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LIETUVOS KARIUOMENE UŽIMA VILNIŲ
VAKAR ĮŽYGIAVO Į 
GRĄŽINTĄ LIETUVAI 
VILNIAUS KRAŠTO DALĮ

KAUNAS, spal. 17. — Lie

tuvos kariuomenės motorizuo

ti daliniai šiandien įžygiavo į 

Vilniaus krašto dalis. Pasiren 
gia rytoj ceremoniniai užimti

patį Vilniaus miestų — istori
nę Lietuvos sostinę, kurių len 
kai per 19 metų savinosi.

Ant Gedimino pilies griuvę 
šių rytoj ir vėl bus iškelta 
Lietuvos trispalvė vėliava.

Sov. Rusija su Lietuva pasirašė 
prekybos sutarti 1939-1940 m.

MASKVA spal. 17. — So
vietų oficiali žinių agentūra 
Tass paskelbė, kad sovietų

sutartį su Lietuva 1940-1941 
metams. Sutartimi tarp abie
jų šalių prekyba padvigubina-

Firtb of Forth tiltas arti Edinburgbo, Šk otijoje. Vokiečių lakūnai kėsinosi šį tiltų su
griauti. Tas jiems nepasisekė. (Acme telephoto).

PIJUS XII PIRMĄJA 
ENCIKLIKA ĮSPĖS PRIEŠ 
PAGONIZMO PAVOJŲ
VATIKANAS, spal. 17. - 

Šventasis Tėvas Pijus XII 
spalio 29 d. išleis pirmųjų sa 
vo enciklikų. Tas įvyks Kris
taus Karaliaus šventėje.

Jo Šventenybės raštas bus

nukreiptas prieš naujovinio 
pagonizmo ir ateizmo pavojų 
Europoje. Šis pavojus bus 
čiandieninio karo paseka.

Popiežius įspės krikščionis 
budėti ir kovoti prieš tuo3 
siaubus.

vyriausybė pasirašė prekybos , ma.

Maskva pageidauja, 
iškeltu vokiečius iš

MASKVA, spal. 17. — Vie j 
tos svetimšalių diplomatui 
sluoksniuose nepaprastai susi 
domėta žiniomis iš Rygos.

Būtent, sovietai reikalauja 
Vokietijos, kad iš Latvijos ir 
kitų Pabaltijo valstybių ji 
skubiau ištrauktų vokiečius. 
Nes jei bus atidėliojama, so-

kad naciai skubiau 
Pabaltijo
vietai sakosi naciams neskolin 
šių aukso atsargų.

Pabaltijis yra sov. Rusijos 
globoje. Ir bolševikai nenorė
tų, kad Vokietija ateityje ka
bintus! Pabaltijo dėl savo tau 
tinių mažumų. Taigi, šios ma
žumos dabar turi būtį iškel
dintos iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.

NACIŲ LAKŪNAI 
ANGLIJAI PADARĖ 
DAUG NUOSTOLIŲ

LONDONAS, spal. 17. — 
Anglijos vyriausybė pripažįs
ta, kad Vokietijos lakūnai va
kar dienų puldami Ediuburg- 
ho, Škotijoje, apylinkes visgi' 
padarė nemažų nuostolių.
Admiralitetas užgina, kad o- 

rinėmis bombomis pataikyta Į 
ro laivus. Bet pripažįsta kad 

"sprogusiųjų ore ir vandenyje 
bombų šukės ištikusios tris ka
ro laivus: “Soutbampton”, 
“Edinburgb” ir “Mohawk”. 
Pastarųjam laive žuvę du ka
rininkai ir 13 jūrininkų. 

Pastebima, kad laive 15 as
menų negalėjo žūti vien nuo 
bombos šukių. Matyt, bomba 
susprogo nukritusi stačiai pa 
čiam laive. Bet vyriausybė ne 
nori to pripažinti.

/Vokiečių lakūnų pultosios
Škotijos pakrantės yra pramo 
ninės. 'J'enai yra ir karo laivu 
svarbi bazė. Sakoma, vokie
čių tikslas buvo sugriauti gar 
sųjį Forth tiltų ir užblokuoti 
karo laivus. Bet prie tilto ne 
prieita. .

PAŽYMĖTINOS ŽINIOS
RYGA. — Lietuvos vyriau 

sybė pradėjo darbuotis iš Ru
sijos atgauti dar Švenčionis, 
Seinus ir Punsku. Lietuvoje 
suorganizuotas specialus kor
pusas iš 2,000 lietuvių Vil
niaus krašte policijos parei
gas eiti, kadangi ten suplūdę 
galybės bėglių ir kaskart vis 
daugiau jų plūsta iš gretimų 
Lenkijos teritorijų — lenkų ir 
žydų.

HELSINKIS. — Suomijos 
vyriausybė atidėlioja sovie
tams atsakomų į jų reikalavi
mus. Laukiama Skandinavi
jos valstybių konferencijos, 
kuri šiandien įvyksta Stok
holme.

MASKVA. — Turkijos užs. 
reikalų ministras Saracoglu 
išvyko namo — Turkijon, ne
padaręs jokios sutarties su 
sovietais.

LONDONAS. — Sužinota 
kad britų vyriausybė raginusi 
sovietų Rusijos vyriausybę su 
būti gražiuoju su Suomija.

PADARYTA SUTARTIS 
VOKIEČIU IŠKĖLIMUI 
Iš ESTIJOS
BERLYNAS, spal. 17. — 

Tallinne pasirašyta Estijos su 
Vokietija padaryta sutartis 
dėl vokiečių iŠ Estijos nukėli
mo į Vokietijų. Sutartis lie
čia visus Estijoj gyvenančius 
vokiečius ir vokiečių kilmės 
vyrus, moteris ir vaikus. Es
tijoje jų būsiu iki 15,000.

Sutartimi numatyta, kad vi 
si vokiečiai ir vokiečių kil
mės asmenys turi įsiregistruo 
ti kultūros ministerijoje. Te
nai jiems bus panaikinta Es
tijos pilietybė ir jie trijų mė 
nėšių laikotarpiu apleis Esti
ja-

Vyrai, moterys ir vaikai 
vokiečiai, arba vokiečių kil
mės estai turės vienodas šalį 
apleisti privilegijas.

Kiekvienam asmeniui bus 
leista pasiimti su savimi iki 
50 estij kronų, taip pat nami
nius, daiktus meno, arba isto
rinės vertės objektus, automo
bilius, graznas, kasdien nau
dojamus daiktus, medikinias 
instrumentus, aparatus ir į- 
rankius ir įvairių rūšių ma
šinerijas.

Vadinasi, vykstantieji Vo
kietijon vokiečiai Estijos ne
apleis tuščiomis ir nebus nu
skriausti.

Naciai pareiškia, kad tokios 
sutartys bus padarytos ir su 
Latvija ir Lietuva.

VOKIETIJA SUSIMETA 
PRIEŠ BRITUS 
IR PRANCŪZUS

BERLYNAS, spal. 17. — lių ilgio frontu Lexemburge
Vokietija staiga susimetė sa
vo žaibinga, taktika pulti-Bri- 
tanijų ir Prancūziją, kurios 
anądien atmetė Hitlerio pasiū 
lymus nutraukti karų.
•Vakar vokiečių lakūnai puolė 

Škotijos pakrantes. Šiandien 
gi net dukart puolė britij ka
ro laivų bazę Orkney salose — 
šiaurių link nuo Škotijos.

Dar neturima žinių apie vo
kiečių lakūnų žygių pasėkas. 
Bet čia narių autoritetai tvir
tina, kad Britanija greitai 
bus suklupdyta, ir bus pri
versta pasisakyti, kad gana 
jai šio karo.

Be lakūnų Smarkesnį veiki- 
mprieš britų karo laivus 
praplečia ir vokiečiij povande 
niniai laivai.

Vakariniam fronte taip pat 
pradėtos kruvinos kautynės. 
Vakar vokiečiai keturių my

pasienyje išmušė prancūzus is 
Vokietijos teritorijos ir įsi
veržė Prancūzijos teritorijon.

Šiandien vakariniam fronte 
kautynės jau praplėstos 18 
mylių ilgio frontu. Sakoma, 
vokiečiai visur daro pažangų.

Hitleris anądien buvo pa
reiškęs, kad prancūzai būtinai 
turi būti išmušti iš vokiškų 
teritorijų tarp Maginoto ir 
Siegfriedo tvirtovių linijų pla 
tokam ruože.

Dabar jo tas noras visu vo
kiečiams įprastu smarkumu 
vykdomas. Priešui neleidžia
ma nė atsikvėpti. Vokiečiai

AUSTRALIJA GAMINA
GINKLUS ANGLIJAI
MELBOURNE, Australi

ja, spal. 17. — Australijos vy 
riausybė praneča, kad 1937 m. 
britų imperijos konferencijoje 
buvo nutarta, kad karo laiku 
Australija turi virsti imperi
jos arsenalu. Šis nutarimas 
dabar ir vykdomas.

Vyriausybė nusprendė išlei 
sti milijonus dolerių kulkos
vaidžių ir priešlėktuvinių pat
rankų gamybai.

Pažymima, kad ši gamyba 
nuolat plečiama. Tr nurodo
ma, kad šiame darbe Austra
lija nereikalinga pašalinės pa 
ramos, nes įvairių rūšių me
džiagos turi namie, iš kitur 
nereikia kų nors importuoti.

LĖKTUVAI SKRAIDYS 

STRATOSFEROJE

KANSAS CITY, Mo., spal. 
17. — Transcontinental and 
Western Air linijos kompani
ja paskelbė, kad ateinančių 
metų pradžių bus inauguruo
ta keleivinių lėktuvų skraidy- 
ba stratosferoje. Jau užsa-

turi didelius nuostolius, betJ^8, padirbdinti penki ketu- 
to nepaisoma. | riV inotonJ kiekvienas lėktų-

Kalbama, kad kaip prancū-ivai-
zai bus išmušti iš vokiškų te
ritorijų, Hitleris vėl siūlys 
Prancūzijai nutraukti karų.

Bet su Britanija nenorima 
toliau skaitytis.

LIETUVOS PILIEČIAI 
LENKIJOJE

KAUNAS (E). — Lenkijo
je yra pasilikusių apie 90 Lie
tuvos piliečių. Iš jų apie tuzi
nas jau parvyko arba parvy- 
ksta per Karaliaučių.

LIETUVOS ATSARGINIAI 
PALEIDŽIAMI Iš

TARNYBOS
KAUNAS (E). — Lietuvos/ 

kariuomenės vado įsakymu, 
kaikurios atsarginių dalys, ku 
rios buvo pašauktos prie gin
klo, palaipsniui paleidžiamos 
namo, tęsti savo kasdieninių 
darbų.

LIETUVON ATVEŽTA 
DAUG PREKIŲ

KAUNAS (E). — Iš Liepo
jos uosto per Mažeikius atve
žta apie 12,000 tonų cemento 
ir daug geležies iš Švedijos.

Šiuo metu Nemunu iš Kiai* 
pėdos į Kaunu atgabenama 
baidokais labai daug įvairių 
prekių. 10 baidokų atgabeno 
geležies dirbinių, rūdos, bitu- 
ko-meksfalto smalos, druskos 
ir kt. prekių.

VENGRIJOJE “MIRTIES I 
LEGIJONAS” PAKLIUVO

BUDAPEŠTAS, Vengri
ja, spal. 17. — Vengrijos na
ciai iškelia aikštėn, kad anų 
dienų vengrų policija arešta
vo išteisėtos “Mirties legijo
no” organizacijos 140 narių. 
Keletas vadų paspruko į už
sienį. >

Ši organizacija planavo 
smurto keliu sugriauti vengrų 
vyriausybę. Planuota išžudyti 
keletu ministrų ir 17 parla
mento atstovų.

Policija atliko kratas orga
nizacijos slaptose buveinėse. 
Rado daug įvairių rūšių gin
klų, rankinių granatų ir bom
bų. ' I P*

Vengrijos autoritetai tyli a 
pie šį įvykį.

ROOSEVELTAS RŪPINA
SI BĖGLIŲ LIKIMU

AVASHINGTON, spal. 17.— 
Tarpvalstybinio komiteto rū
pintis politiniais tremtiniais 
ii bėgliais pildomosios valdy
bos susirinkimų prezidentas 
Rooseveltas kvietė plačiau 
praplėsti savo veiklų ir rasti 
keliolikai milijonų politinių 
tremtinių namus ir pragyveni 
mo būdus.

Prie šio komiteto priklauso
32 Europos ir Amerikos vals
tybės.

Kiekvienas lėktuvas kai
nuos apie 350,000 dolerių, ga
lės skristi iki 20,000 pėdų au
kštai dausomis ir daugiau 
kaip 200 mylių per valandą 
greičiu.

Linijos prezidentas Fryp 
aiškina, kad lėktuvai būsią 
ekspresiniai, tai yra, skrisiu 
tolį be nusileidimo.

ITALIJOS ATSTOVAS 
ATŠAUKTAS

KAUNAS (E). — Ligšioli
nis Italijos atstovas Lietuvai 
G. di Giura atšaukiamas iš 
Kauno ir jo vieton skiriamas 
Angiolo Cassini. Ministras di 
Giura jau padarė atsisveikini 
mo vizitus. Jis išvyksta į nau 
jo paskyrimo vietų.

LBKITĖS “DRAUGE” darbų.

BRITANIJOJ GYVENIMAS 

BRANGĖJA

LONDONAS, spal. 17. - 
Britanijoje gyvenimas kaskart 
brangėja. O karo tik pradžia.

Darbininkai išjunda reika
lauti didesnio atlyginimo už

KAUNAS (E). — Kauno 
burmistras Merkys išleido at
sišaukimų į visus laisvus nno 
karinės prievolės vyrus ir į 
moteris, kviesdamas užsirašy
ti savanoriais ugniagesiais, 
kurie esant reikalui padėtų 
miesto gaisrininkams.

KONGREM. LUDLOW 
PRIEŠ ŠALIES 
ADMINISTRACIJĄ
AVASHINGTON, spal. 17. 

— Kongresmenas Ludlow, 
dem. iš Indiana, peikia šalies 
administracijų dėl jos pastan
gų atšaukti ginklų embargo 
tvirtinimu, kad tuo būdu A- 
merikos neutralvbė būsianti 
stipriau apdrausta.

Tiesa gi yra ta, kad admi
nistracija savo tomis pastan
gomis siekia Amerikos neutra 
lybę padžiauti ir šalį įstumti 
karan Europoje.

Stipriausia neutralybės ap
sauga juk ir yra ginkhj embar 
go — nė vienai kariaujančiai 
pusei neparduoti ginklų ir ki
tų karo reikmenų. Bet admi
nistracijos tikslas padėti Bri
tanijai ir Prancūzijai prieš 
Vokietijų. Ir jauniausias vai
kas gali nusimanyti, kad toks 
žygis yra pavojingas ir prieš 
tai daugumas gyventojų grie
žtai nusistatę, pareiškia kon- 
gr. Ludlow.

Nepadėti nė vienai kuriai 
pusei ir nesikišti į Europos 
reikalus yra protingiausias 
nusistatymas. Tik tuo keliu 
galima apsidrausti nuo pavo
jaus įsikišti karan.

ĮGINKLUOTI KELEIVINIAI 
LAIVAI

NEW YORK, spal. 17. — 
Netikėtai atplaukė du keleivi
niai laivai su apie 1,000 kelei
vių. Vienas britų “Camero- 
nia”, kitas prancūzų “De 
Grasse”. Abu įginkluoti pat
rankomis gintis nuo užpuoli
mų.

KITAS CUKRAUS FABRI
KAS LIETUVOJE

KAUNAS (E). — Vyriau
sybė pritarė trečiojo cukraus 
fabriko statymui. Jis bus sta
tomas prie Panevėžio. Paruo
šiamieji darbai jau atlikti. Cu 
kraus suvartojimas Lietuvoje 
paskutiniais metais paaugo 
15-20 nuošimčiais.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu- 

matomas pragiedrėjimas ir 
kiek šilčiau.

Saulė teka 606, leidžiasi 
5.05.
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Karas Įsisiūbuoja, Bet.

Hitleris, žadėjęs Europai sukurti kruviną 
pirtį, jei nebus priimtos jo taikos sąlygos, 
išrodo, jau pradėjo vykdyti savo pažaaą.

Paskutinėmis dienomis naciai sutraukė 
milžnuškas karo jėgas į vakarų frontą ir 
paleido pragarišką ugnį į prancūzų kariuo
menę. Nors patys turėjo didelių nuostolių, 
tačiau prancūzu®, kurie buvo pasivarę į prie
kį, atstūmė atgal. Nacių lėktuvai jau pra
dėjo bombarduoti Anglijos miestus. k pač 
daug veiklumo rodo vokiečių povandeniniai 
laivai (submarinai), kurie jau nuskandino 
37 Anglijos laivus.

Kariaujama daugiau kai pusantro mėne
sio. Bet ligšiol didelio veiklumo vakarų ka
ro fronte dar nebuvo parodyta. Mat, vokie
čiai buvo užimti Rytuose, o prancūzai ir an
glai sėdėjo tvirtovėse ir didelės akcijos prieš 
vokiečius nevedė. Kai kam galėjo išrodyti, 
kad čia tik baikos krečiamos.

Bet toks neveiklumas nebuvo be tikslo.
Alijantų (prancūzų ir angių) strategai ap- 

rokavo, kad šiuo momentu jiems neapsimo
ka išeiti į ofensyvį karą. Tąr kainuotų daug 
žmonių, sunaikintų labai Gaug amunicijos 
Ir daug pažangos nepadarytų. Mat, Vokie
tija karo pradžioj visuomet yra agresyvi, 
stipri, gerai turi suorganizavus savo karo 
jėgas.

Kaip žinoma, prancūzai ir anglai turi už
blokavę Vokietiją. Karo laivai sulaiko pri
statyt vokiečiams visokią karo medžiagą ir, 
svarbiausia, maisto, kurio jiems labai trūks
ta. Sovietų Rusija, su kuria naciai sudarė 
prekybos sutartį, tiesa, daug ką Vokietijai 
pristatys, tačiau toli gražu bolševikai nepa
jėgs pagaminti jai tiek reikmenų, kiek yra 
reikalinga vesti karas prieš galingas val
stybes. Tad, ali j antai savo blokada 9iekia 
Vokietiją susilpninti, išsemti jos maisto san
dėlius, medžiaginiai ir moraliai suvarginti. 
Tik po šešetO3 ar daugiau mėnesių anglai 
su prancūzais tematys reikalo pradėti karą 
platesniu užsimojimu. Tai jiems bus pigiau 
ir mano, kad tuo būdu labiau užsitikrins 
sau laimėjimą.

Nėra aoejonės, šie alijantų planai yra ge
rai suprantami ir vokiečių strategams, už 
tat jie visu smarkumu kovoja su savo prie
šų blokada. Jų submarinai veda kovą visu

drabužiai, į Vilnią siunčiami dideli maisto 
kiekiai. i

Pačioj pradžioj vilniečiai bus aprūpinti. 
Bet reikia neužmiršti, kad ir Lietuvos rezer
vai išsisems. Reiks pašalinės pagalbos, reiks 
vesti ir nuolatinį šelpimo ir intensyvų su
naikinto krašto atstatymo darbą.

Amerikos lietuviai visi, lyg vienas, turi 
stoti Lietuvai į talką.

Dėl to Federacija, paskelbusi didįjį Vil
niaus atstatymo ir vilniečių šelpimo darbą, 
•pasielgė patriotiškai, garbingai. Reikia tik, 
kad plačioji visuomenė jai padėtų.

Jau keliais atvejais mūsų buvo pastebėta, 
kad Vilniaus krašto atgavimas šiuo ypatin
gai svarbiu ir pavojingu Lietuvos valstybės 
gyvenimo laikotarpiu, mūsų tautai uždeda 
naujų, bet garbingų rūpesčių ir nepaprastai 
dideię atsakomybę. Pasiėmę tą atsakomybę, 
turime įtempti visas savo jėgas, kad ją pa
kelti ir kad apsaugoti Lietuvos nepriklau
somybę nuo pavojų.

Atsižvelgiant į begalinę momento svarbą, 
neturėtų likti nė vieno lietuvio, kuris nepa
aukotų atgauto Vilniaus reikalams. Kad vi-

Kaip Brn Paimtas Vite
(XX) “Briva Žemė” rašo kad! Vilniaus miesto gatvės jad 

vos tiktai pasklido žinia, kad į1 buvo pustuštės, gyventojai iš- 
Vllnių artinasi Sovietų Rusi- bėgioję. Mieste esą pasilikę 
jos kariuomenė, Vilniaus gar- šiek tiek baltgudžių. Namai ir
nizono viršininkas paskelbė, 
kad miestas bus ginamas iki

vartai užrakinėti. Tvarka jau 
niekais nebesirūpina. Vakar

paskutiniosios. Visi gyventojai lenkų kariuomenė išdalino gy- 
didele paskuba šoko kasti ap-1 ventojams iž savo sandėlių 
kasus. Prie darbų ėjo ne tik!maisto, Matydami, kad vis
vyrai, bet moterys ir paaugę- 
liai. Apkasai buvo kasami iki 
vėlyvo vakaro, kol pasklido 
žinia, jog prie Vilniaus arti
nasi Soįvietų Rusijos kariuo-

tiek miestą turės palikti, len
kų kariai, gyventojams išdali
nę nemažus maisto kiekius. 
Bet gyventojai, iš susijaudi
nimo ir baimės, savo prikimš-

menė. Civiliai gyventojai tuo- tų maisto maišų jau nebega- 
jau grįžo į miestą, o apkasuo- Įėjo toli nusinešti. Kai kurie 
se pasiliko kareiviai. panešė juos tik iki 200 metrų.

Didelis nerertnūmas buvo Sovietų kariaoulenS gyvwl. 
jaučiamas lenkų, ypač valdi- atžvilgin laikfsi korektis. 
niekų tarpe. Lenkai jau ktevčĮ^i ImeEt(. ramiai

kalbėjosi su vietos gyvento
jais lenkais ir kitais. Lenkų

savo inventorių ir ruošėsi bė- 
kti. Tuo tarpu, gyventojams 
nuraminti, vienas lenkų lai-
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siems duoti progų prisidėti prie «o,nepa- kraStis iaei(lo apecia|ų leidi 
prastai kilnaus tautos darbe, neturi likti nė k„riam, pranea kad fe„.
vienos lietuvi, kolonijos tanioj nebūt su- kariuomen5 iainl5ju8i prie
rengtos, ir tai tuojau, prakalbos, išaiškinant _* . „ .. v. , ,
mūsų tautiečiams visi tas pė>blem«, „ ^^os pnes vok,e,-ms. kad
kuriomis mūs, tauta Šiandien susiduria. Pa,mta es» daa« bela,8vn|’ 0 

Berlyne kilusi revoliucija ir 
tt. Jis taip pat paskelbė, kad 
Sovietų kariuomenė dar esan
ti toli nuo Vilniaus ir pavo
jus Vilniui der negręsiąs. Gy
ventojai kiek nurimo, bet tai 
neilgai truko, nes apie 10 va
landą jau pasigirdo pirmieji 
šūviai. Lenkai pradėjo šaudy-

Perimant Vilnių
Kai lenkų “ vyriausybė'; nenori pripažinti 

Lietuvai teisių į Vilnių, kai jų spauda skel
bia šmeižtus prieš Lietuvą, Vilniaus krašto 
gyventojai, ne vien lietuviai, gudai ir žydai, 
bet ir lenkai, reiškia didžiausio džiaugsmo 
dėl grįžimo tikrųjų krašto šeimininkų — 
lietuvių valdžios.

Per devynioliką metų vilniečiai ir dvasi
niai ir ekonominiai skurdo po lenkų valdžia. 
Daug baimės turėjo, kai jie pateko Rusijos 
sovietams. Bet dabar, kuomet Lietuva peri-' 
ma Vilniaus kraštą, gyventojų džiaugsmui 
galo nėra. Mat, jie žino, kad, būdami prie 
Lietuvos, turės ir duonos ir laisvės, kad 
susilauks valdžios, kuri rūpinsis jų iž me
džiagine, ir kultūrine gerove. Ir jei, to kraš
to gyventojai visame kame kooperuos su 
Lietuvos vyriausybe, jų gerovė bus užtik 
rinta visiems laikams.

Dėl Lietuvos Santykių Su Vatikanu
Lietuvos Katalikų Spaudos Biuras prane

ša, kad ryšium su paskyrimu Lietuvai nun
cijaus J. Ė. ark. Valegosir su paskyrimu 
naujo Lietuvos ministerio prie Vatikano p. 
S. Girdvainio, italų, prancūzų, anglų ir k. 
spaudoje pasirodė straipsnių ir žinių, kal
bančių apie dar labiau gerėjančius santy
kius tarp Lietuvos ir Vatikano. Taip, pvz., 
anglų laikraštis “The Universe” ryšium su 
tais naujais paskyrimais prisimena anksčiau 
buvusias komplikacijas dėl katalikų akcijos 
ir teol.-filos. fakulteto ir sako: 4 nauji pas 
kyrimai rodo, kad santykiai tarp Šventojo

ti. Prasidėjo kautynės, kurios 
truko beveik visą naktį. Len
kai svarbesnes vietas buvo 
apstatę kulkosvaidžiais. Kai 
kurie artilerijos pabūklai sto
vėjo net miesto centre. Iš ry
to paaiškėjo, kad lenkų lini
jos jau palaužtos, kadangi 
puolė tankai, kurių miesto gy 
nėjai negalėjo atmušti. Len
kai dar mėginę pulti savo kar 
Valerija, bet jų puolimas jau 
nebedavęs laukiamų vaisių. 
Jie turėję daug nuostolių.

Atsitraukiant miesto gatvė
se buvo statomos barikados. 
Sovietlj kulkosvaidžiai saugo
jo miesto centrą, nenorėdami 
jo griauti. Viršum miesto pa
sirodė lėktuvai. Pasirodo, kad 
tai buvo lenkų ir prancūzų 

mašinos, tačiau jie jau ne

bombardavo.

karius Sovietų kariuomenės 
daliniai nuginkluoja ir palei
džia. Tokių karių Vilniuj jau 
nemaža matyti.

Ta pati “Briva Žeme” vė
liau dar gavo papildonnj ži
nių iš Vilniaus. Sovietų ka
riuomenė jau baigė užimti 
miestą. Kai kur buvo girdėti 
šaudymų. Įstaigos dar nebu
vo perimtos, bet jau buvo ži
nių, kad įsteigta Vilniaus ko
mendantūra. Artilerijos apar
dytų namų skaičius nėra dide 
lis. Matyti ir kulkosvaidžių 
kulkų žymės. Kai kuriuose na 
muose buvę įsistiprinę lenkų 
kariai, kurie nenorėję pasi
duoti.

Alfred Miller, Jr., iš Kansas City, Kas., kuriam ūkio ma
šina buvo taip sulaužius koją, kad vaikutį nugabenus į ligo
ninę gydytojai tarėsi amputuoti, kad išgelbėjus gyvybę. Ope
racijos kambary vaikučiui pradėjus linksmai šypsotis, gy
dytojai susilaikė nuo operacijos ir pasiryžo be operacijos 
gelbėti gyvybę ir koją. Taigi, malonus vaikučio nusišypso
jimas, gal, išgelbės jį nuo invalido likimo. (Acme teleplioto)

metų ir jau seniai pasitrau-j 
kė iš ringo. (Beje, jis savo 
laiku kumščiavosi su mūsų I 
Juozu Sharkiu). Šios kumš
tynės buvo taip vaizdžiai ii. 
įtikinančiai aprašytos, jog ga
lėjai pamanyti, kad jos tikrai 
įvyko... Panašios “kumšty
nės” buvo suruoštos tarp Joe 
Louiso ir Jack Dempsey. Tik 
aną sekmadienį turėjusios “į-

KURI GARBINGIAUSIA 
PASAULY TAUTA?

Seniau garbingiausia pasau
ly taiuta buvo laikoma Švedi
ja, bet nuo Kreugerio skanda
lo jie patys atsisako nuo šio 
vardo. Bet kuri gi dabar gar
bingiausia tautai?

Švedai mano, kad tas var
das turėtų priklausyti da-

vykti” kumštynės tarp G eo-j nams. Ten drąsiausiai galima 
Kariuomenės sandėlius pra į Carpenterio ir Jack Pe- palikti pinigus ant kelio, ne

dėjo plėšti tamsūs gaivalai. I tersono (kurs mirė dar PrieS bijant, kad juos pasiims tas. 
Lentvaravo pusėje buvo ma- dld> kanJ!) llko- atidėtos, nes, kuriam jie nepriklauso. Dani-
tyti dūmai; matyt, buvo kilęs 
gaisras. Ta kryptim buvo iš
važiavę ugniagesiai. Šviesa ir 
vanduo dar buvo teikiamas. 
Apie kritusių skaičių jokių 
žinių nebuvo. Laikraščiai ne
išėjo.

Mieste matyti labai keistų 
vėliavų,: Lenkijos baltai rau
donai vėliavai nuplėšta balta 
spalva ir palikta tiktai rau
dona. Kai kurie lenkai dar 
stengėsi šias naujas vėliavas 
išnaikinti.

netikėtai vėl atsirado futbo-' jos miesteliuose ant namų
las. Futbolo sąjunga išgavo slenksčių iš vakaro paliekami

Kada Anglai lieka Be Sporto Naujiem.
Specialiai “Draugui” iš Londono

■■

leidimą ruošti rungtynes. Tai 
buvo mėgėjų susitikimai ir 
kadangi dar nepradėjo veik
ti pooliai — atspėjimų loteri
jos, tai, galima sakyti, pra
džioje rungtynės neturėjo la 
bai didelio pasisekimo. Vie 
noms rungtynėms išėjo po ke
turius tūkstančius žmonių.

Nors Anglijos pirmenybės 
nebus atnaujintos kol tęsis 
karas visgi nuo spalių m. 7 
d. jau prasidės tikrosios var 
žybos. Ir pooliai. Dabar su
daromos tam tikros lokalinės 
lygos: kaip Londono lyga. 
Pietų šiaurės, Vid. Anglijos 
ir k. lygos. Ekipoms neteksią

pieno puodeliai ir pinigai. 
Pieno1 išvežiotojai pasiima pi
nigus, pripila puodukus ir va
žiuoja toliau. Praeiviams net 
į galvą neateina mintis paimti 
pieną arba pinigus. Netgi jau 
baustas nž vagystę danas lai
ko negarbingu darbu pasisa
vinti tuos pinigus, kuriuos pi
lietis patikėjo palikti pieninin
kui. Danijos miesteliuose yra 
paprotys: laikraščių kioskuose 
visai nėra pardavėjų. Publika 
pati pasiima laikrašti ir pini
gus padeda į stalčių. Vakare 
kiosko savininkas suskaičiuo
ja pinigus ir kasoje randa dj 
gi mažiau trūkumų, negu

Sosto ir Lietuvos yra labai pasitaisę ir 'kad 
frontu ir skandina Anglijos galingo laivyno įvairus tarp jų buvę nuomonių skirtumai yra 
laivus. Į jau išnykę arba greit išnyks”.

Ir, jei vokiečiams pavyktų sunaikinti Di
džiosios Bri tani j ss karo laivyną, kariavimas 
jiems žymiai palengvėtų. Bet, reikia neuž
miršti, kad ir alijantų karo laivai nesnau
džia. Jie gaudo ir naikina nacių povande
ninius laivus, kurie Anglijai jau padarė mil
žiniškus nuostolius.

Vakarų fronte, ore ir vandeny karas la
biau įsisiūbuoja, tačiau, jei neįvyks kas nau
jesnio, jei neatsidarys kur nors kitas karo 
frontas, didelio veiklumo iŠ alijantų pusės 
per kai kurį laiką nebus.

ai , a . a -• a • .... . . -toliau važiuoti, kaip 75 kilni .
Anglas skaitytojas turėjo Į tynai. Atvykusi gastrolėms yidang reika) ’ ministeri^ no ldien*’ kada J,S pats ten sedb 

p.grindo skųstis savo laik- Aūrtralijos valstyhinč rugby k#)| rib„ ' (,ar 
rasciu. Ne, visai ne dėl to,, akfra prisirašė padėti ,moStl Mat ,kada Ang|ijoj,
kad karui .kilus jo laikraštis 
beveik per pus sumažėjo. Nes 
ir sumažėjęs, Londono dien-

viešąsias slėptuves. Visi žy
mūs sportininkai ėmė rodytis 
policininkų, lakūnų unifortno-

vyksta futbolo pirmenybės, su

Taip pat gėlininkės ir darži
ninkai praėjusią vasarą įvedė 
paprotį palikti gatvės kampe

Garbingąjį Vajų Paskelbus
Vakar įdėjome A. L. R. K. Federacijos 

centro valdybos labai svarbų atsižauklmą į 
Amerikos lietuvių visuomenę.

Tuo atsišaukimu kreipiamasi į mūsų tau
tiečius -padėti Lietuvai atstatyti atgautąjį 
Vilniaus kraštą ir sušelpti to krašto gyven
tojus, kurie skaudžiai nukentėjo nuo karo.

Sis kilnus šelpimo darbas, kaip skaitėme 
prane.vimucse, Lietuvoje jau prasidėjo. Tam 
tikslui renkamos piniginės aukos, renkami

Ištikimybė Savo Tautai
“Panevėžio Garsas” (38 Nr.), atsiliepda

mas į gyvenamojo momento aktualijas, rašo:
Gyvenant imperializmo bujojimo epochoj, 

mažoms tautoms reikia morališkai cementuo- 
tis. Ištikimybė savo tautai turi būt kiek
vienam jos sūnui šventa pareiga. Savo žino- 
nių perfidija yra biauresnis dalykas, negu 
svetimųjų priespauda. Tauta, patekusi į sve
timą okupaciją, daugiau nukenčia nuo to, 
'kad okupantai favorizuoja perfidiją, negu 
nuo to, kad jie materiališkai išnaudoja pa
vergtąją tautą. Silpniausia tauta yra ne ta, 
kuri turi maža ginklų ir materialinių ištek
lių, bet ta, kurios sūnų ir dukterų tarpe yra 
daugiausia savo krašto išdavikų bei parsi
davėlių. Psichologiškai dirvą masinei perfi- 
dijai rengia tokie režimai, kurie piliečius 
skirsto į sūnus ir posūnius. Toliau perfidi- 
jai padeda plėstis socialinės neteisybės ir, 
aplamai imant, visi tie veiksmai, kurie silp
nina krikščionišką žmonių savigarbą ir są
žiningumą.

sti eki.'gėles su užrašu (Betjene Deg
„ ... .... ,...... p. visada kelinūjn (pa»itarnank patsai).

rastis dar vis yra bemaž tri- se: jų totogralijos puošė kiek- SaUninkų kartais visas iPne Piw,ėta« kainoraš-
vieną laidą. Bet sportą mė-į lniestukaS- Rei’kia daug SpeC.|ti8- Pirk?Jai Pas»”>» rcikalin- 
gianmam anglui to nepakan-' traukini||> Gi abar Ang|įioJgas gėles ir palieka pinigus

gubai storesnis už Paryžiaus 
dienraštį. Anglą skaitytoją 
buvo “prislėgusi” ta aplin
kybė, kad iš jo laikraščio bu
vo bepradedą visai išnykti 
sporto naujienos! Tai jan yra 
blogiau už karą, sakė anglas. 
Juk gerai žinoma, kad kiek
vienas anglas gavęs laikraštį, 
pirmn pirtniausia nosį įkiša į 
sporto puslapius ir tik jau 
paskiau pasuka prie svarbių
jų naujienų. Ijaikraščiai nu
stojo rašę apie sportą, nes 
nebuvo apie ką rašyti: karui 
kilus automatiškai sustojo vi
sas sportinis gyvenimas. Liko 
nutraukti visi parengimai.

Per pirmas dvi savaites ne
įvyko nė vienos futbolo rung
tynės. Nutriiko šunų lenkty
nės. Užsidarė visi kiti aikš-

i važiuojančia kitur žai

ktt. Toctel gyveni,„a- anglui tran rla8 labai 8llvuržv. tam tyčia įrengtoje vietoje.
TTOcdonn * I ~ — V ✓ .. •_ » / / Zi rrpasidarė ti'krai neįdomus, y-j ’ 
pač dar, kad informacijų mi-J 
nisterija taip šykščiai infor- Vidaus r. ministras nusta 
uiuoja apie fronto karinius tė, kad į fntbolo rungtynes 
veiksmus. { negalės būti įleidžiama dau

Pavojų suprato ir patys lai-; giau aštuonių tūkst. žmonių 
kraščiai. Apatija yra labai Tuo norima ąpsisaūgoti nuo 
pavojinga. Tada redaktoriai galimos “košės”, kuri gali 
savo nuožiūra ėmė “organi-j susidaryti orinio puolimo at- 
zuoti” didelius žaidimus. Tik veju. Aišku, smarkiai stirna 
vienas pavyzdis. Sekmadieni
nis laikraštis Sunday Pictoii-

loaf( ų.ūan5 “Ž. P.

ai paskyrė net dn puslapius 

aprašymui kumštynių, kurios 

tariamai “įvyko” tarp Benny 

Lynch ir Jinimy Wilde: -pir

masis yra dabartinis anglų 

musės svorio meisteris, o Ji- 

mmy šį titulą laikė prieš 20

žės amatinių klūbų pajamos. 
Todėl arnatiniartis futbolinin
kams bus mokama nuo rung
tynių tik po 30 šilingų. Vedu
sioms bus duodama 'pirmeny
bė. 8. Fftl.

Nebūk prietelis tųjam, kurs 
neturi artimo meilės.

Marianapolio Kolegijoj 
Yra 76 Studentai

Marianapolio kolegijoj šiuo 
laiku randasi 76 studentai. 
Akademijoje (lligb School) 
mokosi 31 studentų: 1 s:<vi. 
4 studentai, II skyr. 15 stnd., 
lll skyr. 4 stud., IV skyr. d 
stud. Kolegijoje niokosi 45 
studentų: 1 skyr. 14 stud.. Ii 
skyr. 14 stud., III skyr. 5 s'., 
ir lV skyr. 12 st. Iš Lietu
vos yra 3 stud.

Pernai Marianapolio Kole
gijoje mokėsi 100 studentn.

R. P.
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Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Fede
racijos 25 metų jubiliejiniam kongresui New 
Yorke, 1939 mt. rugsėjo mėn. 11-13 d.

Brazilijos Lietuvių Rymo Katalikų švento 
Juozapo Bendruomenė atstovaujunti organi
zuotųjų, lietuvių katalikų visuomenę Brazili
joj, sveikina Federacijos Jubiliejinį Kon
gresų, ir linki sėklinės jo darbams.

Amerikos lietuvių katalikų kūrybinė ini
ciatyva, besąlyginis aukojimasis brangiosios 
Tėvynės reikalams sunkiais jos gyvenimo 
momentais, skatina ir mūsų, dar jaunos ko
lonijos lietuvius katalikus, be baimės ir svy
ravimo aukoti savo jėgas tiems pat idea
lams.

Nors mes esame toli, už tūkstančių kilomet
rų, anapus karštos atogrąžų juostos, tačiau 
savo širdimis šiandien kartu su jutnis šven
čiame Jūsų, triumfo ir garbės dienų — 25 
metų Federacijos jubiliejų.

Tegyvuoja Jubiliejinis Kongresas. x
Tegyvuoja abiejų Amerikų lietuvių išei

vių vienybė.
Kun. P. Ragažinskas,

Bendruomenės pirmininkas 
Jonas Bagdžius,

Bendruomenės sekretorius
Sv. Kazimiero Rėmėjų Dr-jos 2-ras sky

rius iš Chicagos: “ARD 2-ras skyrius, Šv. 
Jurgio parapijoj, Chicago, III., savo mėne
siniame susirinkime, rugsėjo 1 d., 1939, svei
kinam A. L. R. K. Federacijos 27-tąjį kon
gresų su širdingiausiais linkėjimais, pasek- 
•mingiausio nusisekamo visuose Bažnyčios, 
Tautos ir Federacijos reikaluose!

Su giliausiu pasitikėjimu:
Dvasios vadas Kun. S. Petrauskas, 
Pirm. A. Vaišvila,
Rašt. S. Ežerskaite”.

D. g. prel. Jonas Ambotas sveikina kon
gresų su $5.00 auka, o J. Karalius iš Balti- 
more, Md., sn $1.25. B. U. iš Newark, N. J., 
aukoja Tautos Fondui $10.00.

Valdybos raportai

Dvasios vadas gerb. kun. Kazimieras Ur
bonavičius savo raportų prisiuntė raštu:

Rugsėjo 11, 1939 m. 
D. Gerbiamam Federacijos Seimui:—

Dėl nestiprios sveikatos negalėdamas at
vykti j Seimų, bent per šį laiškelį siunčiu 
Gerbiamiesiems Delegatams nuoširdžių lin
kėjimų gausios Dievo palaimos Jūsų kilniam 
pasiryžime pasitarnauti Tautai ir Bažnyčiai. 
Tegu Lietuva per Jūsų lūpas išgirsta, kad 
Amerikos išeivija yra susijusi su Tėvyne 
tampriais meilės raiščiais.

Kai dėl Dvasios Vado raporto, tiek pasa
kysiu, kad, mano manymu, mūsų Federaci
ja, kaipo tokia, aukštai laiko katalikybės ir 
lietuvybės vėliavų, tai vis pasidėkojant jos 
gabiam ir uoliam Sekretorijatni, kurs yra 
akylus mūsų reikalų budėtojas.

Su aukšta pagarba,
Kun. K. Urbonavičius

Pirmininkas dr. A. Rakauskas raportų iš
duoda žodžiu, pažymėdamas, kad valdyba, 
kiek galėdama, stengėsi daugiaus darbuotis 
tautos ir visuomenės gerovei ir pabrėžė pa
sitenkinimų, kad darbavosi geriausiame su
tarime.

Sekretorius L. Šimutis raportų išdavė raš
tu. Raportas priimtas vienbalsiai ir, kun. 
Jonui Bnkšiui pasiūlius, priimtas su pagy
rimu.

Kun. Jonas Balkūnas, valdybos narys, ra
portų išduoda žodžiu. Kadangi jis vadovavo 
Federacijos Tarybos siunčiamai delegacijai 
įteikti Amerikos katalikų peticijų Lietuvos 
vyriausybei, prašant nevaržyti Lietuvos ka
talikų teisių ir taip pat vadovavo amerikiė- 
čių ekskursijai į Eucharistinį Kongresų Bu
dapešte, Vengrijoj, dėl to šiuos savo ir dele
gacijos žygius plačiau nušvietė. Adv. J. Gri- 
šiui pasiūlius, išreikšta jam padėka atsisto
jimu.

Kun. Pr. Juras ir Juozas Laučka, valdy
bos nariai, pranešė, kad dalyvavę Tarybos 
suvažiavimuose ir darbavusis organizacijos 
gerovei. J. Laučka raportavo, kad paruošė 
Jaunimo Atstovybės statutų.

Kun. dr. J. Navickas, valdybos narys, 
risiuntė savo raportų raštu: “Paskutinis Fe
deracijos Kongresas buvo mane išrinkęs į 
centro valdybų. Prezidijumas man pavedė 
vietų komisijoje.

Kadangi atsakomingų pareigų man neteko 
eiti, todėl nebuvo nė ryžtingų ar atsakomin
gų darbų. Visame darbe teko talkininkauti 
centro valdybai. Vairas buvo sekretorijato 
rankose, kuris visais iškilusiais klausimais 
ir rūpinosi. Tų gi klausimų būta nemaža, y- 
pač mūsų tautos politiniame gyvenime. Len
kų ultimatumas Lietuvai, Klaipėdos atplėši
amas nuo Lietuvos buvo svarbiausi reikalai, 
kuriais Federacijos valdybai teko sielotis. 
Prie šių politinių reikahj tenka priskaityti 
ir tų nelemtų Lietuvos valdžios akcijų, ku
ria ji pasižymėjo, bekovodama Lietuvos ka
talikus.

Mūši} — Amerikos lietuvių — gyvenime 
teko rūpintis tais visais gyvybiniais klau
simais, nuo kurių priklauso mūsų tikybinis, 
tautinis ir kultūrinis gyvenimas. Žinoma, tai 
vis buvo Federacijos pono Sekretoriaus va
dovybėje, bet tasai darbas ėjo sklandžiai 
visų remiamas ir padedamas.

Dabartiniam Federacijos seimui ir būsi
mai Federacijos centro valdybai reiškiu ge
riausių linkėjimų ir gausios Dievo palai
mos, nes šiuo laikotarpiu mes galime būti 
lemiamų įvykių išvakarėse”.

Kun. Jonas Bakšys įnešė, kad visus ra
portus priimti. Vienbalsiai.

Pirmininkas pakvietė prof. dr. Kazį Pakš
tui pasakyti žodį. Gerb. svečias sveikina kon
gresų Lietuvos katalikų didžiųjų organiza
cijų vardu. ✓. - :

Matas Zujus, “Garso” redaktorius, svei
kina laikraščio ir Wyoming Klonio lietuvių 
vardu ir praneša, kad yra stengiamasi ten 
išjudinti Federacijos idėjų.

Kun. V. Masiulis skaito referatų jaunimo 
organizavimo klausimu. Gražus referatas su
kėlė gyvų diskusijų aktualiais jaunimo rei
kalais. Prie referato kalbėjo*: kun. K. Pau- 
lonis, kun. N. Pakalnis, kun. J. Bakšys, D. 
Averka, kun. J. Balkūnas, red. L. Šimutis, 
K. Krušin^kas, A. Petrauskaitė, M. Zujus, 
kun. J. Švagždys, kun. Pr. Juras, adv. J. 
Grisius, J. Mačiulis.

Rezoliuciji} komisijos narys kun. Pr. Ju
ras perskaito rezoliucijų, kurioj užgirialmas 
referate patiektas jaunimo organizavimo pla
nas ir kun. V. Masiulis prašomas masiniam 
jaunimo sąjūdžiui vadovauti.

Sveikinimi} ir rezoliucijų komisija per
skaito kongresui pasiųstų sveikiniim} teks
tus:

Lietnos Sodžius Prieš 50-60 Mete
Rašo Meškuitis
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(Pabaiga)I
Kai ateina draugės, po jų be
rniukai, pasigirsdavo pradžioj 
nedrąsiai, vėliau garsiau dai
nuojamos dainos. Kai kurie 
vyrai lošdavo kortomis. Mė
giamieji korti} losimai buvo 
trumpis ir vežimas. Lankyti 
gimines, ar draugus gyvenan
čius kitam sodžiuje nebuvo 
papročio, jeigu nebuvo pra
šomi ant alaus.

Įdomiausia metuose šventė 
savo nuotaika ir papročiais — 
tai Velykos. Šiandien toli gra
žu ta šventė nebedaro to įspū
džio, kurį darė anais laikais, 
nebeteikia entuziastinės nuo
taikos, kokia viešpatavo se
niau. Velykos! Pati tos šven
tės sąvoka sukeldavo sodiečio 
sieloje ypatingus jausmus. Tos 
šventės laukiama buvo visą 
gavėnių. Sausas pasninkas 
per visas šešias gavėnios sa
vaites paveikdavo ne tik fi
ziškai, bet psichiškai. Didžio
ji Savaitė — tai Velykų prie
angis. Viešpaties kančių ap
mąstymas eina per visas še
šias dienas giedant Kalvariją 
susibūrus vakarais į vienų 
grįčią. Paskutines tris dienas 
daugelis eina į bažnyčią daly
vauti reikšmingose pamaldo
se, namuose gi kiemas ir gy
venamasis namas, jo grindys, 
sienos valoma. Tai pagrindi
nis metuose valymas, antras 
jau nę tiek stropus — prieš 
kunigų kalėdojimą. Po pietų 
jaunesnieji jau ruošiasi links
mi į bažnyčią Velykų nakčiai 
ir prisikėlimui, džiaugiasi pri
imant iš šeimininkės Skanių 
užkandžių rišulėlį pasistipri
nti po rezurekcijų. Velyki} ry
tą vaikams šventė —• padeda 
ant lango gražių, spalvuotų•, 
kiaušinių, šeimininkė verda 
dažytus kiaušinius ir ruošia 
šeimynai Velykų gardžius pu
sryčius. Pusryčiuose kiekvie
nas gauna tam tikrą skaičių 
kiaušinių, be mėsos pyrago ir 
sviesto, kiek nori. Sviestas 
senais laikais tematomas bu- 

per bankietus, dažtniau-

kytum, čia statoma ant rizi
kos laimėti, ar pralošti tūks- 
tnčius. Jeigu ktras dvejodavo, 
ar čia savais kiaušiniais muš
ti, ar mainais, taip ir saky
davo: “ko bijai, ar čia dubą 
(žemę) prarasi”. Dėl vieno 
kiaušinio, sakysim, ar jis bus 
“'kalės dėtas” — pentardos 
kiaušinis, ar smalos prileis
tas, tekdavo gerokai susipeš
ti. Kažin kaip Velykų kiauši
nis buvo labai branginamas.

nka pripažinti jam (laikotar
piui) garbę už išauklėjimą 
garbingų sūnų, pareikšti sim
patiją, pasigerėjimų sodiečių
dvasine, tautiška kultūra, kn- ta. 
rios diegai išaugo į gražius 
vaisius. Tas sodžiaus gyve
nimo laikotarpis Lietubos is
torijoj turi būti įrašytas auk
so raidėmis, nes tuo laiku so
džiuje lyg 'kokiam židiny iš
silaikė lietuvių dvasios ir jos 
meilės ugnelė.

pasipelnymo tikslais perleido 
į kitas rankas, kur reta ir ga
na vertinga istorinė seniena 
visai diųgo — buvo sunaikin-

Žinių - Žineles
T0WN OF LAKE. — čia 

organizuojama jaunų moterų 
kliūbas.

Sudiev jums, sodžiai! Tariu 
tuos žodžius su širdgėla ir 
meile.

GibaiH.j sodžiuje daugiausiai RMta Re{a Lietuvoje 
laimėdavo minėtas Pranas jc_ » 9
Danasas. Vaikai, mergaitės, ^niena
kurie neturėjo drąsos mušti 
kiaušiniais, ar nemokėdavo 
pažinti jų stiprumo, ritinda
vo. Seni, jauni ir vaikai bū
davo pagauti linksmumo dva
sios. Velykų šventė, taip pat 
Kalėdų ir Sekminių švęsdavo 
tris dienas, tai žmonėms pa
sidžiaugti buvo laiko gana.

Bendras sodžiaus vaizdas 
vasarą, ar žiemų — tai ramy
bės ir tykumos vaizdas. Va
sarą visi išeina į laukus na
muose palikę tik vaikus su 
globėja; žiemą vyrai jeigu ne 
miškuose, tai grįčioje, ar tva
rtuose randa darbo. Sodžiaus 
tylų tesudrumsčia kartais ka
lėdojus per kiemus sau mais-

VIEKŠNIAI. — (XX) Sa
lia Gyvulių piliakalnio ūkini
nkas išarė 12 vienų į kitą su
nertų dvigubų sidabrinių rin-■ 
kių. Rinkės atrodo kaltinės 
ir nedailaus darbo. Viena jų 
pusė lygi ir plokščia, o kita 
js- maždaug vienodais įdubi
mais iškapota. Gana gerai iš
silaikiusios. Vytauto D. Mu
ziejaus vieno ^kyr. vedėjas at
vykęs rinkes išsivežė muzie
jum Tokio eksponato Vytau
to D. Muziejus, sako, dar ne
turėjo. Taip pat panašių ne
turi nė vienas iš provincijos 
muziejų. Tas rastasis radinys 
yra pirma savo forma seniena.

Kiek arčiau piliakalnio, vie
tų pavargėlis, kurį paprastai noj smėlėtoj kalvelėj, seniau

Most Rev. Arcbbishop Cicognani, D.D.,
Apostolic Delegate, Washington, D. C.

American Lithuanian R. C. Federation, as-
sembled in the Annunciation Hali, 2594 'kę, ar varškę su taukais. Po 
North 5th Street, Brooklyn, humbly beg p^sryėių visi jaunesnieji su
Hall, 259 No. 5th St. Brooklyn, humbly beg 
Your Excellency to cable His Holiness mes- 
sage of filiai devotion, loyalty to His Holi
ness Pope Pius XII, pledge continued ad- 
herence to principles of Catholic Action. 

Implare Apostolic benediction
Anthony Kneižys, Pres. 
H

National Catholic Welfare ConfereUce,
Washington, D. C.

Lithuanian Roman Catholic Federation of 
America, on the occasion of their National 
Convention, held in the Annunciation Parish, 
Brooklyn, N. Y. Sept. 12-13,1939, sends greet- 
ings and prcAmise heartiest cooperation in ai 
activities of National Cath. Welfare Confe 
rence.

Anthony Kneižys, Pres. 
A. Paleckis, Secr.

RŪTOS DARŽO PIKNIKŲ SEZONO 
UŽBAIGTUVŽS

Sekmad., Spalio-October 22 d., 1939
RCTOS DARŽE, 23X8 Wmt 21rd Place

Dari. <ro« V. R&dsevlčlaui Suvalkiečių orkestrą 
Ir J. Budrlko f&ralakalbls. Salėje ffroe L. Simučio 
vedama "The Toppem” orkestrą. Salėje talpai 
bua grali programa, rietynės ir Raseinių Magde.

1-ma dovana — Grali Kanarka.
Pradkia'4:00 vaL popiet Tik lėta. 10c

V|au skvlečla atsilankyti —
Rencėjal, Eka-Karrlvtai ir Darko JkfirėJai.

f.lklrpkitc »| tikietą i, galfialte mi Juo įeiti į "R«toe" dario araono užbaigimo pikniką.

vo
šiai vartodavo taukus, varš-

šypsena ant veido ir gera vii 
timi nešiną kišeniuose kiau
šinius išeina į ulvčią mėginti 
laimės. Susitikus su draugais, 
tuojau prasideda kiaušinių 
rodymas, miklinimas ir mu
šimas. Renkasi tai vienoj, tai 
kitoj vietoj būriais ir eina 
nuolatinis kiaušinių miklini- 

derybos: “mainais, sa- 
ir mušimas. Tame 

tiek susijaudinimo,
džiaugsmo, ar nusiminimo, sa-

mas 
vaisiais 
visame

>>

lydi pikti šunes, ar praeinąs 
piemenėlis, kuris su savo sma
giu botagu mėgsta šunes pa
erzinti, jiems supliekti. Ramu 
tenai. Gal kam atrodytų tas 
vaizdas nykus, be gyvumo. 
Bet ne. Sodiečiai gyvena sa
vo gyvenimu, savo dvasia, ku
ri reiškiasi ramioj nuotaikoj, 
jų sielos kūryboj. Nieks jų 
nenubuodauja, jie džiaugiasi 
gyvenimu ir tveria dvasios 
jėias. Iš tos tykumos, saky
čiau iš tos potencialės valios, 
kilo Lietuvos sūnūs, kurie ją 
pažadino iš laikino miego, pri 
minė jos didingą praeitį. So
džius išaugino vyrus, Kurie 
drąsiai pasakė pasauliui: mes 
esam lietuviai, ne lenkai, ne 
rusai, kurie Lietuvą kaipo va
lstybę pastatė ant kojų, gel
bėdami nuo nedraugiškų kai
mynų, ir šiandien Lietuvos 
vardą laiko tinkamoj aukštu
moj. Taip, sodiečių dvasia, 
Lietuvos kaimai ir laukai iš
gelbėjo mūsų teigiamąsias 
dvasios jėgas nuo sunykimo, 
nuo priešų pasikėsinimų ir ža
lingos jų įtakos. Senovės so
džiai nyksta, jų gyventojai 
baigia keltis į vienkiemius ir 
kaimo vaizdas keičiasi.

Aprašomas sodžių gyveni
mo laikotarpis ne ilgas, lais- i 
vai jiems teko gyventi nuo 
baudžiavos panaikinimo iki

— Spalių 22 d. ‘Rūtos’ dar
žo piknikų baigimo sezonui 
pažadėjo talką šie biznieriai: 
siflvėjai J. ir T. Overlingai, 
Grigalius, Burba, L. ir O. La
zauskai, Belunskai, Kinč.inai, 
Atkočiūnai, Kovalčikai, Bels- 
kiai, Urbeliai, Šamai, Ežers- 
kai, Peržinskiai, Kareiviai, P. 
Norkai, Česnai, Ig. Zolp, Lau- 
rinai, Pivariūnani, Alb. Ja- 
kops, Joe’s Meat Market, A. 
Plėnis, F. Ligutis ir kiti.

BRIGHTON PARK. — Jn- 
lias Restoranas paskyrė kum
pį 25 svarų ‘Rūtos’ daržo dar
bininkams ir svečiams spalių 
22 d.

AVEST SIDE. — Ad. Ūsie
nė, 2462 Blue Island Avė., pir
mutinė prisiuntė dovaną sezo
no užbaigimo piknikui ‘Rūtos’ 
darže, spalių 22 d.

— Įgijimui adresų mašinos 
Br. Vladui sekantieji aukoje, 
po 1 dol.: J. ir M. Žurkaus- 
kai ir sūnus Reynolds, ir J. ir 
P. Žurkauskai. Taipgi visi pri
sidėjo su auka dėl sudėtinių 
šv. Mišių, kurios bus laikomos 
kas sekmadienį 12 vai. Aušros

buvo rasta panašios medžią 
gos gana stambi ir visai ge 
rai ilsilaikiusi juosta, tik, de- Vartų bažnyčioje 
ja, neišmaningi kaimiečiai,

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ

INVflTMlM

INSURED

Dividendai ant padėtų pinigai išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedrral Savings and Eoan Insurance Corp., Washington, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Plrmadlenj, Ketvirtadienį ir šefttadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building 8C Loan Association

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

t —H

Naujausius Lietuviškas Knygos
VISOS VRA RINKTINAS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

the mm mm na m nu ugn
NERVOUS

mKYm 
Any Of The Signa

.■tsnans 
r&srans

wlth<rat M (ma yrar dmakt. Ovara ail-
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LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais.................$2.25

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais............................... $1.50

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida- 
navičius. Autoriaus leidinys ...................................$1.00

KANČIŲ LIUDININKAI fSeptynlos Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

Kun. J. Aleksa, M J.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas.... $0.50
ŠVENTASIS RASTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Aricivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

PASAUKIMAS Į DVASINI LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis....................................$0.25

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

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

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugai’''' Ufaipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
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DEDE ALBERTAS
(Pabaiga)

O kas gali tvirtint, kad bent 
vienas tų mano kulkų aplenk
tas žmogus šiandien negyvena 
ir nesidžiaugia taip, kuip aš, 
kad jis bent pusgyvis grįžo iš 
karo ir, be abejo, nežino kie
no tai -dėka. O jeigu aš bū
čiau šautuvo vamzdžio galų

dur keturi... Jau pirštais lie
čiu...

Painiu visus savo rankon, 
perkratau per pirštus... Vie- j 
nas iš jų yra baltas! Bet ku- 

i ris?... Tačiau vistiek laimės 
į daugiau nutverti juodų, negu 
j baltų, nes juodų — trys, kai 
i tuo tarpu baltasis — tik vie
nas. Žinau, kad juodi akmenslaikęs tuo momentu vienu ce- 

.. , * . . » j yra sunkesni už baltuosius, tontimetru žemiau ir nužudęs \ ...
v ii-ii, I dėl palengva leidžiu juos pergyvų smogų, pasakykit, bra- , •

ngieji, ar mano gyvenimas už 
tai šiandienų būtų saldesnis?
Ar aš būčiau laimingesnis, jei
gu dabar pasaulyj būtų vienu 
vokiečiu mažiau?

O juk tų naktį, tų baisių 
naktį — aš galiu rankų prie

pirštus, mėgindamas jų svo
rį. Bet visi lygūs, visi to pa
ties sunkumo. Jau kiti ima ne
kantrauti dėl mano delsimo.

— Trauk baltų, ko belauki! 
— ima kumščioti mane iš vi
sų pusių.

Iki šiol mane tokį ramų a-

Išgelbėti ir į vienų britų uostų atgabenti keleiviai vieno iš trijų prancūzų laivų, būtent 
! “Bretagne”,'kuriuos praeitų sekmadienį nuskandino vokiečių subniarinūi. (Acme telepb.)

Amerikos Lietuvių 
Dukterys Pradeda 
Veikti

Kad dapildyt fondų kata
likų labdarybės reikalams, nes 
pašalpa dalinama reikalin-' 
goms lietuvių šeimoms, ypa
tingai Kalėdų metu, Am. Liet. 
Dukterys rengia šiokius - to
kius parfengimus. šį kartų 
bus šokių vakaras trečiadie
nį, spalių 18 d., Evergreen 
Klūbe, prie 91 St. ir Western 
Ave.

Komitetų sudaro: pirm. Al-

LIETUV1A1 DAKTARAI

Tat Varta 8146.
VALANDOS: Nuo U iki 18}

2 Iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais 2 iki 4 lr 7 ild I 

Šventadieniais: II iki

taiko
Street

DR. V. A.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

prlfa 
fed

ir akinius 
3343 S. Hals

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniai* it 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-4 7-8 t, M.

dona Zekas, Emma Sereiko, 3147 Š. Halsted SL, Chicago 
Ona SkrickuS, Estelle Yan-| Pirmadieniais,^Trečiadieniai,

chus, Ona Norkus, Ida Eichas Valandos: 3—8 P. M.
ir Stefanija Shimkus. E. Y.

širdies dėti — tų naktį mano pūna nepasitikėjimas: o jei- 
paleistos kulkos nenužudė nė 
vieno žmogaus, nes aš manau, 
kad Dievas niekados nepano
rės to, kad aukštyn paleista 
kulka imtų ir įlįstų į žemiau 
esantį gyvų žmogų.

Aš nebijojau tų naktį mir
ties, visiškai nebijojau, nors 
ji man grėsė kiekvienų minu
tę. Tačiau ko man bijoti, nes 
juk dar niekas negalėjo man 
prikišti žmogžudžio vardo,

kant, mirties nebijojau, ta- į ta ir mano milinė, kurių bu- Tirkšliškiai Turi 
i vau palikęs bedžiūstančių

kodėl... Netoli sprogo keli svie prieš saulę, 
diniai. Keliom sekundėm par- Albertas valandėlę palaukė, 

pasižiūrėjo į mus ir pridėjo:
— O jeigu aš tųsyk. laiky-

, Parkritęs prie šaltinio iro-’da,nas ranko3 akmenukus, ne 
Laikau tuo tarpu saujoj ak-|džiai „griau

gu baltas?! Mano lūpos jau 
šnabžda: “Sveika, Karaliene, 
Motina mielaširdystės, gyveni
me, saldybe ir viltie mūsų, 
sveika...”

menukų, bet dar netraukiu, 
nors kiti jau keikia mane dėl 
tokio traukimo. Visų išmuša 
šaltas prakaitas. Traukt?.. 
Ne!... Dar palaukt!? Vis ne 
taip greit, vis dar sekundę vė-

nors buvau prie to verčiamas. Į Iiau> nes ta sekundė juk nuo 
Ir kada pagaliau saulė jau'

pusėtinai pakopusi aukštyn ė- 
mė kaitinti prakaituotas ir na
ktinės rasos sudrėkintas mi
lines, tada kareiviai išsivilkę, 
vienmarškiniai džiovinosi 
prieš karštų vasaros saulę. 
Nuovargis merkė akis, o kar
štis džiovino lūpas, liežuvį, 
gerklę. Visi, įsitraukę į apka
sus, kiūtojo surietę po savim 
kojas. Retas kuris pažvelgdd-

nianęs pareina, kol kas nuo 
manęs priklauso. Suabejoju ir 
pakeičiu akmenukų, o masko
liai net purslojas bekeikdami 
ant manęs. Palengva traukiu, 
ištraukiu... Laikau saujoj ak
menukų.

— Rodyk, greičiau rodyk! 
Koks?... Kuris?... — pasipilo
klausimai.

Veriu saujų... Vos pakėliau 
nuo akmenuko pirmųjj pirštų,

vo pro sumestus žemių kups- jr apstulbau: ištraukiau bal
tUs į priešų apkasus ir vėl 
Įsitraukdavo atgal, nes vir
šum zvimbė švininės bitės. 
Vienur kitur sproginėjo svie
diniai, išmesdami aukštyn že
mių debesis.

Jau para su viršum kaip 
nebeturėjom burnoje vandens 
lašo. O čia dar tokia kaitra, 
šalto it tyro vandens šaltinis, 
ir tai kiekvienam iš mūsų di-

kritau prie žemės, ir vėl šo
kau, ir vėl bėgau.

šaltinio

Gražię Nauję Bažnyčią

TIRKŠLIAI. — (XX) 1936

Ypatingai neproduktyvus 
darbas tada, kai dirbant/lydi 
mintys praeitį ar sukasi apie 
ateities žiedus.

TaL CANai 6969

DR. VVALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — i ir 6:30 — 8:30 valuu*
tr pagal sutartį.

m..

šaltų vandenį, ; būčiau atsiminęs tos savo ma-
ta bažnyčia. Tačiau

prausiau veid«, šlapinau gal- - kurį
aš būčiau veikiau ištraukęs? 

Mes nieko nesakėm, o t Ik
vų. Prisipyliau paskum savo 
draugų butelius vatiderts ir 
grįžau tokiu pat būdu atgal

savo maskolius. Ir lioks1''0111- Niek° nesakydamas sė-
sėdėjom susimąstę ir žiūrė

pas
nustebimas! Savo buvusių 
draugų jau nebepažirtau: jie 
buvo visi po sąnarį išdrasky 
ti ir su žemėm sumaišyti ant 
jų galvų sprogusio sviedinio. 
Su jais kartu buvo sudrasky-

dėjo kurį laikų ir Alberta*, 
bet paskui atsistojo, persiže
gnojo, ir kalbėdama.-, savo į- 
prastų “Sveika, Karaliene. 
Motina mielaširdystės”..., nu
ėjo prie savo darbų.

Tadas Poška “Ž. Pr.”

didesnę negu senoji buvo.
Rugsėjo 10 d, buvo nau 

sios bažnyčios konsekrac 
J. E. Žemaičių vyskupas 
Tirkšlius atvyko jau rug-

tų...
— Cra! — sukriokė visi se

ptyni mano draugai, ir tuoj, 
juokdamiesi iš kataliko nepa
sisekimo, užkabino ant manęs 
savo skardinius kariškuosius 
butelius.

Kų gi daryt? Persižegnojau 
ir šokau iš apkasų lauk. Bė
gau per zvimbančių kulkų 
laukų prie šaltinio. Bėgau,

į VALliiy GAMINIMAS į 
IR

NAMĮĮ PRIŽIŪRĖJIMAS
airių valgių gamininmi, 

pyragų pajų ir duonų kepi 
uui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

Kas svajoja vien ateitimi, 
tas nebemato šio momento 'sva 
rbos, ir dabartis virsta dū
mais.

4^

singai su procesija. Di 
vo suvažiavusių net ii 
limesnių parapijų bai 
kių.

dmo troškulį. Tačiau kaip tų j-kįek neše mane senos mano 
šaltinį pasiekti, kad per mūsų j kojos. Bfgau kaip sjta]iklJ Ve-
galvas be sustojimo zvimbė j jamas zuikis, nors, teisybę »a- 
kulkos.

Pagaliau buvo nutarta, kad 
dienas iš Įtaisų turi eiti ir pa
rnešti. Tačiau kuris? Niekas 
riėsutinka: kiekvienas bijo, ta- 
čibu ir vandens nori. Bet, vis 
dėl to, kiekvienas bevelija ge
riau laukti, kol kitas parneš, 
negu pats save pavojun sta
tyti.

— Žinote kų, 'broliui, — pa
šoka vienas iš kareivių. — 
Ttaukim burtus! Baltas ak
menėlis — eiti...

Gerai! — pritaria visi sma
giai, ir tuoj sumetama kepu- 
rėn keturios poros akmeniu
kų, kurių vienas baltas. Vie
nas, suspaudęs kepurę ir pa
daręs joje tik skylę rankai 
įkišti, kad nebūtų matyt ak
menėlių, duoda visiems trau
kti. Kiekvienas baimingai ki
ša kepurėn rankų, bet, ištrau
kęs juodų akmeniukų, vėl pa- 
tehkintas dėl laimingos loteri
jos sėda savon vieton prie šau 
tuvo lizdo.

Ateina eilė ir man. Ramia 
siela kišu rankų kepurėn, tu
rėdamas pilnų Viltį ištraukti 
juodų. Įkišu rankų giliau —

NEURITIS I
Relitfve 

1 Pain ln Few

RheumatismXX
To relieve torturing pain of Rheumatitm, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does tlie work auickly. Mušt relieve cruel 
pain, lo your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on tlils guarantee.

Didelė 223 puslapių knyga 
u naujausiais receptais į 
ienos kepimui ar virimui, 
Laržovių ir vaisių užlaiky

mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
eimininkėms.

Bių knygų galima gauti par pak
tų arba raktinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10 
P.A8TINEJB 

$1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.

CHICAOO. ILL.

"THINGS THAT NEVER HAPPEN”

KLAUSYKITE

Ntw City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutaOį.
Ofiso telefonas PROapect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

DR. F. G. VVINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEGM 
2158 W. CERtoAK KOAD

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
4729 So. Ashland Ave.

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288c
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

TEL. YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEOENSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS: - 
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

j TELEFONAI:
1 Ofiso — Wentw0rth 1612.

Res. — Yards 3955, 
OFISO VALANDOS:

j Z iki 4 popiei 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

1 pagal sutartį.

Telefonas HEMIock 6286

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

Oiiso valandoa:
10—12 vaL ryte

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

Susitarius.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

TeL YAKds 0994
Rez. Tel. PLAza 3200

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIEginia 1116 4070 Archer Ate.
,! Į V alandos: 1—3 ir 7—8
I Kasdien išskyrus Seredą
♦ Seredoinis ir Nedėl. pagal sutartj

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

........................................

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiįes nanjns n&mni ant 
lengvų mėnesinių iftmokėjimų. Darau Tl 
•okj taisymo darbą be Jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iftmnkėjimų 
(Išgarinu gerlausį atlyginimą ii Flre In 
ntrance Compamjų dėl taisymo apdega 
kių namų). Darau paskolas ant naujų lz 
senų namų, ant lengvų mėnesinių Uhno 
Ujimą nno 6 iki 90 metų. Reikale kreip
kite! prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

i. ■ ■ ---------- ■ i ,

Res. 6968 So. Talman Ava 
Rea TeL GROvehiU 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 i* 1—• vek. 
Ketv. ir Nedėliomis sueitam

2423 W. Marųuette Road
--- .. --- ------ - .

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 Sa Ashland Avenue
OflSO VALANDOS:

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

Office TaL YARda 4787 
Mamų YeL PROapect 1988

Tai OAHal SlfeL

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

REZIDENCIJA ,
6631 S. California Ave. 

Telefonai REPnblic 7868

aad Offloe 
Leavitt 8t 

pp. ir 7-9 vak. CANai 9704

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadiouiajg

Dagai sutarti.

Offiee Phone Res
PROepect 1098 8969 S.
Vai: 2-1 r

tat YARda 8981
R4*.: KENvvėčd 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiao YeL VIRglnia 0086 
Reaidencijoa M BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Reaideaeiia
9989 Bo. ttartaont Ave.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal antartL

Tai OANal 0867
Res. TaL PROa 6669Rea. TeL PROroect W

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

1821 So. Halsted Street 
Reaideneija 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet
 6 iki 9 vakare .

Tel YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
: DANTISTAS 

4645 Sa Ashland Ave.
arti 47th Strtet 

VaL: nno 0 ryto iki 8 vakaro 
Rer«wloj nagai autarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telef onaa Lafayette JAM

Antradieaiaia, Ketvirtadieniaia hl 
Penktadieni tie

4631 Sa Ashland Ave. 
Tel YARda 0994

Eirmadieniaia, Trečiadu



Trečiadienis, spalių IR d., 1939 DHXtTCHB

LABDARIŲ DIRVA

Seimo Belaukiant
Jau viskas prirengta Lie

tuvių R. K. Labdarių Sąjun
gos seimui, kuris bus sekma
dienį, lapkričio 5 d., Dievo 
Apvaizdos par. salėj.

Centro valdyba ir kuopų 
veikėjai stengėsi, kad išda
linti kvietimo laiškus visoms 
draugijoms, kuopoms ir klu
bams. Bet jei kuri draugija 
iš kokios nors priežasties ne
būtų gavusi kvietinio laiško, 
neužsigaukite, bet vis vien1 
išrinkite į seimą delegatus ir, 
jei galite, paskirkite senelių 
prieglaudai statyti auką ir ją 
per seimą įteikite.

Senelių prieglaudos staty
mo ir kiti labdarybės reika
lai, tai visų mūsų reinalai. 
Dėl to visi dalyvaukime tuo
se darbuose, visi aukokime ir 
būkime seime, kad drauge ga
lėtume svarstyti visa tai, kas 
liečia labdaringąjį darbą lie
tuvių tarpe.

Tikimės, kad šių meti} sei
mas bus ypatingai įdomus. 
Be kitų dalykų, išgirsime tu
riningų paskaitų. Be to, yra 
kviečiami į seimą tolimi sve
čiai — kun. dr. Kazimieras 
Matulaitis, MIC., Londono lie
tuvių dvasios vadas, ir prof. 
dr. Kazimieras Pakštas, žy
musis Lietuvos katalikų vi
suomenės vadas. Neabejoja
ma, jiedu pasakys seiime kal
bas. Turėsime progą išgirsti, 
kaip dirbami labdaringieji 
darbai didžiausiame pasauly
je mieste —• Londone .ir taip 
pat, kaip yra rūpinamasi var
gšais mūsų senoje Tėvynėje 
Lietuvoje. lb.

Piknikas surengtas b k p 
iniciatyva. Vadovavo uolus 
labdarių veikėjas Jonas Di»m- 
ša. Daug dirbo ir kitų kuopų 
(7, 8 ir 23 kp.) veikėjai. Vi
si rūpinosi, kad gerai patar
nauti sveteliams ir kad nau
dos labdarybei padaryti. Tos 
pastangos nebuvo tuščios, lb.

Gražiai Pasidarbavo
Kelių labdarių kuopų rūpes

čiu surengtas dar vienas pik
nikas, kurio visas pelnas pa
skirtas senelių prieglaudos fo
ndan. Piknikas įvyko praėju
sį sekmadienį Vytauto darže.

Jau ne be vasara. Oras šal
tokas. Nors saulutė ir gra
žiai švietė, tačiau “šiluma 
kaulų nelaužė”. Vis dėlto su
važiavo gražus būrelis lab
darių prietelių, smagiai pra
leido keletą valandų ir parė
mė gerą tikslą. Buvo ir jau
nimo, 'kuris smagiai pasilink
smino.

Labdarių 3 kp. veikia
Lietuvių R. K. Labdarių 3 

kp., Cicero, pradėjo dirbti pla 
tesniu mastu, nors ir vasarą 
neatostogavo. Spalių mėn. 8 
d. įvykusiame susirinkime, 
kuris buvo gausingas, paro
dyta daug rimto susirūpini
mo ir sąjungos centro ir kuo
pos vedamais šelpimo dar
bais.

Susirinkimas atydžiai iš
klausė pranešimų, apie šių 
metų sąjungos seimą, kuris 
bus sekmadienį, lapkričio 5 
d., Dievo Apvaizdos par. sa
lėj. Seitno tvarka: pamaldos 
10:00 vai., bendri pietūs po 
pamaldų, posėdžiai 2 vai. po 
pietų. Perskaičius kvietimo į 
seimą laišką, išrinkiti šie at
stovai : Petronėlė Zakarienė, 
Antanas Jovarauskas ir Ana
stazas Valančius. Auka sei
mui — $50.00. Seimą pasvei
kinti ir auką įteikti paskir
tas A. Valančius.

Išklausytas pranešimas ir 
iš Federacijos 12 skyriaus su
sirinkimo. Perskaitytas sky
riaus laiškas, kuriuo kviečia
mi labdariai prisidėti išlai
kymo lietuvių paviljono Nevi 
Yorko pasaulinėj parodoj.z
Šiam tikslui iš kuopos paski
rta $2.00. Tai pavyzdis ki
toms draugijoms, kuopoms ir 
klubams. Jei labdarių kuopa, 
kuri šelpia neturtingus, galė
jo skirti auką lietuvių pavil
jonui, gali ir kiti tą padaryti.

-tt
Moterų Sąjungos 2 kuopa 

užkvietė labdarius dalyvauti 
savo sidabrinių sukaktuvių 
paminėjiman, kuris bus lap
kričio 12 d., Šv. Antano par. 
salėj. Pakvietimas priimtas.

Išrinkta komisija pasitarti! 
su varguolio J. Lapinsko da
ntų taisymu.

Komisijai rekomenduojant 
suteikta pašalpa Astrauskie
nei ir Atkočaitienei.

Labdarių 3 kp. suteikia pa-

Britų kreiseris “Repulse”, vienas didžiausių ir moderniau šių Did. Britanijos karo laivų. Vokiečiai skelbia, kad JI lau
kia toks pat likimas, kaip ir “Royal Oak”, kurį vokiečių submarinas šiomis dienomis nuskandino. (Acme telephoto)

Kaip Veikia Meiles 
Eleksyras

NORTH SIDE. — “Jaučiu, 
kad mano širdyje meilės elek
syro jau nėra... Matydamas 
jus laimingus, jaučiančius sa
vo širdyse tą stebuklingą, gy
vąjį meilės eleksyrą, laiminu 
jus ir pradžiai jūsų laimingo 
gyvenimo duodu 30,000 litų”.

Taip kalba Pakulis, ’ kuris 
norėjo pirkti meilės eleksyru 
įgyti Stasės Raubaitės širdį.

Čia kalbu apie labai juo
kingą komediją “Meilės Ele
ksyras”, kuri bus atvaidinta 
sekmad., spalių 22 d., parap. 
svetainėje, vakare didelės 
North Side draugijos, kuri 
per naujų narių vajų laimėjo 
daug ypač didoką skaičiij jau
nimo. Šis vakaras bus ir me
tinis ir narių priėmimo ir jų 
pagerbimo vakaras.

Lošimas prasidės lygiai 6 
vai. Veikale dalyvauja: J. Le- 
bežinskas, V, Rėkus, A. Luko
šaitis, K. Šerpetis, Ibanskaitė, 
Makauskaitė ir V. Uznys-Že- 
maitis. Komedija pilna juoko. 
Kurie tik atsilankys, bus pa
tenkinti.

šalpą visiems, kurie jos yra 
reikalingi.

Gruodžio 3 d. parapijos sa
lėj yra rengiamas varguolių 
šelpimui vakaras. Prašome 
atvykti ir paremti kilnų tiks-’
lą. A. Valančius'

"KIDS”

Pranešimas
Vyčių Choro narės, kurios 

prisirašė prie ‘Bowling teams’ 
prašomos atvykti trečiadienį, 
spalio 18-tą d. 8 vai. vak., į 
MeCormick Clnb House, prie 
26-tos ir Oakley Avė. Sekan
čios narės prašomos pribūti: 
Phyllis Adomaitis, Bernice 
Gęstant, Irene Pakeltis, Ann 
Wilkel ir Lee Sutkus.

GIESMYNAS
įsigykite Naują 

rasite Visiems Ui 
Gieemea

Giesmes lr muziką patvartė 
▲at 8. Poetus.

UHetdo O. L R. K. Vargoninin
kų Prorinelja.

Knygos kaina — 50 centai, prl- 
AedaSt ie centą persiuntimui.

Giesmyną. Jame 
etams Bažnyčloa

LtBTUVIftKAS 

MI10LĖLIB
šlovinkim Viešpatį.

Mitins Ir Mišparai. Ueturtlkal 
lr Liotynlikal, visiems Sekmadie
niams lr Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir CMesmės. Antras pataikytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Raba- 
ItauMtss. stipriais odos vtraata. 
beina — 1.7B. Rslkalamklte tt:
DRAUGAS PUB. OO.

2334 Bo. Oakley Ava., 

Chicago, Ulinoia

Po lošimo, 8 valandą, pra- jaus vakare bns priimami no-
rintieji įsirašyti į draugiją: 
jauni dykai, o senesnieji už 
numažintą įstojimą. Draugija 

Prie progos noriu priminti' didelė, tvirta ir visus sušelps 
visiems mūsų garbingos kolo-; nelaimėse ir bėdose. Labai 
nijos vyrams, kad 18*010 va-į lauksime. Lietuvytis

sidės šokiai. Grieš gera orkes
trą.

Mokslininkai išmatavę že
mę nustatė, kad jei aplink 
žemę būtų pravestas geležin
kelis ir traukinys eitų 50 ki- 
ldmetri} į valandą, tai aplink 
žemę aplėktų per suvirš mė
nesį laiko.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

«tiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pm 5 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United Statos ~prisiiūra.

Mokame Ui 

Padėtus Pinigus 31%
Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

•AE r, IND. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOBIAI
KELNER —PRUZIN 

■erlansias Patarnavimas — Kotorls patarnauja 
Phoae MOO 020 W. 15th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BUKIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IMAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ'

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

4447 South Fairfleld Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727

V YAT koplyčios visose 
L/ X IV X Chicagos dalyse

Klausykite mCflų radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10,06 valandą, tš WHIP stotim (14MO.)

Ru Povilu ftalllmieru.

PALAIMINTO RAMONČ 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
U ahglMko verte 

Kun. Ant. M. Karužiikii

Spalių 18 Diena
Ši yra Meilės sutartis: My- 

lėtinis turi būti ilgakefttis, 
kantrus, nusižeminęs, baimin
gas, darbštus, užsitikįs; jis 
turi būti prisirengęs stoti 
prieš didelius pavojus dėl jo 
Mylimojo garbės. O jo Myli
masis yra prisiekdintas būti 
ištikimu ir laisvu, gailestingu 
ir teisingu su Savo Mylėtiniu.

Kas barsto gyvenimo valan
das — barsto naudingas pro
gas, kurios nebegrįš.

-to—

URBA s Myllntirtna, 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms, 

" -ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

tA. T A.
ONA KUČINSKIENĖ

(po tėvais Petkaite, gyv. po 
aur. 5733 S. .Marslifiekl Avė.)

Mirė spalių 16, 1939, sulau
kus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Šiaulių ap- 
skrtyj, Šaukėnų par.. Vabalų k.

Amerikoj išgyveno 36 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Vincentą, 3 sūnus: Vin
centą, Michael ir Benediktą, 4 
dukteris: Eleną, Estellą, Albi
ną, ir Bernice, brolj Stanislo
vą Pietkeviče, seserį Stanisla
vą, švogerį Antaną Kancels- 
kis ir jų šeimas lr daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hemitage Avė.. Laidotuvės į- 
vyks penktad., spalių 20 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Kryžiaus par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir taipgi 
pažįstamus-as dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sflnai, Duk
terys, Brolis, ir švogerls.

laidotuvių direktorius John 
•F. Eudeikis. tel. Yards 1741.

FELIKSAS DRUKTENIS
(gyv. 4523 So, Honore St.)

Mirė spalio 15 d., 1939 m., 
4:15 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lletuvojė.
Amerikoje išgyveno 39 me

tus.
Paliko dideliame nUtiūdlndė: 

dukterį Emiliją, sūnų Vytau
tą, brolį Vincentą ir bfolietlę 
Kazimierą ir jų šeimyną ir 
daug kitų giminių, ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas J. P. Eu
deikio 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
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j sv. 
Kazimiero kapines..

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

Nuliūdę: Duktė, Sūnus, Bro
lis, Brolienė, ir Giminės.

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A Al P C PATARNAVIMAS 
HmDULANuE dieną ir naktį

n VV A I KOPLYČIOS VISOSE 
Lf I IX. i\ 1 miesto dalyse

Migy B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

betamiez ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. liden
S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antamas M. PtBlilK 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

I. i. Zolp 1646 Weat 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

AM V. Petkas 4704 S. Western Avė. 

Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St 

Telefonas YABds 1419
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Masinis Chicagos Lietuviu Susirinkimas 
Vilniaus Atgavimu Paminėjimui

Kokia kaina Lietuva atgavo Vilnių? Kokie nauji 
pavojai jai gręsia? Kokie mūsų, Amerikos 
lietuvių, nauji uždaviniai? Visa tai bus nu
šviesta kalbose.

Po devyniolikos melu vergijos Vilnius vėl Lietuvos. .Tis 
grąžintas tiems, kurie jį Įkūrė, garsiu padarė ir kuriems 
teisėtai priklauso, lai yra lietuviams. B<*t kokia kaina Sov.
Sąjunga grąžino Lietuvai Vilnių ir dalį 1920 metais lenką 
užgrobto krašto? Kokiu nauju pavoju priešaky Lietuva ir 
visa mūsą tauta atsistojo? Grąžinus Vilnią, kokie mūsą, A- 
merikos lietuviu, uždaviniai? Ir eilė kitą klausimą, kuriuos 
kiekvienas lietuvis, kas jis nebūtu, turėtu kuo aiškiausiai 
žinoti.

Taigi, antradienį, spaliu 24 dieną, visi Chicagos lietuviai 
renkasi į Chicagos Lietuviu Auditoriją, 3133 So. Halsted St., 
lygiai 7:30 vai. vakare gauti atsakymo j virš paminėtus 
klausimus, šiame masiniam susirinkime kalbės eilė žymią
kaltetojįj. kinių tarpe neseniai atvykęs į Atnerikų prof. Ka- r žinamaa Lietnvai
zys Pakštas. ,r., ‘. , v.

Gerbiamieji lietuviai! Vaduokimės protu ne jausmais. Dir- 1 I.\,aus <rfh as suvar£€s> ie* 
kančią svetimos valstybės naudai lietuvią visur skleidžiama, tuviskos mokyklos panai'kin 
kad Sov. Sąjungos grąžinimas Vilniaus tai buvo tokia Lie-tos; jas reikės atstatyti. Vil-

Iš pietinės Chicago dalies plieno liejyklų ežeru gabenamas plienas Chicago požeminiams 
geležinkeliams (subway). (Aeme telephoto) - » , i— I-

tuvai dovana, už kurią visa tauta turi kuo žemiausiai Rusi 
jos meškai dėkoti. Bet kokias už tai ji gavo Lietuvoj kon 
cesijas? Visiems tai reikia kuo Smulkiausiai žinoti.

Dėl to, visi, kam arti širdies Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė, kam taip pat brangus Vilnius ir visos grąžintos 
žemės, kviečiami į šį susirinkimą.

Federacijos Chic. Apskr. Valdyba

niečiatns labai reikalinga pa
galba.

Gražus Vakaras 
Parapijos Naudai

MARQUETTE PARK. — 
Ateinantį sekmadieni parapi
jos salėj Marijonų Rėmėją 
Draugijos 5-tas skyrius ren
gia grąžą teat’a su šokiais 
parapijos naudai. Teatrą vai 
dins artisto Simono Kviet- 
kaus grupė iš Marijos Kalne-

bar pirmoj vietoj stovi gyvas 
reikalas teikti ekonominę pa
ramą vilniečiams.

Kita Budriko radio prog
rama bus ketvirtadienio va
kare, nuo 7 iki 8 vai., iš sto
ties WHFC, 1420 k. Bus ge
ra akordijoną muzika, gra
žios dainos, asmenį} ir drau
giją pranešimai, juokai ir

Šį Vakarų Kviečiame 
Pas Save

WEST SIDE. — šv. Kazi
miero Akad. Rė-ją 10 skyr. 
rengia “bunco ir card par
ty” spaliu 18 d., Aušros Var
tą parap. svetainėj, po pa
maldų. Įžanga 25c.

Komisiją sudaro: E. Kar- 
lavičienė, P. Anzilotienė, K. 
Urbonienė, M. Mašilionienė. 
Komisija užtikrina, kad atsi
lankę nesigailėsite, nfes bus 
daug gražią dovaną ir visi 
linksmai laiką praleis. Pelnas 
eis Šv. Kazimiero Akad. nau
dai. Prašome visu atsilankyti 
ir pardmti gražu tikslą.

Valdyba

Susirgo

Gražus Spalių 9 dienos
Paminėjimas

NORTH STDE. — Spalių 
13 d. po pamaldų žmonių 
skaitlingai susirinko į para
pijos svetainę pasiklausyti 
kalbų Vilniaus klausimu. Vi
si, vadovaujant varg. N. Ku
liui, pagiedojo “Lietuva, Tė
vynė mūsų”, o V. Čirvinskas 
padainavo tabi vakarui tin
kama dainele.* t.

Kalbėjo adv. A. Lapinskas 1 
apie spalių 9 d. reikšmę, Vil
niaus netekimą prieš devynio- 
liką metą ir dabar, kada Vil
nius vėl grįšta į lietuvių glo
bą. Vadinas, spalių mėnuo lie
tuviams reikšmingas. Ragino 
dirbti ir melstis, kad išsi
sklaidyti} tamsūs debesys nuo 
Lietuvos padangės ir šviestų 
saulė teisybės lietuvių tautai. 
Advokato patarimo northsai- 
diečiai ilgai nepamirš.

T0WN OF LAKE. — Žino
mos veikėjos B. Cicėnienės, 
vyras Pranciškus Cicėnas,
staiga susirgo. ,.n--------„ redaktorius u

Linkime Pranciškui, greit j Šimutis plačiai aiškino da- 
pasveikti ir vėl grįžti prie sa-! baltinę pasaulio politiką,, Lie- 
vo kasdieninio darbo. RapJ tuvos padėtį ir Vilniaus kiau

Vakaro vedėjui paprašius 
paaukoti Vilniaus atstatymo 
reikalams, aukojo po $1.00.* 
adv. A. Lapinskas, J. Kupčiū
nas, M. .Tenavičius, J. Berke- .. TT. . , ..
lis T Pečiulis O Deksnienėv hų’ H,nsdale’ IU” 0 *pk,a-'ns 
. ’ . ... _ ,r , ,. gries Leonardo Simučio, .Ir.,Al. Laurinaitis, D. Maksvytis,
J. Gerdžiūnas, A. Urbonavi
čienė, A. Baievičius. Su smul
kiomis viso surinkta $17.20.

jaunuolių orkestrą. Už tai vi
siems — kaip jauniems taip 
ir seniams bus graži proga 
po vasarinių piknikų linksmai 

Spalių 9 d. paminėjimą bu- praleisti laiką salėje ir tuo
vo surengęs Federacijos 23 pačiu paremsite grąžą para- 
skyrilis. Raporteris pjjos naudai darbą. Kiek ži-

šį Vakarų Renkasi 
Chicagos Apskrities 
Marijonų Rėmėjai

Šį vakarą po pamaldų įvyks 
Marijonų Rėmėjų Draugijos 
Chicagos apskrities susirinki
mas “Draugo” name, 2334 
So. Oakley Avė. Ma.oniai kvie 
čiarni kolonijų skyrių atstovai 
bei atstovės, ir šiaip nyrin
tieji padėti gražiau e darbe, 
kuo skaitlingiausiu suvažiuo 
ti, nes turime svarbių reikalų 
svarstymui ir jų vykdymo 
reikalu pasitarti. Taigi, ma
lonėkite kreipti dėmesio ir 
uepatingėkite at/ykP. J. K.

Administratoriaus Pranešimas
K

Sulaukus “Draugo” 30-tles 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 itekme į lietuvių visuomenės gyvenimą. Bankieto ti

kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietą bus išleistas padidintas “Drau

go” numoris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 

pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienrašJį JAUNIMO ir MO

TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 

dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 

NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.

2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vieną tikie- 

tą į Bankietą ir paminėjimą “Draugo” Boosterių kam

pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė

jimą “Draugo” Boosterių kampelyje.

4. Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban

kieto tikietą, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam

pelyje.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne

mažiau $1.00.

6. Bankieto rikietas $2.00.

Jums labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS. M.I.C.,

“Draugo” Administratorius

susirinkusins skaitlingus sve
telius visais atžvilgiais kuo 
gražiausiai patenkinti ir pa
vaišinti. Būtų neprošali, kad 
ir iš kitų koloniją Marijonų 
rėmėjai dalyvautų, tas arčiau 
sujungtų jėgas į bendrą vei
kimą ir 'priduotą daugiau ma
lonumo vietiniams darbuoto
jams.

Taigi, beliko tik kelios die
nos iki rengiamo vakaro, tie, 
kurie dar neturite įsigiję ti- 
kieto, pasinaudokite, įsigyki
te, o atsilankę į vakarą turė
site linksmą valandėlę lai'ko.

J. K.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitą sekmadienį Budriko 
1 radio programa buvo links- 
| ma ir įdomi. Dalyvavo simfo- 
Į nijos orkestrą, (’liicugos Lie

tuvių vyrą choras ir kiti dai
nininkai, o Lietuvos konsulas svarbesnės tos dienos pasau- 
Daužvardis kalbėjo apie įvy- ]j0 žinios. Nepamirškite pa
kušins atmainas Lietuvos po- įklausyti. Radio mėgėjas 
litiniame gyvenime.

Choras padainavo eilę dai
nų, kurią gražiausiai išėjo 
“Šėrė brolis žirgelį”, “štai 
žirgelis pabalnotas” ir “Lie
tuvos kareivėliai”.

Dvieili balsais padainavo 
Chapaitis su Ascilla, o Juo
zaitienė su Cbapu.

Kon. Daužvardis savo kal
boj priminė, kad dabar at
gauto Vilniaus krašto ir ben
drai visos Lietuvos nepriklau
somybės išlaikymas pareis ne 
tik nuo sumaningo ir taktin
go valdžios reikalą vedimo, o 
ir nuo rinito ir išmintingo už
silaikymo mūsų visų. /

Jis taipgi priminė, kad da-

j noma, rėmėjai smarkiai dar- Negeisk būti gei u arba di- 
ItnCTio tiviofne i' dėlių tame kas yra priešingabuojasi — platina tikietus ir 

'kitus prisirengimus daro, kad

U«« only ono Bvol too- 
ipoonful to o eup of sifterf 

flour for most rocipos.

baking 
HVpowderj
Šame price today 
as 48 years aįo
25 ounces for 254

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEtN 
USED BY OUR GOVERNMENT

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

parašė

Kun. Dr. Jonas 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:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

ŠALTIMIERO UETUVIŠKyRADIO PROGRAMŲ
‘ 10 vai. ryto... W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * ftnrum Bnrum Sesutės * Trys Lietuvaitės •
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė * 
Jonas Rukštnla * Mikas Overlingas * Kristina Krisėinnaitė • 
ir Juzutė Mileriutė *

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

Standard Club

Tie atnaujina savo pajėgas, 
stiprina būdą, nustato tieses
nę ir rimtesnę gyvenimo va
gą, kurie moka naudotis iš
mintingomis gyveninio progo
mis.

) Listen to and Advertise over
PALANOEGH’S YUGOSLAV’RADIŪ
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

Btation* WWAE, Every Sunday* 1 to t 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3009

Dievo gerumui ir didumui.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Yestnvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Llnksmaa Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

MOTERŲ DĖMESIUI

Lietuvių bedarbių moterų klifibas 
neria visokius drabužius — megz
tinukus, siūtus, kautus, kepures, 
Salikus, paketus, pirštines ir ko
jines. Vyrama moterims ir vai
kams. Valandos nuo 10 valandos 
ryto iki 8 valandos vakare.
4339 South Hermitage Avenue, 

S-čLas aukštas
Jęigu kam reikia, prašom atsi
lankyti.

švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokia Kaina

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

$1.60 .<•
ISbedard
r emb

} Kunigai turėtų įsigyti

S Vyskupo Petro Pranciš- 
S kaus Bučio, M.I.C. para- 
hytą

į PAMOKSLŲ
į 400 puslapių knygą.

Kaina #1.75
“DRAUGAS”

H 2334 So. Oakley, Avė.
Chicago, III.

5

j

5

s

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, Šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai ir moder
niškai Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimu kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayette 5854 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

RECEIVERIV IŠPARDAVIMAS
15 fletų mūrinis, kampinis namas. 

Mėnesine 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.

Chas. Umieh (Umikas), 2500 West 
63rd St., tel. PROspect #025.

&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»

|TURTAS VI^Š------------- $3,500,000.001
I ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.0ū|
= Dabar mokam 31/2% už pa- 
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
| skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

išmiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiniitHiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiū

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS MMOKftJIMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE" RINGE 1904

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

4192 ARCHER AVENUE

8AVINOS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEAVICH, Pres.

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už ,3950.00 nupirksite grosernę 

_ steigta^ 30 metų ir mūrini narna. 2 S kambariai užpakaly krautuvės Ir 6 
— kambariai virš krautuvės. Telefonas

lafayette 4832. adresas 3848 South
AVestern Avenue.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas AVest Engie- 
wood‘e sn keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo
nu: GROvehiil 3708.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas, gražioj aple- 
linkšje. VienintSlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 858 
AVest 71st Street.

PARDAVIAIUI NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas. 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar- 
quette Parko. Senatve Ir ligos verčia 
parduoti už ,11,950. ĮmokSt reikia 
,5000. Likusius valdžiai išmokėsite 
kas mSnesĮ. 7207 So. Francisco Avė. 
Savinlnkns A. Siratovk’h, tel. Pros- 
neot 3140.

PARDAVIMUI ANGLYS
Genuine AVest Virginia Pocahantas 
Mine Run — J7.3A; Illinois Egg or 
Nut — 85.25.

2 tonų loadals.
Telefonas DĮREcvel #277,
REIK AI.INGA MERGINA 

Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moteris vargonininkauti Ir Sėl
iu vnlnkautl. Kreipkitės Į: ‘Draugas’. 
2334 Bo. Oakley Avė., Chicago, III.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai Išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautu žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubia, kreipkitės: 230, So. 
I.eavllt St., arba telefonuoklte SEE
ley 1749.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago-Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geiauslų mainų? 
daug dulkių išimta Perkane 5 tonus ar dau
giau už tona ......................................................... 97.AS
PETROLEUM CARBON COKE, perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... .97.40. Sales Taz Ekata.


