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Del Vilniaus lenkai Lietuvai protestuoja
PAREIŠKIA, LIETUVA 
NETURINTI TEISĖS 
UŽIMTI VILNIŲ

KAUNAS, spal. 16. — Už
silikęs čia buvusios Lenkijos 
'pasiuntinys Lietuvos vyriau
sybei iškėlė protestų, dėl Vil
niaus prijungimo Lietuvon.

Jis pareiškia, sov. Rusija 
neturi teisės skaldyti ir daliu 
ti Lenkijos teritorijų, o Lietu 
va neturi teisės Lenkijos da
liu savintis.

Bolševikams nevyksta įtraukti savo 
orbfa Suomijos ir Turkijos

MASKVA, spal. 16. — So-jmija ir Turkija bus sutarta 
vietų Rusija stiprindama sa-j kompromisais. Reikia abejoti, 
vo pozisijas rytinėje Europo- j<a(j suomįa| leistųsi į kompro 
je pagaliau susidūrė su sun
kūmais. Jai pasisekė savo or- 
bitan įtraukti tris Pabaltijo 
valstybes. Bet Suomija ir 
Turkija netikėtai pasipriešino 
reikalavimams ir pasitarimai 
sustojo.

Sovietų ofiuialiniuose sluo
ksniuose kalbama, kad su Šuo

misus, kai sovietų noras yra 
jsikraustyti i Suomijos terito 
rijas ir pačių valstybę pagau
ti į savo erdvių įtakų.

Kartą sovietai įkėlę kur sa 
vo kojų nieku būdu patys ne
susipras gražiuoju pasitrauk
ti.

Naciu bombonešiai puolė Edinburgha; 
praneša, keli lėktuvai numuštiJ / . r. -- ~ ... .. . ~

LONDONAS?, spal. 16. —
Keliolika nacių bombonešių 
lėktuvų šiandien bandė pulti 
Rosyth dokus ir Edinburglių, 
Škotijoje, matyt, pasiryžimu 
sunaikinti garsųjį Firth of 
Forth tiltų.

Anot britų, puolimas nepa
sisekęs. Sakoma, keletas 
cių lėktuvų numušta.

Vidaus apdraudos ministe
rija taip pat pranešė, kad nė 
vienas civilinis dėl to nacių 
užsimojimo nenukentėjęs.

Prieš puolėjus tuojau paki
lę britų lakūnai ir atidarytų 
ugnis iš priešlėktuvinių pat
ranku.

I mylių.

MARŠALAS SMIGLY- 
RYDZ KITUR NUKELTAS

TURKIJA NETURI
NORU TALKININKAUTI
SOVIETU RUSIJAI
ISTANBULAS, spal. 16. —

Gavusi žinių, kad sov. Rusija 
sutraukia kariuomeųę turkų ir 
lianų pasieniais Turkijos vy
riausybė nusprendė imtis ka
rinių priemonių apsidrausti 
nuo netikėto bolševikų puoli
mo. Šių priemonių imtasi dar 
ir dėl to, kelinta savaitė Ma
skvoje turimoms turkų sovie
tų deryboms nenumatomas 
galas.

Pasirodo, sovietai turkams 
be kitko stato šiuos reikalavi
mus: pripažinti suskaldytų 
Lenkijų, sudaryti neutraliu} 
Balkanų blokų sovietų nacių 
vadovybėje ir Rumuniją sus
kaldyti sovietų ir bulgarų 
naudai.

Turkų užs. reikalų minis
tras Saracoglu Maskvoje su
tiko išlaikyti Turkijos neutra 
lumų, jei Anglija ir Prancūzi 
ja susimestų prieš sov. Rusi
jų, bet Turkija įsikištų ka
ran, jei Italija pakiltų ka
riauti nacių pusėje.

Min. Saracoglu griežtai prie
šinas Rumunijos skaldymui. 
Pažymi, kad Turkija gali su
mobilizuoti du milijonus ka-

Britų karo laivas “Royal Oak”, kurį tomis dienomis voki ečių povandeninis laivas nuskandino. Tš 1,200 vyrų įgulos tik 
414 išvaduota. “Royal Oak’’ buvo vertės 10 milijonų dolerių. (Acme telephoto).

DAUGYBĖ VOKIEČIU 
NENORI APLEISTI 
PABALTIJO KRAŠTŲ
RYGA, spal. 16. — Pora vo

kiečių garlaivių jau apleido^ Matchekas išleido atsišauki-

KROATIJOJ PRAPLITĘ 
POLITINIAI ŽUDYMAI
ZAGREBAS, Kroatija, spal. 

16. — Jugoslavijos viceprem
jeras kroatų vadas Vladko

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, spal. 16. — Buvusios len
ki) kariuomenės vyriausias va 
das maršalas Smigly-Rvdz, 

na' kurs su kitais iš Lenkijos pa
bėgusiais karininkais buvo in 
ternuotas GTaiovoj, nukeltas į 
Dragoslavėlę, mirusio rumu
nų stačiatikių bažnyčios pat
riarcho vasarinę vilų.

Tas padaryta dėl to, kad 
lenkų karininkai nedraugin
gai atsinešė į buvusį savo vir 
šininkų maršalų. Ypač jį kal
tina dėl jo negirdėto bailumo.

riuomenes.

FOERSTERIS PRIEŠ LEN
KUS IR ŽYDUS

BERLYNAS, spal. 15. — 
Žinomas Dancigo nacių vadas

vietos uostų su keliais šim
tais vokiečių, iš Latvijos at
šaukiamų į Vokietijų. Bet 
daug atsisako gl^M»yti llitle- 

irio įsakymo, nenori išsižadėti 
Latvijos pilietybės ir pasilie
ka savo vietose.

Vokietijon1 nusikelia vokie
čių šeimos, arba tik vieni vy
rai. Yra atsitikimi), kad vedę 
vyrai vyksta, o moterys su 
vaikais pasilieka. Pareiškia, 
kad jos gal paskiau vyksiu,

Foersteris, kurs dabar yrai nes šį kartų Vokietijoje netu-
lenkų koridoriaus (Pomorze) 
valdytojas, iškelia reikalavi
mui, kad iš visų lenkų valdy
tų vokiškų teritorijų turi bfl
ti pašalinti lenkai ir žydai.

rėšiu kuo nė vaikų maitinti. 
Kai kurios vokiečių poros

kreipiasi į teismų gauti divor

mų į savo sekėjus, kad jie pa 
sistengtų nutraukti Kroatijo
je plintančias politines 'žudy
nes. Nuo pereito rugpiūčio 
mėn. Kroatijai iškovojus au
tonomijų jau apie 12 kroatų 
ir serbų valdininkų nužudyta. 
Tai tie, kurie seniau kroatų 
autonomijai priešinosi ir nėrė 
mė šio sąjūdžio.

Seniau tos rūšies kova su 
priešais galėjo būti pakenčia
ma. Bet šiandien taip neturė
tų būti. Žudymais vien pačiai 
Kroatijai kenkiama, sako, Ma 
tehekas.

Kroatų spauda pareiškia,

NACIAI TURĮ PLANĄ 
SUNAIKINTI BRITŲ 
KARO LAIVYNĄ

ROMA, spal. 16. — Italų, metus pastatyti naujų karo 
laivyno organas (laikraštis) laivų.
rašo, kad Vokietija turi origi- Iš to aišku, kad karui pra- 
nalų planų sunaikinti britų sitęsus ir didžiausias karo 
karo laivynų. Sako, kiekvie- laivynas gali atsidurti į jūros 
nam karo laivui nuskandinti dugnų.
naciai skirsią iki 200 lėktuvų, j Reikia dar žinoti, kad An-

Tuo būdu vokiečiai tikisi. glijos pagrindinis stiprumas 
kas mėnesi nuskandinti pen- yra ne vien laivyne, bet ir
kis karo laivus. Apskaičiuota, 
kad šiam žygiui per mėnesį

plačiai organizuotoj pramoni 
nėj struktūroj. Naikinant ka-

gal bus prarasta iki 1,000 lė^ro laivus bus pakirsta ta pra- 
•ktuvų, liet vokiečių fabrikai monė. Lėktuvų praradimas y- 
galėsių kas mėnesį pagaminti ra menkas daiktas palyginus 
tokį skaičių naujų lėktuvų.1 su karo laivų skandinimu. La- 
Tuo tarpu britams ima trejus kūnų likimas negalvoję.

Vokietijos į Edinburgho,- , .... ,r. .-...Įvykus pavojui jis apleido sa ivlinkes tolis vra apie 42b . . , .vo vadovaujamų kariuomenę 
vietoje pasilikti jos priešaky
je iki pat galo.VOKIEČIŲ POVANDENI

NIAI LAIVAI TYKIAJAM 
VANDENYNE

BERLYNAS, spal. 16. —
Sužinota, kad Caroline ir Ma- 
rianne salų pakraščiuose, Ty
kiajam vandenyne, japonams _ 
leidžiant Vokietija įsteigė po
vandeniniams laivams bazes ir 
gali iš ten daug žalos padary
ti britų karo laivynui.

Minėtos saios prieš pasauli 
nį karų priklausė Vokietijai, o 
po karo japonai jas buvo ap
valdė.

BERLYNAS, spal. 15. — 
Prekybos departamentas ran
da, kad 'karas kone perpus su
mažino Vokietijos prekybų su 
užsieniais.

SENATE PUOLAMA 
BRITANIJA

AVASHINGTON, spal. 16.— 
Senate svarstant ginklų em
bargo atšaukimo klausimų 
senu. D. AVorth Clark, dem. iš 
Idaho, puolė D. Britaniją. Jis 
sakė;

“Britų imperijos pėdsakiai 
žymėtini dviem dalykais: krau 
ju ir pasalingumu. Britų žo
dis ir gurbe yra lygūs Hitle
rio žadėjimams”.

GAUSI NACIŲ ARMIJA 
SUTRAUKIAMA Į 
VAKARINĮ FRONTĄ

PARYŽIUS, spal. planuojamu! ofensyvui pasi-

sų, kai moterys griežtai nusi-^kad buvusių priešų valdinin- 
stato prieš grįžimų, o vyrai kų žudymai yra Kroatijos 

prieši) darbas. Jie tuo būdu 
nori įrodyti, kad penki rnilijo 
nai kroatų negali patys val
dytis ir reikalingi svetimos 
kontrolės.

nori klausyti Hitlerio.
Tarp išvažiuojančių ir paly

dinčių vokiečių matosi daug 
susikrimtimo ir ašarų.

VĖLIAUSIOS
BERLYNAS. — Žiniomis iš 

Kauno, Lietuvai su sovietais 
pasikeitė ratifikuotomis sutar 
timis. Lietuvos kariuomenė 
vyksta į Vilniaus kraštų. Tre
čiadienį užims Vilnių.

PARYŽIUS. - 
kariuomenė puolė prancūzus 
vakarų fronto šiauriniam spar 
ne ir pasivarė pirmyn iki pu
santros mylios. Prancūzai iš
mušti Lš vokiečių teritorijos.

VENGRIJA JAUČIASI 
NUSIVYLUSI

BUDAPEŠTAS, spal. 16. 
— Vengrijos vyriausybė jau
čiasi nusivylusi. Ji paskyrė 
savo diplomatinį atstovų sov. 
Rusijai, o Maskva neskiria 
atstovo.

Prancūzų karo žvalgyba paty
rusi, kad Vokietija į vakari-

KITAS BRITŲ LAIVAS 

SUGADINTAS

BERLYNAS, spal. 16. — 
Naciai oficialiai paskelbė, kad 
tas pat vokiečii) povandeninis 
laivas, kurs nuskandino britų 
karo laivų “Royal Oak”, puo 
lė ir sugadino kitų britų jūros 
milžinų 32,000 tonų karo laivų

Vokiečių “Repulse”.

BERLYNAS. Oficialiai pa
skelbta, kad vokiečių lakūnai

PAŽYMĖTINAS VOKIE
ČIŲ LAIVO KAPITONO 

GODRUMAS

BERLYNAS, spal. 16. —
Čia paskelbta, kaip vokiečių 
garlaivis “Bremen” išsisuko 
Lš britų karo lai vi) spąstų ir 
laimingai pasiekė sov. Rusi
jos uostų Murmanską.

Prieš Anglijos karo paskel
bimą Vokietijai garlaivis 
“Bremen” iš Europos nuvežė
į New Yorkų daugiau kaip 
vienų tūkstantį amerikiečių ir 
ten be svarbios priežasties sų 
laikytas. Paskiau jam aplei
dus New Yorko uostų, britų 
karo laivai pradėjo jį sekti su 
juo susisiekdami per radijų.

“Bremeno” kapitonui rūpė 
jo išvaduoti laivų. Tad LŠ lai
vo įleista vandenvnan motori
nė valstis su savanoriais jūrei 
viais. Valtis buvo aprūpinta 
radijo aparatu ir iš jos atsa-

LIETUVAI STINGA 

SKYSTOJO KURO

KAUNAS (E). — Rengia
mas kuro reikalu įsakymas, 
kuriuo būtų pašalintas skys
tojo kuro. žibalo, trūkumas. 
Nuo spalių 1 d. žibalo apšvie
timui galima bus gauti tam 
tikrais nustatytais kiekiais pa 
gal korteles.

ruošimai.
Vokiečiams likę tik du til- orinėmis bombomis pataikę į 

nį frontų turi sutraukusi apie tai ir abu Strasburge. Bet ir du britų laivus puolant Edin- 
du milijonus kareivių, įėmus: šiems yra pavojaus. 'burgho apylinkę. Du britų lė-
atsargas. ‘ Tarp upių Reino ir Moselle ,ktuvai numušti. Du vokiečių

Prancūzai sakosi, kad tomis — karo fronto šiaurihsim ga-1 lėktuvai negrjžę.

PIENAS POPIERINIUOSE 
“BUTELIUOSE”

Chicago sveikumo departa
mento boardas nusprendė lei
sti pieno kampanijoms parda-
vinfti pim popieriniuose j*, |aivwn8
"buteliuose” (induose). j..Bremena,.. gi andflm? sa.

i vais keliais.

LIETUVAI SUNKUMAI SU 
PAŠTU

KAUNAS (E). — Paštas iŠ 
Lietuvos į Vokietijų, Italijų ir 
Šveicarijų eina per Vokietijų, 
o į visas kitas valstybes ir 
kraštus per Rygų-Stokholmų. 
— Lietuvos prekybos laivai 
nuo šiol plaukios tik tarp neu 
tralijų valstybių uostų.

HELSINKIS. — Suomijos 
vyriausybė skubiai pasiruošia 
gintis, jei su Maskva nebus 
sutarta ir suomių žemė bus 
puolama.

dienomis jiems pavykę ang le vokiečiai turi sutraukę
liauti tris didelius vokiečių daug tankų ir sunkiosios ar- 
tiltus per Reino upę ir tuo tilerijos. Iš visako matosi, 
būdu sutrukdyta vokiečiams kad jie pasirengę veiktu

HELSINKIS. — Suomijos 
vyriausybė svarsto sov. Rusi
jos pateiktus reikalavimus.

PARVYKSTA 1,200 
AMERIKIEČIŲ ’ Paskelbus karų, britų karo

RDTTERDAMAS, spal. 16. laivai apsižiūrėjo, kad jie ap- 
— Olandų garlaiviu “Rotter- vilti.
dam” iš Europos išvyko na- ■ ■ —-------
mo 1,200 amerikiečių, tarp ku Laimingas, kurs atmeta nuo 
rių yra daug moterų su vai-1 savęs visa, kas gali jo sųžinę 
kais. 'sutepti arba apsunkinti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —Šian

dien iš dalies debesuota ir 
šalta.

Saulė teka 6:05, leidžiasi
5:06.
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Smurtininkų Žodis
Nebesamos Lenkijos valstybės vyriausybė 

tarė savo žodį Vilniaus klausimu. Tos vy-i 
riausybės atstovas Kaune -padavęs pareiški
mų Lietuvos vyriausybei, kuriame pabrėžęs, 
kad, girdi, Lietuva "neturėjo teisės atgauti 
Vilnių' o Sovietų Rusija neturėjo teisės- ati
duoti Vilniaus kraštų Lietuvai.

šiuo pareiškimu lenkų politikai dar stip
riau įrodė, kokie jie neišmintingi, kokių mi- 
zemų politikų jie vedė ir tebeveda. '

Imperializmu persisunkusi ta jų politika

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. JL 9. RUuakav

KAULŲ LŪŽIMAS lygsvaros ir susitraukia. Gv
Žmogui tenka susidurti suirauineni# susitraukimas ištrau

įvairiomis nelaimėliu* gan 
dažnai. Tai įvykus, ilgesniam; 
ar trumpesniam laikui žmo
gus tampa ligonimi, >igu, ži-

Atstatyta Mitą 
Vito Kraštą

L L lt I. FEDERACU* PASLTBĖ 
ŠIAM TIKSLUI JiOOO.DO

Skelbiamas Vajus Suvargusių 
Vilniečių Šelpimui

Pasidžiaugę Vilniaus atvadavimo faktu, 
pamanifestavę, imamės praktiško darbo skel
biame vajų dvasiniai ir medžiaginiai nualin
tam, sunaikintam Vilniaus kraštui, šį vajų 
skelbia A. L. R. K. Federacija. Pradžių pa
darė ji pati, iš savo iždo PASKIRDaMA 
SUVARGUSIŲ VILNIEČIŲ ŠELPIMUI 
TŪKSTANTĮ DOLERIŲ. Vajus prasideda 
tuoj. Federacijos apskritys, visos mūsų cen- 
tralinės organizacijos su savo kuopomis, 
draugijos ir klubai prašomi stoti į šį vajų. 
Skirkite aukų Vilniaus krašto atstatymui ii 
suvargusių vilniečių šelpimui iš savo iždo, 
parinkite iš narių, surengkite šiam tikslui 
pramogų, kolonijose sudarykit komitetus ei
ti per namus ir rinkti aukas šventam tautos 
reikalui.

Neužmirškime, sesers ir broliai, kad Vil
niaus kraštas sugrįžo prie Lietuvos labai 
sunkiu ir pavojinga jos gyvenime momentu. 
Vilnius grįžo suskurdintas, nugyventas. Drau 
ge su Vilnium -prie nepriklamsomesios Lie
tuvos grįžta daugybė bedarbių, karo pabė
gėlių, varguolių, nemažai svetimo, sudemo- 
ralizuoto elemento. Juos visus, be skirtumo, 
reiks aprūpinti pastoge, duona, drabužiais, 
reiks visų kraštų atstatyti, reiks pravesti 
visų eilę reikalingų socialinių ir ekonominių 
reformų. Tam reiks daug darbo įdėti, daug 
turto nusivežti. GYVENTOJAI TURĖS PA
JUSTI, KAD ATĖJĘ TIKRIEJI TO KRAŠ
TO ŠEIMININKAI (LIETUVIAI) VISU RI
MTUMU IR NUOŠIRDUMU RŪPINASI IR 
ŽMONIŲ IR VISO KRAŠTO KULTŪRINE, 
SOCIALINE IR EKONOMINE GEROVE.

Prie šio didžiojo Vilniaus krašto atstaty
mo darbo turi dėtis visa tauta, kiekvienas 
lietuvis, nežiūrint ar jis gyvena Lietuvoj, ar 
už jos ribų.

Per devynielikų metų dirbome ir aukojo
me senosios sostinės atvadavimui. Tai nebu
vo veltui. Tuo Vilniaus atgavimo idėja bu
vo palaikyta gyva. Jei ne tas, tas kraštas 
nebūt buvęs atvaduotas. Sakėm: "Mes be 
Vilniaus nenurimsim!’’ Ir nenrurirocan. Jis 
jau mūsų. Bet ir dabar dar nevalia ilsėtis. 
Ant tautos pečių užkrito dar didesnė našta 
ir atsakomybė. Jei nepajėgsim ir jei nesu- 
gebėsim, ne tik Vilniui iškils naujų pavojų, 
bet ir Lietuvos nepriklausomybei išlaikyti 
susidarys naujų sunkumų.

Mes, Amerikos lietuviai, savo uoliu dar
bu ir gauzia auka, daug padėsime savo se
najai Tėvynei, pakelti tų didelę naštų ir 
pasekmingai išlaikyti Lietuvos nepriklauso
mybę su sostine Vilniumi.

Tad, dirbkime ir aukokime!

Aukas siunčiant, čekius ar ‘‘Money Orde 
rs” reikia rašyti A. L. R. K. Federacijcs iž
dininko gerb. kun. Pr. Juro vardu, u siųsti 
sekretoriui — 2334 So. Oakley ave. Chicago, 
IU.

DR. ANTANAS RAKAUSKAS, 
ALRKF pirmininkas

LEONARDAS ŠIMUTIS, 
sekretorius

kelis kartus Lemajbs valstybę buvo pražū 
džius i. Bet iš savo klaidų vis dar nepasi 
mokino. Jie grobė svetimas žemes, lenkino 
ir persekiojo okupuotųjų kraštų žmones, bet 
užmiršo rūpintis savų žmonių gerove, gerinti 
jų medžiaginį būvį, kelti kultūrų.

Tiesiog stebėtis reikia, kad lenkų politi
kai ir ši-mdien dar tebegyvena grobonišia 
dvasia ir dar svajoja atstatyti Lenkijų "nuo 
Juodųjų iki Baltųjų jūrų ”, su tais kraštais, 
kuriuos smurto keliu jie buvo atplėšę iš ki

noma, neištiko kas nors blo
giau nelaimės vietoje. Susi- 
žeidimai yra įvairūs. Šį kartų 
turiu minty pasakyti keliais 
žodžiais apie kaulų lūžinių. 

Jeigu paimti atvaizdų ar tai

tų valstybių.
Kaip keistai skamba lenkų atstovo pareiš- (jėgumų, kuriuomi žmogus nau

kia iš vietos nulaužto kaulo 
galus. Kai kada kaulo galai 
yra išmušami iš vietos įvyks
tant nelaimei. Begalo svarbi 
priežastis, kurios delei nulau
žto kaulo galai pasitraukia iš 
vietos yra nesąmoningas pa
sielgimas su sužeistu žmogu
mi, teikiant jam pagalbų. Di
delę klaidų ir skriaudų sužei-
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUSį punaszios in laikrodžius su 
svarstems ir szvytuokleis: to
kios yra teisingiausios. Pra
mokytos merginos yra pana* 
szios ir sieninius laikrodžius

ant popieros ar tai ant dro- stam daro tas žni0^us’ kuls 
bės be rėmų jis savaimi sūri radęs ne,ailllin^ su sulaužy- 
smun'ka. Su raumenimis irgi j ta nors kūno dalim, ne
panašiai gali įvykti. Kuomet P»8įraPina tinkamai jos įtve- 
kaulai yra sveiki ir jie ran- tuomet vežti jį ligo
dasi savo vietose, tuomet rau- n^n®n- ke aiškinimų yra 
menys turi savo natūralų pa- HUPiant»ina> kad toji kūnu

kimas Kaune, kad Lietuva neturėjo teisės 
Vilniaus kraštų prisijungti!

Kodėl?

Bet kokių teisę Lenkija turėjo Vilniaus 
kraštų atplėšti nuo Lietuvos taip negarbin
gu, smurtišku keliu ir jį laikyti pavergtu 
per devynielikų metų?

Lietuva turi teises į Vilnių, nes neginči
jamai tai yra jos miestas, jos senoji sostinė, 
jo3 kraštas.

Tų teisę davė ir pati Lenkijos vyriausybė 
(berods, turėtų tai atsiminti), kuri 1920 m. 
spalių mėn. Suvalkuose padaryta sutartimi j dikiuose, jaunime ir senime. 
Vilniaus kraštų pripažino Lietuvai. Toji su-! Prie dabartinės automobilių

dojasi. Bet taip greitai kaip 
tik bet kurioj daly kaulas pa
sivaro iš vietos arba nulūžta, 
ne tik toji kūno dalis, bet di
džiumoje visas žmogus lieka 
bejėgiu. Tokioj padėty jis iš
būva iki nulūžęs kaulas su- 
gyja. Kaulas gali sugyti tik 
tubmet, jei lūžusio kaulo ga
lai tinkamai susisiekia.

Kaulų lūžimas įvyksta kū-

dalis, ypač jei tai būtų koja,

Saules daraktorius išdruka- 
vojo editorialų apie merginai. 
Valug jo figerių:

“Sziadienines jaunas mer
ginas galima prilygint prie

su gegute kad žmogui insipy* 
ksta nuolatinis ju kukavimas.

senu laikrodžiu — kartais Girtuokle mergina ar moterį
skubinasi, tai, vėla veilnasi. 
Pilnos tusztunio merginos yra 
panaszios in kiszenini laikro
dėli; duodasi greitai užsisukt. 
Merginos, kurios myli puosz- 
tis yra panaszios ant bokszti-

yra panaszi in laikrodi krei. 
vai nustatyta kuris eidama* 
szlubuoja.”

kurioj yra lūžęs kaulas, dar nio laikrodžio, gali in ji žiū- 
labiau užgaunama. Tas kaip 
tik duoda progos nulaužto

Sykį čigonas atvežė j baž- 
nytkaiinj savo mirusį draugų 
ir nuėjo pas kunigų prašyti,

1

tartis buvo padaryta teisėtai ir abiejų val
stybių atstovų pasirašyta.

Imperialistinės dvasios vedama, Lenkijos 
vyriausybė po dviejų dienų papildė baisų 
smurtų, užpuldama Lietuvų iš pasalų ir at- 
plėšdama Vilniaus kraštų.

Pats Aukščiausias nubajadė visą. 'lenkų 
tautų už jos vadų padarytas Lietuvai ir ki
tiems skriaudas., už visus smurtus ir nedo
vanotinas klaidas.

' 'Ar Sovietų Rusija turėjo teisę pervesti 
Vilniaus kraštų Lietuvai?

Ji ne tik turėjo tų teisę, bet ir pareigų. 
1920 m. liepos mėnesį Vilnių su visomis pla- 

1 čio mis apylinkėmis Sovietų Rusija pripažino 
į Lietuvai. Tų patvirtino ir 1926 m. sudaryta 

nepuolimo sutartimi.
Laikantis bent šiokio tokio teisingumo, 

į Sovietų Rusija negalėjo kitaip pasielgti, 
kaip tik grąžinti Vilnių Lietuvai.

Kodėl taip — ir aiškinti nereikia.
Ji turėjo žinoti, kad Vilniaus kraštas, tai 

Lietuvos kraštas; kad ji pati (Sovietų Ru
sija) jį Lietuvai buvo pripažinusi; kad ir 
Lenkija tą teisę Lietuvai prie Vilniaus kraš
to pripažino.

Mes tik galime reikšti nepasitenkinimą 
Sovietų Rusija, kad ji tik dalį to krašto Lie
tuvai tesugrųžino ir kad ir už tų dalį Lietu
va turėjo daryti su ja militarinę sutartį.

gadynės neatsargūs automobi
lių vairuotojai daug pasitar
nauja nelaimėms, kuriose į- 
vyksta 'kaulį} lūžimai. Tai į- 
vykus, raumenys nebetenka

kaulo galams atsiskirti. Kad 
atvaryti 'kaulus į vietų gydy
tojui tenka pavartoti daug 
sumanumo, rūpesčio ir darbo. 
Kitaip, arba kaulas nesuaugs, 
arba jam sugijus, paliks ran
ka ar koja trumpesnė, arba 
žmogus negalės tinkamai jos 
pajėgumu naudotis.

Kitas svarbus dalykas yra 
tas, kad reikia pasirūpinti gy
dytojo pagalba tuojaus po
nelaimingo įvykio, o ne ant 
rytojaus arba už kelių dienų.

Ljehms Sodžta Pritš 5060 U1
Rašo Meškuitis

reti bet negali su savim pasi- kad jį palaidotų. Kunigui su
imt. Patogios merginos yra tikus, čigonas paklausė, kiek 
beprotes, panaszios in lai
krodėlius dėl vaikų, greitai 
nubosta ir pabjūra. Merginos 
'kurios nuolatos tauszkina, yra 
panaszios in laikrodi kuris 
budina: klausome ju su neno
ru. Iszpaikintos merginos 
yra panaszios in pagadinta 
laikrodėli — niekam netiku
sios. Merginos darbsezios yra vais keliais.

reikės mokėti už palaidojimų?
— Tris rublius, — atsake 

kunigas.
— Kų? Tris rublius?... šis 

prakeiktas šėtonas gyvas bū
damas nebuvo vertas trijų ka «
perku, o už mirusį nieko ne
duosiu. Ir, palikęs lavonų baž
nytkaimy, čigonas nudūmė sa 

A.

rųjųv, trečiųjų gaidžių — a- 
pie 12-1 vai. nakties ir visa

ja tyla ir ramybė; nepa/niaty* 
si bet kų vaikščiojant, ar va
žiuojant, neišgirsi žmogausšeimyna traukdavo į klojimų.

Reikia žinoti, dauguma žilio- balso, jei bent kartais mažų 
nių nakties metu laikų dabo- Į vaikų klyksmų, bet ir tie tų 
davo pagal gaidžių giedojimų valandų vyresniųjų tildomi ii 
ir sietino (žvaigždžių) ant da- raginami melstis. Po pamaldų 
ngaus, dienų užtekdavo pa- iš bažnyčios grįžta didesniais 
žvelgti į saulę, kad pažinu/ būriais, ilgesniomis važiucto- 

! laikų. Visam Gibaičių sodžių- jų eilėmis. Senesnieji pu pie-
i/ je tebuvo vienas sieninis laik- tų mėgdavo pamigti, jaunes-

(Tęsinys) , nčrų, smirdančių, kerosinu de-1 rodis ^71 metaia P** nie.ii rinkdavosi . į būrius pa
' ginumų lemputę. Degtukų va- Vasiliauskų. Klojime rasdavo dainuoti, pažaisti, kiti šalia 

Meškuičių parapijoj svar- k,,,.,, jaujų jau iš vakaro iškurin- ulyčios pašnekučiuoti. Madoj,........... d i j. - y • rtojimas Ugnei įsikurti buvoblausieji atlaidai sv. Stams- ... .. ... . .J „ laikoma prabanga užtat zari-lovo pavasarį ir šv. Baltra- ja buvo laikoma židiny, ūžime įaus rudenį. Rudens sven- ... . , ,
. , . . gesus gt jai, ugnis būva sko-

tėie dauguma darvdavo alų r>J o - * hnania is kailmynų. Pypicoriai
ir sukviesdavo gimines ir kai
mynus, taip kad tuo laiku 
visoj parapijoj, visuose so
džiuose būdavo visuotinas ba

nkietas: jeigu ne p*» save, 

tai pas gimines, ar kaimynus 

vaiarndavos.

Darbo dienose visi užimti ir 
turi darbo, kas laukuose, kas 

Kas liečia lenkus, jiems daug sveikiau bū- na'nių ir gyvulių ruošoj, vai
tų tylėti. Kam bereikalingai garsinti savo, kai bandų gano, mažesnieji 
klaidas ir smurtiškus žygius. Pasauliui ir be1 dar mažesnius prižiūri, pus
te žinomi lenkų tautos vadų politikos ke- berniai mėgina vyrų na rbų,
Uai, privedusieji valstybę prie pražūties.

t APŽVALGA
Perspėjimas

Brooklyno “Vienybė”, trumpai parašiusi 
apie naujuosius lietuvių tautos, uždavinius, 
daro tokių perspėjimų:

“Sovietų oficialė žinių agentūra Tass 
jau primini, kad Maskva neprieštaraus 
tam, jei Pabaltijo valstybių žmonės norės 
įvesti sovietų santvarkų savo valstybėse. 
Tas reiškia, kad Maskva tikisi anksčiau 
ar vėliau privesti Pabaltijo valstybių gy
ventojus prie sovietų santvarkom. Aiška 
kiekvienam, kad Maskva nesidrovės Pa
baltijo valstybes prijungti prie Sovietų Są
jungos, kuomet “patys šių kraštų gyven
tojai to pareikalaus”.

“Taigi lietuvių tauta atsistoja prieš nau
jus uždavinius savo nepriklausomybės sar
gyboje. Pirndausia pareiga kiekvieno lie
tuvio šalintis rusiškojo, komunizmo kaip į 
kokios piktligės, kari jis neįsiveržtų į lietu- į

ar arklius gano. Kiek liuoses- 
nis laikas žiemos metu, dar
bas eina lėtesniu tempu, ta
čiau rankas sudėję nesėdėda
vo. Ilgais vųkarais moterys 
verpdavo, vyrai pančius, vir
ves vydavo., vaikai botagus, ar 
dabojo žibintų (žibintuvų), 
kad neužgęstų šakalys (bala
na). Tuo laiku šviesų ,palai-

visad su savim turėdavo tit
nagų (kietų akmenį), išdžio
vintos kempės gabalėlį ir ske- 
ltuvų (geležinį tam tikslui pa
darytų įrankį), su skeltuvu ir 
titnagu įkurdavo ugnelę, ku
ri kempinėj užsilikdavo pyp
kei užsidegti.

Darbų baigtuvės tedaryda
vo po mėšlavežio, pavasarį, 
ir po rugpiūčio, vasarą, ku
riose lašinuočių turėjo būti 
gana visiems. Darydavo gi 
jas, tur būt, dėl to, kad tie 
darbai gan sunkūs ir jie rei
kia atlikti skubotai. Pavasarį, 
vasarų iir rudenį iki Kalėdų 
ūkio darbai tęsdavos be at
vangos. Linų rovimas, mir
kymas, k Įėjimas, rankiniais 
mintuvais minimas ir šukavi
mas užimdavo gerokai laiko, 
kūlimas gi tęsdavosi iki Ka

kydavo degančiu šakaliu, kiek j ledų. Kūlimo metu darbuota
vėliau pradėjo vartoti smilką- Hį rytmečiais, keldavo pu ant-

vietinti Lietuvą. Antra, kiekvieno lietuvio 
pareiga visu ryžtingumu kovoti prieš vi
sokių komunistų propagandų, kuri siekia 
įsteigti Lietuvoje sovietų santvarką. Tik 
tokiu būdu bus išsaugota Lietuvos nepri
klausomybė,

“Šie uždaviniai stovi ir prieš Amerikos 
lietuvius. Kiek mes galime pagirti Rusi
ją už grąžinimų Lietuvai Vilniaus krašto, 
tiek privalome budėti prieš lietuviškųjų 
'komunacių pastangas siūletHoralrmoti A-

vių tautos gyvenimų ir nesunaikintų jos 
atsparumo prieš Sovietų propagandą suso-

tu, javus padžiautus, belieka buvo bernų ir pusbernių rip- 
j,uos spragilais gerai ir sutar- kų mušti. Katriems, nerei&ėja 
tinai iškulti. Nakčia ir ryto arklių ganyti, tie su keiniu, ar 
tamsoj taip ir girdėtis tai vie- pagaliais nabagę ripnų dau- 
noj, tai kitoj vietoj “tiko, ta- žydavo, iki nesudaužydavo, ar 
ko, tiko, tako”. Kulia keturi, kurį nesužeisdavo. Šventų die- 
septyni, ar kiek taip sutarti-! nų susirinkę vyrai ristynėmis 
nai, kad niekad du spragilu Į bandydavo savo jėgas, nebu- 
nesuduos kartu. Tos sutarti- vo vyro, kuris nebūtų norė- 
nės reikėjo išmokti, kas gi jęs čempijono vardo. Stipriau- 
nemokėjo, neprileidžiamas bu sias didžiuodavos, kaip diri- 
vo prie kūlimo. Sakoma, kad žiavesi piemenukai, kai šei- 

' sutartinai kuliant neprivarg-, mininko jautis nugalėdavo ki
šta žmogus- Ta sutartinė da- tns jaučius, ar žąsinas num u-
rėdavo savotiškų ritmo muzi
kų, kuri klausančiai ausei tei
kdavo malonumų.

šdavo kitus žąsinus. Gaspoito
riai (šeimininkai) vieni, 
su žmona išeidavo į lauku

B

Sodžiaus šventa diena i ir ®žėmis, ar laukų galais vai- 
rydavo savotišką ritino muzi- kščiodavo pamatyti savo da-
dį. Rytų pamaldieji pėsti sku- kado VisT? ntg'

bo į bažnyčių pasiruošę eiti S*aw,os šventos dienos pratue-
Šv. Sakramentų, vėliau pra-/0* buvo W)Sauti ir riešutau- 

1 ti apylinkės miškuose, į ku
riuos eidavo nedideliais bū
riais. Vasaros metu pamatyti 
tai vienoj, tai kitoj vietoj 
laukuose bekupstant moteris, 
vaikus, kartais ir vyras. Tai 
skinama žirniui brandžiai, ku
rių visa šeimyna paprastai iš 
krepšio, ar iš sieto burnoj ni- 
žinrianu skubiai ir skaniai va
lgydavo. (Sulvg senų žmonių 
pasukos, gorint, kad žirniai 
užderėtų, reikia jie sėti prie 
tieiio nejiavydžiant keleiviams 
pasiskinti. Aventadieniais gė
lių darželis būdavo vieta, kur 
mergaitės mėgdavo atsilanky
ti ir pasigerėti savo gėlėmis. 

(Gus (Jaugiau)

deda traukti į bažnyčių va
žiuoti, dar vėliau pėsti bū
riais, ar pavieni, vyresniojo 
amžiaus važiuoti iš visų pu
sių skubo, kad nepavėluoti 
unt sumos. Pamaldų metu — 
vidurdienyje 'kaime viešputau-

sudenioralizuoti Maskvos migdolais. 
“Amerikos lietuviai saugokimės komu

nistų propagandos ir nepulkime į komunis
tų glėbį, Kuris patriotiniais šūkiais pri
dengtas. Komunaciai žino, jie tik su pat
riotiniais šūkiais gali prieiti prie lietuvių 
tautos širdies. Kiekvienas protaujantis lie
tuvis privalo atsiminti, kad už tų patrio
tinių šūkių slepiasi pražūtinga Lietuvos 
nepriklausomybei komunizmo praraja.” 
Aišku, kad lietuvių tautai teks akylai bu

merikos lietuvius sovietų santvarkos Lietu- dėti, dirbti su dideliu įsitempimu ir vesti 
voje įvedimo Baudai. Amerikos lietuviai ryžtingą kovą, kad šiais begalo pavojingais
gali labai daug pagelbėti išsaugojimui Lie
tuvos nepriklausomybės, jei nesiliaus save

laikai* išlaikyti Lietuvos laisvę ir neprk 
kiauaouiybę.

Atgailavimas yra užgana- 
padarymo brolis.

'i .i"

< f
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A. L. R. K. Federacijos XXVII Kongreso Protokolas
Pirmoji kongreso sesija prasidėjo 12 va

landą. Ją atidarė centro pirmininkas dr. An
tanas Rakauskas iš Chicago, 111. Sekreto
riauja L. Simutis. Maldą atkalbėjo kun. N. 
Pakalnis, Apreiškimo par. klebonas. Muz. 
Sakai vadovaujant, atgiedamas Lietuvos hi
mnas. '

Piltu. dr. Rakauskas rekomenduoja kon
greso vedimui šiuos veikėjus: Pirmininkas 
Antanas Kneižvs, “Darbininko’’ redaktorius, 
So. Boston, Mass.; vice pirmininkai — adv. 
Juozas Grišius, Chicago, 111., ir Stasė Suba- 
tienė, Brooklyn, N. Y. Sekretoriai — A. Pa
leckis iš Pittsburgh, Pa., ir Ona Jereckaitė 
iš Lnvrence, Mass.

Rezoliucijų komisiją sudarė: kun. N. Pa
kalnis, red. M. Zujus, kun. Pr. Juras, K. 
Krušinskas ir A. Skirius.

Revizijos komisija — K. Vencius ir Jur
gis Tu m a son i s.

Mandatu komisija — B. Laučka, Pr. Skro
denis ir M. Brangaitienė.

Prezidiumas užėmė savo vietą. Pirminin
ko A. Kneižio tuo tarpu nesirandant salėj, 
pirmininkauja adv. J. Grišius, vice pirm. 
Jis taria keletą žodžių, ragindamas rimtai 
svarstyti kongrese iškeltus aktualius tautos 
ir religijos klausimus.

Sveikinimai: Pirmutinis kongreso daly
vius pasveikina kun. N. Pakalnis, vietinis 
klebonas: “Laikau garbingu įvykiu turėti 
kongresą savo vadovaujamos parapijos pa
stogėj ir nuoširdžiai sveikinu jo atstovus’’. 
Patarė pakelti kongreso garbės pirmininku 
d. g. prel. M. Krušą. Patarimas vienbalsiai 
priimtas. Garbės pirmininkas, kviečiamas ta
rti žodį, labai nuoširdžiai sveikina kongresą 
ir linki jam geriausio pasisekimo. Toliau 
kongresą sveikina svečiai iš Lietuvos: dr. 
Kaš'kelis ir A. Briedis, Lietuvos verslininkų 
atstovai; kun. Vaitekūnas, Joniškio parap. 
klebonas ir burmistras. Jie visi kalba karš
tai ir nuoširdžiai, pažymėdami didelius Fe
deracijos nuopelnus Lietuvai ir reikšdami už 
tai pagarbą ir dėkingumą, žodžiu kongresą 
dar sveikina: nuo Lietuvių R. K. Susivieni
jimo Amerikoj — kun. Pr. Juras, nuo dien
raščio “Draugo” — L. Šimutis, nuo New 
Yorko Federarijos apskrities ir “Amerikos”
-— J. B. Laučka, nuo Lietuvių R. K. Darbi- i 
ninku Sąjungos — kun. Jonas Švagždys, 
nuo New Yorko ir New Jersey Moterį} Są
jungos apskrities — S. Snbatienė, nuo L. 
Vyčių — St. Šimulis. Tarė žodį ir Federa
cijos garbės narys Kazys Krušinskas.

Pirmoji sesija baigiama 1 vai. po pietų. 
Antroji sesija

Antroji sesija pradedama 2:30 vai. po pie
tų. .Tą atidaro adv. J. Grišius, pakviesda
mas pirmininką Antaną Kneižį užimti va
dovybę.

Lietuvos Katalikų Veikimo Centro vardu 
kongresą sveikina svečias kun. Urbonavi
čius ir Panevėžio lietuvių katalikų vardu — 
kun. Norbutas. Knn. prof. J. Vaitkevičius

kalba Tėvų Marijonų kongregacijos vardu, 
o kun. Jonas Balkūnas Kunigų Vienybės.

Sekretorė Ona Jereckaitė perskaitė šiuos 
sveikinimo laiškus ir telegramas:

Kun. dr. J. Navickas, MIC., Marijonų Pro
vincijolas: “Gausios Aukščiausio palaimos 
Federacijos kongresui! ’ ’

Povilas Žadeikis, Lietuvos Ministras Va
šingtone: “Sveikinu A. L. R. K. F. eilinį 
seimą. Linkiu padvigubinti pastangas, kad 
lietuvybės pozicijos čionai nebūtų apleidžia
mos, kad lietuviškos įstaigos būtų privalo
mai palaikomos, nes tuom labiausiai patar
nausite sau, patarnausite Lietuvai”.

Dr. Julius J. Bielskis, Lietuvos garbės 
konsulas Los Angeles, Cal.: “Greetings to 
the delegates and my he^t wishes for the 
success in your deliberations”.

Motina Marija, Šv. Kazimiero Seserų vir
šininkė: “Sveikiname Federacijos kongresą. 
Junkime kilnyi rezoliucijų Dievo garbei ir 
tautos gerovei”.

Šv. Pranciškaus Seserys: “Sveikiname sei
mo delegatus. Linkime Dievo pagalbos vi
suose svarbiuose klausimi} svarstymuose”.

Kun. Ig. Albavičius: “Jūsų darbus Baž
nyčiai ir Tėvynei pavojaus dienose telydi 
Dievo palaima”.

E. Paurazienė, Moterų Sąjungos centro 
pirmininkė: “Vardan ALRK Moterų Sąjun
gos sveikinu šį garbingą kongresą ir daly
vius ir linkiu geriausio pasisekimo”.

Marijona Jokubaitė iš New Haven, Conn.: 
“Sincere congratulations and best wishes 
for a most successful convention”.

Kun. dr. K. Matulaitis, MIC., Londono lie
tuvių dvasios vadas, sveikina laišku: “Pra
šau priimti viso Londono lietuvių organiza
cijų ir jų Federacijos Tarybos bei mano nuo
širdžius sveikinimus ir geriausius linkėjimus 
A. L. R. K. Federacijos Dvidešimt septin
tajam kongresui.

Drįstu reikšti vilties, jog 27 Fed. kongre
sas, susirinkęs Brooklyne be galo pavojin
gu Lietuvai laiku, prieš pora savaičių kilus 
Europoje karui, ras priemonių suorganizuot 
skubią Lietuvai pagalbą, padedant Tėvynei 
išlaikyti paskelbtąjį neutralitetą, o jei ji bū
tų įvelta į Europos gaisrą, — nešti paramos i 
ir globos nekaltai kenčiantiems broliams.

Amerikoj mėnesį išbuvęs matau, jog ga
lingoji A. L. R. K. Federacija, atstovauda
ma organizuotus Amerikos lietuvius katali- 

’ kus, yra galinga kultūrinė jėga, kreipiama 
saugiais keliais, kad pakėlus mūs draugijų 
ir viso visuomeninio susiklausimo bei vei
kimo lygį, — prašyčiau Kongreso atkreipti 
dėmesio pasitarimų metu į atakuojamą sve
timų elementų lietuvišką šeimą, praplėsti lie
tuviškos 'knygos ir liet. kat. laikraščių skai
tymą, paskelbti šūkį, kad iš kiekvienos lie
tuvių šeimos būtų bent vienas baigęs High 
School, ar net Kolegiją, nes tik mokslas, do
ra ir tikyba išlaikys Amerikos lietuvius kul
tūros viršūnėse”.

Tokia komedija šiomis dienomis dėjosi New Yorke. Kad 
sulaužyti tėvų nusistatymą neleisti dukters į “Broadwav 
Career”, ji, Tfelen Kavalek, 16 metų amžiaus, pareiškė nusi- 
žudysianti iššokdama pro langą iš New York viešbučio. Pa
šaukti gaisrininkai, kurių vienas nutvėrė “karjerystę” ir 
abu nušoko ant apačioj laikrfmo tinklo. (Acme telephoto)

Aukso Grūdeliai
Tie atnaujina savo pajėgas, 

stiprina būdą, nustato tieses
nę ir rimtesnę gyvenimo va
gą, kurie 'moka naudotis iš
mintingomis gyvenimo progo- 
mis.

Kas idealiai myli, tas nori 
meilės objektą visuomet tu
rėti prieš akis; todėl lieka 
visai suprantama, kodėl nors 
neilgas atsisveikinimas gimdo 
daug sielos skausmų ir dva
sios kankynių.

Slaitytojii Balsai.
LIETUVAI SU RUSIJA 
PASIRAŠIŪS SUTARTĮ

Pasirašymas sutarties su So 
vietų Sąjunga, kaip kam at
rodo dideliu Lietuvos laimė- buvo prieš jos norą. Ji turė 
jimu, nes atgauta Vilnius, Lie >1° galingesniam nusilehkti. 
tuvos sostinė, ir pusė krašto, Kaip ten nebūtų, reikia džiau- 
kiek jo buvo sovietų pripa- kad Lietuva atgavo sos- 
žinta Lietuvai 1920 metais, tinę Vilnių ir pusę jo krašto. 
Teisybė, laimėjimas didelis, Pirmiau Lietuva geležinkeliu 
kiekvienas lietuvis turi, ir sn Sovietų Rusija susisiekda-

į pietus žemė yra prasta, o 
j žiemius labai gera ir der
linga. O Vilniaus krašto plo
tai bus grąžinti Lietuvai iš 
rytų, šiaurių ir pietų.

privalo, džiaugtis.
Bet, iš kitos pusės, reik nu

Tas darbas slegia pečius, 
erzina ir kankina dvasią, ku-j 
ris ne jam skirtas; kns randu 
savąjį taką — r.”»da jame 
daug malonumo.

Suradimas savojo kelio gy
venime lošia svarbiausią rolę; 
jei eina ne savu — nepaten
kinsi nei save nei kitų.

Kas kryžių sutikęs malo
niai apkabina, tas nesuklups 
nė po sunkia gyvenimo naš
ta.
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To ACT.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

NEW AUTOMATIC”

IT'S EASY fo makt

CURLS
wttti Hm

T«ADI MAIK Fat no. 2.IM.1SI

SIMPLY.. .Curl AsYou Comb
Away with your curlers . . . away 

with your curling gadgetsl Here’s 

the lašt word in easy curling meth- 

ods. It's the nevv "Automatic" Rolo- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl as you 

comb . .. with one end you comb, 

wifh the other you curl easily, quicIe

ty and with beauty shop perfection. 

For off 7ype« of Curls, P.lnglita, of*.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ

* AF C T V ?or voua v

INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi rai Savings and loan Instirancc Corp., Wasliington, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Pirmadienj. Ketvirtadienį ir šeStadienj nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS TRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

trijų Pabaltijo valstybių.
Lietuvos valdžios negalima

kaltinti už padarytą su So- q, . . . , T. , ,• t> •• t i- . laigi, dabar, Lietuva, atvytų Rusija sutarti, nes tas ’ .
hnvn ___  t: *...., K«v«« Vihuų apylinkėm,

su ndnėtais geležinkeliais bus 
pakilus ekonominiai ir kultū
riniai 100 nuo?. Dabar grei
tieji traukiniai ateis ne tik 
iš Vokietijos, kaip pirma kad 
eidavo, bet per Vilnių į Lietu
vą eis iš visų keturių kraštų.

Prie progos turiu pažymėt, 
kad Lietuvos valdžia atliko 
labai gailestingą darbą pri
glaudus lenkų bėglius - karei
vius ir civilinius, kokie jie 
nebūtų. Kareivių ginklai liks 
Lietuvoje, o civiliniai aris-

vo per Latviją, o dabar susi
siekimas eis per Vilnių, nes iš

siminti, nes sutartyje pažymė-, Vilniaus traukiniai einą į ry

On/y

35’
FO1 SAU AT YOUR LOCAL F. W. W00lW0ITH CO. STORI

ta, kad Lietuva leidžia Rusi
jai fortifi'kuoti Nemuną ir vi
są Lietuvos pasienį prie Vo
kietijos. O blogiausia — tai 
rusų kariuomenės stovyklos 
Lietuvoje. Pirmutinis tikslas 
jos bus — komunizmo propa
ganda. Kai Lietuvai tas nepa
tiks ir bus protestuojama 
prieš sovietus, jie ims grąsin
ti. Ne iš gero Hitleris ištrau
kia visus vokiečius iš Pabal
tijos kraštų. Mat, Sovietų Ru
pija fortifikuos ne savo sie
nas, bet Estonijos, Latvijos 
ir

tus — Maskvą, žiemius — Pe
trogradą, pietus — Varšavą, 
vakarus — pro Kauną — Eit
kūnus, Vokietiją. O viena ša
ka eis Vilnius - fteštakavas x A ,
... o , i tokratai, kurių daugelis atbė-Alvtus - Suvalkai - Augusta-' ’ ,

go, paliks dideles sumas pi
nigų (zlotų). Lietuva to viso 
neprašė. Patys lenkų karei
viai su generolais atnešė gin-

IMPORTANT!
vas į Vokietiją. Ir tų visų ge
ležinkelių, kurie sueina į Vil
nių, yra dveji bėgiai (relės), 
t. y. didieji geležinkeliai. Aš 
esu keliavęs vienu iš jų: iš 
Vilkaviškio į Peterburgą (per 
Vilnių, Podbrodzę, Dvinską, 
Riež’cą, Lugą, Pskovą, Gač.i- 
ną). Čia pažymėjau tik did-'

medical tests reveal 
how thousands of W0MEN

RA VE BED 
ABUETO GET NEVY ENERGY

Lietuvos. Kitaip sakant ’ žinosiąs miestus. Nuo Vilniaus, valio!

kius ir atidavė, o civiliniai 
atnešė pinigų ir atidavė sn 
džiaugsmu, kad paspruko nuo 
mirties.

Valio, už Vilnių ir Lietuvą,
A. P.

If you foel tired out, limp, liatlea*, 
moody, depreaaed—if your narvea 
are constantly on edge and you’re 
loaing your noy friends to more 
attractive. peppy vomen—SNAP 
OUT OF ITI No man likęs a dūli, 
tired, croea woman—

Ali you may need la a good reliable 
tonic. If so, jurt try famous Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound 
made especially for women. Let it 
stimulate vaatric juices to help digaat 
and aaaimuate more wholeeome food

. . _ * lor
energy to help build up more phyai- 
cal resistance and thus help calm 
jittery nervee, leeaen female func- 
tional distress and give you joyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 *omen have re- 
ported marvelous benefits from 
Pinkham’s Compound. Reaulta 
ahould /MigM you f Telephone your 
druggiat right now for a bot tie. _

WELL W0RTH TRYING. *

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 LIŪDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kaufio Sem. Dv. Tėvą,s....$0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo

įstatymo. Išleido Kauno Afkivysknpas-Metro- 
politas Juoząpas 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 Ave., Chicago, III.

Katalikiška* Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “ DrangasM Uisipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
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DEDE ALBERTAS

driuotb

NO\W LISSEN FELLAS.*TH* JUNIOR 
ELSCTiONS ARE COMIN’ OFF NEX‘« 
WEEK AN \WE AIN'T GOT A CAN- 
DIDATE FER PRESIDENT.'NOW I AIN'T < 
GONNA RUN FER PRESIDENT BŪT \WE GOTI A 
GET SOMEBUDD\>

Antradienis, spalių 17 d., 1939

Pas mano kaimynę daugiau žmogus ten su visais priesko- 
kaip 20 metų gyveno vienas niais...
žilaplaukis, luošas įnamis, va-1 — Ačiū, ačiū, mamuk, —
rdu Albertas. Vienas jis gy- padėkojo Albertas, o aš jau
veno; be žmonos, be 
nes buvo nevedęs, todėl dau
gelis jį net kavalierių pava
dindavo. Tai buvo tylus ir ge
ras žmogus, visada su pypke 
dantyse, rąžančiu ant kaklo 
ir dažnai su lenktine kadugio 
lazdele rankoj. Vasarų jis ei
davo per .žmones, klodamas 
arba taisydamas šiaudinius 
stogus, žiemų kapodavo savo 
šeimininkui ar kitiems kai-

i kęs aplopyt savo šeimininko 
į stogus.

Buvo graži, saulėta pava
karė. Vos tik sužinojau, kad 
Albertas parvyko, tuoj su sa- 

■ vo sesutėm nuėjau jį aplan- 
i kyt. Badome jį lauke ant suo-vaikų, čiupau savo nagais blynų, ta- . .

.... t . i- liuko bepiaustantį tabakų. Mačiau Albertas sustabdė mane, . ' .
niau, kad manęs nepažinatėmė blynų, padėjo atgal da

benėlin ir, sudėjęs prie krū
tinės mano rankeles, 
prieš valgį pasimelsti.

■ Abudu palengva persižegno- 
i jova ir meldėvos: jis kalbėjo 
“Sveika Karaliene”..., o aš 
paskui jį balsiai kartojau tuos 
pačius maldos žodžius taip,

nes
juk tiek metų!... Tačiau buvo 

li . kitaip: vos išvydęs mane, iš
traukė iš dantų pypkę, padė-

Albertas nieko nesakė: ty
liai kimšo pypkę, nykščiu mu
rdydamas į jų tabakų.

— Taigi, dėde, papasakok 
dabar... Sakei: “Kai užaug
si”... Na, matai, užaugau.

Mano minčiai pritarė ir se
serys, tačiau Albertas ėmė ku
kliai išsikalbinėti:

— Kų aš čia senis, dar juo
ktis imsit iš manęs...

Tačiau aš užsispyriau, ir 
Albertas užsikūręs pypkę, ė- 
mė pasakoti.

Ta malda lydėjo mane visų 
gyvenimų. Ir Didžiajame Ka-

kad jis turėjo vis palaukti, 
niynams virbus. Kiekvieną ry- į ko| pasakau. Paskui v61

jis, po jo aš... Ir vėl jis, ir 
vėl aš... ir taip toliau, kol pri
ėjo va “Amen”.

Tada Albertas paėmė bly
nų, atplėšė pirštais jo trečda
lį ir atkišo man, tačiau man

tų ar vakarų, keldamas ar gu
ldamas, kalbėdavo jis “Svei
ka, Karaliene”... Tų patį jis 
darydavo prieš kiekvienų val
gį ar šiaip prieš pradėdamas 
kokį darbų.

Įdomus tai buvo senukas, ir

jo ant suoliuko peilį, atsisto
jo ir su kokiu nusistebėjimu, 
su kokia seno žmogaus meile 
jis ištarė mano vardų ir ėmė 
svirduliuodamas artintis prie 
manęs!... Aš nežinau, kodėl, 
bet siekiau pabučiuoti jo ran
kų, tačiau jis mikliai jų ati
traukė. pagavo manųjų ir... 
pabučiavo. Visų mane išpylė pasakyt, jog tai bu\o ne

— Ta malda daug kartų yr
ius mane išgelbėjusi nuo gil
tinės. Tai yra malda, kurių 
kiekvienoj nelaimėj, o ypač 
perkūnijos metu kalbėdavo a

re, kada aš visoje kuopoje bu
vau vienas katalikas tarp vi
sos galybės maskolių — ir ten; 
aš neapleidau jos, o ji manęs, i 
Atsimenu dar tų naktį, kuri 
buvo daug biauresnė už aųų, 
kada su dalgiu grįžau iš tal
kos namo...

Iki pat ryto staugė, ūžė vi
sas frontas, raudonos liepsnos 
laižė mūsų ir vokiečių apka
sus. Daug kartų apvertė ir 
mus žemėmis. Abiejų mano

juos keikti, žudyti tol, kol pa
tys būsim išžudyti, nors neži
nome, nei už kų juos žudyti, 
nei už kų keikti, nei už kų 
priešais vadinti.

Nežinau, kaip jie — tie mū
sų priešai — ar jie taip pat1 
nežinojo, už kų jie mūsų žu-1 
domi? Ar jiems taip pat nie
kas to nepasakė, o tik liepė 
gulti į purvinų apkasų, taip 
kaip mus — liepė keikti, šau
kti “ūra” ir mus žudyti? Jei
gu ir su jais taip pat darė, 
tur būt, nenusidėjau, jeigu 
per didžiųsias atakas, kada 
tiek daug buvo progų nužu
dyti gyvų žmogų; aš tada ty- j

LIETUVIAI DAKTARAI

Tek Tards 8146.
VALANDOS: Nuo U iki 12 5 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pimadieniaia: 2 iki i Ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

jau kita rūpėjo. Aš po mal-
aš jį mėgau nuo pat savo kū- Į uos greit atsisukau į Albertų 
dikystės dienų. Dažnai mudu I įr> įsmeigęs į jį savo akis, pa- 
susitikdavome: jis atnešdavo klausiau: “U iš kur tu, dėde, 
manz cukraus plytelių, kišenė-į išmokai tų maldelę? Juk tu 
se apsitrynusių riestainio ga-Imamos neturi!... Tos maldelės 
baliukų arba šiaip ko nors manęs nemokė nei mama, nei 
tokio, kas man būdavo gar
desnis už gardžiausius pyra
gaičius. Mudu viens antrų bu
vome tikrai pamilę.

Atsimenu kartų, kai aš su 
šunim saulės atokaitoj po smė
lį voliojaus, pamačiau ateina-

tėtis. Tad kas tave išmokė”...
Tačiau Albertas man tai ne

pasakojo, bet, mano spiriamas 
ir tampomas už trumputės ži
los barzdos, prižadėjo papa
sakot kada nors kituomet, kai
jau būsiu didesnis.

raudonumus. Seserys buvo be
pradedančius kvatoti, tačiau, 
kai iš mano akių ėmė birti 
ašaros ir kai apkabinęs ėmiau 
bučiuoti senųjį Albertų, tada 
ir jos ėmė nosinėle šluostyti 
savo akis.

Paskum atsisėdau aš šalia 
jo, padėjau jam galųsti peilį, 
piaustyti, grūsti ir kimšti ta
bakų.

Kalbėjova mudu su Alber-

čia taikydavau pro šalį. 
(Bus daugiau)

1

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 p. j/L
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandoe: 3—8 P. M.

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

utį pas mus dėdę Albertų.
Tuoj nubėgau jo pasitikti. Jis Fra5J“ uuo to laiko dv>l,ka 
ėjo susikūprinęs, nuleidęs gal-l met^ ‘,er kuli“os "8 5yk‘ ae' 
vą, raišdamas ant kairiosios! maf,au Alberto veido’ nes bu- 
kojos. Ant kaktos buvo užsi- vau i5vežtaa I*18 vlen« siv0 
smaukęs kepurę, kad saulė į'tetul«’ Pas kuri» ir “Uga“' Jl 
akis netviekstų, ir kuo ne maž' mane iSmok5 skait’'tl’ rai>'“~
visas jo pakaušis baltavo nuo 
storų, ilgų žilų plaukų.

Aš greit prie jo pribėgau ir 
savo mažom rankytėm apka
binau jo strėnas. Šuo tik šo
kinėjo aplink jį ir karts nuo 
karto lyžteldavo jo rankas,

išleido pradžios mokyklų ir 
gimnazijų.

Pagaliau, baigęs gimnazijų, 
parvažiavau suvisam tėviškėn. 
Tais metais visų vasarų pra
leidau namuose, niekur neva
žiavau, nors šiaip kiti mano 
draugai abiturientai visas a-

nes dėdę Albertų mylėjo ne tostogas prasiblaškė bekeliau- 
tik žmonės, bet ir gyvuliai, j darni. Todėl dėdę Albertų tu- 
kurie labai greit prie jo priorėjau būtinai susitikti. Jr su- 
junkdavo, kaip prie namiškio, j„įtikau. Jis buvo tada parvy-

— Na, Albertai, ar besvei-1_________________________
kas? Kaip beįdiktuoji? — iš 
tolo pasveikino dėdę mano mo 
tina.

— Nieko, įdiktuoju dar, 
kaip ir visuomet, — atsakė 
Albertas.

— Eikš dėdele, į vidų, pa
ragausi kų tik iškeptų blynų.
Pasakysi, ar druskos netrūk
sta...

Albertas, nieko nesakyda
mas, įėjo vidun ir pagarbino 
Dievų. Aš jį nutempiau į vir
tuvės kampų prie stalo, paso
dinau ant kėdės, o pats užsi
rioglinau ant jo kelių. Mama 
atnešė dubenėly blynų, padė
jo ant stalo ir tarė:

— Valgykita, vaišinkitos, 
tik labai nepeikite: vis, ma
tai, vasara, karšta — kur tu

draugų rusų kaktas pervėrė 
vokiečių kulkos bei sviedinių 
skeveldros. Aš likau sveikas, 
nepaliestas, nors kartais ir pa-

mžinų atilsį mano matušė. Kas jusdavau, kaip kažkas ištren
kdavo iš mano rankų šautuvų.

Praėjo ta baisioji naktis, iš
aušo rytas, praretėjo sviedi
nių sprogimai, kulkų zvimbi
mas. Iš už miško pakilo saulė, 
nutvieksdama savo spinduliai* 
abiejų priešų apkasus.

Aš sakau: “priešų”, nes 
taip mus išmokė. Mums liepė 
juos priešais vadinti, liepe

SHE LOŠT 20 
POIINDS OF FAT

stebuklas, kada vienų naktį, 
grįžtant iš talkos, penkiasde
šimt žingsnių nuo manęs, ant 
kryžkelės, žaibas suskaldė kry
žių, o mano ant pečių iškel
tas dalgis tik suskambėjo ir, 
rodos, truputį lyg sušnypštė?! 
Tada aš kalbėjau “Sveika Ka
ralienė”....

— Matai, Albertai, — sa
kydavo po to niatušėlė, — Po
nas Dievas davė pats save su-

tu apie praėjusias dienas. Pri-Į daužyti, kad tik tat e išgel- 
siminiau pamatęs jo žilus plau l^ėtų.
kus — jie dabar buvo dar la
biau pabalę ir žymiai prare
tėję. Mano mama buvo pasa
kojusi, kad Albertas pražilęs 
kare: išvykęs karan juoda
plaukis, jaunas, gražus, nors 
jau penkiasdešimt metų turė
jo, o sugrįžo baltas, kaip obe
lis, sulinkęs ir luošas. Prisi
miniau mamos anais metais 
keptus blynus, Alberto ir ma
no kalbėtų “Sveika, Karalie
ne”....

— Dėde! — tariau jam, — 
klausyk, dėde! Ar beatsimeni 
tu, kaip mudu vienų kartų, 
kai aš dar mažiukas tebebu
vau, valgėva blynus?... Mudu 
kalbėjova tada “Sveika, Ka
raliene”... Aš tuomet dar ne
mokėjau — dabar jau moku.... 
Tu žadėjai anų sykį man apie 
jų papasakoti...

' — Taip, — tęsė Albertas, — 
dabar žmonės mokyti, laiko 
save gudriais ir nebetiki tuo, 
kas tikra, tačiau kažin kokius 
vėjus graibsto: tai, kas šven
ta, jiems — juokai. Ne juokai 
tik tam, kas yra ant savo spra I 
ndo giltinę jautęs tupint.

Feel full of pep and possess the 
Blender form you erave—you can’t 
tf you listen to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and aug
ai y sweets— eat more fruit and 
vcgetables and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salta in a glass of 
hot water every morning to eliml- 
nate excesa vaste.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: “I took off 20

I lbg.—my clothes flt me fine now."
’ ' No drastlc cathartics—no consti-

pation—būt blissful daily bowel ac
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
NO EXTRA COST 
FAR VITAMI

(CAIOflMI)

Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

TRAD

SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OB M<WTHOL-B«)

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutarti.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

TEL. YARDS 5667

DR. FRANK G. KWINN
(KVUdCLNSKAb)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

ToL CANai 6969

DR. WALTER J. PHILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak koud
OFISO VALANDOS:

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

dTf. c. winskunas
PHYSICIAN AND SURGEOH 
2168 W. CERMAK &0AD

Ofiso teL Canal 234b 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. Leavitt SL 
Res teL Canal 0402

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvay 288* 
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3956. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniai, 

pagal satartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgiuia UIS 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—M 

Kasdien išskyras Sered* 
Seredomis ir Neaėl. pagal sutartį,

Telefonas HEMIock 6286

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

Ofuo valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YARds 0991 
Res. Tei. 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. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office ToL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBOB

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offioe TaL YARda 4787
Nedėliomis
• TaL TAI 

Samų TaL PBOspaet 1888

TeL YARda 5921
KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VlRginia 0086
Reudencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M,

Raaideaeija
89S9 So. Claremont Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį.

KLAUSYKITE

Net City Furniture Mart
« RADIO PROGRAMO

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

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

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųilee nauju narnos ant 
lengvų mėneeinių išmokėjimų. Daran vi 
■okj taisymo darbą be Jokio cash įmoki 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Iigannu geriau*! atlyginimų il Fire In 
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Darau paskolas ant naujų ii 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Tai OAHal 8128.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. X*

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Tai OAHal 0267
Rea. TeL PROspeet 9688

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare

Offioe Phone Res aad Offioe
PROspeet 1028 2869 8. Laavitt 8t
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 9708

DR. J. J. KO WAR
(KOWAR8KAB) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieni ei į įr Sekmadieniais 

_ Gagai sutartį.

TeL YARda 2246

DR. G. L VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
_____ gyodoj P**al »*»rti

DR. V. E SIEDUNSKI
4143 South Archer Avenue 

Telefonas Lafayette MM 
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais U
4631 So. Ashland Avė. 

Tel YARda 0994
Cusudieniai*. Trečiadieoiais il

t > * i 4
J

, tf i
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mos LIETUVIŲ NAUJIENOS
svetainėje. Kviečiami visi no- 
rthsaidiečiai atsilankyti, o vy
rai tų vakarų įsirašyti šion 
draugijon.

Vyrai Vieni Gamins 
Šaunią Vakarienę

Spalių 22 d. Cieeroj tikrai 
bus kas nors nepaprasta. Jau 
seniai prie to rengiamasi. Pa
kviesti ne tik ciceriečiai, bet 
ir eikagiečiai ir, manome, bus 
sutraukta virš 500 publikos. 
Tai bus nepaprasta vakarie
nė, rengiama vyrų — Šv. An
tano draugijos. Sykiu rengia
ma ir graži programa, kurios 
ti'k dalį dalyvių čia pažymė
sime: gros mokyklos benas, 
vedamas sesers Salvatoros, a- 
kordijonu solo grieš B. Mer- 
sch, klernetu — B. Vitkiūtė, 
“tap dance” pašoks L. Mei- 
roniūtė, D. Lasko, G. Trum
pikis, kornetu solo išpildys: 
K. Zauriūtė, T. Vaičūnaitė, 
G. Zakaraitė ir M. Gudaiti. 
Solo dainuos Kandrataitė, stu 
dentė Mundelein kolegijos. 
Kalbės dr. Rakauskas. Iš žy
mesnių svečių pasižadėjo va
karienėj dalyvauti dr. J. Si-

Į inonavičius, laidotuvių direk- 
į torius Lakavičius ir 'kiti. Rap.

Namų Savininkai, 
Dėmesio

Šv. Antana Parap. Namų 
Savininkų 'klūbo susirinkimas 
įvyks spalių 17 d., 8 vai. vak., 
parap. svetainėj. Bus daug 
svečių iš kitų kolonijų. Atei
kit visi, ypač kurie dar ne- 
priklausot prie šios organiza
cijos. Jei norite pagerinti sa
vo ir savo kolonijos aplinky
bes, rašykitės prie šios orga
nizacijos. Šį pavasarį bus la
bai svarbūs miesto valdybos 
rinkimai. Dabar yra laikas 
lietuviams pasirūpinti, kad 
tinkamas lietuvis būtų įtrauk
tas į kandidatų sąrašų. Nelau- 
kim, 'kad politikieriai mums 
parūpintų kandidatus. Dabar 
yra laikas patiems pasirūpin
ti. Ne? seniau politikieriai 
mums duodavo tokius lietu
vius, kurie atstovavo tik jų 
reikalus, bet su lietuviais vi
sai nesiskaitė. A F. Pocius

Draugystė Šv. Cecilijos ren
giasi prie metinio vakarą, ku
ris įvyks 11 d. lapkr., Wieker 
Park svetainėje. Bus atvaidi
nta juokinga komedija ‘‘Aš 
nenoriu Jurgio”.

Žodžiu, mūsų kolonijoje vei 
kimas virte- verda. Taip ir 
reikia. Valio North Side.

Lietuvytis

KAS GIRDĖT CHICAGO!
North Side Žinutės

Mirtie, tu negailestingoji 
mirtie! Del ko savo aštriuoju 
dalgiu kerti mūsų brangiems 
veikėjams, organizatoriams 
brangias gyvybes! Vos keli 
mėnesiai praslinko, o iš mūsų 
gyvųjų tarpo atsiskyrę labai 
daug darbuotojų. Mes, north- 
saidiečiai, netekome aių va
sarų didelio skaičiaus veik
liausiųjų parapijonų, kaip: V. 
Dargužio, V. Nausėdos, V. 
Mačekonio, J. Drazdausko ir 
visos eilės kitų čia nepažy
mėtų. !

šis mūsų metinis parengimas- 
bazaras bus sėkmingas.

Mūsų kolonijos jaunimas ne 
pasiduoda senesniems. Ir jis 
smarkiai veikia savo draugi
jose, kuopose ir chore. Kas 
trečiadienį Šv. Vardo draugi
ja rengia pasilinksminimo pra 
mogas, į kurias kviečiami ir 
senesni.

Parap. .choras jau pradėjo 
praktikas. Mokinasi naujas 
mišias. Darbo daug. t >

Mergaičių draugija rengia
si prie rudeninio parengimo.

Šv. Vardo draugija rengia
si prie metinio šokių vakaro,' 
Wicker Paik svetainėje.

Dabartiniu laiku visu pasi
ryžimu rengiamės prie meti
nio parap. bazaro, kuris pra
sidės lapkr. 5 d. ir tęsis iki 
lapkr. 26 d. Platinami laimė
jimo tikietai, daromi įvairūs šv. Juozapo vyrų draugijos 
planai, kviečiamos draugijos metinis naujų narių priėmimo 
prisidėt, kaip kas metr prie vajaus vakaras įvyks sekma- 
darbo. Jau dabar atrodo, kad' dienį, 22 d. spalių, parapijos
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Aš Nenoriu Jurgio”
NORTH SIDE. — ‘‘Mama, 

aš nenoriu Jurgio”.
“Gi aš, vaikeli, nenoriu Vy

tauto’
Taip dažnai pasibardavo 

dukrele su 'motina, nes duk
relei labai patiko studentas 
Vytautas, o mamytei Jurgis, 
kuris buvo skaitomas jų kai
me turtingiausias senbernis.

Tokios minties vedama ko
medija bus atvaidinta didžiau 
sios North Side draugijos me
tiniame vakare, Wicker Park 
svetainėje, draugystės po glo
ba Šv. Cecilijos. Vakaras į- 
vyks 11 d. lapkr. Prie šio var 
'karo draugija ir veikli ko
misija visu uolumu nuo se
niai rengiasi, žinoma, labai, 
ir labai daug, padedant ir e 
nergingai draugijos valdybai 
Ir salė dėl to pasamdyta di
delė ir orkestrą pasamdyta 
gera. O kiek darbuojasi mūsų 
scenos 'mėgėjai, artistai. Pa-

u

Iš Marijonų Rėmėjų 
5-to Skyr. Susirinkimo

MARQUETTB PARK. — 
Spalių 15 netikėtai teko užsuk
ti į Marijonų Rėmėjų Drau
gijos 5-to skyriaus susirinki
mų. Susirinkimas buvo tikrai 
jaukus, nes jame buvo pla
čiai apkalbėti įvairūs darbai 
ateinančio vakaro, kuris į- 
vyks spalių 22 d., parapijos 
naudai. Išrinkti darbininkai 
tani vakarui ir atlikti kiti 
įvairūs prisirengimai. Gautas 
laiškas nuo artisto Simono 
Kvietkaus, kuris su savo gru
pe pilnai pasirengęs ir ateina
ntį sekmadienį atvyks palink
sminti marketparkiečių. Pasi
rodo, kad darbštūs Skyriaus 
nariai ir narės smarkiai pla
tina tikietus ir tikimasi, kad 
gerb. klebonas kun. A. Bal
tutis susilauks gražios para
mos parapijai. Ir ištikrųjų 
verta, gerb. kun. A. Baltučiui 
tų pagarbų parodyti, nes jis I 
kaipo dvasios Tėvas rūpinasi 
kiek galėdamas, ir visiems, 
koks nebūtų reikalas, visuo
met eina į talkų. Ir aš pilnai 
tikiu, kad ir ateinantį sekma
dienį Marijonų Rėmėjų gra
žus užsimojimas ir pasiryži
mas savo tikslų pilnai pasieks 
— visų šimtinę parapijos nau
dai padarys, nes 5-to skyriaus 
rėmėjams stoja į talkų pa
rapijonai, kurie mielai įsigy
ja vakarui tikietus, kurių kai
na taip maža — tik 25c., o 
vakaro programa pilnai už
tikrinu bus verta dolerio.

Apart vakaro reikalų, buvo 
skaityti du laiškai: nuo lab
darių ir “Draugo, kuriuodu

narių supratimas. Už tai svei
kiname Marijonų Rėmėjų 5-jį 
skyrių su jo gabia valdyba, 
kad suprato ir giliai atjautė 
taip gražius darbus, ir tiki
mės, kad ir kitos draugijos 
paseks jųjų pavyzdį. J. K.

Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities 
Susirinkimas

Spalių 18 d., trečiadienį, į- 
vyks Marijonų Rėmėjų Drau
gijos Chicagos apskritiem su
sirinkimas “Draugo” name, 
2334 So. Oakley Avė., tuoj 
po paimaldų. Maloniai prašau 
visų kolonijų skyrių ir šiaip 
geros valios Tėvų Marijonų 
prietelių atvykti 'kuo skait
lingiausiai, nes ateityje nu
matoma daug svarbių įvykių, 
tat pravartu bus jais pasitar
ti. Gerb. kolonijų atstovai-ės

sirin'kę juokingiausių komedi
jų, nuo seniai praktikuojasi.
Lošėjų sąstatas rinktinis: J. į buvo priimti ir paskirtos do- 
Švedas, O. Valatkienė, A. Ki-\ vanos — labdariams 5 dol., o
sielius, Karaliūtė, Makauskai
tė ir k. Komedija labai juo
kinga ir pamokinanti.

Kviečiami, visi northsaidie- 
čiai atsilankyti. Kurie norės, 
galės tų vakarų įsirašyti šion 
draugijom į

Nariauis-ėms šiuo primena
ma, kad visi išvien dirbtų, 
kad šis vakaras pasisektų. Pa
tys atsilankykime ir savo 
draugus bei pažįstamus atsi- 
veskime. Lietuvytis

“Draugui 30 metų jubiliejaus 
proga — $10.00 sveikinimas. 
Tai tikrai gražus ir kilnus

MARIJONA

STRAZDIENĖ

Mirė spalio 14. 1939. 1:00 v. 
popiet, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Vazdglrių par., Lop- 
girių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą. Joną, 4 sūnus: Joną, An
taną, Vytautą ir Raymond, 
marčią Pauline, 2 anūkus, jų 
seserį Petronėlę, švogerį Joną 
Tamasūną tr jo šeimą, 2 bro
lius; Juozapą ir Franciškų, 2 
brolienes: Oną ir Marijoną ir 
jų šeimas, ir daug giminių, pa
žįstamų ir draugų. Lietuvoje 
paliko sesuo Marijoną Šimkie
nę ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas 11116 S. 
Spaulding Avė. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., spal. 18. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Kristinos par. bažnyčią, 
110-tos ir Homan Avė., kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyrfw. Sutrai, Mar
ti, Anūkai, Broliai, Brolienės, 
švogeriai ir visi Gtmiiiės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. tel. Yards 1741.
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT t-My MORGIČIŲ

KiekvieaM ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki |6000.00 pm 5 
Federal Savings and Loan Insazanoa OorjL, pe United

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%

GARSINK1TES “DRAUGE’

Kidnejs Mnsf 
Clean Oul Attik

Encess Aelds and polsonous arastes in your 
blood an reranved onledj thru 9 mllllorvtlny 
delicate Kidney tubei or Uiters. And rara- 
organlc and non-syitemlc diaordera of the 
Kidaeye er Bladder may cause Oetting Up 

t Nifhts. Ifervousneaa, Leg Pains, Circiea ūta- 
> der Eyea, Olzzineaa, Backache, 8woilen 

Ankles, or Burning Paaeaaea. In many sueh 
I cases the dluretlc action of the Dnrtor’a pre

scription Cyatea helpa the Kldneya clean out 
Excesa Acida. Thla plūs the palllatlve vork of 
Cystor raay easily mato yoia fcel lito a new 
person in Juet a fev daga Try Cpstea under 
tlie guarantee of money back unleaa com- 
pleteTy sattsfled. Cyafcr costs only 3c a dbae 
at drugglsts and the guarantee piotacts you.

GIESMYNAS
Įsigyk itn TCauJą Oleenryną. Jame 

rusite Vi stonas lės tams Bažnyčios 
Giesme*.

Gtomnea lr numik* patvari
Aa*. 8. Pealua.

UUeM* U R. K. Vacgoniaia. 
kij Proatneijto

Knygos kala* — M centai, pri
kalant 10 centų peraiunUmui.

LIBTUVIBSAS . 
MIBOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios fr Mišparai. IJetuvtflkal 

Ir Lctptoflcal, viatotne g——egft 
niams ir Švaru Am s, lr Ūtos Mal
dos ir Giesmė*. Antras pataisytas 
lelfUsNM. ParaM Kan. Ad. Saba- 
jtaurttas. Stipriais odos viriais,

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Avė.,

OUeago, Hlinefe

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

CHICAGO SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEIą Pres.

6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306 
Biiiimiiniiiniiimfinniiinnuniimiiiniiiiiiininiitininiiiinninttiimmiimiifnij

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
mZAUBIA n DIDŽIAUSIA LAIDOJIHO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4603-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
__________ TcL LAFAYETTE 0727_________

IA V YAT koplyčios visose 
*** ** * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio fr 
šeštadienio rytais 10.0« valandą, iš WIin* stoties (1480.)

Sa Povffci lafthaiern.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS

MINTYS
Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 17 Diena
Klusnumas tai šventa 

lios neturtystė.
va-

Negeisk būti geru arba di
deliu tame kas yra priešinga 
Dievo gerumui ir didumui.

kaip praeity, taip ir šiuo 
kartu supras susirinkimo sva
rbų, ir tikimasi, kad apskri
ties valdybos kvietimas bus 
pilnai patenkintas. Valdyba

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baultie- 
tams, Laidotuvėms, 

:ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800

FELIKSAS DRUKTENIS

(gyv. 4523 So. Busturo St)
Mirė spalio 15 d.„ 193a Tn., 

4:15 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 3S> me

tus.
Paliko dideliame nuliūdima: 

dukterį Emiliją, sūnų Vytau
tą, brolį Vincentą ir brolienę 
Kazimierą Ir Jų šeimyną lr 
daug kitų giminių, ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas J-. F. Eu~ 
deiklo koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, spalio 19 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Švento Kryžiaus parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į 3< 
Kazimiero kapines..

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: "Duktė, Sūnus, Bro
lis, BroHenė, fr Giminės,

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

REMKITE, PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

A A A 
PETRONĖLĖ WAITKUS

po tėvais Agentaitė 
(Gyveno po num. 5415 Lituanica Avė.)

Mirė spal. 12, 1939, 18:35 v. v.y sulaukus pusės amž. 
Gimus Lietuvoje, Tauragės apskr., Tenenių parapi, 
Šilgalių kųime.

Paliko dideliame nuliūdime: sūnų kun. Petrų Waitkų 
(Wliite), dukterį Veronikų ir žentų Juozapų Raudeliu- 
nus, brolienę Magdaleną ir švogerį Juozapų Malones,, 
švogerį Antanų ir brolienę Veronikų Waitkus ir jų 
šeimynų, dvi pusseseres: Veronikų Sudaitę ir Onų Ki- 
minienę, pusbrolį Petrų Razinų ir daug kitų giminių. 
Lietuvoje paliko seserį Barborų Dargienę ir gimines.

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

Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., spalio 18 d. 
Iš koplyčios 8 v. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Duktė, Žentas, Švogeriai, Brolienės, 

Pusseserė, Pusbrolis, Sesuo ir Giminės.

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

NARIAI CHICAGOS) CICEROS LIETUVI? 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D lll 11| P C patarnavimas 
HinDuLAnUL dieną ir naktį

■pk ą t KOPLYČIOS VISOSE
D I IV A I MIESTO DALYSE

flathony B.
6834 So. Western Avė. 

GROvehill 0142 

1410 S- 49th Court 

CICero 2109

Laclmriez ir Si
2314 West 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULlman 1270

I. Liulen
S. P. Mažeika

4348 So. California. Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Pfflįrc 3307 Lituanica Ava. 

Phoue YADda 4908

L i. Zain 
Ateit V.
P. 1. Ridikas

1646 West 46tb Street 

Phone YARdg 0781-0782

4704 S. Western Avė. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARda 1419
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Antradienis. spaliu 17 d.. 1039

rezervavo dienas pro!'. K. Pū
kšto prakalboms, būtent: Die
vo Apvaizdos jtnrapijn, spa
lių 2!) d., .3:30 popiet. Aušros 

> N artų parap., NVest Side, spa- 
I lių 29 d. vakare. Visų šven- 
I tųjų parap., Roseland, spalių 
į 25 d., vakare. Š8. Petro ir 
Pauliaus parap., NVest Pull-

Prakalbų Maršruto 
Prof. K. Pakšto 
Reikalu

Pranešimas Federacijos 
Skyriams

Knip jau buvo paskelbta
spnudoje, ir Federacijos Cbi- ,a ... • • i • junan, lapkričio 5 d1., vakare.cago apskrities susirinkime. ..... ........ . . . . I Aušros Nartų parapijoj prapakartota, šio menesio pabui- ... . , . ....... , . kalbos rengiamos bendrai sugoj j ( lucagij atvyksta prot.j 
K. Pakštas. Anksčiau buvo 
paskelbta, kad Chicagoj jo

si su klebonu kun. M. Urbo
navičium, MIC., kad sudėti
nės šv. Mišios 12 vai. sekma
dieniais būtų laikomos j Auš-

prakalbų maršrutas prasidės 
nuo spalių 29 d. Bet Federa
cijos Chicago apskr. ruošiant 
masinį Chicagos lietuvių su
sirinkimą, spalių 24 d., pra
matyta būtinas reikalas, kad 
tam susirinkime vienu, ir sva
rbiausiu, kalbėtojum būtų 
prof. K. Pakštas, dėl to Fe
deracijos Chic. valdybos pa
kviestas į Chicagų atvykti 
prieš spalių 24 d. Tokiu bū
du prakalbų maršrutas pra
sidės savaitę anksčiau. Fede
racijų skyrių valdybos prašo
mos tuojau susižinoti su gerb. 
klebonais dėl dienos ir salės 
ir pranešti apskr. valdybai, 
kad iš anksto galima būtų 
skelbti spaudoje, kurioje ko
lonijoj ir kurių dieną kalbės 
garbusis svečias. Anksčiau pa
skelbus maršrutą, ji geriau 
išgarsinsim ir daugiau žmonių 
į prakalbas sukviesim.

Keturios parapijos jau už

svečiui pagerbti vakariene,
1 kuri prasidės G vai. vakare.
Po vakarienės susirinkusieji 
svečią pagerbti sėdėdami prie 
stalų išklausys ir jo kalbą 
svarbiausiais mūsų tautos ir 
Amerikos lietuvių klausimais. 

Feder. Chic. apskr. valdyba

Žinių - Žineles

— Kun. d r. K. A. Matulai
tis, MIC., išvyko vakar į Ga
ry, Ind. Ten kurį laiką pa
vaduos kun. S. Draugelį ir 
nuo spalių 22 d. ves ftv. Ra- 
žančiaus Misijas.

— Misijonierius, kun. Ma
tulaitis, džiaugėsi ir dėkojo 
žmonėms, kad misijų metu 
neužsimiršo savo brangių mi
rusių bei nutolusių katalikų, 
o susidėję užsisakė laikyti su
dėtines šv. Mišias keturias die 
nas. Sekmadienį gi buvo .jau
nimo sudėtinės Mišios 12 vai. 
su intencija į švč. Mergelę 
Mariją Aušros Vartų. Tarta-

triukšmu ir nemažu pelnu bai
gėsi ftv. Antano par. bazaras 
spalių 15 d.

.. .. . —Ant. Kareivos žmona smaros Vartų Sve. M. Manjąi ir .... . T. ,, . . . , .. ■ rkiai susirgo. Jiedu gyvenato nui davusiųjų intencija. rp , . ... , . .. . .‘ (Texas valstybėje, turi didelę
farmą.

— Brighton Parko Pauliai 
surengė savo dukrelei Sofi
jai parengiamąsias išleistuves 
už vyro. Ji gavo daug dova
nų. Iškilmingos sutuoktuvės 
bus spalių 28 d.

— Geriausias ir tikriausias 
žinias talpina “Draugas”. Pa 
gelbėkit “Draugui” įeiti į 
kiekvieno lietuvio namą.

— Town of Lake vikrus 
sekmadienio “Draugo” agen
to pagelbininkas R. Turskis 
gražiai patarnauja nesuskubu
siems užsisakyti “Draugo’-’ 
lietuviams.

— Aušros Vartų par. Misi
jų metu daug žmonių atnauji
no “Draugo” prenumeratų ir 
užsisukę “Laivų”. “Draugo” 
kaina metams mokant iš ank
sto, $6.(X), “Laivo” — 2 dol. 
metams. Tėvų Marijonų Rė
mėjai duoda .3 dol.

— Žmonės suprato, kad už 
katalikiškus laikraščius pre
numeratą reikia mokėti iš 
anksto. Kas to neatlieka, tas 
apsunkina katalikiškos spau
dos darbininkus.

naudotų 24 metiniu išparda
vimu krautuvėj 4179-83 Ar-| 
cher Avemie. Rap. XXX

GRAŽI ••PASIUNTINIO” 

PROGRAMA

Šį vakarą, 7:45 vai., iš sto
ties NYGES, 1360 kil., vėl bus 
graži “Pasiuntinio” radio 
programų, susidedanti iš dai
lią, paieškojimų ir muzikos. 
Taipgi bus žinių iš statistikos. 
Prašoma pasiklausyti. SSS

MOTERŲ DĖMESIUI
Lietuvių bedarbių moterų klldbas 
neria vinokiuH drabužius — megz
tinukus, sidtus, kautus, kepures, 
šalikus, paketus, pirštines ir ko
jines. Vyrams, moterims ir vai
kams. Vulundus nuo 10 valundos 
ryto iki 8 valandos vakare.

4339 South Hermitage Avenue, 
3-vltis aukštas

Jeigu kam reikia, prašom, atsi
lankyti.

Kunigai turėtų įsigyti'
Vyskupo Petro Pranciš- į 
kaus Bučio, M.I.C. para-i
šytą

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 i 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 dienraš.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-

— “Draugas” ruošiasi iš
leisti gražius sieninius kalen
dorius 1940 metams, minint 
savo gyvavimo 30 metų su-1; 
kaktį. “Draugo” vajaus me
tu 'kalendoriai bus teikiami 
dovanai visiems, kurie iš ank
sto užsimokės prenumeratą.

— 1940 m. bus “Laivo” 
jubiliejus, — 20 metų kai 
“Laivas” neša katalikų šei
moms Kristaus mokslo ir Jo 
meilės spindulius. “Laivo” 
buvusiųjų dviejų piknucų pe
lnas yra pasiirtas j fondą 
leisti pagrąžintus “Draugo” 
kalendorius. Juos gauna ir 
“Laivo*” skaitytojai.

— Prasideda “betai”, kas 
nugalės “Hitlerį” Politiniam 
Lošime “Rūtos” darže spa
lių 22 d. Kai kas sako, jog 
jo nei “Chamberlainas” nesū
rios. Pažiūrėsim.

— Henrikas W. Sakavičius, 
aldermono Juozapo F. Ropa 
iš 21 wardos sekretorius .per
sikėlė gyventi į 2325 S. Lea
vitt St. Telef. Canal 3563.

— Labdarių centro pikni
kas įvyko spalių 15 d. Vy
tauto darže. Labdariai su J. 
Dimša džiaugiasi gražiomis 

; pasėkomis, ir tariasi kitu ka
rtu daugiau įdėti darbo besi
ruošiant, kad padarius dau
ginu p-elno Labdarybei.

— Cicero, Ilk, su dideliu
kieto tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam-Į^ 

pelyje.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne

mažiau $1.00.

6. Bankieto rikietas $2.00. /

Jums labai dėkingas,

“Draugo” Administratorius 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.O.,

-------------------------------------------------------------------------------- t------------------------------------------

JUST K1DS—Tbank You” Nota.. rr ab CA.m

C.EE. 1 CANTTmnK 
of Normri ier 5at;

/SS

T

INTERNATIONAL

/I

O.TOON "

Louis Reponille, Nevv York 
gyventojas, šiomis dienomis 
užkloroformavęs suy.m 
amžiaus sūnų. Čr*tr 
davęs policijai, .lis “negalė
jęs žiūrėti į sūnaus kančias”. 
Vaikas buvo gimęs fiziniai ir 
protiniai nenormalus. Kad

— Town of Lake, Šv. Kry-' prašalinus silpnaprotystę, vai
žiaus par. prasidės bazaras k ui buvo padaryta operacija 
spalių 22 d. ant smegenų. Tačiau nepavv-

— Šv. Kryžiaus par. klebo- 
nas gerb. 'kun. A. Skripka ser
ga Šv. Kryžiaus ligoninėje.
Pereitą sekmadienį į talką at
vyko kun. A. Švedas, MIC. Jis PEOPLES RAKANDŲ 

laikė sumą. Parapijonai ap- BENDROVĖS KRAUTUVĖS

RADIO

gailestauja savo kleboną; ti
kisi, jo liga nebus ilga.

24 METŲ SUKAKTUVIŲ 

RADIO PROGRAMA

Šiomis dienomis Peoples 
Furniture Co. mini 24 metu

— Br. Vlado 25 metų dar
buotės Chicagoje įvertintoja*
prisiuntė aukų naujai adresų! 8U.kai{tuves. Tiek metų sek- 
mašinai pirkti: E. Kilikevi
čienė du gabalus sidabro ver
tės $1.00, Urš. Mažėnienė $1.
B. ir Em. Navickas $1, B. Ka
valiauskienė $1. Pažadėjo do
vanų Ad. Ūsienė.

mingo visuomenei tarnavimo 
seniausios ir didžiausios lie
tuvių korporacijos Amerikoje 
Šioms sukaktuvėms pažymė
ti Peoples Bendrovės krautu
vė ruošia gražią radio prog-

— Duonkepyklos savininkas i ran,9 šiandie, 7 valandą va-
Jonas Balnius iš Brighton Pa
rko žada gražiai pasirodyti 
paskutiniam “Rūtos” daržo 
piknike spalių 22 d. Jis pa
gelbės uždaryti daržo vartus.

— Jadvygos Kavalčiukaitės 
ir St. Vaiciekausko sutuoktu
vės bus spalių 28 d. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje. P. Jadvygos 
dėdė kun. J. Čužauskas, Wau- 
kegano klebonas, duos šliūbą.

Nebūk prietelis tąjam, kurs 
neturi artimo meilės.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo*

kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING OO.

2334 South Oakley Avenne Chicago, Illinois
J

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

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

(1480 .Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * finnim Bnrom Sesutės * Trys Lietuvaitės •
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brokas • Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiūtė * Elena Peėiukaitė * 
Jonas Rukštala * Mikas Ovcrlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Jnzutė Mileriutė *

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

kare, iš stoties AVGES. Prog
rama susidės iš rinktinių dai
nų, muzikos, kalbų, patarimų 
ir t.t. Be to, bus pranešta a- 
pie Peoples krautuvės prisi
rengimą užkviesti visuomenę 
į šias sukaktuves, kad pasi-

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas Uni* 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa* 
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

Pranešimai
Amerikos Lietuvių Motinų 

ir Dukterų Balsuotojų Lygos j 
mėnesinis susirinkimas įvyk<| 
antradienį, spalių 17 d., 8 vai.Į 
vakare, M. Jasnausko salėj. Į 
Prašoma visų narių laiku-a-Į S 
teiti ir kitoms narėms prane
šti.

A. Alekna, rašt.

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą. j

Kaina 01.75 |
“DRAUGAS” |
2334 So. Oakley, Avė.

Chicago, Iii.

THE BRIDGEPORT 

KNITTING MILLS

Listen to and Advertise over
PALANDECH’S YDGOSLtV'lMDIO
Folk Songa and Mane 
Tambmritza Orchestra

•tation WWAE, Every Sunday* 1 te I
536 S. Clark St., Chicapro — Har. 3006

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

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3488
504 WEST S3RD STREET 

CHICAGO, ILL.

Standard Club CLASSIFIED
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokių Kainų
TIK $1.00 PT.

4-5 Kvortos...
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Di stributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

g
v*’*y..ATū

2X!?r2-
ISUndard" Club

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų.I 
!Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių'1 
1 informacijų kreipkitės pas Chas.T 
Zekas, Secrctarj’.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248 a

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

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 Sc. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayctte 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

££lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll£2

|TURTAS VIRŠ------------- £3,500,000.00!
I ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.(X)|
= Dabar mokam 31/2% už pa-
| dėtus pinigus. Duodam pa-
= skolas ant namą 1 iki 20 m.

4192 ARCHER AVENUE |
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVTCH, Prcs. =

ISTANDAR D 
S FEDERAL 
1 SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
■THE HOME OF FINE FURNTTIRE” KINGE 1904

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

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

RECEIVERIŲ 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 63čios 
gatvės. $12,500,00.

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

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Clins. I’micli (Umlkas), 2500 West 
63rd St., tel. PROspeet 6025.

PARDAVIMUI PIGIAI NAMAS
Naujas mūrinis namas, krautuvė ir 
3 fletai. tinkamas visokiam bizniui. 
Ma.rųuette Park kolonijoj. Kaina 
prieinama. Mainysiu ant mažesnio 
namo, lotų, farmos ar ant nuosa
vybės kitame mieste. Dėl Informaci
jų matykite: J. Vilimas, 6800 So. 
Maplevvood Avenne. Chicago. III.

PARDAVTMUI NAMAS IR BIZNIS 
Už $3950.00 nuplrksite grosernę j- 
steigta 30 metų ir mūrin) namą. 2 
kambariai užpakaly krautuvės ir 5 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
Ijafayette 4932. adresas 3948 South 
AVestom Avenue.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas West Engle- 
vvood'e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo
nu: GROvehiU 3769.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, gražioj apie- 
linkčje. VienintSlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
VVest 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. Įmokšt reikia 
$5000. Likusius valdžiai Išmokėsite 
kas mėnesj. 7207 So. Francisco Avė. 
Savininkas A. Slratov*ch, tel. Pros- 
neet 3140.

PARDAVIMUT ANGLYS
Genuine AVest Virginia Pocahantas 
Mine Run — J7.30; Illinois Egg or 
Nut — *5.25.

2 tonu loadals.
Telefonas DIREcvcl 6277,

REIK AT,ING A MERGINA
Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moteris vargonininkauti ir šei- 
mvninkautl. Kreipkitės i: ‘Draugas’. 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vtetoj. Apgy
venta visų tautu žmonėmis: kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Leavitt St., arba telefonvsoklte SEE- 
lev 174*.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito 
kiem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnavlm*.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Užsisakykite ir remkite 

dienraštį “Draugą“’

POCATTONTAS Mine Run iš griausiu mainų; 
daug dulkių Išimta. Ferkane B tonus ar dau
giau už toną ................................................. *7 6*
PETROLEUM CARRON COKE. perkant’ B to
nus ar daugiau, tonas... ,*7.40. Sales Tax Eksta-


