčiai, milijonai, gal būt, trili
jonai žmonių nenori šio, ir 
jokio kito, karo, vienok tas 
nedaro skirtumo: karas pra
sidėjo. Ir kodėl jis prasidė
jo? Todėl, kad vienas žmogus 
pasaulyje jo norėjo. Tas žmo
gus yra Hitleris, kaip kad 
jau visi žinote. Rodos, kas 
blogo yra su pasauliu, jog 
visi’ žmonės turi kentėti už 
vieno žmogaus beprotybę. Čia 
negalima būtų viskų aprašy
ti, kiek žmonių jau nukentė-

dimo lauke. (Bus daugiau).'.!0 vien tik dėl Hitlerio. Juk,

FRED ASTAIRE
turi tikrą kombinaciją puikaus 
vaidinimo ir šokimo jums su
teikti daugiau malonumo

DEL DAUGIAU MALONUMO
Chesterfield sumaišo Tikrą Kombinaciją 

puikiausių amerikoniškų ir turkiškų tabakų 
jums suteikti lengvesnį, geresnio-skonio 
rūkymą su daug malonesne aroma...

Ir kuomet juos pabandote jūs rasite kad šitos yra ko* 

kybės kurias Chesterfield turi virš visko suteikiant 
jums Daugiau, Rūkymo Malonumo, JIE PATENKINA,

hesterfield
Coprrigk i»». Liocrrr • Mnu Tomooo Oa

Anglija ir Prancūzija jau 
išėjo to vilko medžiot. Jie sa
ko, jog nepaliaus kariaut pa
kol Hitlerį sunaikins. Bet 
čia tuojau Rusijos meška su
uodė kraujų Lenkijoje ir nu
bėgo vilkui į talkų. Dabar 
Anglijai ir Prancūzijai reikės 
ablavų daryti, kad ir tų meš
kų — Stalinų sunaikinti. Jei
gu jiems tas nepasiseks, tuo
met, Visagalis Dieve, apsau
gok mus ir mūsų demokrati
jų ir civilizacijų. Kas gi atsi
tiktų, jeigu Hitleris ir Stali
nas valdytų pasaulį? Kokių 
laisvę žmonija tuomet turėtų, 
baisu yra apie tai ir pamų- 
styti.

Teisybė, Anglija jau per il
gus metus valdė didžiausius 
žemės kamuolio plotus ir yra 
sakoma, jog ant Anglijos vė
liavos saulė niekados nenusi
leidžia; ji turi savo kolonijas 
visame pasaulyj. Bet skirtu

mas čia yra tas, jog Anglija 
savo kolonijų gyventojų ne
spaudžia ir jų nepersekioja, 
be skirtumo kokio tikėjimo ir 
rasės jie būtų. Kada tik An
glija gaudavo naujas koloni
jas, ir nors jose rasdavos di
džiausia dalis necivilizuotų, 
arba net ir laukinių, žmonių, 
tuojau juos bandė padaryti 
kultūringais. Pirmiausia, juos 
mokino švaros ir taip bandė 
sulaikyti mirtingumų tarpe 
vargšų. Paskui mokino rašto, 
o paskui net ir krikščionybės 
mokslo. Tokiu būdu daugelį 
iš laukinių padarė gerais krik 
ščionimis. Vienok Anglija nie 
kados jų nebandė padaryti 
vergais. Ko Anglija iš jų no
rėjo, tai tik laisvos prekybos 
su jų šalimis. Visai kitaip 
elgiasi Hitleris su savo už
imtais kraštais.

Todėl, melskime Visagalio 
Dievo, kad Hitleris ir krau
gerys Stalinas būtų sunaikin
ti. Jeigu Prancūzijai ir An
glijai tas nepasiseks, jų nenu
galės, tuomet, esu tikras, kas 
tokio stebuklingo atsitiks ir 
jie du bus sunaikinti.

Tėvai, rodvdami vaikams 
blogų pavyzdį, nudžiovina jų 
brangiausias perlų rasas yra 
tarsi šalna, kuri nušaldo dar 
neišskleistus jaunystės žiedus.

€1tchine, Ber R tuer 
i nisFastUfm 

____  ________ , - or Minry B»di
For quick relief from itehing of eezema, pimples. 
athlete’s foot, teabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. ūse world-famous. 
cooling, antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless, Soothes irritation and 
quickly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ
INSURED,

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

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trcčiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Pirmadienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Najasios Uetuviskos Kaygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

'i

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 fSeptynlos 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 Afkivyskupas-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. Kreiipkitės šiuo adresu:

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

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “ Draugas ,‘1 Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

I
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DETROITO UETUVIŲ MS
Iš Sęjungiečių 

Veikimo

kp. susirinkimas 
5 d. Sus-me kuo- 
$10 Sv. Jurgio 

parapijos bazarui. Be to, ko
misijon darbuotis sųjungos bū

M. S. 54 
įvyko spalių 
pa paskyrė

Arbatėlėje
Rugsėjo 27 d. Elena Var- 

nelienė, Susivienijimo narė 
Simkonienė, Moterų Klūbo na
rės O. Kudžienė ir A. Stat
kienė, sųjungietės 54 kp.: B. 
Bruškauskienė, A. Laurinai
tienė. U. Rakauskienė, M. Ma

doj apsiėmė: Elena Ruseliene, Į tanikienė su sūneliu Raymon- 
tilena Stacy, Baronienė ir Sa
vickienė.

Perskaičius laiškų seserų 
Pranciš'kiečių, M. Stankienei 
įnešus, nutarta uždirbti $10U 
ir paaukoti statybos fondan. 
Tam reikalui bus pardavinė
jama loterijos bilietai ir po 
Naujų Metų (ketvirtadienio 
vakare) bus laimėjimas Iov- 
dengtės, kurių J. Astrauskie
nė apsiėmė pasiūt su pagalba 
siuvėjų ratelio. Tai bus pirma 
dovana, gi kuopa pasKyrė $5 
pinigais antrai dovanai. Ko
misijon įėjo O. Kratavičienė 
ir O. Kremblienė.

O. Banionienė, dalyvavus 
Šv. Pranciškaus Vien. Rėmė
jų Dr-jos seime perdavė svei
kinimus nuo seselių ir ragi
no rašytis prie vienuolyno rė
mėjų dr-jos.

Mikelionienė dėkoja sųjun- 
gietėms už dalyvavimų jos 
motinėlės laidotuvėse.

O. Jurgutienė prašė nenai
kinti, lietuviškų laikraščių, 
knygų, bet aukot miesto kny 
gynui, arba tiesiog užprenu
meruoti laikraštį bei žurnalų. 
Tuo būdu sųjungietės platintų 
lietuvių spaudų.

O. Y., 54 kp. koresp.

Užuojauta

du ir dukrele Joana atsilan
kė į arbatėlę pas korespon
dentę. Susirinkusios papasa
kojo įspūdžius iš savo vasari
nių atostogų. Laurinaitienė 
džiaugės buvus su šeima sa-, 
vo gimtinėj East Vandergrift,'. 
Pa., kur jos tėvelis 85 metų į 

amžiaus dar sveikas gyvena.1. I
Starkienė papasakojo įspū-, 

džius iš New Yorko parodos,' 
apgailestaudama, kad Liet. 
paviljone negalima buvo pirk
ti lietuviškų produktų, k. a. 
saldainių ir kvepalų ir kt., nes 
nepardavė.

Bruškauskienė džiaugės, 
kad jos giminės iš Sliaron, 
Pa., ir VVashington, B. C., ap- 
vežė 2,300 myliu lankydami 
Kanados miestus: Toronto, O- 
ttawa, Montreal, Quebec ir 
Sherbrooke. Aplankė daug ba
žnyčių: Grotto Notre-Bame de 
Lourdes, St. Joseph Oratory, 
St. Marie Magdalene - Cap 
de la Madiena, St. Annė 
Shrine ir kitas. Taipgi per
važiavo J. V.: Vermont, Mas 
sacliusetts, Connecticut, Nevv 
York, Pennsylvania, Ohio val
stybes. Aplankė Pasaulinę Pa
rodų, Nev Yorke. Smagu, kad 
mūsų moterys turi progos a- 
tostoguti ir naudingai laikų 
praleisti. O. Y.

Vincui Krembliui ir šeiniai 
reiškiame gilios užuojautos 
dėl mirties mylimo tėvelio 
.,ono Kremblio, 78 metų am
žiaus,’ kuris mirė rugsėjo 12 
d., East Vandergrift, Pa.

O. Y.

‘National Newspaper 

Boys’ Week” Proga

Rugsėjo mėnesyje esti laik
raščių pardavėjų ir išnešioto
jų savaitė (“National News- 
paper Boys’ Week”). Ameri

Paieškojimas Nr. 106 I LIETUVIAI DAKTARAI

Nakrošį Andriejų, iš Lietu
vos išvykusį prieš 30 metų; 
kilusį iš Nakrošių km., Pane
vėžio valse, ir apskr.

Bailidonį Stanislovų, 35 m. Į 
amžiaus, kilusį iš Šiaulaičių' 
km., Šiaulėnų valse., 1928 m. 
išvykusį Kanadon. Labai •sva
rbu. Skubus atsiliepimas ar
ba apie jį pranešimas bus la« 
bai įvertintas.

Bamanskį Juozapų, kilusį 
iš Raseinių apskr., Kražių 
valse., gyvenantį Chieagoje.

(Hobį Pranų, prieš kelioli
ka metų gyvenusį 133 West 
15tli St., Chieagoje. Konsula
tui labai reikalingas jo atsi
liepimas arba adresas.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji prašomi 
tuojau atsiliepti Konsulatan. 

Lietuvos Kor.sulatay,
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutaz’4-
Ofiso telefonas PROsptu 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Aukščiau Amerikos garlaivis S. S. “Iroąuois” parplaukia iš Europos su 778 keleiviais 
amerikiečiais. Prieš išplauksiant šiam laivui Vokietijos karo laivyno vyriausias vadas, ad
mirolas Raeder, pranešęs Amer. J. V. ambasados Berlyne laivyno atašei, kad “Iroąuois” 
bus nuskandintas arti Amerikos pakrančių. Tad USA vyriausybė pasiuntė kelis karo lai
vus — destrojerius pasitikti “Iroąuois”. Vienų jų — U.S.S. Pavis — matome žėmiau. Ki
ti plaukia kitomis kryptimis. (Acme telephoto)

koj, ypač dideliuose miestuo
se, darbštus vaikutis, apie 13- 
14 nibtų amžiaus, jau prade
da galvot apie šiokį-tokį dar
belį, kuris galėti! jam naudos 
atnešti. Nemažas būrys ir lie
tuvių vaikų darbuojas toje 
srityje.

Vaikui tai yra naudinga, 
nes mokinas punktuaiisKumo, 
mandagumo, darbštumo, tau
pumo, teisingumo, užsiėmimo. 
Pardavinėjimas laikraščių y- 
ra kaip ir “business” mokyk
la. Skaitome, kad tokie Ame-į, 
rikos žmonės, 'kaip prez. War 
ren G. Harding, prez. Herbertj 
lloover buvo laikraščių išne-i 
šiotojai - pardavėjai.

Taigi sveikiname ir linkl-j

me mūsų laikraščių išnešio
tojams kuo geriausių sekinių, 
laimės ir pasisekimo, kad a- 
teitvje ir lietuviai galėtų pa

sigirti turinti žymių žmonių, 
kuris jaunystėj buvo “news- 
paper bov”. O. Y.

12,031 jung-

Lietuvos Gyventojų 

Statistika

KAUNAS (E) — Per pir 
muosius 7 mėnesius, nuo sau i _
šio iki liepos pabaigos šiemet 1937

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KVIKC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

Tai. Yards 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iU 12}

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais * 2 iki 4 ir 7 <H * 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 

ir akiniai pritaiko
3343 S. Halsted Street

DB. P. ATKOČIŪNAS
1446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais iz 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-0. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais B 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Tai OANal 5969

OR. WALTER J. PHlLUft
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

1

DR. F. C. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

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

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

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė,

2-tros labo*
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvvay 288V 
OFISO VALANDOS:

Nno 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. ryte

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

She's pretty as 
a pieture,

IjUt 9 p 9 1 <9
No one can tolerate halitoei.i (bart breatb). 
It can ruin almoet any girl’s popularity 
. .. her eloaest friendships. ( ,

Food fermentation in the mouth is sairt 
by some authoritiea to be a major cause of 
halitosis. And the insidioun thing about 
this ortensive conditlon i. that anyonn 
may have it and hever realiae lt. Friends 
know, of course ... only too weil. Būt, un- 
fortunately, it ia auch a delicate subject 
they won’t telį.

So don’t gambioartth your eociel oppor- 
tunities and your. happlnem by taking un- 
neceasary chancea. It ia so aimple to take 
precautiona by gargi ing vith pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation ia tjuickly checked and lis 
odora are nutrcome.

Get the I.Isterine Antiaeptlc habit. Ūse 
lt . . . inomlng »nd night, and, before all 
Important enfagementa. Lambert Fhar- 
macel Compaay, St.LouU, Miuouri.

LISTEBUH 
for HALITOSIS

• (BAD BBEATB) '

f^

Lietuvoje buvo 
tuvės (1938 m. buvo 12,204, 
1937 m. buvo 10,968), gimė 
33,301 kūdikis (1938 m.
389, 1937 m. 32,454). mirė 
20,610 (1938 m. 17,149, 1937 
m. 19,333) ir priaugo 12,687 
asmenys (1938 m. priaugo 16,- 
240, 1937 m. 13,121). — Per 
vienų liepos mėnesį šiemet 
priaugo 2,397 (1938 m. priau- ( 
go per tų patį mėn. 2,536, 

2,026).

OR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
33,- j Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal ąntartį.

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24.15 W. MARąuette Rd.
Ofiao valandos:

10—12 vaL ryte 
2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieniais

Susitarius.

Iii.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' VIRgima 1116 4070 Archsr Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredų 
Sercdomis ir Nedėl. pagal sutartį

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

TeL YARda 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

M£X ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBUC 6051-

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųėiee nanjna namus ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Daran vi 
šoki taisymo darbą be jokio cash įmokė 
jimo, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iiganiin genaus; atlyginimą iė Fire In
surance Oonrpamjų dėl taisymo apdega 
šių namų), Daran paskolas ant nanjų lr 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 5 Ud 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

‘V

Res. 6958 So. Talman Ava.
&es. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vdk. 
Ketv. iz Nedėlioinis snattermi

2423 W. Marąuette Road

DR. STMKOnS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vaL
Nedėliomis pagal ra tarti, 

Offioe TeL YARda 4787 
Namų TaL PROspeet 1986

Tai OABal

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB OHIRURGAfl 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. x>

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPablic 7868

Office Phone Bes aad Offioe
PROspeet 1028 8889 8. Leavitt lt
Vai: 2-4 pp . ir 7-9 vaL CANal 0708

DR. J.J.KOWAR :
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniab 

gerai ntartį.

TaL YABds 5921
KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39
756 VVest 35th Street

OfiBb TeL VIBginia 0036 
Braidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDUUS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Bezideaeija
8939 Bo. Claremont Ava 

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėhomia pagal sutartį.

Tai OANM 0267
Bea TeL PROspeet 0658

OIL P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1B21 So. Halsted Street 

Bsaideneija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare 

TaL YABds 2246

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47kh Street 

VaL: nao 9 qrto aki 8 vakaro 
Seredoj pagal ąntart;

BR. V. E SIEDLINSKI
n imu nrin

4H3 South Archer Avenue

Antrediesnala,
8660 

Ketvirtąjį sniaie

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARda 0994

Pirmadieniaia, Trečiadieniaia ip
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Visko Po Truputį
Laukiama ‘‘Moose palty” 

jau čia pat. P. Shametas lei
džia pranešimą savo drau
gams, pažįstamiems, jog šį še
štadienį, spalių 14 d., adresu 
1500 S. 49 Avė., bus visi vai
šinami Kanados gyvulio mė
sa, o tos mėsos “gero steiko” 
yra keletas šimtų svarų. Tad, 
būkite be baimės, visiems už
teks. »

Chicagietis Ažukas taipgi 
turės būti su draugais, nes 
jisai kaip tik yra liudininkas 
tos medžioklės.

Draugystė Lietuvos Karei
vių laikys mėnesinį susirin
kimų šį sekmadienį, 15 d. spa
lių Liuosybės svet. Draugijos

Krank Zajauskas jau svei
kas. Iš džiaugsmo praeitų še
štadienį turėjo kaip ir “par
ty” — varduves ir džiaugės, 
kad vėl gali su draugais link
smintis. O draugų pas Zajau- 
skų nestoka: ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių. Linkiu Za- 
jauskui daugiau nesirgti. K.

Daugiau Pamaldutno 
Marijai

GARY, IND. — Gyvojo Ra- 
žančiaus draugija gyvuoja la
bai gerai. Yra trys kuopelės: 
dvi moterų ir viena vyrų ir 
moterų.

Draugijos tikslas: garbinti 
Dievo Motinų Šv. Marijų.

Didesnėse šventėse Marijos 
draugija užprašo šv. Mišias

Šį Vakarę Renkamės | 
Į Svarbias Prakalbas

NORTH SIDE. — Penkta-, 
dienį, 13 d. spalių, Šv. My
kolo parapijos svetainėj įvyk
sta prakalbos Vilniaus klau
siniu. Bus ir programa. Kal
bės adv. A. Lapinskas, kle
bonas kun. J. Šaulinskas it 
“Draugo” red. L. Šimutis. 
Pradžia 8 valandų vakare 
tuoj po pamaldų). Visi kvie 

čiami atsilankyti ir pasiklau 
syti vėliausių žinių apie Vii 
nių. Rengėjai

Visi kviečiami atsilankyti.
“Dance Sočiai” komisijų 

sudaro: A. Zvinakis, VV. Vai
skūs, K. Treinauskas, L. Ba-

| ranauskas, K. Lutkus, E. Gu
davičius, A. Evanauskas ir J.
Lindžius Komisija

nariai ateikite visi. Metinio 
parengimo komisija duos vė- *r Puo^a J°s altorių gėlėmis.
liausius pranešimus iš savo 
darbuotės, tad visiems svar
bu išgirsti. Atsiveskite ir nau
jų jdunų vyrų, kurie fenka 
uniformai.

Draugijos prezidentas A. L. 
Matulis šių savaitę išvežė sa- re 
vo sūnų Roif ligoninėn, kur 
buvo padaryta operacija ant 
apendlcites. Kitų savaitę grįš 
namo sveikas.

Fotografas Krušinas dar 
negrįžta namo. Jo studija tu
ščia, dienų ir naktį tamsu.

Spalių mėn. yra šios drau
gijos metinė šventė, būtent se
kmadienį, spalių 15 d. Užpra
šyta šv. Mišios ir bus išpuoš
tas Marijos altorius gėlėmis, 
o draugijos nariai “in corpo- 

eis prie šv. Komunijos.
Kadangi randasi daugiau 

kandidatų, gal, bus sutverta 
ir ketvirta kuopelė. Butų gra
žu, kad rastųsi daugiau vyrų, 
kurie sudarytų vienų vyrų 
kuopelę.

Geriausio pasisekimo.
Nastute

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 gyvenimą. 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 dienrašiį 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 vieną tikie

tą į Bankietą ir paminėjimą “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė
jimą “Draugo” Boosterių kampelyje.

4. Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban
kieto tikietą, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

6. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne
mažiau $1.00.
6. Bankieto ttifcietas $2.00.
Tikietai 30-ties Metų Paminėjimo Bankietui išdalinami se

kančiai:
6v. Antano Parap. — Cicero ................... .. 1 iki 50
8v. Jurgio Parap. — Bridgepott....................,.. 51 iki 100
Oirtrimo Svč. Panelės Par. — Marąuette Park 101 iki 150
Sv. 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 Pat. — West Side........................... 281 iki 310
Visų Šventų Par. — Roselande ....................w. 311 iki 340
SV. Periu ir Povile Par. — West Pullman .... 341 iki 370
Sv. Mykolo Par. — North Side  ....................... 371 iki 400
Sv. Juozapo Par. — So. Chicago.........................40d iki 420
6v. Kazimiero Par. — Chicago Heights........... 421 iki 440
6v. Baltramiejaus Par. — Waukegan............ 441 iki 400
Sv. Petro Par. — Kenosha, Wisc. ...................... 481 iki 480
Sv. Pranciškaus Par. — Indiana Harbor, Ind. 481 iki 500
Šv. Kazimiero Par. — Gary, Indiana ............. 501 iki 520
Sv. Petro ir Povilo, — Rockford, III................521 iki 540
Sv. Petro ir Povilo — Westville, III................541 iki 550
Sv. Onos Par. — Spring Valley, III................... 551 iki 560
Sv. Vincento de Paul Par. — Springfield, III. 561 iki 570
Sv. Kazimiero Par. — Racine, Wisc. ..?......571 iki 580
Sv. Gabrieliaus Par. — Milwaukee, Wisc. .. 581 iki 590
Nekalto Prasidėjimo Par. — Sheboygan, Wisc. 591 iki 600
Sv. Antano Par. — Kewanee, III............ ...........601 iki 610
PASTABA: Prie kiekvieno stalo sėdės po 10.

Jums labai dėkingas,
“Drauge” Administratorius 

KUN. J. MA6IULI0NIS, M.I.O.,

Teisių Skyriaus 
Vedėjo Pranešimas

Vasarų, paprastai, visoks 
veikimas esti silpnesnis. Pei 
vasarą nebuvo “Drauge” ir 
Teisių Skyriaus. Šiuomi no
riu pranešti, kad dabar ir vėl 
pradėsiu atsakinėti į įvairius 
klausimus, kurie liečia teises. 
Pirmiausiai pasistengsiu atsa
kyti į visus prisiųstus Klau
simus pilietybės reikalais, ka
dangi jie yra skubūs tiems, 
kurie teiraujas tuo svarbiu 
reikalu. Rašiau, ir dar sykį 
pakartoju, kad kiekvieno at
siuntusio klausimą vardas ir 
pavardė buvo ir bus laikomi 
slaptybėje ir jų, apart manęs, 
niekas kitas nežinos. Taigi, 
dėl to visi prašom’ būti drą
sūs.

Žinių - Žinelės
— Kasp. Urbonas iš AVest 

Side susirgo ir nuvežtas į 
6v. Kryžiaus ligoninę. S. Ži
bąs gydosi Męrcy ligoninėje. 
Jo liga pavojinga, 
metai nesusveiksta.

antri

— Nugirdom, kad nei iš Lie 
tuvos, nei iš Latvijos, nei iš 
Lenkijos Marijonai negali pa
siųsti vysk. P. Bučiui, MIC. 
ir kun. Rėklaičiui išlaikyti pi
nigų. Tad kun. Matnlaitis, 
misijonierius, gautąsias aukas 
jiems siunčia iš Amerikos.

— Spalių 11 d. Aušros Va
rtų klebonijoj atsilankė Gary, 
Ind., klebonas kun. S. Drau
gelis ir pakvietė kun. K. Ma
tulaitį pas save su misijomis. 
Jos ten prasidės ateinantį se
kmadienį, spalių 22 d. Tęsis 
visą savaitę.

— Townoflakietės ligonės 
B. Kraujalienės geri pažįsta
mi ir draugai daro jos naud 
dai ‘,bunco party” spalių 22 
d. Krzysak svetainėje. Nori 
sušelpti ligonį.

Klausimu prašau siųsti 
“Draugo” arba mane adresu: 
6322 So. Western Avė.

Adv. Charles P. Kai

šv. Vardo Draugijos 
Vakaras

BRIGHTON PARK. — šv. 
Vardo draugija pradeda ru
deninį veikimą programą su 
“Dance Sočiai”, kuris įvyks 
penktadienio vakare, spalių 
13 d., tuoj po raržančiaus pa
maldų, parapijos salėj prie 
44 ir California gatvių.

— J. Adomaitis iš po nak
ties rado apardytą savo gele
žinę tvorą. Kam juokas, o 
kam skriauda.

— Jurg. Lapinskas, J. B. 
Simpson, Ine., agentas, bus 
“Rūtos” darže spalių 22 d. 
Šaltį kenčiančius žada apvil
kti naujais overkotais.

— “Rūtos” darže spaliij 22 
d. konduktorius atstovaus J. 
Grigas; policininkus: A. Ur
bonas ir K. Zaura, mokyto
jus: Juozapa Stanaitytė, Ona 
Benešiūnaitė ir EI. Blauzdy- 
tė; biznierius Ad. Dulskis pri
žiūrės, kad gerai eitų biznis.

— Ražančiaus Misijos su
traukia rytais ir vakarais 
daug žmonių. Jaunimo bend
roji šv. Kolnunija 13 d. spa
lių. Misijų pabaiga bus sek
madienį, 7:3(J v. vakare.

Atgailavimas yra užgana- 
padarymo brolis.

Kas tau nemalonu — ir ki
tam to nedaryk.

Kurie tik turi 'Draugo’ ju
biliejaus serijų tfciėtų, kad ir

.t.
ANTANAS ŽILIUS

Mirė spalio 12. 1939, 6:30 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skr., Plungės par., Pakirkšno- 
jo kaime.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Barborą, po tėvais Ta- 
mušauskaitė, sūnų Antaną, 2 
dukteris: Marijoną ir Eleną, 2 
podukres: Bertha Fendon, jos 
vyrą Louis, ir Oną Waskis, vy
rą Povilą, posūnį Adomą Ur
boną, seserį Oną Banulienę, 
švogerį Joną ir jų šeimą, pus
brolį Petrą Ąndriušką, pusse
serę Teklę Mikienas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoj paliko 2 sese
ris: Kazimierą Slavinskienę ir 
Kotriną Daugintienę.

Kūnas pašarvotas 310 Ken- 
sington A vei., tel. PulimaJi 
9344. Laidotuvės įvyks šeštaid., 
spalio 14 d. Iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėtas, į Visų Šventų 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Duktė, Podukėės, žentai, .Po
sūnis, Seserys, švogeris, Pus
brolis, Pusseserė ir Giminės.

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

atmiiiimiiiimmmiiiiimminiiiiinminmnmiiiiimmmmmimiiirimiiiimiiiiits

UOfe SKOUNAM PINIGUS 
’ “ ANT 1-MĮ) MORGIČIŲ

Šame firice Todaų, 
\as45 ^carsAųo 

25 oil neės 254

MILI O’ 5 ( F P'.’l’N'J? HA /f EiEN 
l’S'D 6 ' f IR COdFNMt-T

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra 
Federal Savings and Loan Insoranos 
ttovarauent prisiiūra.

apdrausti Od $5000.00 pei 
Oorp^ po United

Mokame Už 
Padėtus Pinigas

31%

Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
iHiiHiiiiiiiitiinuimniiiminniiiiiiHiNiiiiiiiilnfiiinHiiimiiiiKiinmiiiiHiiHiitttc

•abt. nro. UUDOŽHVI9 dibekiosisj 
KELNER—PRUZIN

V8n>anaf JratanaTnnM — Moterų pMunrajs
#000 Mo W. IAU Are

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Glsąmea

Giesmes Ir m jslką patvadrt
Ant 8. Poelua

IJHešdo C. L. R. K. Vargoninin
ku Provincija.

Knygos kaina — KO centai, pri- 
dedant 10 sentų peraiuntlmuL

lt

LIETUVIŠKAS 
MISOLRLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai. Lietuviškai

Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, ir kitos Mal
dos Ir Glesmėa Antras pataisytas 
leidim&a Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais 
kaina — Š.7K. Reikalaukite U;

DRAUGAS PUS. 00.
3334 So. Oakley AVA, 

Chicago, niinoiz

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudaikis
nmUBXA EB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAKA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTį

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

TA V 1Y 2L t koplyčioj visose 
Chicagos dalyse

Klausykite musų radio programo Antradienio tr 
šeštadienio rytais HMM valandą, 15 MTIIP Stotim (1480.) 

Su Povilu flaltlmleni.

neišparduotų, ‘Laivo’ kvieti
mo įpikniką atvirutes taipgi 
atvirutes kviečiant į ‘Drau
go’ buvusį bendradarbių ir 
raporterių pikniką, rūgs. 17 
d. Sunset Parke, dabar, spa
lių 22 d., atsinešę į Rūtos dar
žą prie vartų turės progą lai
mėti gražias “gate” dovanas.

Visus kviečia į “Rūtos” 
daržo piknikų pabaigtuves.

Daržo Įkūrėjai ir
EksKareiviai.

Dovanos Bf. Vladui
dėl adresų Mašinėlės

$2.00 aukojo — biznierka 
B. Vilčiauskienė. Po $1.00 au
kojo: policininkas S. Pileckas, 
siuvėjas G. Burba, J. Klimas, 
D. Žukienė, M. Pratapienė, J. 
Puplesis, V. Katauskienė, 
Mrs. Simavičienė. Biznierka 
Mat. Ardzijauskienė, gražiai 
išpuoštos tavernos savininkė, 
2125 W. Coulter St., žadėjo 
dovaną ir pati su sūnum ir 
duktere Zofija dalyvauti ‘Rū
tos’ darže piknikų pabaigtu
vėse, spalio 22 d. Rap.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
IS angliško verte

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 13 Diena
Meilė sušaukė savo my lėti

nius, ir paliepė jiems prašyti 
jo labiausiai pageidautinas ir 
maloniausias dovanas. Ir jie 
prašė Meilės kad Jis prideng
tų ir papuoštų juos Jo paties 
drabužiais, kad jie būtų Myli- 
mąjam priimtinesnį.

Jei nori, kad gyvenime tau 
sektųsi, turėk viltį, ištvermę 
ir drąsos savo sumanymą iš
pildyti.

Nebūk prietelis tąjam, kurs 
neturi artimo meilės.

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

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

Dvieję Metų Mirties 
Sukaktuvės

.t

K A Z I M I E R A S 
PALUBINSKAS

Mirė spalio 11, 1939, 3:02
vai. ryto, sulaukęs 49 m. amž

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kaltinėnų par., Bltau- 
čių kaime.

Paliko dideliame nuliūdimu: 
moterf Ėronislavą, po tėvais 
Jackavičiutė, dukterį Karoliną, 
pusseserę Elzbietą Lenkauskie
nę, jos sūnus: Kastantą, Pran
ciškų ir Antaną, jų moteris'. 
Oną ir Nancy, 2 švogerkas — 
Augustiną šatkienę, švogerį Pe
trą ir Karoliną Linkauskienę, 
pusbrolį Adolfą Palubinską ir 
jo šeimą ir gimines.

Velionis priklausė prie Cice
ro Lietuvių Kareivių ir Chi
cagos Lietuvių draugijų.

Kūnaspašarvotas 4901 West 
Bioosevelt Rd.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 14 d. Iš namų 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į šv. Anta
no par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nūoširdžiai kviečiame v:sus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose laido-

. tuvčse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, 

Pusseserė, švogerkos, švoge
ris, Pusbrolis Ir Giminės, ė

Laidotuvių direktorius C. 
Syrewlcze. tel. Cicero 294.

A Z A
Veronikos Gailiūtės

Dviejų metų 
mirties pami
nėjimas už a_
a.. Veronikos 
Gailiūtės sie
la įvyks spa
lio 14 d., Ca- 
lunavos šven
tos Mišios už 
jos sielą bus 
atlaikytos 8 v. 
■ryto, Nekalto 
Prasid. Šven
čiausios Pane
lės par. baž
nyčioj, Brigh
ton Parke.

Viešpatie, Tu ją buvai siun
tęs dėl mūsų laimės. Tu ją esi 
pašaukęs iš mūsų tarpo; mes 
sutinkame be žodžio, bet su 
širdžia skausmo sutrinta.

Tą pačią dieną, 6 vai. ryto, 
šv. Mišios bus atlaikytos už 
Gailiu šeimyną, ir 7 vai. už 
Gėlumbių šeitnyną.

Amžiną atilsį duok jų sieloms 
Viešpatie.

Po pamaldų prašome visų su
sirinkti j namus, 4722 So. Arte
sian Avė., prie gedulingų pus
ryčių.

Nuliūdusi; Gailių šeimyna.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AME III A M P C patarnavimas 
HItIdULHNul. dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Antteey B. Petkų 6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

LaMcz ir Senai
2314 AVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California įAvo. 
Phone LAFayette 3572

__

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139

—

Antanas M. Ptitlips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

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

Albert V. Petkas 4704 S. Western Avė. 

Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YARds 1419
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Kardinolo Mundelein Darbai 
Švietimo Srity

Pirmadienį, apie 10 vai. ry
to, iš Chicagos paskelbta ži
nia, kuri sujaudino ne tik vi
sus miesto gyventojus, bet ic 
visą Ameriką. Iš visų radijo 
stočių pasigirdo: “Jo Emine
ncija Jurgis Kardinolas Mun
delein netikėtai mirė šį rytą”. 
Tylioje pagarboje nulenkė ga
lvas visi: katalikai ir neka- 
talikai, valdininkai ir paval
diniai, seni ir jauni, turtingi 
ir varguoliai, darbdaviai ir 
darbininkai. Visų be išimties, 
ta pati mintis, kurią Chicago 
“Tribūne” pareiškė;

“Jis Buvo Didis Dvasios 
Vadas,

Jis Buvo Didis Organizato
rius,

Jis Buvo Didelė Galybė Vi
suomenės Gerovei,

Jis Buvo Didis Vyras”.

Kada ateity istorikai iš
duos tikresnių ir aiškesnių a. 
a. kardinolo Mundeleino veik
laus gyvenimo apibudinimų, 
gal, tada pasirodys, kad žy
miausias Jo Eminencijos vei
kimas buvo mokslo srityje. 
Kaip arti prie jo širdies bu
vo krikščioniško auklėjimo 
reikalai, tą aiškiai matome iš 
jo pirmutinės kalbos, kurią 
pasakė Auditorijos salėje iš
kilmingų priimtuvių progai 
Chicagoje. Jis savo klausyto
jams davė suprasti, kad jo 
pirmutinis ir vyriausias dar
buotės tikslas bei interesas y- 
ra Chicagos Prirengiamoji Se
minarija — ir su ja visos 
mokslo įstaigos. Nuo tos die
nos nenuilstamai ir be per
traukos Jo Eminencija pasi-

si a. a. Kardinolo įtaka, kuri 
išugdė garbingus Lovolos ir 
De Paul universiteus, kurie 
šiandieną, be abejo, akademi
škai nusipelnę pirmąją vietą 
ir kurių mokslas atsispindi 
krikščioniška dvasia. Galuti
nai, Jo Eminencija apvaini
kavo visą savo darbuotę auk
lėjimo srityje patsatydamas 
didžiąją Švenčiausios Marijos 
Seminariją, Mundelein, III., 
kur yra auklėjami būsimi Chi
cagos kunigai.

Aplankyti Šv<\ Marijos Se
minariją, iš tikrųjų, reiškia 
prisisemti maloniausių įspūd
žių vien tik iš žavingos ap
linkos ir gamtos reginių. Bet 
po visų šitų stebėtinų gamto
vaizdžių yra nepaprasčiausių 
dalykų. Ten yra knygynas — 
tomai ant tomų senovės raštų, 
kurie šiandien yra išminties 
perlai. Ten yra senovės artis
tų įvairiausi kūriniai, kurie 
puošia koplyčią ir kitus se
minarijos viešus kambarius. 
Ten yra nepaprastas fakulte
tas, kuris turi teisę suteikti 
Popiežiaus laipsnius pasižy
mėjusiems teologijos moksle, 
o tą teisę turi tik keturios 
seminarijos pasaulyje. Taigi, 
mokslo ir tmeno atžvilgiu Jo 
Eminencija pastatė Sefhinari- 
ją, kuri tiesiog nepaprasta vi
soje Amerikoje.

Atsiminimai iš Quigley 
Prirengiamosios Seminarijos i

Čia aprašytos kardinoio Mu
ndeleino pastangos bei veikla 1 
mokslo srityje pabrėžia dau-^ 
giau jo darbuotės vaisius. Ta-

aukojo, kad krikščioniškas au čiau šis rašytojas turėjo ne-' 
klėjimas į garbę iškiltų.

Vienas pirmutinių Jo Emi
nencijos žygių diecezijai ad
ministruojant buvo sukurti 
komisiją katalikiškoms moky
kloms p?rorganizuoti. Jis iš
siuntė į Katalikišką Univer
sitetą Washingtone du kuni
gus specialiai prisirengti pra
džios mokykloms vesti. To 
perorganizavimo sėkmės tie
siog stebėtinos, nors Jo Emi
nencija aiškiai jas buvo nu
matęs. Naujos mokslo knygos 
bei vadovėliai atitniką vė
liausiems auklėjimo filosofi
jos reikalavimams buvo iš
leisti ir vienodai įvesti viso
se mokyklose. Religijos kur
sai taip pat buvo ypatingai 
sukurti, kad jie pasižymėjo 
visoje Amerikoje. Mokyklų 
kaičius padidėjo. Kada Jo 
Eminencija atvyko į Chicagą, 
tada buvo 250 pradžios mo
kyklų su 2,500 mokytojų; šia
ndieną yra apie 400 mokyklų 
su 4,190 mokytojų. Tada bu
vo 110J860 mokinių, šiandien 
dauginu kaip 165,000. Be to,
Chicagos miestas didžiuojasi 
savo aukštesnėmis katalikiš
komis mokyklomis, kurių iš 
viso yra 65, kurias lanko dau
giau kaip 20,000 moksleivių.

. I

DRITTOIS Penkiadienis. sonliu 13 iQ‘<9

Aukos Lietuvos 

Reikalams

Lietuvos Konsulatas Chica
goje, gavo ir šiuo maloniai 
skelbia sekamas aukas Lie
tuvos reikalams:

Detrcit, Mich., Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius, 
per sek r. J. Barron — $3O.( X).

Šią auką Konsulatui pri
statė dienraštis “Vilnis”.

Cleveland, Ohio, adv. P. 
J. Keršis — $15.00.

Adv. A. L. Kearns — $15. 
Lietuvos Paviljono 
Pasaulinėje Parodoje 
rėmimui

Chicago, III. adv. Jos. J. 
Grish — $5.00.

Cleveland, Ohio, adv. P. J. 
Keršis---- 10.00.

Adv. A. L. Kearns — $10. 
" J. Urbšaitis — $1.00.

Visos Konsulate gaunamos 
aukos tuoj pakvituojamos, 
laikraščiuose skelbiamos ir 
pervedamos į atitinkamus fo
ndus. Konsulatas nuoširdžiai 
dėkoja už visas lietuviškas 
aukas.

Lietuvos Konsulatas.

KAUNAS (E) — Žinoma 
rašytoja ir veikėja Sofija 
Čiurlionienė paaukavo per 
DULR užsienių lietuvių mo
kykloms 100 knygų “Dvyli
ka brolių juodvarniais” ir 30 
knygų “Šventmarės”. Be to 
jos dukrelė Danutė dovanojo 
120 egzpl. savo knygos “Šu
niukas Padauža”.

Tasai, kurs turi tiesą, turi 
daug prietelių.

REMKITE. PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDA

Kunigai turėtų įsigyti
į Vyskupo Petro Pranciš- 

J kaus Bučio, M.I.C. para3 
ĮSytą

8 PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

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

Chicago, III.

StanM H

Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. koplyčia prie kunigų seminarijos, Mundelein, Ilk, ku
rioj palaidotas (kriptoje po didžiuoju altorium) pirmas Vakarų Kardinolas Jurgis Munde
lein. Šios koplyčios sanktuariume velionis kardinolas daugiu kai 500 jaunų vyrų įšventino 
į 'kunigus. Šių metų balandžio 15 d. paskutinį sykį toje koplyčioje vadovavo apeigoms, ku
riose buvo įšventinta 38 nauji kunigai.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą i

TIK $1.00 aa J
4-5 Kvortos...^

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Flione Boulevard 0014

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3485
504 WEST 83RD STREET 

CHICAGO, IT Ji.

Bet Jo Eminencijos mokyk
lų programa nesibaigė čia 
Jam labai rūpėjo, kad ir Uni- 
versiteuose medicinos ir tei
sių kursai būtų pastatyti auk
ščiausiame etikos laipsnyje. 
Nemažai dėl to yra paveiku-

Listen to and Advertise over
PAUNDEGN’S YUGOSUV’RADIO 
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

■taU«ZwWAE, Every Sandari to t
536 S. Clark St., Chicago — Har. S0MNuoširdžiai Dėkoju

Reiškiu nuoširdžią padėką 
— Švedai labai teisingi Dr. Antanui Rakauskui už 

žmonės. Iš 7 milijonų gyven-1 maloni) ir gerą gydymą, gerb. 
tojų ten tėra tik 2.000 kali-j kapelionui kun. Pr. Juškevi- 
nių, nors ir tų skaičius kas čiui už lankymą ligos metu,

VisiSkai vietoje čia priminJ kart maSeŽa- JcalSji-1 ir seselgms. ypač sė
ti vieną Jo Eminencijos šir- n*-<i»ron)i ir tarnautojai selei Teresei, uz, rūpestingi, 
dies troškimą, kurį išreiškė atleidžiami, K" kas .i«»- tvarką. Taip pat nuoširdžiai 
Motinai Marijai, Šv. Kazimie
ro Vienuolyno Vedėjai aptar
damas Šv. Kazimiero Akade
miją. Didelis buvo jo pagei
davimas, kad Šv. Kazimiero 
Akademija taptų viena iš Chi
cagos Arkidiecezijos Centrali- 
nių Aukštesnių Mokyklų. Nie
ko kito nereikalinga kaip ati
tinkama statyba — atitinka
mi mokyklos kambariai. Vi
siškai vietoje yra taip pat 
pareikšti, kad turime vilties, 
kad mūsų mylimo kardinole 
troškimai ivsipildys.

j mus ir dovanas, bet sykiu pa-

maža progų aiškiai pamatyti 
ir tą didingą širdį iš kurios' 
tie vaisiai išaugo. Kaip ti'k 
Quiglev Prirengiamos Semi
narijos neišpasakytai gražus' 
gotiško stiliaus namas iškilo, 
štai, atsilanko Jo Eminencija 
pasitarti su profesoriais apie 
'mokinius, kuriuos jis meiliaiĮ 
pavadina: “My boy s”. Norė
damas kiekvieną jų artimai 
pažinti, jis pareiškia, kad jis 
dalyvausiąs visuose fakulteto 
susirinkimuose. Kiek širdin
gos užuojautos mokiniams 
matome Jo šitame pareiškime; 
bet gal niekur Jo Eminencija 
taip atvirai neparodė savo 
meilės studentams, kaip tose 
dienose, kada seminaristai 
rengdavosi Kalėdų šventėms. 
Prieš pat Kalėdų šventę, pa
skirtoj dienoj ir valandoj se
minarijos studentai susirink
davo į koplyčią laukti savo 
“Tėvo” atsilankant. Atvykęs 
į seminariją Jo Eminenciją 
visu pirma eina pasveikinti 
gerbiamą Rektorių ir moky 
tojus, kuriems įteikia savo 
asmeniškas dovanas. Po to 
eina į koplyčią, kur kaip mei
lingas tėvas kalbėdamas į sa
vo vaikelius, sveikina “My 
boys”. Bet vieni sveikinimai 

j dar nepatenkina jo širdies. 
Jis yra taip pat atsinešęs vi
są glėbį įvairiausių dovanų, 
kurias išdalina kiekvienos 
klasės pasižymėjusiems stude
ntams moksle. Iššaukti stu
dentai džiaugdamiesi visa šir
dimi ateina priimti sveikini-

stebi, kad jų tėvas daug dau 
giau džiaugiasi galėdamas tas 
dovanas įteikti. Nei profeso
riai nei studentai niekad ne
užmirš Kalėdų šventės Quig- 
ley Prirengiamoje Seminari
joje

už Jį, Kuris buvo Globėjas 
Krikščioniško Auklėjimo.

B. U.

se sėdėtų.

Laimingas, kurs atmeta nno 
savęs visa, kas gali jo sąžinę 
sutepti arba apsunkinti.

Daug, daug, nesuskaitomai, 
daug eina maldų pas Dievą J

WEST SIOE HALL
Buv. Meldažiaus Svetainė

Dabar renduojame šokiams, 
baliame ir bankietams

R. S. GIRČIUS 
2244 W. 23rd PI. 

Tel. SEEly 9083

KAS RYTELJ. • • KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
10 vai. iyto... W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė •
Jonas Rukėtala * Mikas Overlingas * Kristina Krisėiunaitė * 
ir Juzutė Mileriutė ♦

W H I P. . . 10 va,, ryto Ik, 11 vai. W H I P 
Kas Ryta * Kas Ryta

K
PASKOLOS ANT PIRMŲ

MORGIČIŲ t
Duodamos nuo 1 iki 15 metą." 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių" 
informaciją kreipkitės pas Chas. Į 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN - 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248 

%♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ t-s

CLASSIFIED
PAIRDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nupirksite grosernę j- 
st.eigta 30 metų ir mūrinĮ namų. 2 
kam bal iai užpakaly krautuvės ir 5 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
I,afayette 41*32. adresas 3948 South 
Westem Avenue.

ačiū seselėms ir visiems ma
ne ligoje lankusiems.

Br. Jonas Peldžius

GARSINKITES “DRAUGE” K-

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

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayettc 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas AVest Engle- 
wood’e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo
nu: GROvehiil 37#9.

2,immiiimiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimi2
|TURTAS VIRS--------------$3,500,000.00!
I ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.001
5 Dabar mokam 31/2% už pa- 
5 dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTAND AR D 
I FEDERAL 
Į SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

KIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
PaieSkau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad gyvena New Yor
ko valstybėje. Kilęs iš Kaltinėnų 
parapijos. Krutilių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų. J. Pocius. 4450 So. 
Hermitage Avenue. Chicago. 111.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, gražioj apie- 
linkSje. Vienintelis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas au 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
AVeist 71st Street.

4192 ARCHER AVENUE |
8AVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEYVICH, Pres. =

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar
ąuette Parko. Senatvė Ir ligos verčia 
parduoti už $11,950. Jmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai išmokysite 
kas mėnesj. 7207 So. Francisco Avė. 
Savininkas A. Slratov*ch, tcl. Pros
pect 3140.

ANT PARDAVIMO
Dvieju aukštų namas. Pirmame flo- 
re yra Storas, antrame flore — pra
gyvenimas. Atsišaukite: 7120 South 
Rockvvell Street. Chicago.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
■*1'HK HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE IMi

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

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

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRK F-JAS

prie gerai Išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautų žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Tjeavltt St., arba telcfovmokite SEE
ley 1742.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa- 

tamavlma.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

POCAHONTAS Mine Run Iš geiauslų mainų; 
daug dulkių išimta Perkane 6 tonus ar dau
giau ui tonų .......................................................... Š7.95
PETROLEUM CARBON COKE, perkant 5 to
nui ar daugiau, tonas... .87.40. Salea Taz Ekata.


