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Lietuvos kariuomene vyksta užimti Vilnių
STENGSIS ATGAUTI 
SUVALKUS, ĮGYTI 
TEISIŲ KLAIPĖDOJE
PASIŲSTA KARIUOME
NE OKUPUOTI VILNIŲ

viesu-

STOKHOLMAS, spal. 13. 
Dienraštis “Dagens Nybeter” 
šiandien padėjo žinią iš Ry
gos, kad sovietų Rusijos re
miama Lietuvos vyriausybė 
pasiūlys Vokietijai pakeisti 
vokiečiu lietuvių sutartį Klai
pėdos reikale.

Pažymima, kad Lietuva ne 
patenkinta dėl apribotų jei 
teisių Klaipėdoje ir dabar ta 

. me uosto ji norėtų įgyti 
j sau ekstrateritorines teises.

Taip pat gauta žinia, kad 
’ Lietuva planuoja diplomati
niu keliu atgauti Suvalkų sri 
tį, kuri buvo lenkų užgrobta 
ir paskutiniais laikais skal
dant Lenkiją prijungta Vo
kietijon.

KAUNAS, spal. 11. (New 
York Times depeša). —7 Ne
pasibaigus čia iškilmėms dėl 
Vilniaus atgavimo, Lietuvos 
vyriausybė nusprendė nieko 
nelaukiant tuojau pasiųsti ka j 
riuomenę okupuoti Vilnių. Ir 
išsiųsta ten motorizuota lietu- j 
vių kariuomenė.

Šiandien vakare čia ir 
munistai jau pasirodė
moję. Keletas šimtų raudonų 
jų sukėlė demonstracijas ir J 
bandė pulti valstybinį kalėji-Į 
mų tikslu paleisti kalinius.
Bet policija juos išblaškė dau 
gelį areštavusi.

Smulkmenos apie sovietų 
garnizonus ir sovietii fortifi
kacijas Lietuvoje dar nežino
mos. Tas bus išaiškinta spe- 
cialiniam protokole — sutar
ties priede. I „ . .... .....

Apskaičiuojama, ka<l sovie- ze8n",s .kreipėsi Maskvon, ka.l

Vaizdas iš federalinio teismo Chicagoje. Teisėjas M. L. Igoe prisaikina 85 naujus J. A.
(Acme telephoto).Valstybių piliečius, kuriems pripažinti pilietybės certifikatai.

Prezidentas Reeseveltas asmeniškai 
rūpinasiBERLYNAS, spal. 13. -

Sutartimi su sov. Rusija Lie-Į WASHINGTON, spal. 13. — 
tuva be Vilniaus atgauna j£kelta aikštėn, kad prez. Ro
dai’ 57 kitus didesnius ir ma-1 osseveltas anądien asmeniškai

sov.

HITLERIS ŠAUKIASI 
PREZ. ROOSEVELTO 
TAIKĄ GRĄŽINTI

tai Lietuvoje išlaikys nuo 
20,(XX) iki 4O,(XX) kariuomenės. 
Tik tiek yra aiškiai žinoma, 
kad sovietų kariuomenė ne
bus laikoma svarbesniuose 
Lietuvos miestuose.

Lietuvos spaudoje pasirodė 
sumanymas Lietuvos sostinę 
nukelti į Vilnių. Bet apie tai 
abejojama.

KAUNAS, spal. — Vakar 
visa Lietuva džiaugėsi Vil
niaus atgavimu. Namai buvo

mų ir 220 mylių geležinkelių. Rusija ir toliau palaikytų gra
--------------------- žiuosius ir draugingus santy-

NACIAI STIPRINA LIETU- lkius su Suomija.
VOS PASIENĮ Į

I Prezidento raštas buvo ad- 
LONDONAS, spal. 13. resuotas komisarų tarylios 

Žiniomis is Kauno, A okieti- pirmininkui Kalininui. Iki 
ja susimetusi stiprinti Rytinės šiandien1 iš Maskvos negau- 
Prūsijos pasienį išilgai Lietu- tas atsakvmas. liet laukiamas.
vos.

SUOMIJA MOBILIZUOJA 
CIVILINIUS

HELSINKIS, spal. 13. — 
Suomijos prezidentas Kailis 
išleido nuosprendį, kuriuo vi
siems civiliniams gyventojams 
įsako būti pasiruošusiems, nes 
gali būti- pašaukti tarnybon 
paxlėti vyriausybei nekariniuo 
se darbuose, jei sov. Rusija 
vienaip, ar kitaip kėsintųsi 
prieš Suomiją.

SOVIETŲ VADAS 
LATVIJOJE

RYGA, spal. 13. •

prieš Angliją ir Prancūziją.
Šis Vokietijos užsimojimas 

kolkas bus delsiamas, jei bus 
nusimanyta, kad prez. Roose
veltas turįs noro patarti 
Chamberlainui keisti savo nu 
sistatymą.

Dr. Dietricb nurodė, kad 
Vokietiją remia ne vien Ru
sija, bet ir. Italija. Tokiu bū
du Vokietija vra nenugauma 
ir prieš ją kariauti yra tuš
čios pastangos.

Prieš tai Hitleris pas save 
buvo sukvietęs kariuomenės 
vadus. Po pasitarimų su jais 
buvo pakviestas minėtas spau 
dos biuro viršininkas, kurs j- 
pareigotas korespondentams 
pasakyti Hitlerio nuosprendį.

BERLYNAS, spal. 13. —
Hitleris šiandien netiesiogi
niai kreipėsi i prezidentą 
Rooseveltą įsikišti į Europos 
karą patariant Anglijai susiei 
ti su Vokietija ko'i.f'erenvijon.

Tai neįvykus, Hitleris pasiį 
ryžęs prieš Angliją ir Prancfl 
ziją nukreipti visas vokiečių 
karo pajėgas ir tuo būdu su
kelti negirdėtą pasaulio isto
rijoje kraujo liejimą.

Nacių spaudos biuro virši
ninkas dr. Otto Dietricb apie 
šį Hitlerio ryžtumą pranešė 
užsienių korespondentams. Jis 
sakė, kad Hitleris išstudijavęs 
min. pirmininko Chamberlaino 
kalbą, padarė išvadą kopla- 
čiausia plotme vesti karą

SENATORIUS NURODĖ 
LENKIJOS NUPUOLIMO 
KALTININKUS
AVASHINGTON, spal. 13. — 

Senatorius Bulow, deni. iš 
South Dabota, gindamas gin
klų embargo (kovodamas 
prieš atšaukimą) savo kalbos 
gale nurodė, kas kaltas už 
Lenkijos nupuolimą. .Tis kal
bėjo;

“Nepalaužiamai tikin, kad 
už Lenkijos sunaikinimą rei
kia daugiausia kaltinti Pran
cūziją ir Britaniją. Jos yra 
atsakingos už tą lenkų nelai
mę.

“Jei Prancūzija su Brita
nija, nebūti} Lenkijos užtikri
nusios savo parama, Lenkija 
būtų kaip nors susitaikiusi su 
Vokietija ir nebūtų buvusi iš
braukta iš žemėlapio.

“Šis karas Europoje nėra 
vykdomas dėl kokių nors prin 
cipų. Tad, argi būtų protinga 
teikti paramą ir patogumus 
kuriai nors kariaujančiai pu
sei atšaukus embargo?”

Toliau Bulow kalbėjo:
“Mes sakome, kad Hitleris 

neturėtų elgtis taip, kaip jis 
elgiasi. Tr tas teisybė. Bet ką 
mes turime daryti, jei jis ki
taip elgiasi,

“Jei mes padėsime Angli
jai ir Prancūzijai, vargais ne 
galais gal ir bus atsiekta tai
ka. Bet neužilgo Hitleris su 
Stalinu griebsis už gerklių. 
Žinodami, kad mes duosime 
paramą Anglijai ir Prancūzi
jai, tie ponai vėl suguls į vie
ną lovą ir susitaikys.

“Del to aš balsuosiu už gin 
kių embargo”, baigė senato
rius.

Estijos vyriausybe užtikrina esto. 
kad respublika yra nepriklausoma

TALLINNAS, spal. 13. — 
Estų vyriausybė ir kariuome
nės vadas gen. Laidoneris ne- 
rinistantieins gyventojams ne
skelbė užtikrinimą, kad respu
blikai nėra pavojaus, kad Es
tija ir toliau pasiliekzi sovere
ne valstybė.

KRMITZKIUI REIKIA ”
NURODYTI DURIS,
SAKO KONGRESMONAS

AVASHINGTON, spal. 13. — 
Kongreso atstovas Schafer, 
resp. iš Wisconsino, iškėlė rei 
kaJavimą, kad Dies komitetas 
ištirtų J. L. Levvisą ir jo CIO 
“gangsterius”. Prieš tai šen. 
Hoffman, resp. iš Micbigano, 
atstovų rūmams pasakojo, kad 
CIO streikas sulaiko karo de
partamento kontraktų vykdy
mą Boba Aluininum fabrike, 
Detroite.

Kongreso atstovas rūmuose 
skaitė iš laikraščių ištraukas 
apie gen. W. G. Kriwitzkio 
liūdymus Dies komitetui. Po 
to pareiškė,:

“Man būtų įdomu žinoti, ko 
dėl p. Samuelis Ginsberg alins 
Kriwitzkv, kurs Dies komite- 
tui išpažino, kad sovietų sla,p 
toje tarnyboje per 17 metų už 
ėimė aukštą poziciją, šiandien 
,yra čia, Amerikoje, ir apsime 
tn patrijotų. Reikia šiam p. 

‘Ginsbergui nurodyti Ameri
kos duris”.

Dies komitetas planuoja stu 
dijuoti komunizmo įsivyravi- 

Imą Amerikos amatininkų uni
jose pagal Kri\vitzkio pasa
kojimų.

Gen. Laidoneris pareiškia, 
kad sutartis su sovietais i 
tautos vidaus politinę san
tvarką neturės įtakos.

Savo keliu Estijoje dirba 
sovietų karinė komisija. Ji 
parūpina vietas sovietų ka
riuomenės garnizonams.

LATVIJOJE PLINTA 
ĮVAIRŪS GANDAI

RYGA, spal. 13. — Žymus 
vokiečių skaičius neturi noro 

1 apleisti Esti jų ir Latviją ir 
[nusikelti Vokietijon, kaip Hit
leris reikalauja. Nežiūrint to, 
nacių vadai juos visus ragina 
nedelsti, kad paskiau nereikė
tų gailėtis.

Apleidžiantiems Pabaltoji 
vokiečiams nacių vadai įsakė 
išnuodinti visus savo šunis ir 
kates, kad jų nepalikti basti- 
muisi.

Vokiečių paskatinimui sku
biau apleisti Pabaltijį naciai 
skleidžia gandus, kad latviai 
likusius vokiečius išžudysią.

Kitu gandu patys latviai 
įbauginami. Girdi, kaip so
vietai aneksuosią Latviją, vi
si latviai būsią išsiųsti Sibi
ran.

Sužinoma, sovietų kariuo
menės dalys iš Latvijos pa
sienio siunčiamos į Suomijos 
pasienį.

HELSINKIS, spal. 13. — 
Vokietija atšaukia iš šio mie
sto visus vokiečius rezidentus.

MASKjVA, spal. 13. — Suo 
mių delegacija šiandien turi 
antrąjį pasitarimą su sovietų

Latvi- komisarais.
1

Vakar Įvyko pirmasis paši- 
•vra tarimas. Sovietai pateikė suo- 

De

I jon atvyko sovietų karinė de-1 
papuošti vėliavomis. Mokyk-Į ja jos priešakyje
los uždarytos. Įvyko milžiniš- j viceadmirolas Tsakorvas, karo ,miams gavo reikalavimus. 

laivyno vicekomisaras.kos manifestacijos. Minios 
sveikino vyriausybę su sosti
nės atgavimu. Pasipylė gau
sios aukos nualintam Vilniaus 
kraštui iš nuvargusių vilnie-

ŠVEDŲ KARALIUS SU
ŠAUKIA KONFERENCIJĄ

STOKHOLMAS, spal. 13. 
— Švedijos karalius Gustavas 
sušaukia čia konferenciją 
spal. 18. d. svarstyti suomių 
sovietų klausim<p

Konferencijon pakviesti Dalegacija juos pasiuntė į Hel- 
Lelegacija atvyko Latvijoje sinkį savo vyriausybei ir sian nijos ir Norvegijos karaliai ii

įsteigti aviacijos ir laivyno 
bazes ir parūpinti vietas so-

*ių pagalbai, kuri, artėjant vipt,l garnizonams.
šalčiams, skubiai reikalinga.

JSTEIGA NAUJA WA- 
SHINOTONO AR

KIVYSKUPIJA
TVASHINGTON. — Žinio

mis iš Vatikano, čia įsteigta 
nauja arkivyskupija, kuri a- 
piintP visą Columbia distriktą.

Nauja arkivyskupija bus ly 
gios rangos su Baltimorės ar 
kivvskupija ir bus valdoma 
Baltimorės arkivyskupo M. G. 
Curlev. Abi arkivyskupijos 
turės vieną bendrą kuriją.

Tokiu būdu Baltimorės ar
kivyskupas bus abiejų arkivy 
skupijų arkivyskupas ganyto
ja*. I

Latvijos prezidentas Ulma
nis latvui tautą užtikrina, kad 
padaryta su sovietais sutartis 
Latviją apdraus nuo karo 
pašalinės agresijos.

ir

ĮVYKDYTAS mirties 
SPRENDIMAS

Cooko apskrities kalėjime į- 
vvkdvta mirties bausmė žudi
kui Steve Cyganui, 35 m. 
amž., už policisto nužudymą.

TVASHTNGTON, spal. 13. —
Valstybės departamentas pra 
nešė, kad daugumas amerikie
čių jau grįžo iš Europos.

dien iš ten gavo atsakymą. I Suomijos prezidentas.

RŪPINAMASI LENKAIS 

BĖGLIAIS LIETUVOJE

KAUNAS (E). — Lietuvo
je Šančių lenkų pabėgėlių glo 
bą perėmė Lietuvos Raudona
sis Kryžius, kurs susisiekė su 
Tarptautiniu Raud. Kryžiumi, 
pažadėjusiu taip pat prisidėti 
prie lenkų pabėgėlių išlaiky
mo ir aprūpinimo.

GRĄŽINA J BANKUS 

SUTAUPĄS

KAUNAS (E). — Kaikurie 
piliečiai buvo išėmę iš bankų 
savo sutaupąs, dabar vėl jas 
grąžino j bankus.

GREEN VĖL IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

CINCTNNATI, O., spal. 13- 
— Amerikos Darbo federaci
jos 59-jam metiniam suvazia

Lloyd George grupe kritikuoja 
ministrą pirmininką Chamberlaina

LONDONAS, spal. 13. — jis nepripažino Hitlerio iškel-
Lloydo George vadovaujama to sumanymo netraukti karą 
liberalų parlamento atstovų ' ir nepasisakė už taiką,

vime federacijos prezidentas'ir kitų grupė aštriais žo- Kiti atstovai didžiai įverti- 
Greesn ir vėl 16-ąjį kartą is-[džiais kritikuoja ministrą na Chamberlaino griežtą nu
rinktas prezidentu. pirmininką ChamberlaIną, kad J sistatymą prieš Hitlerį.

TURKIJA PAGALIAU 
PRIPAŽINO SOVIETŲ 
REIKALAVIMUS
BERLYNAS, spal. 13. _ 

Žiniomis iš Maskvos, sovietų 
spaudžiama Turkija paga
liau pripažino bolševikų rei
kalavimus —laikytis griežtos 
neutralybės ir Dardanelių są
siaurį laikyti uždaryti} vi
soms kariaujančioms pusėms 
šio karo laiku.

Šis sovietų laimėjimas su
puola su Vokietijos nusista
tymu ir naciai jaučiasi paten
kinti. Tas atsiekta po ilgo 
derėjimo?] su turkais Mas
kvoje, nes Turkija nenorėjo 
nusikalsti Britanijai, kuri rei 
kalavo turkų nepasimesti su 
santarve.

Turkijos pasidavimas sovie 
tams yra reikšmingas ir Vo
kietijai. Turkija negalės to
liau remti Rumunijos ir ši 
pakliūva į nacių įtakos erdvę. 
Pirmiau Rumunija tikėjosi

REMKITE, PLATINKITE 
KATATJK IšKA SPAUDA

paramos iš santarvės per 
Turkiją — Dardanelių sąsiau
riu.

(Žiniomis iš Maskvos, ten 
dar turimi su turkais pasita
rimai). .

OTTAWA, spal. 13. — Ka
nados vyriausybė nusprendė 
užtraukti 200 milijonų dol. 
karo paskolą iš bankų.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — Nu

matomas pragied”' Tmas ir 
ŠaJta.

Saule teka 6:01, leidžiasi 
5:10.
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li pašto ženklų. Kedukcija pasitaiko sau teisę taisyti 
trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon- 

sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ru- 
trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlei 

mt didelius tarpus pataisymams, vengiant pole- 
likos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos

traštin nededamos.
.Entered as Second-Ciass Matter March 31, 1016, at 
licago, Illinois, Lnder the Act of March 3, 1370.

pėdes kraštą turėti prijungtą pri© Lietuvos. 
Tačiau mes ir šį kartą pabrėžiame, kad mū
sų tauta neleis kad ir už suteiktą vienokią 
ar kitokią pagalbą atgauti pavergtus kraš
tus pažeisti Lietuvos valstybės suverenumą. 
Lietuva prašo jai padėti atgauti tik tą, kas 
jai pačiai šventai priklauso, nenorėdama nie
ko svetimo, bet ji nenori duoti ųž tai tokių 
koncesijų, kurios galėtų pražudyti jos nepri
klausomybę.

KOVOJAME UŽ PAVERGTŲ KRAŠTŲ 
ATGAVIMĄ, KOVOJAME UŽ VISŲ LIE
TUVIŠKŲ ŽEMIŲ SUJUNGIMĄ PO LIE 
TUVOS VĖLIAVA, BET KOVOJAME (IR 
TALKOS PRAŠOME) TIK SU TUO SU
PRATIMU, KAD SUJUNGTA LIETUVĄ 
BUS PILNIAUSIA LAISVA IR NEPRI
KLAUSOMA VALSTYBĖ.

Spalių Devintąją Minint
J-tės kalba pasakyta š. m. spalių 9 d., Aušros 

Vartų parapijoj, Chicago
Lietuvių tautos nusistaty

mas ir troškimas būti nepri
klausoma neužsibaigė ir ne
užges niekados. Tai įrodo jos 
sūnų dideli ir kilnūs žygiai: 
19H3 m. vas. 16 d- Tautos Ta
ryba paskelbė Lietuvos nepri
klausomybę; 1919-1920 m. jau
na, neskaitlinga kariuomenė 
ir savanoriai Keliais atvejais 
ginklu išvijo kitų valstybių 
Lietuvą užplūdusius visokius 
priešus ir privertė sutartimis

Suomija ir Sovietai

Šiomis dienomis ir sutanų tauta pergyve- 
dideų krizį. Nevietų Rusijos dik taurius 

talinas ir jos atstovus pasikvietė į Maskvą

Taikai Nėra Vilties 
akar pasakytos Chamber 

džiosios Britanijcs premiero, kalbos, bent 
tuo tarpu nėra vilties taikai Europoje. ūu kariuomenė su šauliais at- 

Prieš taiką pasisakė Prancūzija, pasisakė vadavo Klaipėdą, 
ir Didžioji Britanija. Negalima būtų tvirtin
ti, kad pasisakoma tiesioginiai prieš taiką.

Anglų ir prancūzų politikai mano, kad

rašo ir visaip kalba. Kaitina
ma Anglija - Prancūzija, kam 
leidus Hitleriui 1938 m., rug
sėjo mėn., Miuncheno posė
džiu pirmą Čekoslovakijos su
skaldymų. Smerkiama Lenki
ja, kad ji Čekoslovakijos dalį 
atplėšus, o nėjus jai į talkų 
prieš Hitlerį. Pykstama ant 
Stalino, kad susidėjęs su bu 
vusiais 'komunistų priešais — 
naciais, tuo būdu apgavęs sa
vo idėjos draugus, pabaigęs

Po užvakar pasakytos Chamberlaino, Di- «1J^iuti sostinę Vilnių su jo suklupdyti Lenkiją jos tęri- 
liosioa Britaniics nremiero. kalbos bent kraštu; 1923 m. tokiu pat bū- torijas su Hitleriu pasidalin-

Ne pasipelnymas ir didelės 
algos skatino mūsų karžygius 
ginti ir vaduoti kraštą, bet jų 

priimtos Hitlerio taikos sąlygos, ne tik kad pasišventimas ir tėvynės mei-
neduetų Europai taikos ir ramybės, bet dar 

prispyręs prie sienos, rei kh.lfl.vr. pavesti didesnio ir žiauresnio karo pavojus netoli-
ri&evikams savo uostus ir leisti stiprinti 

en savo karo jėgas.

įBuomijos atstovai, tiesa, važiavo į Mask- 
ą. Bet tuo pačiu kartu ji paskelbė visuo- 
įą mobilizaciją, pastatė amt kojų visas sa- 

ro karo jėgas ir instruktavo savo atstovus 
ryti Stalinui, kad, jei jis savo reikala

vimais mėgins pažeisti Suomijos suvereni
tetą, ji nenusileis ir, jei mėgins ją užpult,
ginsis.

Teks griežtas suomių tautos nusistatymas 
nepasiduoti bolševikų užmačiomis, sutrukdė 
Maskvoje "derybas'’, sukėlė simpatiją suo
miams demokratiškose šalyse ir paragino ne 
tik tris Skandinavijos valstybes (Švediją, 
Daniją ir Norvegiją), bet ir Jungtines Ame
rikos Valstybes apeliuoti į Maskvą, kad ji 
liautus grąsinti ramiai, neutraliai ir kultū
ringai suomių tautai ir jos nepultų.

Ar tą prašymą Stalinas išklausys, tai ki
tas klausimas. Bet, jei ir po to jis tą kraštą 
užpultų, prieš bolševikų imperializmą pasau
liu dar labiau nusistatys.

Suomijos griežtas nusistatymas ginti savo 
suverenumą ir turima bent moralinė demo
kratinių tautų parama, be abejojimo, laimės. 
Bolševikai bus priversti savo didelius reika
lavimus sumažinti ir sušvelninti. Bent ne
bedrįs statyti tokių reikalavimų, kurie už
gautų valstybės nepriklausomybę.

Šia proga reikia pažymėti, kad Suomija 
Amerikoj turi labai gerą vardą. Tai vienin
telę valstybė Europoje, kuri reguliariai mo
ka Amerikai skolas. Jos gabūs sportininkai 
taip pat plačiai išgarsino suomių vardą.

moj ateity sukeltų.
Dėl to iš Hitlerio yra reikalaujama poro

lė. Ne tik giriklu, bet ir kul
tūriniu veikimu ir sparčia pa
žanga tauta įrodė savo suge
bėjimą ir nusistatymą būti

dyti geros valios, parodyti, kad jis ištikro nepi.jklausoula be keno nors
nori taikos. Tepasitraukia, e3ą, Vokietijos . į 
naciai iš užgrobtųjų žemių, tuomet būsią °
galima pradėti taikos derybas. Kitaip karas 
eis tol, kol nacionalsociaiizmas arba hitleriz- 
mas visiškai nebus sutriuškintas.

Hitleris, žinoma, taikos labai norėtų. Jam 
dabar rūpi suvirškinti užgrobtąsias žemes, 
•prisivežti iš Sovietų Rusijos pakankamai ža
liavos, prisikrauti daugiau maisto atsargos 
ir tik tada kariauti toliau, žodžiu, jis nenori 
pastovios taikos, bet tik karo pertraukos. 
Jis ir šio krašto prezidento (Roosevelto) pra-

Pagal esamų krašto gėry
bių ir išteklių tauta pati išma
nė, kaip gerinti ir kelti apleis
tų Lietuvą. Todėl kraštas ir 
gyvenimas kas kart progre
savo visais atžvilgiais. Švie
timo, prekybos, žemes ūkio 
kultūros, susisiekimo ir kito
se srityse daug padaryta ir 
bus toliau veikiama. Lietuvai

šo prikalbinti anglus sustoti kariauti prieš buvo ir yra gyvas reika,as^
Vokietiją

Išrodo, kad Hitlerį ėmė bauginti ir Rusi
jos meška. Tiesa, kad Stalinas pabučiavo 
Hitlerį, bet bijoma, kad tas pabučiavimas 
gali būti išdavikiškas. Vokietijoj labai nei
giamai atsiliepė žinia, kad Didžioji Brita
nija pasirašė prekybos sutartį su Sovietų 
Rusija. Tai rodo, kad Vokietijos nacių pa
dėtis sunkėja. Jų vadas Hitleris netrukus sa
vo šešėlio pradės bijoti.

■V -VV -V V
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damas. Visi tie šalių ir dik
tatorių kaltinimai turi pagri
ndo ir kaltininkai yra labai 
smerktini. Bet kalčiausias y- 
ra Hitleris su jo naciais-va-

Taigi, kaip vienas veikėjas, 
ragavęs balšavikiško rojaus 
pasakoja, kad jei Stalino če
kai žmogui nužudyti kartais 
užtekdavo to, jog jo nosis ku
riant nors čekistui nepatinka, 
tai už tokį šnekėjimų ir rąšy- 
mų prieš Stalinų lietuviški 
balšavikai butų be jokios ce
remonijos sušaudyti, arba į 
Sibirą ar Solovkas išgrūsti.

Po Svietą Pasidairius
Amerikos lietuviškiems bal- 

šavikams būtų tikras rojus, 
jei ant jų galėtų ponavoti 
Stalinas. Vieni būti sušaudy
ti, kiti j Sibiru, ar Slovokų 
salą nuštinptinti akmenis skai 
dyti, o ne gazietas rašyti, pra 
kalbas sakyti ir rezoliucijas 
seimams gaminti.

Antai, neseniai Bruklyno’ _______ .______ _
moterys padarę savo mitingą1 (XX) Viename mieste buvo 
ir pavadinę jį “visų Ameri-j renkamas burmistras. Magiš
kos moterų seimų’’ jame, vis--' tratūros žmonės senąjį bųr-

išėjitnas j jūrų, užtat ji at
gavus atstatė, padidino su į- 
vairiais įrengimais ir pasta
tais Klaipėdos uostų.

Prasidėjus ir pasibaigus 
Lenkijos - Vokietijos karui, 
Lietuvos neutralumui ir ne
priklausomybei pavojus vis 
didėja. Apsupo jų iš trijų pu

dais. Prieš Hitlerio avantin- ko prišnekėjusios, nepamiršo' niistrą visaip iškoneveikė, ir 
iš rinkikų nuotaikos buvo. ga
lima spręsti, kad to žmogaus 
karjera jau baigta. Buvo pa
siūlyti keli nauji kandidatai, 
apie kiekvienų iš jų šalinin
kai pasakydavo keletą agitaci 
nių žodžių.

— O aš siūlau perrinkti se- 
nųjį burmistrą, — atsistojo 
vienas rinkikas.

Yisa salė nustebo.
— Tegul motyvuoja savo 

pasiūlymą — ėmė šaukti kiti. 
Tasai gi paaiškino:
. — Gerbiamieji! Magistratū
ros raštinėje dar tebėra 2,000 
blankų su senojo burmistro 
pavarde; išrinkus naują, juos 
teks išmesti lauk. Pagalvokit, 
kiek bus nuostolių...

Kadangi tai buvo Škotijo
je, tai .senasis burmistras vi
sais balsais buvo vėl išrink
tas.

rus buvo ramiau Europoje. 
Jo seuiai numatytame plane 
glūdi visos šiandieninės blo
gybės. Jis patraukė savo pu
sėn Stalinų, pasiūlydamas jam 
už draugystę grobį — Lenki
jos dalį ir patarė, išmokė pa
vartoti savo meįodus tautų 
ir valstybių pavergimui. So
vietų Rusija prieš Pabaltijį 
taip greit nebūtų išsijudinus, 
(nors manyti, tai manė se
niai) jei ne Hitleris.

Kas turėjo būti ir kas dar 
seka atlikti mažų valstybių 
apsaugai prieš agresorius? 
Žemiau vedamų mintį jau bu
vau pareiškus gerokai prieš 
Estijos - Latvijos - Lietuvos 
įvykius su Sov. Rusija “Drau
ge” savo straipsny; “Ar yra 
pavojaus Lietuvos nepriklau
somybei?”
I

1. Savo neutralumo ir ne
priklausomybės išlaikymui 
prieš agresorius Pabaltijo vai

ir Hitlerį išnevožyti. Esą, toks 
ir toks, tikras zabuįca, lakud- 
ra ir. pagražinimui tų šneku, 
išnešė rezoliucijų: “šalin Hit 
leris!”

Koks parodoksas, tavorš
čiai! Hitleris su Stalinu yie- 
noj lovoj guli, viens kitų my
luoja, bučiuoja, o čia Stalino 
tavorškos šaukia; “Šalin Hit
leris!” Ar reikia didesnės 
Stalinui žandynės,

Arba vėl. Bruklyno ir Čika
gos balšavikų popieronjs jau 
net nusibodo keikti tokį Mu
solinį, džepaną, kurie grobia 
svetimas žemes ir pavergia 
kitus žmones, o tuo tarpu, pa
sirodo, nemandresnis ir Stali
nas. Atsislaisvavęs dalį Len
kijos, jis užpuolė kitas mažas 
karalystes, lygiai 'kaip Krylo
vo pasakėčioj “Vilkas ir E- 
riukas”.

šių (vakarų, pietų ir rytų) stybės (Lietuva, Latvija, Es- 
didieji agresoriai — naciai ir | tija ir {Suomija) turėjo suda-

Seinai, Suvalkai, Klaipėda
1920 m. Lenkijos užgrobtojo Vilniaus kraš

to gryniausia lietuviška dalis — Seinai ir 
Suvalkai pakliuvo Vokietijai. Atgavus Vil- 
niąus krašto dalį, kurią buvo užėmę rusai, 
pasidaro aktualus klausimas atgauti Seinų 
ir Suvalkų apylinkes iš vokiečių, kurie na- 
turi jokio pagrindo jas laikyti, nes vokie
čių ten nėr. Jei Hitleris, norėdamas pravesti 
tarp valstybių sienas laikantis tautiniais 
principais, jis turi grąžinti Lietuvai okupuo
tą Vilniaus krašto dalį.

Vakar pranešta iš Rygos per Stokholmą, 
Švedijos sostinę, kad Lietuvoj jau pradėtas 
sąjūdis už atgavimą Suvalkų krašto, kaip 
pat siekiama išsikovoti pataisų Lietuvos su
tartyje su Vokietija dėl Klaipėdos, kuri 
buvo atplėšta nuo Lietuvos. Lietuves vy
riausybė stengiasi išgauti platesnių teisių 
Klaipėdos uoste.

Visas Klaipėdos kraštas priklauso Lietu
vai. Jo atplėšimu mūsų tautai padaryta kru
vina skriauda. Sovietų Rusija daug kartų 
yra žadėjusi Lietuvą ginti, tačiau ligšiol nė 
pirito nepajudino, kad sudrausti užgrobikus. 
Ji tylėjo ka? Hitleris pasigrobė Klaipėdos 
kraštą.

Bent dabai, tuomet Stalinas draugauja 3U 
Hitleriu, sovietai turėtų padėti Lietuvai ne 
tik platesnes teises iškovoti uoste, bet visą 
Klaipėdos kraštą Lietuvai grąžinti. Berods, 
to reikalauja ir jų pačių, sovietų, interesai. 
J Ūk jei jiems svarbu militarinė sutartis su 
Lietuva, duodanti jiems teisę statyti karo 
lėktuvų stovyklas ir laikyti savo kariuome
nės garnizonus, turėtų būti svarbu ir Kiai

Dėl Nacių Užimtosios Lietuvos 
Dalies

Šiuo klausimu “V-bė” taip rašo: “Pasta
rųjų dienų Berlyno pranešimai patvirtino, 
kad vokiečiai galutinai užėmė dalį Lietuvos 
teritorijos, kuri yra tarpe Rytprūsių ir bu
vusios Lietuvos-Lenkijos demarkacijos lini
jos. Šioje srityje gyvena apie 150,000 žmonių 
ir čia yra Suvalkai, Seinai, Augustavas ir 
kiti Lietuvos miesteliai. Taip pat vokiečiams 
pateko ir visa pietvakarinė Suvalkų Dzūki
ja, kurioje nei su žiburiu nerastum lenko, 
arba vokiečio.

Ši teritorija nebuvo užimta iki šiol ir nors 
ji yra į rytus nuo tos linijos, kurią nustatė 
Hitleris su Stalinu pasidalindatni Lenkiją, 
bet kaž kodėl ji atitenka vokiečiams. Nejau
gi tas rei.škia, kad Berlvno-Maskvos ašies 
sužiniai susitarta pasidalinti ir Lietuvos te
ritorijų, kurių buvo okupavę lenkai? Lietu
vos žemių grobikams be abejonės yra pui
kiai žinoma, kad ir šia Lietuvos dalį len
kai pagrobė kartu su Vilniumi, ir kitomis 
žemėmis spalių 9 d., 1920 metais.

Netenka abejoti, kad šių Lietuvos terito
rijos dalį vokiečiai pasigrobė nusavinimo 
tikslais. Tokiu atveju padaryta dar viena 
skaudi žaizda Lietuvos kūne. Vargu Lietuva 
gali tikėtis šių teritoriją iš vokiečių atgauti 
be karo pabaigos, kuomet bus atsteigta l^en- 
kija ir Vokietijos bei Rusijos sienos bus ga
lutinai nustatomos. Bet jei pasaulio nelaimei 
tektų vokiečiams taikos sųlygas diktuoti, 
tuoknet ši dalis Lietuvos teritorijos būtų ant 
visados dingusi Lietuvai.

Dar kartų priseina prisiminti Lenkijos im
perialistų padarytų Lietuvai žalų. Jei Varšu
vos imperialistų akiplėšiškumas nebūtų at
plėšęs nuo Lietuvos trečdalio jos teritorijos 
su sostine Vilniumi, tai šiandien Lietuva nei 
šių problemų neturėtų dėl savo žemių atva-

bclševikai. Negana to, Sovie
tų Rusija, užėmus sostinę Vil
nių ir kraštų, dar Lietuvai 
stato kitus reikalavimus. Po 
Estijos - Latvijos panaudoji
mo priverstinomis sutartimis, 
matomai ir Lietuvai ateina 
panašios dalios eilė. Iš karto 
priešai nori be karo tik kojų 
į svetimą žemę įkelti, o pas
kui nesunku bus jiems mažų 
valstybę pavergti ir sudoroti 
jų žinomais būdais. Šiokiu ar 
tokiu būdu priešo tnusų že
mėje įsitvirtinimas, jau panai
kina krašto neutralumų ir 
įstato pavojun nepriklausomy
bę iš to paties priešo ar iš 
kitų kariaujančių valstybių 
pusės.

Kas gi yra visų tų blogy
bių kaltininkas, ne tik mums, 
bet ir kitoms mažoms valsty
bėms ? Tuo klausimu žmonės

ryti tarpusavės pagalbos sų
jungų. Prie tos sųjungos ga
lėjo prisidėti Skandinavų ii 
kitos artimesnės valstybės. E- 
sant tokiai valstybių vienybei 
sąjungai, priešai negalėtų taip 
lengvai žaisti su atskiromis 
To nepadaryta anksčiau — 
kaltinti tenka ir šias valsty 
bes dėl dabartinių pavojij vi 
soms. Apie Pabaltijo su val
stybėmis sąjungą būdavo ke
liamas klausimas ir bandymai 
jr sukurti prieš šiandieninius 
didžiuosius priešus jau pir
mais nepriklausomybės me
tais. Šiomis dienotais tariasi 
panašių sųjungų sudaryti Ku 
munija, Vengrija, Jugoslavi
ja, o Suomija su Švedija ir 
Danija rengiasi išvien nepa
siduoti Sovietų Rusijos reika
lavimams. Anuo metu Lietu

valstybių sąjungų, kad ir Len- tikslius apsigynimo žygius, o 
kija būtų joje dalyvavus, ne- pasaulio valstybių valdovai 
grąžindama lietuviams Vii- atsižvelgs į jūsų prašymus ir 
niaus. Pabaltijo, Skandinavų pasmerks pasikėsintojus prieš 
ir kitų gretimų valstybių sų- Lietuvos nepriklausomybę, 
junga; Balkanų, Čekoslovaki
jos ir kitų kaimyninių valsty- Šiuo metu Amerikos pa- 
bių sąjunga būtų vienas čiailailia S^ntaivei yra kartu h 
suminėtas valstybes apsaugo- •! Pa£a^a mažoms valstybėms 
jus nuo sunaikinimo, kitas — • Europoje. Šiomis dienomis ai- 

nuo dabartinių gresiančių pa
vojų iš Sovietų Rusijos dėl 
jų priverstinų reikalavimų.

1 škėja, kad ta parama bus tei
kiamą Anglijai karo ir kito
mis medžiagomis dėka Ame
rikos prezidento Roosevelto ir2. Lietuviai išeiviai turi ir . .. , . ..., .. ,_A. ... .. * kitų atstovų tiksliu, toli per

tekau padėti išlaikyti savo te- . .r , matytu ir naudingu sprendi-
vynės nepriklausomybę ir at- .. .. . . . . , mu. Daug Amerikos visuome-gauti jos visus priešų atim
tus kraštus su sostine Vilniu
mi ir Klaipėdos uostu. Jūsų 
aukos tėvynei ir protesto bal
sas pasaulio valstybių ir Lie
tuvos vadovybei prieš mūsų 
skriaudėjus dar gali šiuo sva
rbiu momentu padėti. Jūsų 
paramą turėdama Lietuvos

va nesutiko įeiti į Pabaltijo vyriausybė drąsiau įvykdys

davimo po to, kai Lenkija subyrėjo. Bet 
Lenkijos dvarponių grobuoniškumas ir strak- 
sėjiniai prieš savo didžiuosius kaimynus ne 
tik pražudė juos pačius ir jų valstybę, bet 
ir Lietuvai nelaimių pridarė”.

Dėl Bolševikų Pasigyrimų
Į bolševikų pasigyrimų, kad ir jie rūpino

si Vilniaus krašto atgavimu, “N-nos” taip 
atsako:

“Tik mūsų komunistai tame judėjime dau- 
giaus kaip per 15 metų ne tiktai tedalyva
vo, bet net piktai tyčiodavosi ii visuomenės, 
kuri rėmė Lietuvos pastangas Vilnių atgauti.
Jeigu Lietuvos žmonės ir jos išeivija Ame
rikoje būtų nusiteikę šiame klausim© “ko
munistiškai”, tai Vilnius būtų buvęs seniai

užmirštas, ir suprantamas dalykas, kad to
kiame atsitikime nė sovietų valdžia nebūtų 
mačiusi reikalo tartis su Lietuva apie Vil- 

į niaus grąžinimų. Tačiau šiandien kcAnunis- 
tai barnio jtaspekuliuoti žmonių jausmais, dė
damiesi karštais “Vilniaus atvadavimo” ša
lininkais!

“Lietuvių visuomenė gali tiems spekulian
tams ramiai pasakyti, kad Lietuva atgavo 
tiktai tą, kas jai. teisėtai priklausė — ir, de-!
ja, atgavo ne viską, o buvo priversta užmo- mums, lietuviams,

nės ir atskirų lietuvių dejuo 
j«, bijodątfii Amerikos įsimai
šymo į karą. Tas Amerikos 
ginklų pardavimo uždraudi
mo panaikinimas dar nereiš
kia jos stojimo į Europos 
karą, kaip buvo Didžiojo ka
ro pabaigoje. Bet kad ir rei
kėtų vienam kitam lietuviui 
išeiviui pasišvęsti, 'karo. lau
ke, užtat gal lokiu būdu iš
liktų laisvi mūsų brolių mi
lijonai tėvynėje. Visa laimė 
mums ir kitoms mažoms val
stybėms, jei šiandieniniai di
dieji ir žiaurieji kaimynai, 
naciai - bolševikai būtų nugu
lėti. Anglijos - Prancūzijos 
pergalę gali žymiai nulemti 
Amerikos parama. Todėl 

reikėtų
džiaugtis ir veikti, kad ji bū
tų. o ne nuliūsti dėl to. A pri 
Amerikos galimą paramų Šu

kėti aukštą kainą.
“Vilnius teko Lietuvai ub kaipo Stalino 

“presentas”, bet kaipo i1 gos kovos vaisios.
Aplinkybės, kuriose jisai tapo Lietuvai grą- sužinoję agresoriuj vi-
žintas, rodo, kad šita kova dar anaiptol ne- jot vegfcį sy Anglija-
parbaigė, 'tolimu daiktas, kad dabar ji į.rnn<.,-|zkia ir |en<viau prjiul. 
pasidarys dar sunkesnė, negu kad buvo iki I 
šiol”. ' ,, (Tęsinys 6 pusi.)

i.
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fceštadienis, spalių 14 d., 1939 draugas

l’as Vanagų subatvukariais 
būdavo jaunimas (vakaruš
kos), į kurį jaunieji mėgda
vo vykti ir dažnai, be tėvų 
žinios, nubėgdavo valandėlei 
pašokti. Jaunimui smuiką

“ \s rsiai, drųsiai kalbėdavo, bet matoriais buvo 
autoriteto kitiems neturėjo, čių vyrai: (Ui 

LllU '1° žmona dikta, aukšta, ne- liauskas. Jis iš 
blogo sudėjimo moteriškė, kteris skaityti, 
Jiedu abu mėgdavo pnsivai- vaikus mokė e 

- ■ ' * sinti, nors nebuvo girtuokliai skaitymo.
Jo is- ir mažiau už kitus, atrodė, tu-______________

tinio ū- įėjo rūpestingumo dvasios. EdEJCU 
is plau- Tačiau ūkyje stengdavos ne- H 
Jis ne- atsilikti nuo kitų. U
nemėgo Gulbinas Juozas — elioleri- J

paauks- ij.ns a,„įįUIn senesnis, mėgda- ■ 

et buvo vo j.ar]aįs išsigerti, įsigėręs Į 
maišai- būdavo neramus, tranky- Į 
Mokslų 4javo daiktus. net mėgindavo U 

o dėdės savuosius mušti ir pi'ktžodžiau H 
o, kuris javo. $jaįp jau ,,arbštus, ūkio U 

į1 žiūrėjo. Kaimynai bijodavo jį H 
įskai u u^gauf, žinodami jį nesnsival- H 
?.*‘S. 1?? dant. Pagaliau jis buvo ne- U 
".l0.l .lls draugiškas. Jo šeimoj viena H 
ęus mo- duktė psichiškai kentėjo, sū-lifc 

nus gi jaunam amžiuje imsi- ll 
valdiš- jndė pasikardamas.

s kreip Budrys — lai paprastas įū
žmogelis be jokiu pretenzijų, H 

i savo . v 1 I
iš lėto kalbus, atrodė, lyg ma- I 

.U^’.10 žiau už kitus būtų turėjęs pro- Q 
iisŲan vjjęrum0 Būdamas lėto bū- ■

d,), ūkį vedė irgi iš lėto. Jo !U 
t* gerai , . . !■

. sodvba stovėjo kiek toliau n 
eido 1 ' , v.nuo ulycios.
Svas ir Jurgaitis Juozas — nedide- H 
as. Tė-’ f?an menkutis vyras U
;ių, ku-‘ kalbėjo aukštu, plonu’ balsu, H 
PranflĄ ^et nedaug, kalbų užbaigda- U 
storasis 'lnas savotišku mostu. Jis bn- I 
dar ne- vo atėjęs į ūkį užkurioms, už- ji 
isų žiū- tikrifmoj ūkis priklausė,!

» gerai, žmonai, kuri buvo neblogos H 
ias de- išvaizdos, gan drąsi ir tik- U 
turėda-l r,aus,ai turėjo didelės įtakos M 
jo skai-1 savo vyrui. Jų namai buvo sn I 
is atsi- vienu galu ir grįčia be ka- I 
r visoj; mino.

Velyko-i Iš mažažemių žymi asmeny- j 
Ausinių, bė buvo Glinskis, aukštas ne- Į 
? snmu-' bėjau nas, rimtas vyras; jis I 

i be Vasiliausko ir St. Vaitie- U 
tai dik- kūno mokėjo skaityti, buvo H 
i, kuris pamaldus ir ražančiaus giedo- U 
iu pasi- jimo bažnyčioj pramatorius I 
ininkas,' (vedėjas). Tuo laiku Meškni- ■■ 
gus, ga- čių bažnyčioje ražančiaus pra- Ij

grieždavo Motiejus Jurgaitie
nės brolis, kurio pavardės mes 
jaunieji nežinojom; jis buvo 
raišas, jo protas irgi šlubavo, 
visų amželį statė sau vėjinį 
malūnų, bet galutinai pusber-

Rašo Meškuitis

nedėlios vakare leidžiamas Budriko žymus radio programas

1940 Radio su Televizijos prijungimu. Ne 
reikia nei aerial, nei dratų, už $4950 
Dykai elektrinis laikrodis vertas $15.00.

Mažos radios.........................po $5.95
Didžiausias pasirinkimas radijų Chieagoj

1940 Skalbiama Mašina, automatiška, di 
dėlės mieros, verta $99.00, už $6900 

2 Vilnoniai Blanketai dvkai.

Mažesnės mašinos

Pečiai — gasui ir anglims, (lašiniai, Aliejin 
žesnės kai]) kitur — Norge, Universal, Crown, 
tu alumininiai indai dvkai.

iai, Elektriniai, Stokeriai. Kainos daug ma 
Monograin ir kitų žymių išdirbyseių. 8 šmo

Vaitiekūną1 — senas, aukš
tas, liesus žmogus, rūsraus vei 
do ir piktas. Iš savo daržų 
svetimas vištas, ar galvijus 
mušdavo akmen tolis, ar pa
galiu, užtat mes, vaikai, jo 
bijojom. Bet jo ūkį buvo pra
dėjęs vesti vyresnysis sūnus 
Stasys, kuris mokėjo skaity
ti ir kiek rašyti. Jis bus vie
nas, kuris lankė pradžios mo
kyklą Sereikiuose. Patekus 
jam į kariuomenę, pramoko 
rusiškai kalbėti ir geriau ra
šyti, taip kad priklausė prie 
apsišvietusių. turėjo įtakas 
kitiems, vėliau buvo išrink
tas viršaičiu.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES 

A V/AlTtfc WHO 
WALKED P1RECTUS 
TO TKE CfTHtA 
SIDE OF THE 
DIN1N6 B.OOĮ4 
AFTER 6UCST PA«> 
ChECK vATHOOT 

FOR
A TlP

Vasiliauskas atėjęs iš Dab- 
knnų į Adomaičio vietų buvo 
žymiausis sodžiuje asmuo in-

— M. Jasnauskui AVest Side 
biznieriui suėjo 47 metai kai 
atvyko Amerikon. Tų sukaktį 
paminėjo per Mykolines. Pa
žįstami naudojosi jo vaišin
gumu keturias dienas.

— Per Misijas Aušros Apar
tų par. žmonės aiškiau supra
to, kad pri va kini būti gyvais 
tikrais katalikais ne vien baž
nyčioj, bet visur, kad reikia 
remti, skaityti, platinti vien 
katalikų spaudų, knygas, laik
raščius, o ne kitokių spaudų.

Skaitydami ,‘Draugų” ir 
“Laivų”, dauginu apsišviečia 
ir padeda misijonieriauti kitų 
tarpe.

— Aušros Vartuose Misijų 
metu laikomos sudėtinės Mi
šios su egzekvijomis 9 vai. 
Jos bus dar šiandie. Sekma
dienį 12 vai. giedotos mišios 
už jaunimų. Prie šių pamaldų 
už, įnirusius prisidėjo ir tie, 
kurie patys neturi laiko atei
ti į Misijas.

Didelis užpirkimas 500 Parlor Setų, padarytų užsnkyman, verti $125.00, už 

Bų to dar nuolaida už jūsų senų setų.

1000 karpetų — Bigelow, Samford ir kitų, po $14.95, $29.50 » 
Didelės dovanos laukia Budriko Krautuvėje su kiekvienu pirkiniu

Jos. F. Budrik Furniture House
3409,>21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088

Wh«t ■ joy to get relief from a cough due to 
a cold. Get it with Smith Bro*. Cough Drop* 
Black or Menthol, Jf. Both teste deliciou*
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raiiet the retistance of 

rnucous membranet of nr*e end throat to
| cold infections. wher. 'hik of mut

ante i* d»e to Vi.ai...u A dyt.ututy, I

Krautuvė atdara nedėliomis iki 4 valandos po pietų

RROEHLER
Sterling Ojjahty
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lakmenejusi Žagarės Praeitis
Šiurpūs maro metai. — l’ž- 
e ik t ii rūmą likimas. — Ca- 
ienės dovanu. — Kaip buu- 
liiamn inkai plaki generolą.
— Prieškarinės prekybos

entras. — Laisvės šūviai ant korės savo rūmų griuvėsiui* 
Ito. — Miestas buv. jūros 

’ugne. — Suakmenėję me-

tuojau visas ištuštėjo. Dau- Liepojos uostus, Dvilinkų ir kus laiptus. Volų kloduose y-
giausia iuirė žydų, kurie gy- Maskvų. Dabar Žagarė sus-j ra suakmenėjusių įvairių gy
veno labai susikimšo mieste- tingusi, gyventojų tik pusėj vių: straigių, vabalų, žuvų ir

sų savo turtų ir dar dideles lio lūšnose ir nesiryžo bėgti kaip prieš karų, naujos staty- driežų. Uoloje galima rasti
sumas išvogęs iš dvaro iždo./į miškus. Ligi 1844) metų ru- bos nematyti. Gyvesnė preky-, suakmenėjusių medžių lapų,
Vž tai buvęs suimtas, bet kai dens maras Žagarėje ausine- ba eina tik vyšniomis, kurių šakų, gėlių žiedų ir tt. Devono

bams, k lifte reikalingi kraš
tui būtinomis medžiagomis, 
energija, gaminiais ar maistu 
aprūpinti. — Darbo prievolei 
gali būti pirmoj eilėj šaukia
mi asmenys, tinkami organi-

L1ETUV1AI DAKTARAI

Tel. Tardė 3146.
t VALANDOM: Nno 11 iki li. 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais • 2 iki 4 tr 7 ik1' 

Aventadieniais: 11 iki 12

sargybiniai jį rengėsi 
į teismų, jis pabėgis ir pasi

išvežti šė per 200 gyvybių. Prie 18- apylinkėje labai gausu. Žaga-, formacijos uolynai rodo, kad 
63 m. sukilimo žagarieeia’ rinės vyšnios pasiekia Kaunu gilioje senovėje dabartinės

eksportuojamataip pat buvo prisidėję ir ir daug jų 
daugelis vyrų išėjo į miškus užsienius.

Po trečiojo Lietuvos ir dalgėmis ir kirviais nešini. Per Švėtės upę yra 
Lenkijos padalinimo, Šiaulių Bet kai sukilėlių stovyklų va- tiltas, kuris turi teisę

se.
į Žagarės vietoje buvo jūra, 

nes tik jūros dugne šie uoly- 
senas uai susidaro, šias uolas daž- 

vudin- uai tyrinėja geologai, o žaga-zuit tr gyvūnai,
Žagarės miestas nėra senas ekonomijų ir Žagarę earienė dai ėmė juos niekinti ir už-1tis istoriniu. 1935 metų Kusi- rieeiai čia turi uolų laužyklas
istorinės reikšmės praeity Kkaterina II padovanojo fel- draudė net lietuviškai dainuo- jos revoliucija Žagarėje buvo ir kalkių degyklas,

is neturėjo. Prieš 300 metų dceclnneisteriui kunigaikščiui ti, žagariečiai pasipiktino ir stipriai jaučiama. Žagariečiai
ia buvo tik didelis karališ- Platonui Zubovui “už ypatin- išsivaikščiojo į namučius. Te- pasekė kaimynų latvių pavyz
:as dvaras, priklausųs Šiaulių gus nuopelnus’’. O vėliau Ža- gul, sako, ponai vieni kariau- džiu: ėmė dainuoti revoliuci
ekonomijai, o aplink jj glūdė- garė atiteko didikui Naryški-Į ja, jei tokie gudrūs.
o valstiečių baudžiauninkų nui, taip pat “už ypatingus < 
odybos. 1661 m. Žagarės dva' nuopelnus’’. Kai 1831 m. pra-i

nes dainas, daužė “monopol-
, kas”, išvaikė rusų stražnin 

S vėtės upelis skiria Žagarę į . . , . . ,. .. , .... .. r . . kus ir bandė steigti lietuviškų

i

K. Paliūnus. (S.)

zuojamam darbui ir neturį 
nuolatinio užsiėmimo arba 
darbo. Nuo tlarbo prievolės 
atleidžiami pašauktieji karo 
tarnybon, kunigai, mokslei
viai mokslo metu, valstybės, 
savivaldybių, privatinių įstai
gų bei įmonių tarnautojai tų 
įstaigų arini įmonių darbo 
metu, nesveikieji ir luošieji ir

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ* 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

dvi dalis senąjį ir naujoj,. Se savivaldyhę. BuT0 jr ginklu0
nasis miestas atrodo labai skur ,. . . .tų susirėmimų su rusų vai 

lūšnos, atstovais. O kai ei

as su visais jam priklausan- sidėjo sukilimas prieš rusus, 
iiais valstiečiais karaliaus Žagarės valstiečiai aktingai
’ono Kazimiero buvo užstaty- prie jo prisidėjo. Žagariečių . ----------------------
is didikui Sapieliai, o šis Ža- nurodomi sukilėliai užpuolė uelvos ap ūžusios nuinajgjno

irę išnuomojo vokiečiui nuo- i Kairių dvarų, o jo ekonomų

džiai: pakrypusios

tvoros. Naujasis turi nemaža

DAKiiO PRIEVOLE VIE
ŠIESIEMS DARBAMS

KAUNAS (E). Vidaus rei 
kalų ministras, pasirėmęs ne
paprasto meto įstatymu, rūgs. 

aro vai, 22 d. paskelbė darbo prievolę 
revoliucijų | viešiesiems darbams. Viešieji

i44tf So. 49th Court, Cicero 
AatradieniaiB, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos- 10-12 ryte. 2-6. 7-9 F. A

dirbantieji žemės ūkyje sezo-13147 S. Halsted St., Chicago 
niniu darbu metu. Atliekan-1 Pirmadieniais, Trečiadieniais u-

tiems darlio prievolę bus už
mokama.

Aeitadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

tininkui, kuris spaudė žaga- 
iecius, kftip sūrį. Tais metais

Otto Damelį, kaipo išdavikų 
ir rusų šnipų pakorė karčia-

mūro namų, gražesnes gatves, j 
bet ir jis visai sustingęs, be;

- .. , . . i • , ir., jokio gyvumo. Beveik visi naagares apylinkėse siautė bai-1 mos kiemo tarpuvartėje. ,vy-'J . . ...
, . , i • • , •• tnl,. linai prieškariniai, statyti ”aus maras; trobose ir keliuose į riausias ekonomijos valdyto- . 1 . , L

generolas H.'nais laikais ’ kada žaKarė 
buvo didžiausias prekybinis

daskojo lavonai, o gyvieji 
šgd į miškus ir toliau į Kur- 

1610 ir 1711 in. čia vėl 
įusiautė maras, ir didesnė da-

tojas, vokietis
Relibinderis, kuris buvo labai

i , ........... .. . • +1 centras Šiaurės Lietuvoje. Tapalankus rusams, taip pat t _ .
pabėgo iš Šiaulių į Žagarę, o
iš čia norėjo sprukti į Kuršų.is kaimų paliko tušti. Tada 

mito haidukai gaudė bėglius j Bet žagariečiai jį pažino, su- 
r įvairius valkatas ir siuntė ėmė ir nelaukdami ofiealaus

Žagarę, o Šiaulių ekonomi
jos valdytojai gabeno svetini-

sukilėlių valdžios teismo įkir
to jam 50 rykščių, kaip anks-

;aučius kolonistus. Ir prieš čiau jo lavninkai kirsdavo 
metų dabartinės Žagarės i baudžiauninkams. Gal jie bu

dėtoje dar nebuvo padoraus! tų generolų ir visai nudaigo-
I ję, bet šis atsipirko, sumokė-1 
'damas jiems 1000 auksinių.; 

1 Už tuos pinigus sukilę žaga

liestelio.

Įdomi legenda gaubia aukč-
:a ir gražų Žvelgaieio pilia-l .... ... _ _ ,. . . rieeiai porų savaičių gere de-
alnį. Pasakojama, kad bai-1 ,. - - ,\ . gtinę visose vietos smuklėse.
iausio maro 1711 metais kaž- 10-.0 .., 1848 m. Žagarėje vėl siau-
:oks bajoras Žvelgaitis buvo .. ..J c . i te maras, kurį čia atnese is
askirtas Žagarės ekonomu ir a. , * _ . ,^Šiaulių. Tada Žagare jau bu- 

p0-'vo didokas miestelis, kuris

da Žagarėje buvo apie 11,000 
gyventojų, o per didžiuosius 
šv. Petro atlaid. į Žagarę su
plaukdavo dar keliolikų tūk
stančių žmonių. Ūkininkai ne 
tik iš apylinkės, bet nuo Bir
žų, Šiaulių, Vabalninko, Bir- 
vailio, Kuršėnų ir Papilės nu
veždavo kiaules, arklius ir jau 
nūs kumeliukus parduoti. At
vykdavo pirkliai iš Rygos,

Rusijoj, atsiuntė baudžiamuo
sius būrius i Tgitvijų ir Lie
tuvų. Žagarėje net kelis kar- gynimui, gyventojų gyvybei, 
tus siautėjo kazokų būriai, o sveikatai ir turtui apsaugoti, 
ant Švėtės tilto revoliucionie-. viešiems keliams tiesti, Gi
riai broliavosi su latvių suki- tams statyti ir remontuoti, 
lėliais ir šaudėsi su žandarais, viešojo naudojimo trobesiams 
Ant šio tilto prieš 34 metus |)eį įrengimams statyti ir re-

darbai galės būti organizuo
jami, reikalui esant, krašto

Sunaudok laikų naudingu 
užsiėmimu, nes gyvenimo ta
ku, kuriuo eini, jau niekuo
met nebegrįši — jis paskęsta 
praeities bedugnėn.

TsL OANal 6969

DR. VVALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALAND08:

1 — 4 ir 0:30 — 8:30 v akai 
ir pagal satartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

aitu. Tai labai žiaurus 
uis, nevedęs ir didelis šykš- 

lis. Per keletu metų jis iš 
ališko dvaro gėrybių, kv- 
ir baudžiauninkų skrian- 

tiek praturtėjęs, kad užsi- 
anęs pasistatyti rūmus ant 
iliakalnio. Ąžuolinius ir pa
inius rustus žmonės vežė iš 
.■irios, plytas iš Rygos, o iš 

Kuršo atkviesti meistrai pas- 
tatė nepaprasto gražumo pilį. 
Tačiau kai pakviestas kuni
gas norėjo naujus rūmus pa
šventinti, staiga kilo baisi au
dra ir sugriovė Žvelgaieio 
pilį. Tačiau didikas nepasida
vė: jis dar kelis kartus statė 
ritmus ant piliakalnio, bet vi
sas statybas sugriaudavo au
dros. Taip jis prašvaistęs vi-

Liepojos, Ventpilio, Mintau
jos ir Jekabpilio. Poros dienų 
prekyba pasiekdavo iki 300,- 
000 rublių. Ir bendrai Žagarė 
buvo kiaulių, arklių, linų ir J 

obuolių prekybos centras, iš Į 
kurio eksportas ėjo į Rygos ir

buvo paskelbti laisvos Lietu-' 
‘vos ir laisvos Latvijos šūkiai, 
šiandien tai yra realybė: ne 
priklausomos Lietuvds ir Lat 
vijos siena vingiuojasi pagal 
Žagarės miestų.

Švėtės upes dugne ir po 
kalneliu, ant kurio stovi se
nosios Žagarės bažnyčia, guli 
dideli dolomitų uolos klodai 
kurie priklauso Devono peri- 
jodui. Prie bažnyčios šios uo 
los sudaro nuostabius gamtiš-

montuoti, valstybės ir savi
valdybių įstaigų bei įmonių 
normaliam veikimui laiduoti 
ir atlikti privatinių įstaigų, į- 
monių bei žemės ūkio dar-

AKIŲ GYDYTOJAS

• *

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S

«i£ LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

OR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIU 
LIETUVIS

SuvirS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Pikniku Pabaigta™ 
Proga

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago). Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, pne to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį n/.vardino N KCT AR. šia Alos yra pagamintas ii im- 
Įiortuotų pirmos rūiies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi 
auomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar 
navimą.

2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240
niauiiHiMiiiimiiitiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiHiiiiiiHiir

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal suta/vį.
Ofiso telefonas PROspeot 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

TEL. 7ARDS 5667

DR. FRANK G. KWINN
(HVUdOlNNKAV)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sntarti.

DR. F. G. WtNSKUNAS
THYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Ganai 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St. 
Res toL Canal 0402

Ir. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

2-tros luboe
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 288i> 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. a 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Palengvins akių {tempimų, kas es-1 Ofiso — Wentworth 1612.

Feel full of pep and possess the 
slender form you crave—you can’t 
if you listen to gossipers.

To take off excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to eliml- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now.” 
r No drastic cathartics—no constl- 
pation—būt blissful daily bowel ac- 
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

prieiaatiml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karėti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- Į 
das. SpecialB atyda atkreipiama { 
mokvklos vaikus Kreivos akve ati
taisomos

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak 
Nedėliot osgal sutarti

3955.Res. — Yards 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAOSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

, GYDYTOJAS
Daugely atsitikimų akys atitaiso- į v»p_.m a 

moe be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

Telefonas YARda I57S

DR. A. J. MANIKAS
IR CHIRURGAS 

4070 Archer Ave- 
Valandos: 1—3 ir 7—6 

Kasdien išskyrus Seredą 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

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

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. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Ata 
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL

TsL YARda 6981
K£Nwood 6107

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—• rak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marquette Road

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

K i

Pradeda kelionę į Piknikų 
’abaigtuves Spalių 22 d., 19- 
0 — visiems pažįstama^ Tel
ių Kupčius.

Tel. CANai 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS
VTalter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

Salė Rendon Dėl Visų Parengi
mų — Veselėins, Šokiams, Baliams. 
Virtuvė lr Sidabriniai Indai Dykai.

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

DR. STRIKOL’IS
PMY8I0IAN end 8URGBON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Ofiso TeL VlRginia 0086 
Residencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. lf.

Rezidoaflija
8989 So. Claremont Ava

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomie pagal entartį.

Nedėliomis pegal entartį. 
Offioe TeL YARda 4787 
Namų T6L PROapMt IBM

KLAUSYKITE

New City Fumiture 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.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL FST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies naujos namui ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Daran vi 
eokį taisymo darbą bs Jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų 
(Iigannn geriansį atlyginimą U Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdega 
dų namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale krei p 

kitas prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

Tel OAM 8UR

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 

Telefonas REPubllc 7868

Tei OANal 0867
Ree. TaL FROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

6 iki 9 vakare

Offiee Phone Ree and Offioe
PROspoct 1088 8869 8. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0708

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago

Treėiadioniaie ir Sekmadieniaie
pagal antartĮ.

TaL YARda 8846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VeL: nno 9 ryto iki 8 vakara 
Seredoj pagal sutarti

OR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieaiaia, Ketvirtad imi eis w

4631 So. Ashland Ave. 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Treėiadieniais ip
Atotadieaiaia. - -4 C■tt
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FILATELISTŲ KAMPELIS
Redaguoja Ig. Sakalas

LENKIJOS PAŠTO 
ŽENKLAI

Kaip kitos valstybės, taip 
Lenkija, atgavus nepriklauso
mybę, įsteigė paštų ir pradė
jo leisti pašto ženklus. Pir
muose Lenkijos pašto ženk
luose daugiausiai valstybės 
berkis
pradėta leisti įvairiems lenkų J°J Jle

Pašto dipartanientas, \Va- 
sbingtone, praneša, kad išd
ildami iš apyvartos 1922-23 
metais išleisti pašto ženklai: 
1 c., 1 V'i e., 2 e., 3 c., 4 ę., 5 c 
G e. ir 10 e., rotacine mašina 

ringuoti šonais 
l‘/2c., ir 3 c., 

g»-

išleistas nepriklausomybei pa !bpaus(bntį įr 
minėt. Čia Lenkija pagerbė *r |(evįj) jr Į 
Amerikos Jungt. \ alstpns, raįjes ringuotus
nes vidury dviejų valstybės jfljg 
vyrų įdėtas atvaizdas ir Jur
gio \Vasbington. Pašto departamentas išleido 

Vokiečiams okupavus Len- antrų, metinį leidinį “A Des- 
ki.įų, panaikinti ir jos pašto cription of t nited States Po-

baltas erelis. Vėliau ženklai. Nežiūrint to, filateli-' «tage Stamps”, kurį galimų 
nesustoja vertės. Tų gauti pašto departamente ir 

didvyriams pagerbti, svar- Pati galima pasakyti ir apie didesnėse pašto ženklų krau
piems tautos istoriniams įvy- Austrijos, Čekoslovakijos, E- tuvėse. Leidiny teikiamosin- 
kiains ir laisvės bei nepriklau Miopijos, Albanijos ir kitų formacijos apie visus Dėdės

Isomybės atgavimui paminėti, valstybių, kurias imperialistai Šamo pašto ženklus. Popieros 

Ueržiarėjus Lenkijos pašto pavergė.

ženklus, matome juose atvaiz- Nauji krašto šeimininkai, 
duotus valstybės vyrus, kaip paprastai, ant greitųjų dalį 
1 ilsudskį, Moscickį, A oicie- pavergtos valstybės pašto 
kovskį, Smygly-Rydz, seno- įgn^lų perspausdina korės- 
sios Lenkijos garsenybes: Įpondencijai apmokėti. Šitie 
gen. Benį, Sobieski, Koseius- ženklai, kadangi nedaug pers- 

kų, Pulaskį, Zyginuntų ir k. pausdinama, kartais esti

viršeliuose leidinys kainuoja 
25 c., audeklo — 75 c.

Prieš keletu metų Amer. 
Jungt. Valstybės išleido seri
jų pašto ženklų su vaizdais iš 
nacijonalių parkų. Dabar pa
našius ženklus išleido ir Ja
ponija. Be to, Japonija išlei- 

žymiam 17
Toliau Siėnkievičių, Slovackį, brangfis> Pav Kai Lenkija ‘
Paderevskį, Šopenų, Koper- užgr<)bus yilnilJ (192() m.) ?• J V, ••*

i__  ir__„....i.: .i- _ .'■•imi. Japonijosnikų, kun. Konarskį, dr. Ka<
kovskį ir kitus. Šalę įžymės- |jetuvos pašto ženklų, tie Lie 
nių krašto vaizdų, Lenkijos fuvos ženklai dabar nepapras- 
pašto ženkluose atvaizduota:

Japonijos politikui Ka- 
pors,,ausdino dalj ir užgrobtų | ,natari Fujjvara pa„linfti.

Ženklas 5 ven.

garsi Poznanės salė, 
Krokuvoj, 
garsus Šv

V avelis 
rutušė,

Marijos
paveik

tai brangūs — iki 25 dol. vie-'
. * r Prieš .porų savaičių rašyda

mas apie numizmatikus iš 
lietuvių minėjau A. Budvitį, 

Lenkija dar (1921 ir vėliau) dr. A. Račkų ir dar vienų, ki

nas, nes nedidelis skaičius bu 
vo perspausdintas.

FONDAS SANKASOMS IR UŽDRAUDIMAS PARDUO- susisiekimo nelaimės laba su- 
TILTAMS STATYTI TI SVAIGALUS SUMAŽ1- i mažėjo. Dar karui neprasidė-

KAUNAS (E). — Vyriau- 
syliė patiekė seimui svarstyti 
Kelių Fondo įstatymo suma-

jus per rugpiūčio mėnesį
, Kaune beįvyko 5 susisiekimo 

KAUNAS (E}. Paskelbus "‘‘laimės ir tos be žmonių au-

NO SKAIČIŲ NELAIMIŲ

atsarginių kariuomenėn (|a. ikų kuomet pernai per tų mė
nuo rugsėjo aesį luvo įvykę kelios dėsi ul

bu vo už-K'8 "‘‘laimių.

nymų. Fondo lėšos tuo pro
jektu galės būti naudojamos 6 Pu‘^ai’i''in4 
naujų geležinkelių sankasoms 17 ,L vi’» ™v,,ilV "»"> už
ir tiltams statyti. Kelių Eon- ,'ll'“u"ta Peluoti alkoholinius ---------------------
tini sudaryti vyriausybe skirs «fr."nus ton,"se> I KAINAS (o) - Nemuno
pirmais metais 400.(100 litų “c kt ('“'‘luntuvėsc. Mano.; kairiajame krante prie Alek- 
ir toliau po 400.000 Lt. kas- n'a» kad d« tos priežasties soto kasama nauja prieplau- 

Kaune ka, kur nuo ateinančio pava- 
lki, salio galės sustoti Nemuno

liepa p rastai sun aižė j<»

įvairios rinkliavos nuo 
vežimių, įvažiavimo, susisie
kimo koncesijų, rangovams ir 
tiekėjams uždedamų pabaudų, 
įvairių baudų už nusižengi
mus susisiekimo taisyklėms ir 
tam tikri papildomieji mokes
čiai nuo tabako, nekilnojamo

Tiktai tuomet pakilsime turto miestu<)8e’ nuo versI° 
aukščiau kultūroje, kuomet iš- Pelnw m»ke8<'io> Varlio paja-

niet, kol susidarys 2 milijonų
litų suma; toliau bus skiriama ir kitur nelaimi^ *kaiMus- 
po 2 milijonus litų kasmet. Slnl ’,(M) nu,,s’ įvyk-: transporto laivai ir baidokai
Tain nat i Keliu Fondų eis (,avo dėl “»<vniq ,r ^žaloji- ir prekės stačiai iškrauti į 

a t() mų esant girtiems. Taip pat Aleksoto sandėlius.

Balinis 
su titulu.

galvos papuošalas 
(Aome telephoto)

Aukso Grūdeliai

moksline naudingai laikų 
naudoti.

Thurn’o 
Panos

bažnyčioj, Krokuvoj, 
slas (panel), Sobieskio turkų
pergalė prie Vienuos, Pozna
nės knygyno rūmai, Vilniaus 
katedra, Aušros, Vartai. 
Belvedierius (Lenkijos “\Vhi- 
te House” Varšuvoj), žuvu- 
siems kare pagerbti, Liublino 
unija. Konstitucija 3 gegu
žės, 1791 m., Lvovo muziejus, 
Gdynės uostas, - Skaistusis 
Kalnas (Jasna Gora). Čensta- 
kavoj su bažnyčia, kurioj ran
dasi stebuklingas Dievo Moti
nos paveikslas, Karo Rūmai
Kotovicuose ir k.

»

Bendrai į Lenkijos pašto 
ženklus įdėta daug istorijos, 
tautos garsenybių ir gražių 
krašto vaizdų.

Ypatingai filatelistų mėgia
mas Lenkijos pašto ženklas,

tų, visai pamiršdamas dar 
vienų stambų numizmatikų,

yra išleidus pašto ženklų oku
puotam Vilniaus kraštui, ku
rį vadino “Srodkovva Litwa”,lietuvį Smith, savininkų ra- 
(Vidurinė Lietuva”), bet apie, kandų dirbtuvės, North Side’ 
juos pakai liesime kitu sykiu. ! je. P-nas Smith anglų spau-

________ j doj garsinasi perkųs senus A-
i merikos ir Europos pinigus. 
Manau, susilauktų rezultatų

Turi kų parduoti, ar nor’. 
kų pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Classified skyriuje, ku
ris duoda gerų rezultatų.

Mūsų laikais žmogaus nu- 
krikščionėjimas smarkiais šuo 
liais kyla ir plinta. Kokios gi 
priežastys priveda prie šiol 
Anksčiau buvo stengiamasi 
sudaryti lyg sistemų, kuri ga
lėtų suprantamai išaiškinti 
žmogaus gyvenimų, bet vis
kas buvo veltui. O kas galėtų 
duoti tokių sistemų? Trumpas 
atsakymas — krikščionybė!

gu I mų, alkoholio, benzino ir nuo 
i tarpmiestinio autobusais su
sisiekimo pajamų mokesčio, 
Fondas turi pradėti veikti nuo 
ateinančių metų sausio 1 d.

KAUNAS (E) — Lietuvo
je įrengiami dar 120 pieno nu
griebimo punktai.

KAUNAS (E) — Kauno 
miesto savivaldybė pradėjo 
atstatyti istorinę Kauno pi
lį. ŠiOmet bus atlikti esamų 

: pilies sienų sustiprinimai. S:- 
1 lpnesnės pilies vietos' ntsar- 
i giai išardomos ir atstotomon
iš naujo.

DOVANOS UŽ DOVANAS
Chicago, Illinois. — šiemet sueina 25 me

tai, kai brolis Vladas, M.I.C., darbuojasi šia
me mieste. Tad, per šiuos “Draugo” jubilie
jaus metus buvo pasitarta padėti broliui Yla 
dui jo naštų nešti įtaisant jam naujų adresų 
mašinų, kad lengviau galėtų pasiekti visus 
sandarbininkus.

Pirmutiniai, kurie prisidėjo prie šio kilnaus 
tikslo, paaukodami sidabrinį dolerį, tai yra 
Salomėja ir Ant. Kavaliauskai, gyv. 5041 S- 
Artesian Avė., Chicago, III.

Rūtos daržo įkūrėjai ir ex-kareiviai tarėsi 
tuo tikslu suruošti piknikų pabaigtuves ry
šium su uždarymu Rūtos daržo iki ateinan
čio pavasario. Tai įvyks sekmad., spalių 22 
d. Publika linksminsis Rūtos darže ir salėj, 
ir pasidžiaugs gražia programa.

Šio pikniko pelnas skiriamas naujos adre
sų mašinos fondui. Visiems “Laivo” skai
tytojams, kurie prisidės prie šio fondo su 
auka, bus prisiųsta po graži Kūčių plotkelė. 
Iš anksto tariame nuoširdžiai ačiū. Aukas 
siųskit sekančiai: Brolis Vladas, M.I.C., 2334 
So. Oakley Avė., Chicago, Illinois.

Spalių 13-15 dienomis, La 
Šalie viešbuty, Chicago, bus 
didelė C.P.S. (Chicago Phi- 
latelic Society} metinė pašto 
ženklų paroda. Toj parodoj 
Lietuvos pašto ženklų kolek
cijų žadėjo išstatyti Dr. J. A. 
Bučnis (Buchness) iš Balti
more, Md. Tačiau tėvo mirtis 
ir tuo pačiu laiku padidėji
mas šeimynos sutrukdė prisi
ruošimų. ChicaiRo lietuviai bū 
tų pamatę vienų pilnų, su re
tenybėmis, Lietuvos pašto 
ženklų kolekcijų, jau nesykį 
premijuotų (Baltimorėj, Wa- 
sbingtone ir k.).

ir pasiskelbęs “Drauge”, Fi
latelistų Kampelyje. Sinitb 
yra patrijotas lietuvis veik 
kasmet važiuoja į Lietuvų a- 
tostogų praleisti. Yra “Drau
go” skaitytojas. Gavęs pro
gos pamatyti Sinitb rinkinį, 
plačiau apie jį parašysiu.

Naujausios Lietuviškos Knyps
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 Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

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

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

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

Pastaraisiais metais Ameri
kos Jungt. Valstybės yra iš
leidusios eilę pašto ženklų 
paminėjimui sukakties kai ku
rių atskirų valstybių prisidė
jimo prie unijos. Lapkričio 
pradžioj bus iškleistas dar 
vienas pašto ženklas 3 c. pa
minėjimui . prisidėjimo prie 
unijos keturių valstybių; 
North Ilakota, South Dakota, 
Montana ir AVashington.

PADĖKA
Šimtini nuoširdžiai dėkoju 

nežinomam filatelistui už do
vanų -- pirmos dienos vokų 
(first day coneij su ženklu, 
išleistu 300 metų spaudai A- 
merikoj paminėti.

Ig. Sakalas.

DIDELIS PASIRINKIMAS I.TE- 
tuvos pašto ženklų Įvairių rOSIų, 
vartotų lr nevartotų, pavieniui Ir 
pilnomis serijomis. Ženklai parsi
duoda už pusę Ir žemiau katalo
go kainos. Filatelistams didžiau
sias pasirinkimas. ] kitus miestus 
ženklus siunčiame parodymui bei 
pasirinkimui (approval). Naudokl- 
lės proga. I. Sakai h, 2317 So. 
Hoyn Avė., Chteago, III.nois.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 

Kaipo Toksai, “Draugas '' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

KAUNAS (E) — Patiria
ma. kad vokiečių Luftbnnzos 
bendrovė ketina artimiausiu 
laiku vėl atnaujinti oro susi-’ 
siekimų ir oro pašto vežioji
mų lėktuvais tarp Berlyno, 
Karaliaučiaus, Kauno ir Ry
gos. Karui prasidėjus vises 
oro susisiekimo linijos per 
Kaunu buvo laikinai sustoju 
sios. |

... Clairol is to the hair!
And your hair is most important of all! For it’s your 
hair that makes or marš your looks. Lct’s look at your 
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?— 
flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s 
Modem* Method w31 correct these defects as noth- 
ing else can . . . shampooing, reconditioning and 
riNTING in one triple-action treatment without 
preliminary bleaching . . . adding natural-looking 
color and glamorous highlights . . . making a more 
youthful YOU. See your hairdresser or send this 
coupon NOW

Naturally... with

to tirt (0 look for thh mtrk ot 
GENUINE Clolfol m lottlo.

0 P«rt«ct_ comMnation ot rlch oil, Ano ooap «nd dellcato eMor 
» only CUirol containa.a blend that

JOAN C1AW. CUUROl. I««
132 W«t 46th Sl. New York. N. T.
Send PRES booklet. advi*0 and analysia.

Ma«w - - -

Adi

City. Stata.

My Beautician

X

ANGLIMS IR ALIEJŲ 
ŠILDOMI PEČIAI

Aliejų Kūrenami Pečiai dėl 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tįktaį

$17.50
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ PEČIŲ

Roosevelt Furniture Co.
2310 VVest Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois Tel. SEEley 8760
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Spalių Devintųjų 
Minint

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tų anglu - prancūzų sąlygas 
he karo.

Žiūrint tolinu j ateitį, ir 
Amerikai išeitą j naudą, pa
gelbėjus bendrą, viso pasau
lio priešą — komunistus-na- 
cius nugalėti svetimame lau
ke. Dabartiniai bolševiką sie
kimai įsitvirtinti Pabaltijy ir 
dideliam jūros plote nurodo, 
'kad jie nesitenkins vien Pa- 
baltijos valstybėmis... .šian
dien jau ne paslaptis, kad So
vietą Rusijos agentai seniai 
ruošia dirvą saviesiems Ame
rikoje, Prancūzijoje, Anglijo
je ir ki‘ • Daugiausiai savo 
veikim; 'kai yra atsie
kę Anų ... ka jų atsto
vai randasi net valdžios vir
šūnėse, parlamente ir k. Tai 
ką jau bekalbėti apie ją ap
sukrumą ir pasisekimą daibi- 
ninką ir kitu luomų klasėse 
ir atstovybėse * Nesnaudžia 
ir nariu propaganda ir veiki
mas visur Europoje ir Ame
rikoje. Kurios valstybės ne
turį imperialistinių tikslų, jo- 
nesiunčia apmokamų agentų į 
svetimas valstybes ir jų išei
viai. svetur gyvena ramiai, 
kaipo pragyvenimo tikslu at
keliavę. Pavyzdžiui, lietuvią 
išeivių veikimas Amerikoje ir 
kitur yra kultūrinio, religinio 
ir tautinio pobūdžio. Jie nie
kados nesiekia Amerikai pa
kenkti, jos tvarką ir valdžią 
sugriauti, kaip tai daro bol
ševikai. Jei kas iš lietuviu 
veikia komunizmo naudai, tai 
jie yra Maskvos agentų Aulo
je, o ne Lietuvos valdžios ir 
ne Amerikos lietuvių visuo
menės, kuri tokius smerkia 
ir vadina išgamomis, nes jie 
•dirbdami Maskvai, dirba ir 
Lietuvos pražūčiai.

Kodėl Lietuva nenori sve
timų šeimininką?

Užtat, kad juos visus pa
žįsta: vokiečių gerai atsime
na iš Lietnvos okupacijos lai
kų per did. karą, nacius prieš 
ir po Klaipėdos atplėšimo; ru
sus prieš did. karą, bolševi
kus turėdami Lietuvoje 1918- 
1919 m.; lenkus žinome iš is
torijos a'mžių ir iš Vilniaus

i
SOCKO THE SEADOG
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By Teddy

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Žinios
šv. Vardo Bovvling League

Sekmadienvj, spalių 8 <1., 
VVnll St. Tavern rinktinė žai
dė ir padarė 813*778-799 taš
kus prieš Ben’s Tavern rink
tinę 723-642-707.

Vie’s Barber Sbop rinktinė 
žaidė ir padarė 767-829-759 
taškus prieš Simo Paint Sbop 
738-796-859.

Moikus Bakery rinktinė žai 
dė ir padarė 781-796-761 ta.’ 
kus prieš Jakutis Food Sbop1

Antano parapijoje, spalių

miero kapus. Ciceriečiai ap j 
gaili netekę gero biznierio. j 
Reiškia gilios užuojautos ve-! 

ji lionio šeimai.
I t

,i Bus pagerbtos

Spalių 18 d. ftv. Antano pa
rapijos moterys rengia “bnn- 

party” pagerbimui dviejųJonas Valauskas ir Sofija <
Morszulak sulaukė sūnelio. Sv. Kaz'Aniero sesučių: sesers 
kuris pn..rikštytas vardu do j Marcijonos ir sesers Koncep- 

Krikšto tėvai tos, kurios darbavosi iinas - Albertas, 
buvo Albertas Luckas ir He
len Morszulak. Krikšto apei
gas atliko fkun. Petras Čini 
kas, MIC.

Sporto Žinios
Lietuvos Teniso 
Turnyras

Neseniai Lietuvoje, Kaune, 
Vyko šių metų teniso uždary
mo pirmenybės.

I LIETUVA
KELIAUKITE VIKINGŲ 

LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

I-nlvų Uplauklmul 
Ti New York Iš Gotlienburg
................ Gri|tsholm...........Spalių 21
Spalių 2(1. .Drottningliolm. .Lupk. 14
Spalių 31 .... Kungtholiu ..........
Lapkr. 4 .. (iripslioliu.. Lapkr. 23
Lapkr. 30 .. Drottningholm ..........
Gruod. 7 .... Gripsliolm ..............
..............Kungsholm .............Gruod. 9

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

SYVED’SH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė, Chicago, III.

Riley II. Kipker, 48 metų 
amžiaus, farmerys netoli War- 
saw, Ind., padavęs prašymą! 
gavimui egzekucijonierio dar
bo Sing Sing, New York val
stybės kalėjime, vietoj nese
niai mirusio Robert Elliot. 
Kalėjimo viršininkas jam at
sakęs, kad prašymas jo įtrau
ktas į sąrašą. R. IT. Kipker 
yra tėvas dviejų vaikų. (Acme 
telephoto)

dėjų jungo Lietuva, išbuvusi 
20 metų nepriklausoma, iš- 
naujo nešti nebenori. Tegul 
pasaulis išgirsta mūsų troš
kimą ir nusistatymą: Lietuva 
nori atgauti visas išplėštas 
savo žemes ir būtį nepriklau 
soma!

KAUNAS (E) — Valstybės 

egzaminų komisijoje dabar 
laiko egzaminus 373 asmenys, 
iš jų 116 laiko 8 klasių ates
tatui gauti. Kiti laiko įvai-
rietus pažymėjimams iki 7 kla- 

krašto okupavimo laikotarpio sės, mokytojo cenzui ir vais- 
per 19 metų. Šių mūsų skriau- tininko padėjėjui.

759-791-768.

Visi iš Racine ii- Waukega:i 
kviečiami į ftv. Petro parapi
jos bzarą sekmadieniais 4 vai. 

i popiet ir penktadienių vaka-

Bitautas Tavern
žaidė ir padarė 898-1816-834! domių 
taškus prieš Sparco Bubble 
Up 826-710-808.

j rais. Niekas nesigailės atsi 
rinktinė kinkęs. Daug yra naujų ir į

Vie’s Tavern rinktinė žaidė 
ir padarė 849-799-810 taškui 
prieš Litli. Business Men 722- 
739-671.

Į
Susirinkimai į

l’o sumos įvyks Seselių 
Pranciškiečių Rėmėjų ir Bi J 

rutės draugijų parapijos mo
kyklos kaVnbariuose.
Įvykiai

Mūsų gerb. klebonas buvo

žaidimu ir gražiu do- t f
vanų. Galima atsigerti ir ska 
niai užkąsti.

Padėka darbininkams

auk
Įėjo mūsų vaikučius virš 10 
metų ftv. Antano parap. Ci 
eeroj. Labai giltinas ir rem
tinas parengimas. Būtų labai 
puiku, kad visi prisidėtų, o 
ypač tie, kuriuos tos brangios 
sesutės mokino ir daug svei
katos nustojo jų gerovei. P- 
rengimas bus parapijos salėj. 
Pradžia vakare po pamaldų 
Rengėjos kviečia visus. Rap

Vyru vienete meisteriu ta-l 
po Gerulaitis, finale įveikęs j 
Giedrį. Vyrų dvejete nugalė
tojais išėjo Giedrys-Žukas fi
nale laimėję prieš Gerulaitj- 
Jnkiitį. Mišriame dvejete mei
steriu tapo V. ftčukauskaitė-j 

Žukas, finale nugalėjo .1. ftču- 
kauskaitę-Kuprevičių. Moterų 

’U*Į vienete meistere tapo V. ftču-i 
j kauskąitė laimėjusi prieš J 
j ftčukauskaitę. Moterų dvejete 
j meisteriu tapo seserys V. ir'

J. ftčukauskaitės, finale lai
mėjusios prieš Takalkaitę-Grė 
bliūnienę.

Lanko teniso pirmenybėse 
dalyvavo apie 20 tenistų-čių.

R. P.

VVEST SIDE HALL
Buv. Meldažiaus Svetainė
Dabar renduojame šoKiams, 

baliams ir bankietams

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

Tel. SEEly 6083

nuvykęs į 40 vai. atlaidus ftv. nei.

Ekstra! Svarbus susirinki
mas Visų Šventųjų dr-jos į- 
vyks sekm., spalių 15 d., 1 vai. 
popiet. Draugijos metinė va- 

Klebonas nori širdingai pa-i karionė su programa įvyks
dėkoti sekantiems ir sekau- lapkričio 5 d. E. Mikutis 
čionis už darbą prie bažny j----------------------------
čios: P. Vanagui, Ališausku.,,(}ARSINK1TRS “DRAUGE’ 
Rodžiui, J. Pociui, Petrą,,s , 
ik ui. ftidagiui, J. Drukteniui 
Sakalauskui, Janušoniui, Stu- 
Igaitienei, Beitienei, M. Druk
tenienei, J. Druktenienei, Za
latorienei, čižikienei, Balčai- 
tienei Kasiulienei, Macnonie-

Jr

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Dar To Nebuvo

Spalių 14 d., 8 vai. vakare, 
J. Shamet savo salėj 1500 So. 
49 Avė. rengia “Moose Pal
ty”. Nežinau, ar yra buvę

kada nors tokia “party” Ci 
eeroj. Daugelis jau žino, kad 
J. Shamet yra geras medžio 
tojas. Na, ir, ištikrųjų, jau, 
pasisekė kur ten Kanadoj nu
šauti moose-briedį 1,300 sva
ru. Pamąstykit tai nemažas

K FIAVOR AU 

ITS 0WN THAT’ 

MILIIONS PREFER

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ' gyvulys. Nors J. Shamet turi 

daug kostumerių ir daug draui

k PASKOLOS
: Greitai ir Pigiai ant

i-*y M™y
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fcdi rai Savings and I.oan lnsnrnn<-e Corp., Wasbington, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
mrniadien), Ketvirtadienį ir Šeštadienį au« 9 v. yyto il$t 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

■losepti F. Gribauskas, See'y

1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Jr

RŪTOS DARŽO VARTŲ UŽDARYMO

PIKNIKAS
B

gų bei draugių, bet neinamu;, 
kad bus galima per vieną pa
rty visą moose sudoroti. Visi 
atsilankę svečiai gaus brie
dienos valgyti dykai, kiek no
rėt*.
Laidotuvės

Šiandie, spalių 14 d., įvyk
sta laidotuvės a. a. Kazimie
ro Palumnsko iš ftv. Antano 
parap. bažnyčios į ftv. Kaži*

■ REUMATIZMAS 
I SAUSGELE
| Nestkankyklte savęs skaus

mais: Reumatizmu, Sausgfiie,
I Kaulų Gėlimu, arba Mėėliun- 
_ glu — raumenų sunkumu, nes 
B skaudėjimai naikina kūno gy- 
| vybę Ir dažnai ant patalo pa-

guldo.
1 CAPSICO COMPOUND mos- 
| tis lengvai prašalina vlršmlnS- 

tas ligas: mums šiandien dau-
I gybė žmonių siunčia padėkonės 
> paštų 65c. arba dvi at. $1.05.
■ Knyga: "ŠALTINIS SVK1KA- 
| TOS”, augalais gydytis — kaina

60 centų.
■ pasveikę. Kaina 60 centų. Per

I Justin Kulis
■ 3259 S. Halsted Street,

Chicago, Illinois

B« ■■■■■■■■■■■

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

parašė

Kun. Dr. Jona3 Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

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

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite;

DRAUOAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

?,9miiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiniimiiiiiiiHUiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:-:

1 INTERNATIONAL LIOUOR CO. ’
Sav. FRANK VIZGARD

Spalių 22, 1939. 3:30 vai. p. p.
PROGRAMOJE DALYVAUJA:

RiHtikų Trys Poros.
Politinis IjoAinvts: < Tuiniberiaki, Doladler, Mussolini. Stalin, Hitler. 
Darlans-GICėno Pboto Jauni Muzikantai.
Eva ftlrvaltės Solo.
J. Dra žalčio Seztetcn.
Tf? Chorai: fcintm-Hiimm. ftakar-Makar lr Panevėžio Choras.
T>r. . J. Bankus mi prakalba.
Planl ms K. Sabevkls.

.«••• .na Aokhis Šoks: Fxlv. Ok.sas Ir Genovaitė Brazaity!/*.
Ič Muzikų Gros I.. Mmučlo, Jr. Orkestrą — "The Toppers”.

... Gros V. Ita>l7x*v1čiwns Huvnlsklnč Orkestrą, 
liūs ir KJtl Pantarglnlntal.

Kviečia visus — Daržo įkūrėjai Ir Eks-Karelvlal.

IMPORTANT!sB!B

medical tests reveal 
how thousands of W0MEN

2 Lietuvių didžiausias degti- 
S nės ir vyno sandėlis. Užlaikė 
2 gerinusių amerikonišką ir im 
S portuotą degtinę ir vyną.

*
SCHRNLEY

_ Iš 150 tvholesalers liko tik 
s 35 Sehenley Distributors, jv 
2 tarpo ir International Liųuor 
2 Co. Jei negalite gauti iš sa 

■ vo tvholesaler Sehenley Pro- 
S dūktų, pašaukite mus.

HAVE BED 
ABLETO GET NEW ENERGY

M

B

If you feel tired out, limp, lietiem, 
moody, depreaaed—if your nervee 
ere eonetantly on edge and you’re 
loaing your boy frienda to more 
attractive, peppy vromen—SNAP 
OUT OF IT! No man likea a dūli. 
tired, erose woman—

Ali ynu may need ia a good rellable 
tonie. If ao, just try famous Lydia E. 
Pinkham’a Vegetahle Compound 
made eepeeially for women. Let it 
stimulate gaatric jufcea to help digpst 
and aaaimflate more wholeaome fOod

which your body ueea direetly for 
energy to help build up more physi- 
cal reaiatance and thua help calm 
jittery nervea, leaaen female func- 
tional diatreaa and give you ioyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 women have re- 
ported marveloua beneflta'from 
Pinkham’a Compound. Reaulta 
ahould dtlight youl Telephone your 
druggist right now for a bottle. ,

WELL W0RTH TRYINO.

£ Trijų m. senumo 4 Cream 
s of Kentucky’ galite pirkti už 
5 tą pačią kainą, kaip pirmiau 
2 buvo.
2

*
| 6246-48 S. California av.

Chicago, Illinois
2 Tel. Republic 1538 1539
« : ________________
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Šeštadienis, spalių 14 d., 1939 DKTtrnis

KAS GIRDEI CHICAGOJ
Pastaba Taksy 
Mokėtojams

Ko ne kiekvienas taksų mo
kėtojas gauna “Publieation 
List, Cook County Personai 
Property Assessment Forui, 
1939”. Gavę tų “listų”, per
žiūrėkite, kiek esat aptaksuo- 
ti. Radę, kad perdaug aptak- 
suoti, turite teisę ieškot pa
galbos. Pagalba yra tokia: 
“i’ailiuoti” “objection” pas 
Board ot Appeals John H. 
Clark’s raštinėj, ant trecių 
lubų County Building. Išpil
džius “objection file”, bus 
Įaskirta tyrinėjimo diena. Jei 

•įrodysi, kad judomojo Turto 
mažiau turi, negu esi aptak- 
suotas, tada John Clark’s ra
štinė pataisys klaidų. Ypač 
tai turėtų atlikt biznieriai, 
nes tokiu būdu vėliau neį
vyks nesusipratimų tarpe tak
sų mokėtojo ir taksuojamos 
mašinos. Kada žmogus nenori 
kooperuot s.u taksuojama ma
šina, daug sykių jis turi įvai
rių nesmagumų.

Adv. Charles P. Kai

J
Užkviečiame Atvykti 
Rytoj Į Vytauto Daržą

Rytoj įvyksta paskutinis 
Lietuvių Labdarių Sųjungos 
piknikas. Jis bus Vytauto da
rže. Prasidės 11 vai. rytų ir 
tęsis iki vėlumai.

Prie šio paskutiniojo, bet 
tikrai linksmo pikniko suren
gimo dedasi šios kuopos: 5 
(Bridgeport), 7 (Aušros Va
rtų), 8 (Brighton Park) iv 
23 (Marąuette Park).

Šios kuopos yra pasirengu
sios atvykusius svetelius pa
vaišinti ir palinksminti. Jau
nimas turės progos smagiai 
pasišokti, nes gros gera jau
nuolių orkestrą.

Šios kuopos Ir visi labda
riai kviečia visų Chicagos lie
tuvių visuomenę gausingai at
vykti į piknikų ir paremti 
naudingų darbų. Visas pikni
ko pelnas yra skiriamas se
nelių prieglaudai statyti.

Komitetas

30 Metų Vienoj Vietoj
BRIDGEPORT. — Štai, lai

krodininkui Juliui Zaulevičiui 
sueina 30 metų, kaip ant Mor
gan gatvės* adr. 3264 So. Mor
gan St., taiso visokius laik

rodžius. Koresp

Bronės Drangelienės 
Koncertas Spalių 25 d.

Be abejonės, Chicago publi
ka atsimena, kad prieš keturis 
metus Bailys buvo Chicago 
operos sustatė ir tuo metu, 
Draugijos Užsienių Lietu
viams Remti pirm. Rapolo 
Skipičio kviečiama važiavo 
Lietuvon dalyvauti prieš se-

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

Taip pat bus įvesta į mūsų dienra&į 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 Bankietu 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.

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

kančiai:
6v. Antano Parap. — Cicero ............................. liki 50
6v. Jurgio Parap. — Bridgeport.................... ,.. 51 iki 100
Gimimo Svč. Panelės Par. — Marąuette Park 101 iki 150
6v. Kryžiaus Par. — Town cf Lake ................. 151 iki 200
Nek. Prasid. ftvč. Pan. M. parap. Brighton Pk. 20d iki 250
Dievo Apvaizdos Par. — 18th St., ...................... 25d iki 280
Aušros Vartų Par. — West Side .......................... 281 iki 310
Visų Šventų Par. — Roselande . ................>. 311 iki 340
Sv. Petro ir Povilo Par. — West Pullman .... 341 iki 370
Sv. Mykolo Par. — North Side  ........................  371 iki 400
Sv. Juozapo Par. — So. Chicago........................  4011 iki 420
Sv. Kazimiero Par. — Chicago Heights........... 421 iki 440
Sv. Baltramiejaus Par. — Waukegan................441 iki 460
Sv. Petro Par. — Kenosha, Wisc........................ 461 iki 480
Sv. Pranciškaus Par. — Indiana Harbor, Ind. 481 iki 500
Sv. 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, UI.......................... 551 iki 560
Sv. Vincento de Paul Par. — Springfield, UI. 561 iki 570
Sv. Kazimiero Par. — Racine, Wisc.   ........... 571 iki 580
Sv. Gabrieliaus Par. — Mihvaukee, 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,
“Draugo“ Administratorius

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.O.,

zoniniam operos “Aidos“ spe
ktakly, kuris buvo specialiai 
surengtus viso pasuulio lie
tuvių kongrese dalyviums.

Durlys-Drangelienės gražus 
balsas ir vaidinimas “Aidos”! 
rolėje suinteresavo Lietuvos i 
Valstybės Operos vedėjus ii į 
pasiliko Kaune kaipo vb?r. #' 
operos solistė.

1
Be savo sėkmingų pndio 

dymų operoje, Darlys dide
liu pasisekimu dainavo p; vi
sus svarbesnius Lietuvos mie
stus, Latvijoj, Švedijoj ir Va 
ršuvoj kur ne tik koncertavo, 
bet pirmų kartų per radio iš
pildė lietuviškų programų,

B. Darlys parsivežė iš Lie
tuvos daug naujų dainų ir šio 
koncerto programa didžiumoj 
susidės iš Chicagoj i dar ne
girdėtų Lietuvos kompozito
rių kūrinių. Antroj programos 
dalyj Darlys dainuos nema
žai geriau žinomų “favoritų’ 
dainų bei operos arijų.

Reikia tikėtis, kad š's kon 
vertas bus vienas geriausių a- 
1 einančiam sezone. Taigi pa
sinaudokite šia reta proga 
jaukioj Chicago Woiuen’s Te
atro atmosferoj, vėl pasidžiau
gti Drangelienės malonaus ba
lso dainuojant skambančias 
lietuviškas dainas.

Koncerto pradžia 8 vai. va
kare Chicago Womea’s Teat
re, 62 E. 11 th St. (tarp Mi
chigan ir Wabash). Bilietai 
$1.10 ir 83c. V. Bijanskicuė

Aukso Grūdeliai
Tasai, kurs turi tiesų, turi 

daug prietelių.
Laimingas, kurs atmeta nuo 

savęs visa, kas gali jo sųžinę 
sutepti arba apsunkinti. w i

Jei nori, kad gyvenime tao I 
sektųsi, turėk viltį, ištvermę 
ir drąsos savo sumanymų iš
pildyti.

Nebūk prietelis tųjam, kurs 
neturi artimo meilės.

Atgailavimas yra užgana- 
padarymo brolis.

Kas tau nemalonu — ir ki-' 

tam to nedaryk.
Gyvenimas nors trumpas, 

bet doras yra daug geresnis 
už ilgų, bet blogų.

Vienas pamokslininkas į 
klausimų, kas yra tiesų, davė 
tokį atsakymų:

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

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

Marijonų Rėmėjai 
Rengiasi Prie Vakaro

MAKQUETTE PARK. — 
Spalių 22 d. Marijonų Rėmė 
jų Draugijos , skyrius rengia 
gražų vakarų su šokiais pa
rapijos salėje ir dar gi pa
rapijos naudai. Mat, Marijo
nų Rėmėjai dideliai įvertina 
gerb. klebono kun. A. Baltu
čio pastangas, kuris labai 
daug yra padėjęs Tėvams M a 
rijonams, už tai sumanė gerb 
klebono pagarbai, ir šį va 
karų, kurio visas .pelnas ii 
skiriamas parapijos naudai. 
Veikli komisija su skyriaus 
rėmėjų pagalba uoliai darbuo
jasi, kad šįmet daugiau nau
dos padaryti negu pernai — 
pilnų šimtinę. Gražus obalsit 
ir vietos parapijonų turėti, 
būtį vertas paramos, nes bJ 
jūsų, brangieji, vieni Marijo 
nų Rėmėjai tikslo atsiekti, ga! 
ir nepajėgs.

Beliko tik viena savaitė iki 
viršminėto vakaro, kuriam da
lyvaus artistas Simonas Kvie
tkus su pagelbininkais iš 
Hinsdale, III., Marijos Kalne
lių. Aš patarčiau, kad mulo 
nūs marketparkiečiai nepra
leistų progos nepamatę Simo
nų Kvietkų su jo grupe lo
šiant. Oi, juoko, juoko, kad 
ir šonuę paskaudės.

Taigi, jei kas iš Marijonų 
Rėmėjų ar komisijos narių 
pasiūlys tikietų šiam vakarui, 
mielasis įsigyki, o nesigrau- 
dinsi ir kartu gražų darbų 
atliksi, paremdaftnas savo pa
rapijų. J. K.

Pirmutinis mokslininkas, 
kurs nustatė, kad žemė suka
si aplink saulę if- aplink sa
ve, buvo Mykalojus Koperni- 
nkas.

PADĖKONĖ

A. t A.
MARIJONOS

GAIDELIENĖ3
kuri mirt rugsėjo 16 d. Ir pa
laidota rugsėjo 20 d. Ir dabar 
Ilsis Av. Kazimiero kapinėse 
Ir negali padėkoti tiems, ku
rie sutelkė jai paskutini pa
tarnavimu.

Dėkojam kun. St. Valuckul 
už atlalkymą Av. Mlilų Ir pri
taikintu pamokslą.

Dėkojame kv. M Ulių ir gėlių 
aukotojams

Taipgi dėkojame laidotuvių 
direktoriui J. F. Eudeiklul, 
kuria aavo geru Ir mandagiu 
patarnavimu prisidėjo prie pa
laidojimo, o mums palengvino 
rūpesni Ir nuliūdimą.

NuoMrdl padėka visiems, ku
rie palydėjo Ją j kapines.

Telaimina Dievas ją tr su
telkia amžiną atilsj.

Mėnesio sukaktuvių MIAios 
bus laikomos 16 d. Ai o mėnesio 
Ir užpraftytos ftr. (Iregorlnės 
MI Alos Marijonų Vienuolyne.

Vleėpatle, Tu Ją buvai siun
tęs dėl mūsų laimės. Tu Ją esi 
paAaukęs IA mūsų tarpo; mes 
sutinkame be žodžio, Bet su 
Alrdžla skausmo sutrinta. .

Nuliūdę.
Galik-Uu Ir Bekinsklij

.... Šeimynos.

■7.—,

VVILL1AM KAREIVA,

4644 S. Paulina Str. daly
vaus “Rūtos” daržo Vartų 
uždarymo piknike Spalių 22 d. 
su savo uniformuotais jaunais 
Dariaus-Girėno posto muzi
kantais W. J. Kareiva yra 
patyręs biznierius, gražiai au
gina savo šeimynėlę ir yra 
plačiai pažįstamas savo kos- 
tumieriams. Rap.

Serga Kun. Skripkus

Šiomis dienomis Šv. Kry
žiaus ligoninėj gydosi Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas1 
kun. Aleksandras Skripkus, 
kuris pereitų antradienį susi
žeidė kojų. Rap.

Nelaimėje Laimė
Town-of-Lakietis Jonas Kin- 

činas, biznieriaus sūnus, vyko 
automobiliu ir prie 46tos ir 
AVood St. trokas sumalė jo 
naujų Parkerį automobilį. 
Pats J. Kinčinas nelahnėje 
nenukentėjo, išliko nesužeis
tas. Rap.

SKELBKITĖS “DRAUGE“

Šaunios Krikštynos
SO. CHICAGO. — spalių 8 

d. Šv. Juozapo bažnyčioj kleb. 
kun. M. Švarlys .pakrikštijo 
plačiai žinomų veikėjų P. A. 
Snarskių dukrelę vardais A- 
della - Ona. Krikšto tėvais 
buvo Beneta Cicėnienė ir My
kolas Paukštis. Krikštynų 
puota įvyko Snarskių puoš
niam name, 610 E. 88th St. 
Dalyvavo gražus būrelis arti
mų draugių ir giminių ir pa
rapijos kleb. kun. M. Švarlys 
bei barg. K. Gaubis. Per puo
tų sudėta daug linkėjimų nau
jai pilietei, 'kad j isektų savo 
tėvelių pėdomis.

Petras ir Anastazija Snar- 
skiai yra pavyzdingi katali
kai, veikėjai, ypatingai daug 
veikia parap. parengimuose. 
Dirba ir remia gerus darbus. 
Yra “Draugo” skaitytojai ir 
rėmėjai. Petras Snarskis yra 
ir parap. komiteto nariu. Da
bar jau augina dvi dukreles: 
Teresėlę ir Adelytę. Teresėlė 
jau pradėjo lankyti moKvklų 
ir yra labai gabi.

=====
PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 

MINTYS

Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 15 Diena
Mylėtinis verkė, ir giedojo 

apie savo Mylimąjį, ir sakė: 
*,Meilė yra greitesnė mylėti- 
nio širdyje nekaip žaibo pui
kumas akiai, arba griaustinio 
ausiai. Meilės ašaros susiren
ka greičiau nekaip jūrų ban
gos; o dejavimas yra meilei 
prideringesnis nekaip baltu
mas sniegui ’ ’.

Linkime Snarskiams ir jų 
dukrelėms sveikatos ir toliau 
veikti visuomenėj ir Dievo 
garbei 'kaip iki šiol. Dalyvis

G6lės Mylintiems, 
Vestuvėms, Banke
tams, Laidotuvėms, 

} ii Puošimams.
GĖLININKAS 

4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFsyette 5800

»iimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiim«

MOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED
■oo

Kiekvienos ypstoe padėti pinigai yra apdrausti iki $8000.00 pm 
Tedetal Savings and Loan Insnranoa Corp., po United States 
Oovemnent prieiidra.

Mokame Už 

Padėtus Pinigas

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

i CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PSJ&EIi, Prea.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

IIIIIIIIHIIIIH1UIIIIUIU1II1IINIHUIIIIIIIIMIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII

•ABT, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIAI 
KELNER-PRUZIN

PhOM 9000 690 W. !8tS Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
nuniusiA b didžiausia laidojimo įstaiga

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue

______________________ Tel, LAFAYETTg 0727__________________

r> V IC A T koplyčios visose 

** * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radln programo Antradienio Ir 
Acšladicalo rytais 10.06 valandą, 13 WHU’ stoties. (141)0.)

Su Povilu Aalttanlera. '

PETRONE Lt VAITKUS
(Gyveno po num. 3415 Lituanica Avė.)

Mirė spalio 12 d., 1939* 8:35 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Tauragės apskr., Penėnių parap., 
Šilgalių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: sūnų Petrų AVaitkų 
(Wliite), dukterį Veronikų ir žentų Juozapų Raudeliu- 
nus, du švogerius: Juozapų ir Magdaleną Malones, ir 
Antanų ir Veronikų Waitkus, dvi pusseseres: Veroni
kų Sudaitę ir Onų Kiminienę, pusbrolį Petrų Razmų, 
ir daug kitų giminių. Lietuvoje paliko seserį Barborą 
Dargienę ir kitas gimines.

Priklausė prie Apaštalystės Maldos, Tretininkų, am
žino ir Gyvojo Rožančiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė. Apie laidotuves bus pranešta vėliau.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, žentas, švogeriai, Pusseserė, 
Pusbrolis, Sesuo ir Giminės

Laid. direktorius A. M. Phillips, tel. Yards 4908.

LAIDOTUVIŲ R DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AkIDIII A kl P C PATARNAVIMASAmDULANuL dieną ir naktį
TA V V" A T KOPLYČIOS VISOSE 

U I AV 1 MIESTO DALYSE

Anthony B. Petkus
Lidcnricz ir Senai
J. Liūtams
S. P. Maži
Antanas M. PbiHies
1.1. Znlp
Albert V. Petkas
P. I. Ridikas

6834 So. Western Avė. 
GROvehijl 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 106 St 
Phone PULbnan 1270

4348 So. California [Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

1646 We8t 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. W ėst era Ava. 
Tel. LAF&yette 8024

3354 So. Hųlated gt. 

Telefonas YARda 1419



011X170X8 ft< štadipnis. snnliu 14 d.. 1939

Dievo Apvaizdos 

Parapijos Žinutes

Dar keli vakarui ir parapi
jos bazaras pasibaigs. Iki šio
lei labai gerai sekasi. Žmonių 
lankosi daug ir nuoširdžiai 
stengiasi paremti savo para
pijos reikalus. Praeitų sek'ina- 
dienj atsilankė nemažai per. 
biznierių, tai ir pajamos bu
vo geriausios. Gerb. klebonas 
irž tai jiems tikrai dėkingas. 
Ateinantis sekmadienis ski
riamas ypatingu būdu parap 
jaunimui. Todėl, jau girdėti^ 
jaunimas iš anksto organizuo
jasi ir žada geriausiai pašilo 
dyti. Mūsų geras bičiulis Po
vilas šaltimieras ateina su 
savo pagalba ir stengiasi tą 
vakara sukviesti mūsų -mokv- 
klos ai manus, kurių rusinu 
skaitlingai apsigyvenusiu į- 
vairiose kolonijose. Tai bu. 
Dievo Apvaizdos mokykla bai-
gūsių “reunion”

Aušros Vartų Švč. Mergelė 
Marija

Lietuva atkavo juridiniai 
Vilnių 10 X, gi tikrasis apė
mimas Vilniaus ir grįžimas 
Aušros Vartų, stebuklais ir 
malonėmis garsios šventovės 
bei šv. Kazimiero karsto vyks 
šiomis dienomis..

Chicagoje, AVest Sidėje tu-

šauniai Minėjo 
Gimimo Dienų

BRIGHTON PARK. — Mu
zikanto Prano Bistros žmo
na, Elzbieta, 4548 So. Fran
cisco Avė., neseniai minėjo 
savo gimimo dienų, kurioj su
silaukė nuo marketparkiečių 
Mykolo ir Joannos Alkimavi- 
čių ir jų dukters Sofijos svei
kinamų su dovanomis. Dova
nas ir sveikinimus suteikė 
taip pat ir Bistrienės sesutė 
Stafanija ir brolis Juozapas

Kadangi Bistras yra geras 
muzikantas-, tai visų susirin
kusių kompanijų palinksmino 
smagia muzika. Koresp.

Daug vi.-o- frįine Aušros Vartų naujų sie
kių surpryzų ruošiama šitam 
vakarui.

Vasarai pasibaigus gerb. 
kunigai stengiasi parap. jau
ninu sutraukti j įvairias drau 
gijas. Gražiai atgijo mergai
čių sodalicija. Mergaitės turi 
savo išpuoštų kambrilį, kuria
me praleidžia liuoslaikį ir kas 
dvi savaites laiko susirinki
mus. Taip pat suorganizuotas 
jaunesniųjų Šv. Vardo draug. 
skyrius. Šitas draugijas rū
pestingai globoja gerb. kun. 
V. Urba.

būklingojo paveikslų kopijų. 
Jo pašventinimas buvo šių 
vasarų, rugpiūčio mėnesyje.

Daug žmonių lankosi padė
koti Švč. P. Marijai už paro
dytų Lietuvai globų.

— Spal ii) 19 d. prasidės 
“Draugo” ir “Laivo” vajus, 
minint “Draugo” 30 metų 
laimingo veikimo sukaktį. 
Pasiūlykit pažįstamiems užsi
sakyti “Draugų”.

REMKITE. PLATINKITE

Musu tems Operavimo Kainos 
Nukerta Jusu Bilą Per Puse

Dabar Prieš šalčius Pasinaudokite Mūsų 

Žemomis Kainomis.

Sunkus Roll Brick Siding,
SPECIAL $3.75.
Uždengia 100 sq. perlų. Šiam Išpardavimui mūsų 

Brighton Maliava, regulia
riai $2.95 už galionų, —
special...... $1.95

Stoi'.n Sash, Special šiam 
Išpardavimui .... $ 84
Reikmenys (bardware) dy
kai.

Pirkit Ant Kredito — Nereikia Pinigų Įmokėti

Imkite 3 Metus Išmokėti!

Albert Lumlier and Supply Company
3800 S. Western Avė. - Lafayette 2101 2102

SEKMADTENTATS ATDARA TKT PTETŲ.

RADIO
• • --»• ■'*

LINKSMYBĖS LAIVAS 
ORO TEATRAS

Sekmadienj Budriko radio 
programa vakare užims visų 
valandų, nuo 5.30 iki 6:30 v. 
iš stoties WCFL, 970 k. Di
džiulė simfonijos orkestrą iš

Ž AVĖ J ANČIOS DAINOS, 
ŠAUNI MUZIKA,
VISOKIOS ĮDOMYBĖS

Svarbu priminti radio .klau
sytojams, kad rytoj, nedėldfe- 
nj, ll valandų prieš piet gir
dėsis oro bangose graži nedėl
dienio radio programa, kurių 
leidimu rūpinas Progress ben
drovės krautuvė. Ryt dienos 
programa bus išpildyta daini
ninkų ir muzikų, kurie patieks 
gražių meliodijų, įdomių pa
tarimų, svarbių pranešimų ir 
kitų įvairenybių, kas kiek
vienam naudinga girdėti ir ži
noti. Prie. to pirkėjai visokių 
namams reikmenų girdės gerų 
žinių iš Progress krautuvės, 
nes šiomis dienomis čia eina 
7-tas metinis rudeninis išpar- 
davi&nas su nepaprastu pasiū
lymu visokių naujausių pro 
kių už žemiausias kainas. Pa
siklausykite. Rap. J

kmudienj, spalių 15 d., Gimi
mo Panelės Šv. parapijos sve
tainėje, 2 vai. popiet. Vis! 
skyriaus nariai ir darbuoto 
jai kviečiami laiku susirinkti 
nes turime svarbių reikalų 
svarstymui. ' Valdyba

TOWN OF LAKE. — Drau
gija Šv. Elzbietos moterų ir 
mergaičių laikys mėnesinį su
sirinkimų sekmadienį, spalių 
15 d. 2 vai. popiet parapijos 
rbių reikalų svarstymui. V-ba

T0WN OF LAKE.. — Drau-’ 
gystė Šv. Pranciškos Rymie
tės laikys mėnesinį susirin
kimų spalių 15 d., 2 vai. po
piet parapijos mokyklos kam
baryje. Narės, kurios pasili
kusios su mėnesiniais mokes
čiais, malonėkite užsimokėti.

Valdyba

Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Dr-jos susirinkimas j- 
15 instrumentų grieš lietuvių^ vyks sekmadienyje, spalių 15
liaudies melodijas ir geri dai
nininkai — didelis vyrų cho
ras ir žymūs solistai dainuos 
rinktinius lietuvių muzikos 
kūrinius. Be to kalbės Lietu
vos konsulas, gerb. Daužvar
dis. Jau vienuolikti metai, kai 
šios programos leidžiamos ir 
vis kas kart gerinamos taip,
kad dabar susilygina 
“chain” programomis.

d., 2 vai. popiet, Šv. Kazimie
ro Akademijoje. Visų ARD 
skyrių prašome atsiųsti atsto
ves su pilnais raportais iš j- 
vykusio pikniko, rugsėjo 24 
d. Taipgi išklausysime pik
niko komisijos raporto.

Be to, bus gatavi bilietai 
rengiamai “card and bunco

AVEST SIDE. — “Rūtos” 
Daržo vartai užsidaro spalių 
22 d. Rengiama graži progra
ma, kurių išpildys tie patys 
chorai, kurie dalyvavo ‘Drau
go’ Raporterių piknike, Vil
niaus Kalneliuose. Bus ir ‘Ra
seinių Magdė”. Solo padai-

su party”, kuri ''įvyks akademi
joj, lapkričio 26 d.

Šis, naujas laikas, nuo 5:30 
iki 6:30 vai. vakare, Chicagos 
laiku, pasiliks per visų žie
mos sezonų. Pranešėjas

Kas moka laikų sunaudoti, 
tas ir iš jo trupinių pastato 
paminklų amžinesni už varį.

"KID55

J

Laukiame atstovių bei nau
jų įnešimų ir sumanymų.

Antanina Nausėdienė,
ARD centro pirm.

MARĄUETTE PARK. — 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 5 
skyrius laikys susirinkimų se-

COLUV . | CAKT OHMERSrAN'j i can t -------
[TeACHERS ATALL AFTERNOON 
Teacmek tol' me To sir in

Thc presentah’ 
-A c%įe P.PHT civf HO
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KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

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

(1480 Kilocydes)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Surnm Bnrnm Besotės * Trys Lietuvaitės ♦
Bartkų Šeimyna • Dėdė Brokas * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė *
Jonas Rnkštala * Mikas Overlingas * Kristina Krisėinnaitė * 
ir Juzutė Milerintė *

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

nuos p-lė Evutė Širvaitė iš] 
Brighton Purk. Parinkta trys 
poros ristikų: S. D. Lacbavi- 
čiųs su Juliu Liulevičium, 
Juozas Dobrovolskis su N. 
Karlavičium, And. Miliauskas 
su eks-kareiviu Jonu Vežiu.l 
Pasinaudokite

KAUNAS (E) — Pienocen
tras jau pastatė vaisių sulčių 
fabrikų Kaune. Baigiamo; i- 
montuoti mašinos ir greitu 
laiku pradės veikti.

Šakiečių Klūbo 

Veikimas
Klubas gražiai gyvuoja. Į 

Prie klūbo priklauso daugi 
darbščių moterų ir vyrų. Su
sirinkimai draugiški. Klūbie-j 
čiai atrodo lyg būtų vienos 
šeimos nariai.

Spalių 14 d., 7 valandų va
kare, Šakiečių klūbas rengia 
šokius Lietuvių Demokratų 
svetainėj. 4808 AV. 16 St. (prie 
Cicero Avė., Cicero, TU.).

Rengėjai

SKELBKITĖS “DRAUGE”

UŽBAIGIMAS MISIJŲ

Rytoj, 7‘30 vakare, Aušros 
Vartų parap., jvyks iškilmin
gas užltaigimas Šv. Rožan
čiaus Misijų, kurias veda kun. 
dr. K. Matulaitis.

Šv. Ražančiaus mėnuo vos 
tik per pusę praėjo. Pravartu 
visiems persiimti šio mėnesio 
dvasia ir pamylėti tų taip 
naudingų pamaldumų ir an
trų pusę mėnesio dar maldin
giau praleisti. K. M. V.

StaiM Ctnh

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokia Kaina

TIK $1.00 a A
4-5 Kvortos...»l»0U

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
DI stribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

GARSINKITĖS “DRAUGE” r

m CfP 4.

BAKING 
POVVDERl

Šame Price Todaų- 
as 45 Years Aqo 

25 ouneės25$ 
^ukk!Adionf

MILLIONS OF POUNDS HAV€ BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT -

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nno 1 iki 15 metų. 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių

■; informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

K-

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, Šokiams ir kitokiams 
paringimams. Naujai lr moder
niškai Jrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodami 
dykai. Krelpklt&s.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayettė 5951 
Jonas Zcpaltas, savininkas ..

Paieškojimai
Lietuvos Konsulatas Chila- 

goje paieško sekamų asmenų:
Levickų Vladų, kuris iš Lie

tuvos išvyko apie 1910 metais. 
Didžiojo karo metu tarnavo 
Amerikos kariuomenėj. Iki 
1926 metų gyveno Chicagoje.

Lietuves Konsulatas, 
100 E. Bellevue Place

J Kunigai turėtų įsigyti
S Vyskupo Petro PrancIS- 
8 kaus Bučio, M.I.C. para
dytą .

| PAMOKSLŲ J
J 400 puslapių knygą. 

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

Chicago, III.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3480
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED
RFCF.IVERIV IŠPARDAVIMAS

15 fletų mūrinis, kampinis namas. 
Mėnesinė renda $500.00. Kaina 
$14,500.00.

4 fletų mūrinis, kampinis namas, 
8500 South. $11,000.00.

6 fletų mūrinis namas, arti 63£tos 
gatvės. $12,500.00.

2 fletų namas (cementinis beismon- 
tas). $3,000.00.

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Chas. Urnlch (Umikas), 2500 \Vcst 
03 r d St., td. PROspeet 6025.

PARDAVIMlT PIGIAI NAMAS
Naujas mūrinis namas, krautuvė ir 
3 fletai, tinkamas visokiam bizniui. 
Ma.rquette Park kolonijoj. Kaina 
prieinama. Mainysiu ant mažesnio 
namo, lotų, farmos ar ant nuosa
vybės kitame mieste. Dėl informaci
jų matykite: J. Vilimas, 6800 So. 
Mnplow<m<l Avenue, Chicago, II!.
PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Už $3950.00 nupirkslte grosernę j- 
steigta^ 30 metų ir mūrinj namų. 2 
kambariai užpakaly krautuvės ir 5 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
Ijafayette 4932. adresas 3948 South 
VVestern Avenue. 

ITURTAS VIRS--------------£3,500,000.00!
| ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00j
= Dabar mokam 31/2% už pa- 
| dėtus pinigus. Duodam pa
sakotas ant namų 1 iki 20 m.

STANDAR D
FEDERAL
SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE =

=SAVINGS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIFWTCn, Prea.

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
KIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

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

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

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

PARDAVIMlT
Parsiduoda tavernas AVest Engle- 
wood’e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karstu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo-
nu; GROvehlll 3769.

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
Paieškau giminaičio Juozapo Karbauy 
sko. Girdėjau, kad gyvena Ncw Yor
ko valstybėje. Kilęs lš Kaltinėnų 
parapijos. Krutllių kaimo. Turiu 
svarbu reikalų. J. Pocius. 4150 So. 
Hermitage Avenne. Chieago. III.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, gražioj aple- 
Unkėje. Vienintėlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959
Wewt. 71st Street.

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų gražus mūrinis namas. 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar
ųuette Parko. Senatve ir ligos verčia 
parduoti už $11,950. Jmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai Išmokėsite 
kas mėnesi. 7207 So. Francisco Avė. 
Savininkas A. Siratov*eh, tel. Pros- 1 
pert 3140.

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

IEŠKOMA PARTNERIR AR 
PIRKĖJAS

prie gerai Išdirbto tavernos biznio, 
kuris randa*1! geroj vietoj. Apgy
venta visų tautu žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
I<eavltt St., arba telcfommkife SEE
Iey 1742.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankietam Sutelktam Pa- 

tamavlm*.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
daug dulkių išimta. Perkane B tonus ar dau
giau už tona ........................................................ $7 65
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... .,7.40. Sales Tax Eksta.


