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Popiežius Pijus XII priėmė Lietuvos atstovą
JO ŠVENTENYBĖ SAKĖ, 
KAD DIEVO PRIEŠAI 
GRASINA EUROPAI
CASTELGANDOLFO, spal. bas rytinėje Europoje, nepai- 

18. — Šventasis Tėvas Pijus J sant to, kad dėl šio idealo pri
XI1 šiandien priėmė1 Lietuvos 
pasiuntinį Šventajam Sostui 
S. Girdvainį. Jis pateikė po-

sieitu daug aukotis ir kentėti.
Popiežius sakė, kad tarp 

valstybių vykstantis lenkty-
piežiui savo įgaliojimo doku- niavimas pasidalinti svetimas 
mentus. (teritorijas vra supainiotas su

Popiežius pareiškė, kad žmonių sieli} išganymu. Dėl 
šiandien Europai rinitai gra-' to jis, kaip vyriausias sielų 
sina Dievo priešai ir kasdien ganytojas, negali nematyti, 
tas pavojus didėja. kas šiandien Europoje veikia-

Jo Šventenybė lietuviuose si, kokie pavojai krikščionims 
mato pilnų ryžtumų sudaryti I grasina. Visi katalikai su tais 
katalikybės priešakines sargy- i pavojais turi kovoti.

Lietuvoje raudonija brazdėjimas; 
areštuota siuitai agitatorių

RYGA, spal. 18. — Lietu
vos vyriausyhė ėmėsi griežtų
jų priemonių prieš kurstyto
jus ir demonstracijų rengėjus 
tikslu priešintis užimti Vil
niaus krašto dalį, sovietų pri 
pažintų Lietuvai. Šie agitato
riai daugiausia raudonieji. 
Jie norėtų, kad Vilniaus mie
stas ir kraštas pasiliktų so
vietų Rusijos ribose, pagei
dautų, kad dabartinė Lietu
vos vyriausybė būtų nuversta

plauko agitatorius, daugiau
sia naminius raudonuosius, 
kurie bando naudotis proga 
griauti gyvuojančių santvar
kų.

Šiandien Lietuvos kariuo
menė užima Vilniaus miestų, 
o į Estiją, įžygiuoja sovietų 
kariuomenė skirta įguloms 
(garnizonams).

Nauja Lietuvos 
Siena Rytuose

AVASHINGTON, D. C. — 
Oficialiomis žiniomis naujoji 
Lietuvos siena rytuose prasi
deda prie Latvijos ribos ir 
eina Drūkšių ežero rytiniu 
'pakraščiu, Drūkšių miestelį 
palikdama jiems; toliau pro 
Risiuenus (mums), pro Daug- 
liškių stotį (jiems) į vakarus 
nuo Švenčionių, kurie liko 
jiems, —' pro Buivydžius 
(mums), pro Šumską, Taba- 
riškius, Jankūnus, Eišiškes, 
Dainavą (visi mums) ir to
liau Ūlos upe į vakarus ligi 
taip vadinamos buvusios ad
ministracijos linijos, — toliau 
ta linija kaip seniau, palie
kant Gardiną už tos linijos.

(L. P.)

AVASHINGTON. — Prez. 
Roosevelto įsakymu visi J. A-. ■I

^Valstybių ir jų teritorijų uo
stai uždaryta kariaujančių ša
lių povandeniniams laivams.

BERLYNAS. — Vokiečių 
povandeninio laivo, kurs nus
kandino britų karo laivų “Ro- 
yal Oak”, komendantas G. 
Prien su lai vo įgula čia tikrai 
karališkai pasitiktas.

Maskvai patariant, Estijos
autoritetai įsakė estams gy-

, . . . . . .... (Ventojams neburtis arti kelių,ir sukurti sovietai, jei Vii-', . . v , T. kuriais žygiuos sovietu karei- 
p n jungiamas . . TTV. . v. . ,viai. Uždrausta su siais kareiniaus kraštas 

Lietuvon,
Paskutinę parų šimtai agi

tatorių areštuota ir vakar 26
jų — komunistai, nuteisti po'
i o - • i • • i i ko žvdij komiteto atstovai tir12 menesių sunkiesiems dar- . „ -. 1 ... . 
bams koncentracijos stovyk-

viais draugautis, arba ir kal
bėtis.

J Kauną atvyko amerikoniš

lose.
Lietuvių spauda, vengdama 

įžeisti draugingų sau sov. Ru

ti žydų šelpimo priemones. 
Prijungus Vilniaus krašto da
lį Lietuvos jurisdikcijoje ra
sis daugiau kaip 250,000 žy

LONDONAS. - Patirta, 
kad sovietų vyriausybė tikrai 
apie 18 tonų aukso iš Maskvos 
pasiuntė Berlynan vokiečių 
valiutos sustiprinimui.

IVASHINGTON. — Skandi
navijos valstybių konrerenci- 
jai prez. Rooseveltas pasiuntė 
užtikrinimų, kad J. A. Valsty
bės jas remia.

DETROIT, Mich. — Iš For-
riją, pareiškia, kad nuteistieji <ll)- kuril' žvmin-l' <lalis yra M k;’"'PaniJ'>’Pai«,i"

yra trockininkai, nes tikrieji 
komunistai (stalininkai) kurs 

įais ir agitacijomis neužsi-

Latvijos policija taip pat 
stropiai veikia prieš įvairaus

glių iš Lenkijos.
Pati Lietuva turės nepap

rastai "daug vargo šelpti var
gstančius Vilniaus krašto gy
ventojus ir bėglius, iš kitų te
ritorijų ten suplūdusius.

ta 40 rusų inžinierių ir 11 in- 
terpretorių. Susekta, kad jie 
mėgino papirkimais išgauti 
kai kurias inžinierines kompa 
nijos paslaptis.

GOERINGAS BUVĘS
PRIEŠINGAS KARUI
IjONDONAS, spal. 18. — 

Anglijos ambasadorius Vokie- 
savo galutiniam raporte vy- 
riasybei tarp kitko pareiškia, 
kad nacių maršalas Goeringas 
buvo priešingas Hitlerio žy
giams pradėti karą puolant 
Lenkiją. Tačiau Hitleris jo 
neklausęs. Hitlerio pusėje bu
vęs ir užs. reikalų ministras 
Ribbentropas.

GRAIKAMS STINGA 

POPIERIAUS

ATĖNAI, spal. 18. — Grai
kijos diktatorius gen. J. Me-

K. BIZAUSKAS — VIL
NIAUS SRITIES ADMI

NISTRATORIUS
-ov-n * i -o T-i taxas valdininkams i sakė su- RYGA, spal. 18. — Lietu- v. . '

v. . . ... ■ mažinti visokių valdiška korėsi grąžintos Vilniaus srities .. \ . .pondenciją, kadangj stinga po 
pieriaus ir nėra iš kur jo im
portuoti.

vai
administratorium Lietuvos vy 
riausybė paskyrė K. Bizaus
ką, kurs užs. reikalų ministrui 
J. Urbšiui padėjo vesti dery
bas Maskvoje (Vilniaus atgavi 
mo klausimu.

LENKAI VYKDO PARTI-
ZANTIŠKĄ KAMPANIJĄ

MASKVA, spal. 18. — Čia 
pranešta, kad rytinės Lenkijos 
teritorijose lenkų kariuomenės 
liekanos pasiskirstė į negau
singas grupes ir prieš bolševi 
kus vykdo partizanišką kovą. 
Lenkai slapstosi miškuose ir 
pelkėse.

NEPAPRASTA DAGI
NINKŲ ORGANIZACIJĄ

FRANKFORT, Ky., spal. 
18. — Tobacco IVorkers Tnter 
national unija per 39 metus

Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas, kuris 1315 
metais užėmęs Lietuvos valdovo sostų, gražiose Neries ir Vil
nelės tarpkalnėse įkūręs Vilnių ir iš Trakų perkėlęs Lietuvos 
sostinę. Ilgai buvęs svetimųjų pavergtas Vilnius vėl atgautas 
ir spalio 17 d. * jį įėjo Lietu vos kariuomenė.įo 17 d. ^j}

RAUDONŲJŲ ARMIJA 
ESTIJOJE; NUTRAUKTI 
VISI SUSISIEKIMAI
HELSINKIS, Suomija, spal.

18. — Šiandien Estijon įžygia 
vo 21,000 sovietų kariuome
nės.

Nors Estijos vyriausybė vi

soj Estijoj reiškiasi nepapras 
tas bruzdėjimas. Reikalingų 
rimtį ardo dar ir estai raudo
nieji gaivalai.

Dėl to Estijoje paskelbta
sų laikų gyventojams aiškino, į griežtoji cenzūra ir šiandien 
kad raudonoji artuija yra skir I staiga nutraukti susisiekimai 
ta tik įguloms numatytose vie j su užsieniais. Su Estija nega- 
tose, bet estai nepasitiki tais, Įima susisiekti net ir radijo 
vyriausybės aiškinimais ir vi-1 priemonėmis.

NEW YORKE MIRĖ 

PRELATAS LAVELLE

NEW YORK, spal. 18. — 
Mirė Šv. Patriko katedros re
ktorius mons. M. J. Lavelle, 
83 m. amž, 60 metų kuniga-

KALININAS SAKU,
SU VIETAI NESIKĖSINA 
PRIEŠ SUOMIJA
IVASHINGTON, spal. 18. —

vęs ir 53 metus išbuvęs šios Sovietų Rusijos komisarų ta-
katedros rektorium.

VOKIEČIŲ DELEGACIJA 
MASKVOJE

MASKVA, spal. 18. — At
vyko vokiečių delegacija tar
tis su sovietais dėl vokiečių 
ištraukimo iš sovietų užimtų 
Lenkijos teritorijų.

Turkija nesusitarė sn bolševikais 
jmgiasi so Anglija ir Prancūzija

ISTANBULAS, spal. 18.—[Prancūzija turkai jau pasira- 
Turkų ministras pirmininkas šę savitarpės paramos sutar- 
Saydam išleistu oficialiu ko- ’t j.

mrunikatu pareiškia, kad tur-
neturėjo jokio savo suvažiavi į vyriausybės derybos Mas

kvoje nepavyko dėl sovietų iš 
keltų reikalavimų, priešingų 
Turkijos saugai.

Sužinota, savitarpės para
mos sutartį su Anglija arti
momis dienotais turkai pasira 
šys ir laikysis santarvės. Su

mo. Unijos prezidentas sekre- 
torius-iždininkas E. L. Evans 
virto diktatorium ir neleido 
šaukti jokio suvažiavimo.

Pagaliau darbininkai krei
pės teisman ir šis įsakė su
rengti unijos suvažiavimą.

Ministras pirmininkas to
liau komunikate nurodo, kad

SUOMIJA TARIASI 
SU SKANDINAVIJOS 
TRIMIS VALSTYBĖMIS

STOKHOLMAS, Švedija,I stybėmis — Estija, Latvija ir
spal. 18. — Čia atidaryta j Lietuva.
Skandinavijos valstybių kon-j 
ferencija neutralumo išlaiky
mui.

Konferencija sušau'kta Šve-
dijos karaliaus inicijatyva. 
Dalyvauja Danijos ir Norvegi1 
jos karaliai ir Suomijos pre
zidentas.

Suomijos prezidentas konfe
rencijai įteikė sovietų Rusijos 
reikalavimus, kad Sudaliją pa 
imti savo įtakon taip, kaip 
tas padaryta su Pabaltijo vai

SENATE DAROMI 
PREZ. ROOSEVELTUI 
RIMTI PRIEKAIŠTAI
IVASHINGTON, spal. 18.— 

Ginklų embargo atšaukimo 
klausimų senate svarstant 
Naujosios Anglijos trys sena 
toriai vieni kitiems pradėjo 
prieštariauti.
Šen. Maloney, deni. iš Conn., 

argumentavo, kad Amerika 
vienaip, ar kitaip turi remti 
Angliją ir Prancūziją, kurių 
vadai yra priešingi plintan
čiam Europoje pagonizmui.

Šen. IValsli, deau. iš Mass., 
ir šen. Danaher, resp. iš 
Conn., argumentavo prieš gin
klų embargo atšau'kima. Šen.

Suomija nenori sovietams 
pripažinti jokių koncesijų ir 
prašo Skandinavijos valstybių 
paramos, jei ji būtų puolama.

Konferencijos dalyviai nu
tarė sovietų reikalavimus Šuo 
mijai studijuoti ir paskelbti 
savo nuomonę.

Si andinavijos valstybės yra 
griežtai 'priešingos, kad sovie 
tai įsigalėtų visoj*Baltijos jū
roje ir jos įlankose.

br™ GALVy NETEKS
DĖL VOKIEČIŲ LAKŪNŲ
UŽPULDINĖJIMU
LONDONAS, spal. 18. — 

Vakar britai iki gyvojo kaulo 
buvo sukrėsti vokiečių lakūnų 
veiksmais rytiniais Britanijos 
salų pakraščiais. Per penkias 
valandas aliarmai paskui ali
armus vyko ir dalis gyvento
jų, atrodė, galvų neteksią. Pa 
čiose autoritetų viršūnėse 
daug susirūpinta dėl nepap
rasto vokiečių užsimojimo ir 
drąsos. Miestuose uždarytos 
krautuvės. Parlamento posė
dis suspenduotas ir atstovai 
suburbėjo1 į požemius. Scapa 
Flow, kur yra britų laivyno

Danaher nurodė neutralumo (bazė, vokiečių lakūnai penkis 
įstatymui netikslumus. Jis sa- kartus puolė. Viena orine bom

rybos prezidentas Kalininas 
atsakė prezidentui Roosevel- 
tui Suomijos reikale.

Kalininas pareiškia, kad so 
vietai nesikėsina prieš Suomi 
jos nepriklausomybę, nes 19- 
20 metais sovietai suomiams 
nepriklausomybę pripažino.

Tad ir šiandieninės derybos 
yra vedamos suderinimai su 
tos nepriklausomybės princi
pais.

Anot Kalinino, sovietai no 
ri su Suomija sukonsoliduoti 
tarpusavius santykius drau
gingai kooperacijai ir abiejų 
šalių saugai.

kė, kad prez. Rooseveltas Ka
nadai palaiko embargo, o bol
ševikų Rusijai, kuri įsiveržė 
Lenkijon1, čia nėra jokio em
bargo.

Šen. Holt, dem. iš IV. Va., 
pareiškėi, kad bolševikams em 
bargo' netaikinta, nes Britani
ja to nepageidavo. Britanija 
norėjo amerikoniško embargo 

i Italijai, šiai kariaujant Etio
pijoje. Tas ir pritaikinta.

Holt baigė, kad prez. Roo
seveltas daugiau klauso1 britų 
balso, nei savo šalies gyvento
jų nuomonės.

KAUNAS (E). — Paskuti-

GRAŽIAI TVARKOSI 
MIESTELIS

BARTININKAT. — Barti
ninkai nors ir nedidelis mies
telis, tačiau jis šiandien spar
čiai statosi. Visos lūšnos, ku- 

’ rių prieš kelerius metus daug 
buvo, nugriautos. Jų vietoje 
dalmr pastatyti dideli, šva
rūs namai. Miestelis turi pa
kankamai krautuvių. Be kita 
ko, čia yra paštas, gydytojas, 
motorinis pieno nugriebimo• « e a « e e e B B • ,/ —— a b 11 i a— a — / a • -» - • aaaa a ■ «- ■ a a a — *

mu laiku tarptautiniais trau-' , . . » • , r.
sovietai išpradžių buvo iškėlę j kiniais daug keleivių ir per ^Un ’ s nų me ų r. a 

. . , »• * įsanavičiaus vardo pr. mokvk-pneinamesnes turkams sąly-i Lietuvą pravažiuoja dujokau- , , . tx •
. . •. .... , . • • T T • X • • 1 la, malūnų, ir kt.gas, o paskiau jas praplėtė. kėmis vežini. Ir Lietuvoje jau ’

Nepaisant nesutarimų, pa-' galima pirktis žymiai papigin
reiškia Saydam, draugingi 
santykiai su sovietais nepu
lti rsti.

tn dujokaukių, kurias parda-
Gatvės lyginamos ir taiso

mos. Tačiau pageidaujama,

ba apskaldytas mokyklinis ka 
ro laivas “Tron Duke”. Pada 
ryta daug ir kitų nuostolių. 
Britų admiralitetas praneša, 
kad keletas vokiečių lėktuvų 
numušta ir sunaikinta.

Gana to, britams sukelta ne 
paprastai daug baimės.
Ministras pirmininkas Cham 

berlainas šiandien parlamen
te, kaip paprastai, pareiškė, 
kad vokiečių lakūnai laivynui 
nuostolių nepadarę.

KRETINGA. — Vytauto 
Didžiojo gimnazijų perkėlus į 
Palangą, į naujai perorgani
zuotą Pranciškonų gimnaziją 
prašymai jau priimami. Prie 
šios gimnazijos yra prideda
mos mergaičių klasės, kurios 
veiks paraleliai su berniukų 
klasėmis, jei susidarys pakan 
karnas mergaičių skaičius kie
kvienoje klasėje. Mokestis bus 
toks, koks yra nustatytas vai
dinėms gimnazijoms. Patai 
pos numatytos amerikonų na
melyje, kur yra gimnazijos 
kinas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra, kiek šilčiau.

. Lili rovS
vinėja ekonominė karių bend-|kad kai kurios miestelio tvo-

•    - * Lį n vlri'l abi

Saulė teka 6.-07. leidžiasi
ros būtų labiau aptvarkytos. 5.03.

I
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Marianapolio Kolegijai 
Progresuojant

vieta. Reikėjo daug taisymų, reikėjo įstaigą 
legalizuoti, reikėjo išgauti jai teis«3. Į šiuos 
darbus gerb. kun. dr. Navickas įdėjo visą 
savo sielą, visą savo sveikatą ir energiją. Je 
uolumo ir sumanumo dėka įstaiga progresa
vo visais požvilgiais. Išplėtus kolegijos mok
slo programą, pritaikiiu ją prie valstybės 
reikalavimų, ją padalinus į du skyriui — 
High School ir Kolegiją, įstaigos patalpos 
ir vėl pasidarė per mažos. Valstybės švieti
mo departamentas pareikalavo atskirti vi
durinę mokyklą (High School) nuo kolegi
jos. To nepadarius, buvo pavojaus netekti 
teisių.

Dėl to mes čia ir džiaugiamės, kad gerb. 
Tėvo Navicko vadovaujama kolegija ir šią 
kliūtį nugalėjo, gerom sąlygom įsigydami 
daugiau savasties,- kur turės galimumų bent 
laminai vesti šią mokslo įstaigą sulyg nu
statytąja programa.

Šiandien, kuomet naujai įsigytoji Kolegi 
jos savastis yra šventinama, ta proga svei
kiname Marianapolio Kolegiją, Tėvų Mari
jonų vienuoliją ir jos Provincijolą gerb. kun 
dr. Joną Navicką, -palinkėdami geriausio pa 
sisekimo ir toliau vesti šią garbingą mokslo 
įstaigą pažangos keliu!

“Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi!”

A. L R. K. Faknajos XXVI Kogitsi Protokolas

Šiandien yra šventinama Marianapolio Ko
legijos vadovybės pripirktos patalpos, į ku
rias, kaip pranešama, bns perkelta vidurinio
ji mokykla — High School.

Tai naujas ir labai gražus Amerikos lie
tuvių katalikų, kultūros darbų istorijos la
pas. Tai įvykis, kuriuo turime nuoširdžiai 
džiaugtis ir didžiuotis tais, kurie stovi šių 
kultūrinių veiksmų priešakyje.

Nuoširdžiam džiaugsmui ir pasididžiavi
mui turime rimto pagrindo.

Kas prieš kelioliką metų buvo tik svajo
ne, šiandien virto realybe. Ne vienas iš mū
sų tautiečių anais laikais pamodavo ranka, 
jei kas paminėdavo apie galimybes įsistatyti 
nuosavą., lietuvišką kolegiją,. Kur gausim pi
nigų? Kas pajėgs jai vadovauti? Kur mūsų 
mokytojai?

Tokios tai būdavo abejonės ir visi, kurie 
rimčiau apie savos kolegijas steigimą papla- 
nuodavu, gaudavo svajotojo vardą.

Vienas iš tų “svajotųjų” apie lietuvišką 
kolegiją buvo kun. dr. Jonas Navickas, MIC. 
Apie tai jis svajojo būdamas studentu Ame
rikos aukštose mokyklose, svajojo tęsdamas 
savo studijas Šveicarijoj. Tos “svajonės“ jį 
vedę įstoti į vieną kitataučių vienuoliją, nes 
ten buvo numatęs galimybių lietuvių kole
gijai steigti. Bet čia jo svajonės ir troški
mai neišsipildė. Ir dėl to pasiryžo pereiti 
per daugybę sunkumų, kad persikelti į lietu
višką vienuoliją, kurioj jautė rasiąs rimto 
pritarimo savo ir kitų savo idėjos draugų 
troškimui įgyvendinti.

Gerb. kun. dr. J. Navicką matome įsto
jant į Tėvų Marijonų vienuoliją ir netrukus 
atsistojant to kilnaus, didelio kultūrinio dar
bo — Lietuvių Kolegijos steigimo ir vado
vavimo priešakyje.

1925 m. a. a. arkivyskupas Jurgis Matu
levičius, tuo metu buvęs Tėvų Marijonų vie
nuolijos generolas, lankydamas Amerikos lie
tuvius drauge su dabartiniu vienuolijos va
du J. E. vyskupu P. Būčių, ne tik pritarė 
lietuvių kolegijos steigimui, bet laimino su
manytojus, ypač kun. dr. Navicką, kurį pa
skyrė kolegijos rektorium ir, be to, tais pa
čiais metais kolegijos rūmus (Hinsdale, IU.) 
pašventino.

Tai buvo gera, bet labai kukli darbo pra
džia. Mažos patalpos, neturėta lėšų jas di
dinti, trūko mokytojų, knygyno, laboratorijų 
ir kitokių aukštesnei mokyklai reikalingų 
įrengimų.

Bet dėl to nei kolegijos direktorius nei 
pati vienuolija nenusiminė. Direktorius pa
sitikėjo vienuolija, vienuolija jo gabumais ir 
energiją ir, paganau, lietuvių katalikų vi
suomenės parama ir jos duosnumu. Pradžia 
buvo labai sunki. Tačiau energingas direk 
torius tuos sunkumus nugalėdavo ir kasmet 
buvo rodoma rimta kolegijos auginimo pa
žanga.

Kas dirba, tą ir Dievas laimina.
Gerasis Dievas laimino ir Tėvų Marijonų 

ir kolegijos direktoriaus darbus.
Po kelių metų nupirkti rūmai su gražio

mis apylinkėmis Thompson, Conn. Iš Hins
dale, III., kolegija perkeliama į naują dides
nę ir patogesnę vietą, šios vietos įsigijimas, 
tai didelis gerb. kun. J. Jakaičio, MIC., pa
ties direktoriaus gerb. kun. J. Navicko, MIC., 
ir tada buvusių Tėvų Marijonų provincijos 
Amerikoj vadų — a. a. kun. T. Kudirko ir 
a. a. kun. V. Kulikausko nuopelnas.

Ne be trūkumų buvo ir nauja kolegijai

Lietuva ir Lietuviai Bolševikai
Mes savo iaiku jau esame pastebėję, kad 

dabartinėse Lietuvos gyvenimo sąlygose (po 
susitarimo su Sovietais) daug daugiau pa
vojų Lietuvai yra iš lietuviškųjų bolševikų 
pusės, negu iš pačios Sovietų Rusijos, kurį 
kaipo valstybė, pasitikime, laikysis pasira
šytų sutarčių. .

Nespėjo Lietuvos delegacija Maskvoje už
baigti sutartį su Sovietais, kaip lietuviškieji 
bolševikai Kaune pradėjo kelti savo gaivas 
ir statyti vyriausybei tokius reikalavimus, 
kurie yra pavojingi Lietuvos nepriklausomy
bei. Nespėjo Lietuvos vyriausybė įkelti koją 
į atgautą Vilnių, bolševikiškieji elementai jau 
pradėjo nešti protestus ir reikšti nenorą dė
tis prie Lietuvos. Esą, jie nenori skirtis nuo 
Sovietų Rusijos.

Jei ne lietuviškieji bolševikai, Lietuvai 
būtų daug saugiau.

Reikia manyti, kad Sovietų Rusija 
Lietuvos nebeužpuls. Ji mėgins ten j
rinti savo propagandos keliu. Visokie agita
toriai, nelietuviai, nei Lietuvoj, nei jos išei
vijoj pasisekimo neturi ir neturės. Iš jų pa
vojaus nėr. Daug pavojingesni yra lietuviš
kieji bolševikai, kurie yra parsidavę Mask
vai. Jie iki šiol nedirbo Lietuvai, bet So
vietų Rusijai, tuo labiau nedirbs dabar. Jie 
rūpinsis ardyti Lietuvos tvarką, provokuoti, 
sprogdinti nepriklausomą Lietuvos valstybę 
iš vidaus, žodžiu, jie dirbs kad Lietuva kou 
greičiausia būtų prijungta prie Rusijos. Tai 
žinokime iš anksto, žinokime ir tai, kad vi
dujiniai priešai visuomet yra pavojingesni 
už išlaukinį priešą. Ir su tuo priešu sąmo
ningieji lietuviai turės kovoti su didžiausiu 
įsitempimu.

(Tęsinys)
< IIIX
Lietuvos Kat. Veikimo Centrui.* Amerikos 

Liet. K. Kat. Federacijos kongresas, įvyk
stantis 1939 m. urgsėjo mėn. 12-13 d. Brook
lyn, N. Y. nuoširdžiai sveikina Lietuvos Kat 
Veikimo Centrą. Šia proga pareiškiame, kad 
šiuo audringu' Lietuvai momentu esame min
timis ir širdimis su jumis, žadame jum? vi
sokeriopą pagalbą.

Antanas Kneižys, pirm.
A. Paleckis, rašt.

IV
Most Kev. Thomas E. Molloy, S.T.D. Bi-

sho>p of Brooklyn: American Lithuanian Ca
tholic Federation convention, assembled in 
Annunciation Hali, convey Your Excellency 
cordial greetings, expression fealty devotion 
to Catholic Action principles.

Beg episcopal blessing.
Anthony Kneižys, Pres.
A. Paleckis, Secr.

Lietuvos Vyriausybei; A. L. K. F. kon 
gresas įvykęs 1939 m. rugsėjo 12 d. Brook
lyn, N. Y., nuoširdžiai sveikina Lietuvos Vy
riausybę, pareiškia savo gilų džiaugsmą dėl 
atnaujinimo santykių su Apaštališkuoju Sos
tu ir dėl subūrimo visų gyvųjų tautos pajė
gų Lietuvos nepriklausomybės išlaikymui. 

Antanas Kneižys, pirm.
A. Paleckis, rašt.

Sesija uždaroma su malda kurią atkalbėjo 
kun. A. Petraitis, 6:15 vai. vakare. Ryt die
nos sesiją nutariama atidaryti 10 vai. ryto. 

ANTROJI DIENA
Trečia sesija

Šią sesiją pirm. A. Kneižys atidarė 10 vai. 
ryto. Maldą atkalbėjo gerb. prel. J. Maci
jauskas, kuris gražiai kongreso dalyvius pa
sveikino.

Matas Zujus skaito turiningą referatą at
plėštų nno Lietuvos kraštų vadavimo reika
lu. Referentui kongresas išreiškė padėką.

Nuoširdžiai 'kongresą pasveikina 'kun. dr.
u, J. Vaškevičiui, MIC.

Pirmininkas kviečia su paskaita aktua
liais tautos reikalais prof. dr. K. Pakštą. 
Po dviejų valandų įdomios kalbos, posėdis 
pertraukiama pietums.

Ketvirta, sesija
Ketvirtoji ^pnija prasidėjo 2:45 p. m. Prof. 

Pakštas tęsia savo įdomią kalbą toliau. Ji 
dar užsitęsia su virš dvi valandas. 
Jis savo kalbą padalino į keturias dalis: 1) 
Tarptautinė. Europos padėtis; 2) Lietuvos 
būvis dabartinėj Europos krizėj; 3) Lietu
vos katalikų organizacijos ir jų vadai; 4) 
Amerikos katalikai ir lietuvių tautinis liki
mas šiame krašte. Šiuos klausinius gerb. Pro-

j fesorius labai gyvai ir įdomiai išdėstė. Tai 
i buvo rekordinė paskaita, užsitęsusi 4 va-j 

landas ir penkioliką minutų. Profesoriui nuo
širdžiai padėkota, priimta atitinkama rezo
liucija ir nutarta prašyti kolonijų, kad prof. 
Pakštą kviestų pas save su paskaita. Prie 
paskaitos po keletą žodžių pasakė: L. Šimu
tis, kun. J. Balkūnas, kun. N. Pakalnis, A. 
Aleksis, kun. J. Simonaitis, K. Vilniškis, 
kun. J. Bakšys. Nutarta, kpd Fedeiacijos 
valdyba paskirtų prof. K. Pakštui honorarų 
už paskaitą.

Mandatų komisijos raportas
Mandatų komisijos narys, B. Laučka, iš

duoda tokį raportą:
Kongrese dalyvauja: '
BROOKLYN, N. Y.: Angelų Karalienės 

parapijos draugijų atstovai:
Gyvojo Ražančiaus — Agota Sakalauskie

nė.
Amžinojo Ražančiaus — Ona Petrulionie- 

nė.
Šv. Vardo — J. Tumasonis.
Susivienijimo 134 kp. — M. Skroųpnis.
Moterų Są-gos — A. Tvaskienė, Grigienė.
Apreiškimo parapijos draugijų atstovai;
Choro — Antanas Saiualionis.
Lietuvių Katalikų Jauinmo (C.Y.A.) — 

Konstantas Kazlauskas.
Šv. Prauc. Tretininkų — J. Skarulienė.
Šv. Vardo — Juozas Zdanavičius.
Gyvojo Ražančiaus — Ona Stagniūnienė.
Amžinojo Ražančiaus — Marijona Žemai

tienė.
Vyčių 41 kuopa — Z. Mažeikienė.
Šv. Jurgio Parapijos choro — Jonas Brun

dza.
Šv. Jurgio parapijos draugijų atstovai:
Gyvojo Ražančiaus — Veronika Kontri

mienė. , .
Moterų Są-gos 35 kuopa — M. Brangai- 

tienė.
L. R. K. S. — Matas Kučiskas.
Amžinojo Ražančiaus — Antanina Slavin

skienė.
A. L. R. K. Moterų Są-gos New Yorko ir 

New Jersey apskritį — S. Subatienė.
A. L. R. K. Federacijos New Yorko aps

kritį — Danielius Averka, Kazys Vilniškis, 
Antanas Mažeika.

MASPETH, N. Y.: V. J. Atsimainymo 
parapija — kun. J. Kartavičius, 'klier. Edu-

Gustav Anderson iš Evans- 
ton, III., po priesaika Amer. 
J. V. vyriausybei liudijęs, kad 
karo pradžioje sutorpeduotas 
keleivinis laivas Atlienia ga
benęs ginklų Kanadai. (Acme 
telephoto)

Nepaprastas
Skruzdėlių Antplūdis

ČEKIŠKĖS. — Apylinkės 
gyventojui rugp. 28 d. bu
vo nustebinti keisto reiškinio. 
Nuo kiekvieno aukštesnio me
džio viršūnės pavėjui buvo 
nutysę kažkokios uodegos, ku
rios vėjui pučiant siūbavo tai 
aukštyn, tai žemyn. Iš tolo 
žiūrint, atrodė, kad iš me
džių, kaip iš kaminų, rūksta 
tiršti dūmai.

Patyrinėjus pasirodė, kad 
tos uodegos yra susidarusios 
iš nepaprastos gausybės juo
dų, sparnuotų skruzdėlių, ku
rios medžių užvėjvje čiulkinį 
grūdo. Vietomis jų buvo taip 
daug, kad matėsi per kelis ki
lometrus. Subatys.

ardas Niedzinskas, A. Visminas, Veronika Js Nemuno Traukia
Vai antie jie nė.

Šv. Vardo draugija — Povilas Kubilius. 
Ražančiaus — Veronika Baltrflnienė.
A. L. R. K. Moterų Są-gos 30 kp. — A. Ju

cienė.
Šv. Vincento — Kasparas Galčius. 
Tretininkų — Ona Balkūnienė.
Altoriaus draugija — P. Šimkienė.

(Daugiau bus)

Geležį

LIETUVOS SAVANORIŲ SĄJUNGOS 
ATSISAUKIMAS

Žurnalo “Soter” SukaktisI
j Betas lietuvių istorijoj įvykis, kad ilgai 
į išsilaikytų mokslinis žurnalas. Todėl tenka 

sveikinti religijos mokslų žurnalą “Soter”,
kurs mini savo .penkiolikos metų sukaktį. 

“Soter” pradėjo eiti 1924 m. Įsteigtas
prof. Pr. Dovydaičio, kuris jį redagavo iki 
1930 metų, o dabar jį redaguoja prof. dr. 
P. Malakauskis. Leidžia Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos - Filosofijos fakul
tetas.

“Soter” metai iš metų augo ir susilaukė 
eilės mokslininkų bendradarbių, kurie davė 
net po keletą darbų.

Štai žymesni straipsniai: Mažvydo “Gies
mių” melodijų 'kilmė ir jų santykis su lietu
vių tautos muzika, Egzegezės metodikos nau
jieji keliai, krikščionybė ir budizmas^ Žemai
čių padangės kryžių ir koplytėlių statistika, 
Charakterio šv. Tomo Akviniečio doktrina, 
Prigimtinė teisė, Šv. Rašto neklaidingumas, 
Nudizmas ir moralė, ŠV. P. Marijos ir šv. 
Juozapo moterystė, Biblijografinė senovės 
lietuvių religijos ir mitologijos medžiaga. 
Medžių kultas senovės lietuvių religijoje, Eu
tanazija, Laidojimas, Tautos pastornrijos 
klausimas ir kiti. ftis žurnalas išleido 27 nu
merius, kas sudarė apie tris tūkstančius pus
lapių. Tenka sukakties proga “Šoferį” svei
kinti ir linkėti sėkmės.

KAUNAS. (E) — Lietuvos 
Savanorių Sąjungos Centro 
Valdyba išleido atsišaukimą 
į visuomenę, kuriame pabrė
žusi 1920 metais Maskvoje 
pasirašyta sui Sovietų Sąjun
ga taikos sutartimi nustaty
tas sienas ir, nnsistovėjusią 
gerą kaimynystę, sako: “Ne- 
suklysiime sakydami, kad vie
na iš priežasčių, dėl kurių 
Lietuvoje esama gero jausmo 
Sovietų Sąjungai, yra ta, 
kad ši valstybė per visą eilę 
metų pastoviai prijautė Lie
tuvai ir ją užstojo jos kovoje 
dėl savo tautinių idealų, ku
rie, Suvalkų sutartį paneigus, 
liko visiems mums atmintina 
būdu neįvykdyti. Tvirtai ti
kime, kad, realizuojant dabar

ruošė turime kitą galingą 
kaimyną, Vokietiją, su kuria 
taip pat yra nusistovėję visiš
kai geros draugiškos kaimy
nystės santykiai, kuriuos 
mums tenka ir toliau atidžiai 
palaikyti.” Dėl dabartinės 
padėties atsišaukime sakoma: 
“Visa mūsų tauta giliai įkai

Lietuvos Susisiekimas 
Su Amerika

KAUNAS (E) — Pirmo
mis karo dienomis išvykimas 
iš Lietuvos j Ameriką buvo 
susitrnkdęs ir keliolika kelei
vių turėjo nespėję į laivą įsė
sti, vėl sugrįžti. Tačiau susi
siekimas su Jungt. Valstybė
mis ir kitais užjūrio kraštais 

Jis pnlaikomas

NEMUNAITIS, Alyt. ap
skr. — Didžiojo karo metu 
pasitraukdami nuo vokiečių 
rusai prie Nemunaičio su
sprogdino vieną pastatytą, o 
kitą baigiamą statyti par Ne
muną tiltą. Kartu Nemune 
paskandino ir mašinas, kurių 
pagalba tas tiltas buvo stato
mas. Šią vasarą Nemune van
duo labai nusekęs. Todėl rug 
piūčio mėn. 29 d. būrys vj 
ėmė gaudyti Nemune gelež 
Iki šio laiko jau pavyko iš
traukti net keletą tonų gele
žies. V. B-as.

nenutrūko.
nojo tą nepalyginamą laimę, Švedų Amerikos linijos ir vie 
kurios mums mūsų laisva tė
vynė suteikė, apsaugojusi

3,382 Asmenims 
Aukštojo Mokslo 
Laipsniai

KAUNAS. (E) — Lietuvos 
V. D. universitetas iki šio pa
vasario semestro yra pripaži
nęs unkštojo mokslo laipsnius 
3,144 asmenims, o šio pavasa
rio semestre 238 asmenims, iš 
viso iki šiol 3,382 asmenims. 
Vien teisių fakultetas pripa
žino 17,106 diplomus. 1939 
metų pavasario semestre bu
vo 2,893 studentai, iš kurių 
tikrų studentų 2,575 ir laisvų 
klausytojų 317. Daugiausiai 
teisių ir medicinos fakulte
tuose.

nos olandų laivų linijos. Da
bar vykstantieji arba išvyk
stantieji į Ameriką važiuoja 
per Rygą, Taliną, Helsinkį į 
Stoekho-lmą, Švedijoj, o iš čia 
į švedų uostą Goteborgą, iš 
kur laivai plaukioja į šiaurės 
Ameriką ir atgal. Jau karui 
prasidėjus šiais keliais iš A- 
BMrikos Jungtinių Valst. at
vyko į Lietuvą keliolika žmo
nių ir išvyko apie 50. Dėl 
draudimo premijų pakėlimo 
laivams, susisiekimus kiek 
pabrango. Rugsėjo 25 d. per 
Rygą atvežta 300 maišų paš- 

Kai nuvysta nekaltieji šie- to iš Amerikos Jungt. Vaisty
tas žiedai nuo vylingų pašau-1 bių ir Australijos, siųsto į j 
lio -žvilgsnių, tai juos vėl at-! Lietuvą. Taip jmt gauti keli 1 
gaivina, užsidarius kambarė- siuntiniai, išsiųsti lietuvių fir' vairuojamas laivas. Prigėrė 
Jy prie kryžiaus, amžino? švie- moms dar prieš karui prasi- : apie 450 kiniečių darbininkų

mus nuo pareigos lieti krau
ją už svetimųjų reikalus, 
kaip kad tai dažnai įvykdavo 
praeityje, kai mfisų kraštai 
ar kuri jo dalis būdavo sveti
mųjų valdžioje. “Todėl “kiek 
vienam tautiečiui, kiekvie
nam piliečiui palieka taippat 
galioti prievolė, susibūrus vie

bendrą sieną ir tiesioginę kai- ningai aplink krašto vadovyr
mynystę tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos, įvykių daly
vių nebus užmirštas nė Imti
nas reikalas leisti mūsų tau
tai realizuoti ir savo tautinį 
idealą, kurio įgyvendinimui 
yra, beje, ir tvirtas sutarti
nis pagrindas. “Dėl santykių 
sn antru didžiuoju kaimynu, 
L.S.S. Valdyba sako: “Vaka-

bę, lengvinti jai atlikti tą 
jos tarptautinį uždavinį.”

ŠANCHAJUS, spalis. 
Yangtze upėje apvirto japonų

sos spinduliai. dedant. ir darbininkių.

. fl
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NAUDINGI PASISKAITYMAI
Rašo J. V. S.

-
Katalikiška Akcija - 
Pasiaukojimas

RAULAS: Jonai, aš dažnai 
girdžiu žmones kalbant apie 
aukas. Kas tai yra aukos?

JONAS: Auka reiškia duo
ti kitam tai, kų pats norėtum 
1 urėti. Kas yra tau naudinga, 
tas bus ir 'kitam naudinga. 
Kaulai, ar būtų gera auka ėia: 
žmogus dvejus metus išnešio
jęs savo čeverykus norėtų a- 
tiduoti tau. Ar tai bfltų auka?

RAULAS: Visiškai ne; Čia 
būtų tik paniekinimas manęs, 
nes duotų tokį dalykų, kuris 
niekam nebetikęs ir neberei
kalingas.

JONAS: Tiesa, Raidai. Nė
ra jokia auka, jei duosi kitam 
tai, kas pačiam nebetinka. 
Pav., sudėvėtų apsiaustų, ku
rio pats nebegali dėvėti, duok 
pavargėliui, ar bus didelė au
ka?

RAULAS: Nebus jokia an
ka, jeigu tas daiktas nieko 
nevertas. Bet kokia yra ge
ra auka?

JONAS: Daleiskime, tėvai 
turi sunkiai dirbti ir savo už
dirbtais centais duoda vai
kams krikščioniškų mokslų. 
Tai yra tikra auka, nes kiek
vienas nori turėti pinigų, bet 
juos atiduoda už vaikų moks
lų. Bet toks tėvų supratimas 
yra teisingas ir prakilnus, nes 
duoda savo vaikams tokių au
kų, kuri atneša dvasinę ir me
džiagine naudų. Dvasinę, nes 
katalikiškas auklėjimas yra 
brangesnis už pinigus, nes tei
singas, dorai auklėtas žmogus 
turės pasitikėjimų ir sėkmin
gų gyvenimų. Todėl ir medžia
giniai bus sėkmingas.

RAULAS; Ar vien žmogus 
tiktai gali pinigus aukoti ki
tam?

JONAS: Raidai, visiškai ne. 
Gali kitam aukoti savo min
tis, savo darbus, savo gyvy
bę ir daug kitokiais būdais. 
Pav., savo mintis. Kas turi 

įras mintis, privalo parašyti 
mkoti, kad kiti pasinau

dotų. Galime duoti kitiems 
gerus patarimais, kaip page
rinti artimo gyvenimų. Kuo
met tik galima -padaryti gerų 
darbų artimui, visuomet da
rykime ir nesitikėkime, kad 
tuojau būtų apmokėta arba 
kad gautumėm didelius pa
gyrimus. Ne. Laikas atmokės
ir laikas mus pagirs.

Daleiskime, kareivis palie
ka savo namus, savo turtų, 
savo minkštų lovų ir eina ka
riauti už kraštų, tėvynę bei 
nž idėjas. Tai yra tikra auka 
ir turi būti aukštai vertina
ma.

RAULAS: Jonai, yra daug 
atsitikimų, kad nei vaikai ne
vertina savo tėvų mokslo, nei 
kraštas savo gynėjų. Ar tie
sa?

JONAS: Tiesa, Raulai. Ra
ndasi katalikų vaikų, kurie, 
gavę iš savo tėvų bei globė
jų gerų mokslų, jo nevertina 
ir verčia visa nieku. Tai yra 
skaudus vaikų prasižengimas

prieš Dievo meilę ir savo tė
vų pagarbų. Tokie vaikai da
žnai neturi Dievo palaimos 
ir ramaus gyvenimo. Kiek
vienas kareivis, kuris gina sa
vo kraštų, privalo būti aprū
pintas ir laikomas didelėj pa
garboj, nes kas vertina kitų 
aukas, tas gaus daugiau ir 
su dideliu kaupu, o kas ne
mokės vertinti aukos, tas ne
begaus daugiau.

Todėl, Raulai, jeigu daro
me aukų, aukokime tai, kas 
yra geras ir naudingas. Mo
kėkime vertinti aukas, nes to 
reikalauja Dievo ir visuome
nės teisės. J.V.S.

Aukos Mokyklos 
Statybai

“Auka yra brangesnė už 
maldų”, sako šv. Povilas. Tie
sa, randasi prakilnios dvasios 
žmonių, kurie supranta ir at
jaučia tų šv. Povilo patari
mų.

Kadangi seserys Pranciškie
tės jau pradeda savo sunkų 
ir didelį darbų — statyti mo
kyklų, atsiranda tam darbui 
pagelbininku. štai, Tumaso- 
nienė, neseniai padarė rink
liavų Homesteade. Ji pasiau
kojo prie \ sunkaus darbo pa
galbon didžiai gerb. kun. E. 
Vasiliauskui. Buvo graži au
ka statybos reikalams.

Spalių 14 d. ta pati uoli

North Side
Spalių 15 d. moterystėn Į- 

stojo Antnnas Kazlauskas iš 
Donoros parapijos su Ona Am- 
braziene, ilgus metus gyvenu
sia Bentleyville ir tik kokie 
metai atsikėlusią į N. S. Abu 
našliai. Liudytojais buvo A. 
Vaičius ir A. Špakauskienė. J 
Geros laimės ir kloties.

Anglims dar aukojo po do
lerį: Gasper, Špakauskienė, J. 
Vaitkus, K. Kumža, ir V. Sta
nkevičius. Viso iabo anglims 
nupirkti sudėta $70.75. šir
dingai visiems ačiū.

Spalių ll d. vakare, tuo
jau po pamaldų, Vardo Jėzaus 
draugijos nariai turėjo mažų 
pasitarimų mokyUos kamba
ryje. Ne visi nariai atėjo, ta
čiau tie 'kurie atėjo rimtai 
svarstė draugijos reikalus, iš
reiškė norų laikytis tvarkos 
ir darbuotis draugijos gero 
vei, jos auginimui ir stiprini
mui. Nutarta turėti pramoga 
lapkr. 5 d., jei gausime sve
tainę. Atrodo, kad Vardo Jė
zaus draugija gyvuos, nors 
ji tuom tarpu ir neskaitlinga 
liko. Nekurie iš draugijos pra

veikėja, su gerb. kun. V. Ab
romaičiu ir jo .parapijos pa
galba padarė kitų rinkliavų 
Braddocke. Tr čia gauta graži 
statybai pagalba. Abiejose ri
nkliavose uoliai darbavos ir 
Šv. Pranciškaus akademikės

Garbė visiems geraširdžia
ms aukotojams. Kapelionas

sišalino. Jei jie pak1 austų sa
vęs, kodėl tų padarė, turėtų 
prisipažinti, kad jiems stigo 
Jėzaus dvasios — nusižemi
nimo. Žinoma, jie aiškinąs pa
bėgę, nes draugijoj nebuvę 
tvarkos. Reikėtų nebėgti, bet 
draugijoj pasilikti ir kas ne
gera bandyti pataisyti. Bėg
dami nuo savo parapijos, nuo 
savų draugijų, dalyku nepa
gerinsime ir nieko nenugaz- 
dinsime, tik parodysime .savoi 
nedrausmingumų, nesubrendi-; 
mų ir tik sau užkenksime. Lie 
tuvių stiprybė glūdi vienybė 
je ir drausmėje.

kalingų pagerinimų, kaip įvy-i 
kdė daug kitų. Tik reiki* pra
dėti.

Mūsų choras ir šv. Vincen
to, Esplen choras važinėduini 
Pnsaulinėn Parodon pasidarė 
truputį skolos. Kad tų skolų 
atmokėti, abu chorai rengia 
didžiulį konrertų spalių 22 d. 
vakare, Piliečių svetainėje, 
South Side. Tiesiog mūsų ipa- 
reiga pagelbėti chorams atmo
kėti tų skolų. Norima chorų 
turėti, tai reikia jį užjausti, 
remti ir įvertinti.

J

^būtų susilaukęs šių dienų psi
chologų ir psichiatrų rūpes
nio.

Tuo tikslu šiomis dienomis 
Katalikų Universitete, \Vasb-

štį ‘Draugų’, kuris man pa- ingtone ir įvesta psicliologi- 
tiko, nes gerai vedamas. To ' jos ir psichiatrijos klinika, 
dėl linkiu visuomet gerai h
stipriai gyvuoti. Įdedu ‘Mo
ney Orderį’ už prenumeratų.
Siųskite dienraštį nuo spolių 
mėn. 15 d.”

Taigi, “Draugų” pirmu ka
rtu pamatė, paskaitė ir nuo
lat lankyti namus užsiprašė.

kmi paruoštų prityrusių psi
chologų ir psichiatrų.- ■ — —n,

bif ILaJcvuf 'flūutcU'L, 
-ur/urmake.

*ounbtA..

Mūsų moterys nenusigando 
nepavykusio pikniko spalių 1 
d., bet dar smarkiau stoja da
rban. Jos rengia koziravimo 
pramogų lapkr. 19 d. ir žada 
kiekvienam po didelį kalaku
tų Padėkonės dienai. Nors sy
kį aipkainuokime motenj ge
rus darbus bažnyčios naudai 
ir kalakutų 'knygutes tnč-tiin- 
jaus išpirkime. Jei visi prisi
dėsime, tai nebus sunku. Rei
kalų yra, kad tik skatikų bū
tų. Naujas stogas ant mokyk
los kalmbario ir zakristijos jau 
uždėtas. Darbas atrodo geras, 
jį atliko Otto Račkauskas. 
Kainavo $60.00. Kažin kuo
met mūsų klebonija susilauks 
porčių? Būtų labai naudinga 
ir paranku prie klebonijos pr- 
statyti uždarus porėtus, kurio 
galėtų būt naudojami, kaipo 
ofisas. Žinote, kad klebonija 
be ofiso, tai nei šis, nei tas. 
Nėra abejonės, kad northsai- 
diečiai įvykdys ir šį labai rei-

Spalių 15 d. prof. K. Pakš
tas kalbėjo Piliečių svetainėj 
S. S. pusė po trijų ir vakare 
kalbėjo pas mus, North Side, 
lietuvių salėje. Profesoriaus 
Pakšto kalbos yra turiningos 
ir pamokinančios. Daug jose 
žinių apie Pakaitį, Lietuvų, 
jos kultūrėjimų bei pažangų 
beveik visose srityse ir apie 
gręsiančius jai dabar pavo
jus. Prof. Pakštas matyt turi 
daug -medžiagos, galėtų kal
bėti porų valandų, jei ne nuo
vargis. Šį sykį jis buvo nu
vargęs ir truputį užsišaldęs 
— stigo karščio ir ugnies.

Psichologijos ir 
Psichiatrijos 
Departamentas
Katalikų Universitete

Kiekvienas taip vadinamas, 
pfoblematinis vaikas (proto- Į 
lem childj galėtų gyventi vi
sai normalų gyvenimų, jei jii

West End
Spalių 10 d. įvyko laidotu

vės a. a. Juozo Paleckio. Lai
dotuvėse dalyvavo kun. J. Mi- 
sius ir A. Jurgutis.

ZIP-TOP” Pakelis
Saugoja Aukščiausia Šviežumą!

Spalių 13 d., įvyko “bin
go” vakaras, moterėlių para
pijos suruoštas. Moterėlės šau 
niai pasidarbavo ir sukvietė 
Skaitlingų būrelį “bingo” mė 
gėjų. Jų surinktos dovanos ir 
šimtukas pinigais aiškiai įro
do pasidarbavimų parapijos 
labui.

Spalių 15 d. vestendiečių 
skaitlingas būrelis dalyvavo 
bendrai suruoštose prakalbo
se. Prof. K. Pakštas savo iš
kalba ir turiniu žavėjo daly
vius.

IAB
•ZAP’-

Tik patraukit raudonąjį kas
pinėli pakelio viršuj. ..

Kaspinėlis ėlrkStclės aplink 
virių — kiaurai perplaus 

dvi Cellophane eiles. ..

Virius nusiims, *'****k; ' J’“', j

OLD GOLD’S Dvigubas Cellopiase Atsi 

Jaro | ffltmjiina

DABAR yra lengviau ir greičiau atidary
ti Old Oold’s apvinio.įimo dvi eiles, ne
gu paprasto vieną. Okl Oold duoda jums ge

rinusį tabaką, kokį tik pinigai gali nupirkti, pa
čioj Šviežumo, Svėlnumo, aukštumoj pakelis dvi
gubai apsaugotas nno “sugedimo”, kuris atsi
daro į iibterėjimą! Padvigubinkite savo rii- 
kvmo smagumus tikrai Šviežiais eigaretais — 
tikrai patogiuose pakeliuose. Pabandykite 
“Zip-Top” labiau sufivelnintų Q. O’s pakelį 
Šiandien.

nno BANGOMIS kas antradieni: "Melody and Madneaa'
•u Artle Stiaw'a Orkestrą. NBC Nettenrk.

Copyright, 1939, by P. Lorlllard Co.

Zv-ECONOMY and 

SATISFACTION ūse
Double lėsted!DoubieAdion!

įĮį* BAKING 1W POWDER
Sme PrncTodayas45YeatsAqo 

25 ou neės for 254 k
Full Pack ••• No Slack Fillinę

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

smiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiimiimimiiiiimiiiiiiiiiimimiiimiiimiiiGiiimiiiiiiK

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E G R S

E GERSIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ghicagoj. Visi geria ir mėgsta 
E AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 
• resnj alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iŠ im 
S portuotų pirmos rūšies produktų.

5 Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
S suomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
S navimą.

| 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
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Spalių 22 d., 8 vai. vakare, 
Šv. Vincento ir Žengimo į Da
ngų suvienyti chorai ruošia 
didelį koncertų. Vargoninin
kai Senulis ir Sadauskas rū
pestingai ruošiasi dalyviūs pa
vaišinti maloniai skamhanči/- 
mis dainomis.

Spėjama, kad šis koncertas 
sutrauks daug dalyvių iš Pi- 
ttshnrgho ir apylinkės. Kon
certas įvyks Piliečių svetai
nėje.

Girdėjau, kad prof. K. Pak- 
! štas viešėdamas pas mūsų kle

bonų aiplankė Pittsburgho žy
mias vietas.

Malonu girdėti, kad dau
giau darbų atsiranda. Tas 
Pittsburgho ir apylinkės lie
tuvių pakels ūpų. Vietinis

Pamate, Paskaitė, 
Užsisakė

Ponia Ona Loveikienė (Bie- 
lskaitė) iš Easton, Pa. mūsų' 
dienraščio redaktoriui prisiu
ntė tokį laiškų:

“Teko matyti if skaityti 
Tamstos redaguojamų dienra«

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIO
Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed'ral Savings and Loan Insurance Corp., TVashlngion, 1>. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Pirmadieni, Ketvirtadieni lr šeštadienĮ nuo 9 v. ryto Iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuar*an Parish 
Building & Loan Association

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

Našiausios Lietinriskos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiški jai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais................ $2.25

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

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

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

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

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

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

*
Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo

nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

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

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Drangas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
= J7

F. Jurgelaitė labai dėkoja 
dr. J. Stone už sėkmingų ope- 

Sekniadienis, spalių 22 d., i^ąja, taipgi ftv. Kazimiero 
jau kaip ir čia. lų (^en^Iseserims ir slaugėms Loret-

Jau Čia Pat

draugija šv. Antano rengia 
“Pagerbimo Vakarienę” su 
turininga programa.

los ligoninėj už gerų priežiū 
rų. Taipgi aciuoja visiems 
lankytojams. Rap.

Į šį metilų parengimų drau- ------------------—
gija sutraukia apie 300 žino-Įp^ Uždarymo Bus 
nių. nes yra viena iš didžiuli- Į T . v.šių draugijų Ciceroje. Turi Ir Cicenecių 

gabių valdybų ir visi nariai Spalių 22 d. bus “Rūtos” 
darbuojasi dr-jos labui. Va- daržo (YVest Side) uždary- 
karienėj dalyvaus visa Lie- 'mias ir ta pačia proga pager - 
tuvos Kareivių draugija, Vi-iblinas Br. Vlado už jo dar- 
sų Šventųjų dr-ja, rodos, ir buotę katalikiškos spaudos, 

ypač dienraščio “Draugo”* 
platinime. Žada daug atva
žiuoti ir ciceriečių. Kai kurie 
atveš ir dovanų. Matot, cice
riečiai nenori būti paskuti
niai. Jei kas nors gora da
roma, ciceriečiai irgi prisi
deda. Rap.

Dievo Motinos Sopul. dr-ja 
žada užimti vienų stalų; taip 
pat neatsiliks nei Namų Sa
vininkų klūbas. Žadėjo būti 
ir miestelio valdininkų.

Rengimo komisija praneša, 
kad vakariene gamins vyrai, 
ir ji bus paukščių.

^Vakarienę prasidės lygiaiV >*’• *
7 vųlaūdą vakare,, parapijos 
svetainėj.

Visi ciceriečiai ir chieagie
čiai kviečiami į šių vakarienę.

Rup.

LIETUVIAI DAKTARAI

Šių metų CYO kalėdinis bo- Tel. Yards 814®.
I kco turnamentas prasidės lap- VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

. v o i • u • • i , • l 2 iki 4 ir 7 iki 8kncio 2 d. ir baigsis lapkri- Pirnwlieniail. 2 iki < lr 7 iki l
čio 29 d. Norį jame daly vau-( 
t i jaunuoliai, nuo 16 metų,l 

; turi įsiregistruoti iki spalių |

Šventadieniais: 11 iki 12

ll dienos.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAI 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

sti pereitų trečiadieių. Brigli- C. Y. O. 
tonparkietės laimėjo 2, o 
vestsaidietės 1.

Vyrų ir merginų lygų vedė
jai (coinmissioners) yra: J.
Juozaitis, A. Manstavičius irj 
A. Kaiseris.

L. Vyčių Boivling lyga žai
džia kas trečiadienį McCor- 
mick Club House, prie Oak- šešiolika laimėjusiųjų gaus
ley avė. ir 2Gth St. lygiai Probr9 “P^nkyti kurį nors U 
8:30 v.v. Svečiai kviečiami i Il»iestų. Laimėjusieji če-
atsilarfkyti. j ^pijonatų gaus Kardinolo

L. Vyčių Bonliny Lygos ! Mundelein atminimo medalių. 
Storis Kandidatai galės naudotis C

DR. P. ATKOČIONA
DANTISTAS

OV
w

YVest Side 24 kp. 
Marąuette 112 *kp. 
Brigliton 36 kp. 
North Side 5 kp. 
Marąuette Bees 
K ol‘ L Press

La i m. P ral.
2
3
4
5 
4 
2

L.

<
(i
5
4
2
1

YO gymnasium iki gruodžio
15 d.

LIETUVIAI DAKTARAI

5 i Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais iz 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 p. A.

.3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais tr 

Seėtadieniaia 
Valandos: 3—8 P. M.

Warren Billings (kairėj) ir California valstybinio kalėji
mo viršininkas Clyde Plummer. Specialių California vai. 
gubernatoriaus aktu Billingas paliuosuotas iš kalėjimo, ku
riame išbuvo 23 metus. Jis sykiu su Tom Mooney buvo nu
teistas visų amžių kalėti. (Acme telephoto)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 jiopiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484.

TeL CANaI 6969

DR. MFALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vaitai* 
ir pagal sutartį.

Ciceros Lakštutė 
Vėl Gieda

Frances Jurgelaitė, ftv. Gri
galiaus choro solist?. turėjo 
gerklės operacijų. Dabar jau 
pasveiko ir vėl gieda bažny
čioj prie vargonų. Parapijo
nai tuo laliai džiaugiasi.

Daktaras Daktarui 
Dėkoja

Dr. A. Gussen, dantų gydy
tojas, kokiu tai būdu buvo su 
žeidęs rankos pirštų. Buvo 
pavojus užsinuodyti. Pasida
vė dr. J. Stone priežiūrai. 
Tas apžiūrėjo, bakterijas pra 
šalino, aptvarstė ir dabar dr. 
A. Gussen džiaugiasi ir dėko
ja dr. J. Stone, kad nereikė
jo pirštų nupiauti. Rap.

Nebūk prietelis tųjam, kurt 
neturi artimo meilės.

SPORTO ŽINIOS
L. Vyčių Bowling
Lyg®

AKIŲ GYDYTOJAS

I resnė už kitas. , Marąuette i Park ir Brighton Park rink- 
i tinės taipgi stiprios ir, be

Lietuvos Vyčių Chicagos abejonės, kol sezonas baigsis, d 
Apskričio Atletikos Sųjungos į pralenks vestsidiečius.

Mosi Žemos Operavimo Kainos 
Nukerta Jusu Bilą Per Pese

Dabar Prieš šalčius Pasinaudokite Mūsų 

Žemomis Kainomis.

Bowling lyga šiais metais vėl 
suorganizuota po aštuonių 
metų pertraukos, ir pasirodo 
tvirtesnė, negu kad buvo pra
eityje.

Be to, pirmų kartų suorga
nizuota merginų lyga, kuri 
turi daugiau kuopų, negu vy
rų.

Iki šiol vyrų lygoje, kaip ir 
seniau, YVest Side L. Vyčių 
24 kp. rinktinė pasirodė stip-

Pereito trečiadienio žaidi
muose Marąuette Park antro
ji rinktinė, padarydama net 
180 skaičių handicap, sumušė 
vestsidiečius vienam iš trijų 
žaidimų per virš 200 skaičių.

Merginų lyga pradėjo žai-

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETIUCALLY AKIŲ 
LIETUVIS

SuvirS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimai

Palengvins akių įtempimą., kas ea- 
priežastimi galvos skaudėjimo,

svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal 
das. SpeclalS atyda atkreipiama į 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedSl.oj pagal sutartį.

Daugely atsitiktinų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHIJYND AVĖ. 

Telefonas YARda 1378

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

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

Taipgi pagal suta^į.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(H.V1ECLNSKA&.J 

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
1651 YVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

_________ ir Pagal Sutarti._______

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGBOM 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 234b 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288w 
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

)!-► ►K

RHEUMATISM

Sunkus Roll Brick Siding, 
SPECIAL .... $3.7S. 
Uždengia 100 sq. pėdų.

-Agony Starts To Leave ln 
. 24 Hours

Happy Days Ahead for You
Thlnk of It—how this old world 

does make progreRs—m>w comes a 
prescription whlch ls known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthln 48 
bours after you start to take this 
Hrift acting formula paln, agony and 
Inflammation caused by excess uric 
ucld has started to depart.
• Allenru does Just what this notlce 
says lt wlll do—it ls guaranteed. You 
ran get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and lf lt doesn't bring the Joy- 
ous results you expect—your money 
•rhole heartedly returned.

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentwortb 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieO 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GlUfTOJAS LR CHIRURGAS 

! VIRginia 1116 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien įfiakyrus Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

ftiam Išpardavimui mūsų 
Brigliton Maliava, regulia
riai $2.95 už galionų, —
SPECIAL............................ $l/

Telefonas HEMIock

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

'Suaitarius.

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

TeL YARda 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Stoi'.n Sarti, Special šiam 
Išpardavimui .... $.84
Reikmenys (hardware) dy
kai.

VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminimui, 

pyragų pajų ir duonų kepi 

mui; įvairių konservų ii 

preservų darymai, paukfi

ALEI ALESAUSKAS & SONS

2 x 4’s .............................................................. 2c už pėdą.
1x6 — D. ir M.............................................. P/feC už pėdą.
1 k 4 — GHridirhs ................................. P/2C už pėdą.

Didelė 223 puslapių knygų 

su naujausiais receptais į 

tienos kepimui ar virimui, 

daržovių ir vaisių užlaiky

mai, ir tt Taipgi yra vi

sokių naudingų patarimų 

šeimininkėms.

BU knygų galima gauti par 
tų arba raėtinėja:

Jr

Wholesale Fumiture Co.
6343 So. VVestern Avenue

REPUBLIO 6051

Pirkit Ant Kredito---------------Nereikia Pinigų Įmokėti

Imkite 3 Metus Išmokėti!
- -- ■ - -

Albert Lnber and Supply Company
3800 S. Westem Avė. - Lafayette 2101 2102

SEKMADIENIAIS ATDARA IKI PIETŲ.

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10 
HA8TINUH 

01.00
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Ava.

CHICAGO, ILL.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiias naujus namus ant 
lengvų monetinių Hhnokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio caah įmokė- 
Jlmo, ant lengvų mėnesinių iėmokėjlmų.
(Iigaunu geriausį atlyginimą ii Flre In 
surance Companijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, aat lengvų mėnesinių limo 
kėjfanų nuo 6 iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia susitaria 

2423 YV. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBOM

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS!

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartį. 

Offloe TaL YARda 4787 
Nimų TtL PROspeet 1980

Tai OAMal 6188.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR OHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. 1-

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

TaL YARda 6981
KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:98
756 YVest 35th Street

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4197 Archer Avenue

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. AL
Resideasiya

8939 So. Claremont Avė.
Valandos 9—10 A. M. 

Nedėliomia pagal sutartį.

Tel OANal 0867
Ree. Tel PROspeet 6460

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

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

6 ikį 9 vakare

Offiee Phone Ree aad Offioe
PROspeet 1088 8369 B. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KO WAR
(KO WARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 YV. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadicaiaig_ _ »atarU.

TeL YARda 8846

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Heredoj pmral antartį

DR. V. E. SIEOLINSKI
DAMTISTAfl

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradiaūaia, Ketvirtedisniab ia 
^•nktadinaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadiapi^g į(
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Ketvirtadienis, spalių 19, 1939

KAS GIRDĖT CHICAGO!
NEPAPRASTA EKSKA- VA. A. Ona Klimaitė- 

RENIAMS PROGA

PERMOKĖTŲ 1934 
METŲ TAKSU DALIS BUS 
GRĄŽINTA ‘
Illinois valstybės Aukščiau

sias teisihas išsprendė, kad 
permokėtų 1934 metų taksų 
dalis būtų grąžinama tiems 
taksų mokėtojams, kurie mo
kėjo su protestu, o vėliau iš
pildė aplikaciją State Attor- 
nev ofise. Jiems bus grąžina
ma permokėti pinigai, t. y. 
tiek, kiek kuriam priklausys.

Man labai malonu pažymė
ti, kad aš ši klausimą judinau 
per eilę metų ir kad per ma
no raštinę yra padavę protes
tus virš 9000 taksų mokėtojų. 
Jeigu kiekvienam bus grąžin
ta kad ir po 5 dol. tai jau bus

J

legalūs progos nei vienas ne
turėtų praleist. ‘

Jeigu, gerb. skaitytojau, esi 
1934 metais mokėjęs taksus 
su protestu, kurią dieną iŠ 
Cook apskr. iždininko gausi 
čekį. Grąžinimas dalies tų me
tų taksų vieniems, gal, tuoj 
bus atliktas, kitiems, gwl, ir 
nusitęs kiek laiko, bet visiems 
bus grąžinti pinigai.

Adv. Charles P. Kai.

L V. CHORISTAI,
dėmesio

Sugrįžęs ir kelias savaites 
pasilsėjęs po kelionės į Pa
saulinę Parodą, New York, 

.Lietuvos Vyčių choras su sa
vo vedėju, muz. Juozu Sau-

,. ,v , . . . nu, vėl stoja i darbą. Mat,$45,000. Is tų daugiausiai yra . ’. .,. , . . , . . , , ._ 'choras rengiasi koncertui, ku
ris bus sausio 28 d., 1940 m., 
Sokol svetainėje.

lietuviai, taigi tiek pinigų 
grįš į lietuvių kišenius. Aps
kaitoma, kad Cook apskr. iž
dininkas turės grąžinti apie 
$1,000,000 permokėtų taksų. 
Jau yra išmokėjęs $26,000.

Gaila, kad didelė didžiumų 
lietuvių nepasinaudojo proga 
— mokėti taksus su protestu.

Mano užduotis bus ir ateity 
pranešt lietuviams, kaip jie 
turi elgtis panašiuose reika
luose.

Regularės repeticijos bus 
kiekvieną ketvirtadienį, 8-tą 
valandą vakare, Aušros Var
tų mokyklos kambaryje. Pra
šome visų narių lankyti prak
tikas, nes darbo daug, o laiko 
ne per daugiausiai. Kviečia
me taipgi naujus narius ir 
tuos, kurie buvo pasitraukę 
nuo choro vasaros metu. Ilgų 
vajų naujiems nariams netu-

I
Iki Lapkričio 11 d. gali su

taupyti $io.

Pirmadienį, spalių 23 d.,'
8 vai. vakare, Holywood salėj 
jvyks mėnesinis Amerikos Le
gijono Darius-Girėnas post 
271, susirinkimas. Susirinki- 
anas, kaip susirinkimas, bet 
lietuviams pasaulinio karo ve 
teranams nepaprasta proga 
sutaupyti $10. Kokiu būdu* 
Štai, kokiu, Darius-Girėnas! 
post jau tiek pajėgus, kad ga- j 
li puikiausiai veikti, bet žino-! 
damas, kad dar randasi lie- j 
tuvių ekskareivių kurie nepri-; 
klauso postui, duoda progos ; 
iki lapkričio 11 dienos įsira- I 
syti dykai. Gi po lapkričio 111 
d. įstojimams naujiems na
riams bus $10. Tokios progos Į 
ekskareiviams įsirašyti į lietu 
vių postą niekuomet, gal, ne
bus. O kaip naudinga yra lie
tuviui ekskareiviui priklausy
ti prie Darius-Girėnas post, 
gali paliudyti kiekvienas na
rys, ypatingai kuriems buvo 
reikalinga vienokia, ar kito
kia pagelba. Taigi, lietuviai 
ekskareiviai, naudokitės pro
ga. TFm. Kareiva

Pocienė
Tokią ją pažinojome, mylėjo
me ir gerbiame... Ji sugebėjo
pakilti aukščiau gyvenimo *
prozos, žmonių žiaurumo, kai 
kada siekiančio tikro uarba- 
riš'kumo — su šypsena ir ran
kos numojhnu — ji visa tai 
lyg šydą — nubraukė nuo 
savęs...

Nebuvo pas jąi pagiežos, pa
vydo nei blogos valios... Mo
terų organizacijų ji vengė — 
ne jai būti visuomenininke — 
tos rūšies darbuotojoms, ypač 
organizacijų vadovėms — rei
kia turėt geležinę sveikatą ir 
plieno nervus, norint išlaikyt 
organizacijas... Ona Pocienė 
visuomenės darbuote nesido
mėjo — ji buvo karalaitė 
Dainų Šalies...

• jf. •

Mūsų atsisveikinimas su 
draugais neprivalo būti vien 
liudėjimu, privalo būti ir pa-

Dešimts mėtų šiandie su-1 sididžiavimu jų nuveiktais da-
kanka nuo to niūraus šešta
dienio vakaro, spalių 19 d.,

rbais... Didieji žmonės taip 
glaudžiai suauga su visuome-

1929, kuomet žaibo greitumu ne, kad jiems mirus, tuo nio-

Apskaitoma kad tiktai 200,
,.,u. . . , .rėsime, taigi nelaukite, dai-000 namų savnvminkų yra x ’

, - • , , i nininkai, l>et atvažiuokite simokėję taksus su protestu. O ’ . .
kur dar 600,000? Jie nepasi
naudojo proga. Veik kiekvie
nas taksų mokėtojas nusis
kundžia taksavimo sistema ir 
aukštais taksais. Už tai tokios

ketvergą, 19 dieną spalių, į 
Aušros Vartų mokyklos kam
barį, 8-tą valandą vakare, ir 
ten pradėsime darbą dirbti.

H. L.

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 apdaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio Įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimą. Bankieto ti
kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietą 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 dienraAį 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 004.
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 tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne
mažiau $1.00.
6. Bankieto skietas $2.00.

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

“Draugo” Administratorius

Vyrų ir Moterų 
“Bunco”

WEST SIDE. — Dr-ja Au
šros Vartų vyrų ir moterų 
rengia metinį vakarą, kuris į- 
vyks 29 d. spalių, Jasnausko 
svetainėje.

Šiandie žmonės nebenori dy 
kai laiką leisti ir sėdėti. Seni 
ir jauni turi ką nors veikti: 
namuose, ar kur kitur.

Taigi, 29 d. spalių visiems 
gera proga praleisti laiką gra 
žiai: pamėtyti kauliukus, pa
lošti kortomis ir gauti dova
nų. R. K.

Remkite Savuosius 
Biznierius

po didžiąją Chicago pasklido 
žinia, kad mirė Ona Pocienė, 
pionierė dainininkė, mokyto
ja, Lietuvos operos solistė... 
Toji liūdna žinia parbloškė 
jos artimiausius — motiną, 
vyrą, gimines ir skaudžiai at
siliepė ant josios artimųjų 
draugių būrelio — “Almos”...

Atjautė jos mirtį ir Chica
gos plačioji visuomenė ir Lie
tuva — Kaunas... Tūkstan
čiai ją lankė pašarvotą, šimtai 
Mišią aukų, kalnai gėlių su
krauti prie jos karsto, kuria
me gulėjo taip jauna, rami, 
šypsanti... Suvirš 4000 lydėjo 
ją į amžiną namą — Šv. Ka
zimiero kapines, visa tai liū
dija, kaip mylima ir brangi

mentu, rodos, kad pasaulis su
stos judėjęs. Bet pasaulis ne
sustoja. Laikas plaukia — gi
ja širdies žaizdos, nuostolio 
jausmas švelnėja — blanksta, 
bet atmintis pasilieka gyva...

Po dešimties metų — Onu
tei išsiskyrus iš mūši} tarpo, 
jos nepamiršome, ją dažnai 
prisimename, jos liūdime ir
pasigendame...

• ą c
Nesvarbu bile vienam iš mū 

sų ilgai gyventi. Bet svarbu, 
kad gyvi būdami būtume.iš
tikimi savo pašaukimui, 'kad 
išnaudotume tuos talentus ir 
gabumus, kokius mums Vieš
pats Gerybių yra suteikęs, kad 
nežiūrint visų kliūčių — drą-

mą. Kuomet mirties angelas 
pašaukė Onutę amžinam po
ilsiui, mes likusieji pasijuto
me nustoję mylimo asmens — 
liūdėjoms ir liūdime jos ne
tekę...

In Memoriam...
“Rytuose teka jau saulutė! 
Apšvies... Jinai apšvies visus, 
Neduos žmonių darbams pra

žūti;
O žmonės dirbs, liuosai suk

rus...

Taip liūdna!... O aušružė kyla 
Aukštyn ir dega kruvina... 
Matau kapus ir šaltą tylų... 
Dainuoti... Bet... rauda ir dai

na...
Ir rauda nu draugai pas ka

pą...
Veltui... Juk kapas nebeatsi- 

darys,
Jis nepaleis to, kurs auka ta

po,
Ir dainos mums tavęs nebesu- 

grąžins”...

Už“ALMĄ”
Antanina Nausėdienė

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškia

Spalių 19 Diena
Kadangi Dievas gali visad 

atleisti, yra kuo nepritinka- 
miausia vilties nustoti.

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.

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

m
 Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie-
tams, Laidotuvema, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

A. t A.

breaks up dūli, ūgly tooth f Hm
liko magic. You’d novor beliove how 
the NEW LiBt/rtae Tooth Panto rlot.na 
and BoUahaa teeth. Ita near, miraele-olea «- 
tng lngredient, Lmtor-Foam deterge.it. 
trhisks away ūgly surfaoe deposita ln a jiffy.

The'Inatant bruah and ealtva touch amnr-

even water may not enter thera .________
your whole month tlngllng wlth llfo . . . 
atarta your teeth aparkllng with nev luster.

Oet the big 21W tube, or better štili, the 
doublo-slze 4W tube contalning more than 
M ponnd at any drog counter. Lambert 
Pnarmacal Co., St. Louis. Mo.

• »«■ MffW r««awLA
USTERINE TOOTH PAŠTE

mytiOiai^tl wtk ''
LUSTER-FOAM

GIESMYNAS
{■įgykite Nauja Giesmyną. Jame 

s Metams Bažnyčios

SKOLINAM PINIGUS 
| ANT 1-My MORGIČIŲ

= Kiekvienos natos padėti pinigai yra apdraaatl Od $BWM0 
S Faderal Šamui and Loaa lasomos Oat^ *0 Unfcod Si

prisiiftn-

rasite VisiemsOiMmes.
Giesmes tr manlkų 

Ant B. Pocius.
meldo C. L. R. K. Vargoninin

kų Provincija.
Knygos kaina — M centai, pri

badant lo centų peratuatlmul.

patva»š

Mokame UI 
Padėtus Pinigus 31%

| Ofise vaL: 9j00 vai. ryto iki BAR Pirmadieniais,
s dieniais ir Šeštadieniais iki 8:<kt vak.

[ CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN F1REU Pr«

= 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

LIETUVIUKAS
MU0LEU8

Šlovinkim Viešpatį.
Mtaios tr MtSparat JjatuvMkal 

lr Lotyniškai, visiems Sekmadle- 
■tams tr ftveottaM. Ir kitos Mat
uos tr <Mesm«s. Antras pataisytas 
lalfllmaa. ParaM Kan. Ad. Saba- 
Uauakas. Stipriais odos virtais,
D?AU G A sTuTo O 

2334 So. Oakley Ava, 
Ohicago, Illinois

Miiiiiiiimnip.imiininniiininiininnnninnnnnunTnnnnnnnninniinninniniili v

ji buvo ir kaip neužpildoma šiai, su viltimi ir dvasios pa
jos vieta tebėra, ne tik muzi- j kilimu žengtume pirmyn iki 
kos dirvoje, bet ir jos uraagų garbingos pabaigos šio gyve- 
širdyse...
“Nutilo dainelė”...

Tie du žodžiai po josios pa
veikslu, “Drauge” jai mirus, 
šimtus jaudino... ir pasakė vi
są, ką galima buvo apie ją 
pasakyti... A. a. Ona Pocienė 
gyveno “vien tik dailei — 
vien tik menui’*... Josios gi
lus muzikalus išsilavinimas 
pastatė ją pirmoj eileį kaipo 
mokytoją, josios gražus bal
sas, rafinuota ir aukštos in
teligencijos asmenybė, buvo 
stipri individualybė mūsų pil
kame gyvenime^ ji gyveno ir 
tarpo grože, muzika, daile...

nimo...
Tokias mintis sukelia pri

siminimas kilnios asmenybės, 
brangios draugės — a. a. Onos 
Pocienės...

• ą •
Dainininkė Ona Pocienė sa

vo talentu ir žavinga asmeny
be iššaukė sau daug aplodis
mentų — pasigrožėjimo, bet 
ji taipogi iššaukė ir daug mei
lės ir pagarbos. Meilė bran
gesnė ir už aplodismentus. 
Nėra didesnės garbės per mei
lę, kokią teikia žmogui visa 
tauta. Ona Pocienė tą turėjo 
— tautos meilę ir pripažink

JOSEPH A. DARGIS/
Mirė spalio 17 d., 193 9 m., 

5:55 vai. ryto.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Eleanor, po tėvais BeJl, 
motinėlę Oną, Dargis, tris bro
lius: Peter, Mattnew lr Wil- 
liam ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4b0 5 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienj, 
spalio 21 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės švenčiausios pa
rapijos .bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Motina,
Broliai, ir Giminės.

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

PRANCIŠKUS J. MOCKUS

Mirė spalio 18 d., 1939, 9:15 
vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kaltinėnų par., Gaidė- 
nų kaime.

Amerikoje išgyveno 27 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimų moterį Uršulę, po tė
vais Baniutė, sūnų Jonų, bro
lj Stanislovų ir brolienę Moc
kus, brolienę Onų Mockienę »r 
jos šeimų ir daug kitų gimi
nių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 4017 So. 
Maplewood Avenue.

Laidotuvės jvyks šeštadienj, 
spalio 21 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Panelės par. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visun 
gimines, draugus-ges ir pažja- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Brolis, Brolienės ir Glmiijės.

Laidotuvių direktorius J. 
Liulevičius, tei. Lafayette 3572.

LAIDOTUViy
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U DIII * u p C patarnavimas 
AluDULAriUL DIENĄ IR NAKTĮ

TA V V* A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I IV /TL 1 MIESTO DALYSE

Anthony B. Petkis
6834 So. Weatern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
snoKtnu m mscAVBU laidojimo įsraa*

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
__________ TcL LAFAYETTČ 0727

rt V K A I koplyčios visose 
A Chicagos dalyse

Klausykite mflsų radio programo Antradienio tr 
AettAdirain rytais 10A« valandų, iš WTIIP stetfm (14SO.) 

Sa Povilu biMinlrn.

LaMcz ir Smai
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULhnan 1270

J. Linleiičns
S. P. Mažeika

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFsyette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

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

AM V. Petkis 4704 S. Westem Avė. 

Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARda 1419

deterge.it
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Masinis Chicagos Lietuvio Susirinkimas 
Vilniaus Atgavimo 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 metu vergijos Vilnius vėl Lietuvos. .Jis 
grųžintas tiems, kurie jj įkūrė, garsiu padarė ir kuriems 
teisėtai priklauso, tai yra lietuviams. Bet kokia kaina Sov. 
Sųjunga gruzino Lietuvai Vilnią ir dalį 1920 metais lenkų 
užgrobto krašto? Kokiu naujų pavojų priešaky Lietuva ir 
visa mūsų tauta atsistojo? Gruzinus Vilnių, kokie mūsų, A- 
merikcs lietuvių, uždaviniai? Ir eilė kitų klausimų, kuriuos 
kiekvienas lietuvis, kas jis nebūtų, turėtų kuo aiškiausiai 
žinoti.

Taigi, antradienį, spalių 24 dienų, visi Clūcagos lietuviai 
renkasi į Chicagos Lietuvių Auditorijų, 3133 So. Halsted St., 
lygiai 7:30 vai. vakare gauti atsakymo j virš paminėtus 
klausimus. Šiame masiniam susirinkime kalbės eilė žymių 
kalbėtojų, kurių tarpe neseniai atvykęs j Amerikų prof. Ka
zys Pakštas.

Gerbiamieji lietuviai! Vaduokimės protu ne jausmais. Dir
bančių svetimos valstybės naudai lietuvių visur skleidžiama, 
kad Sov. Sųjungos grąžinimas Vilniaus tai buvo tokia Lie
tuvai dovana, už kurių 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 grųžintos 
žemės, kviečiami į šj susirinkimų.

Federacijos Chic. Apskr. Valdyba

Pirmos Aukos Atgavus 
Lietuvos Vilnių

Jšgjrdus pranešima, kad 
Lietuva atgavo Vilnių, Lie
tuvos sostinę, Julės Andrulie- 
nės name surinkta aukų Vil
niaus reikalams sekančiai:

Julė Audrulienė aukojo 
$5.00; Leonas Račkauskas 
$5.(X) ir Antanas Bradcbulis 
$1.00. Viso $11.00.

Aukos perduotos Lietuvos 
konsului. Rap.

Vilniaus Atgavimo 
Paminėjimas

Spal. 14 d., Sandaros klu
be susirinkus būreliui veikė
jų, “Sandaros” red. M. Vai
dyla perskaitė telegramų pri
siųstų Lietuvos atstovo P. 
Žadeikio kas link Vilniaus. 
Visi džiaugėsi Vilniaus atga
vimu. Po to kiekvienas pa
reiškė savo mintis.

Taipgi buvo1 ir užkandžio.
Prof. Pociui pritariant pia-

Aušros Vartų
Parap. Po Misijų

Misijos, kurias vedė gerb. 
kun. K. Matulaitis, pasiekė 
visus maldingesnius šios pa
rapijos žmones. Gerb. misi jo-, 
nierius nevartojo jokių teat
rališkų priemonių, jokių iš
kalbos “triksų” 'kurie žmones 
jaudintų, erzintų arba kurs
tytų; jo pamoksluose nebuvo 
nieko audringo, nieko triukš
mingo, nieko asmeniško, nie
ko kerštingo. Tai buvo gra
žus Dievo mokslo skelbimas, 
Marijos garbės kėlimas, žmo
nių raminimas ir dorinimas. 
Ne j karštos vasaros kenks
mingų audrų, bet į rudeninį 
lietutį, užtikrinantį gyvybę 
kitam pavasariui, panašus bu
vo palaimintas kun. K. Ma
tulaičio atsilankymas ir dar
bas.

Kas jautė savo širdyje ko
kių žaizdų, misijose rado jai 
balsamų; kam širdis buvo už
sidegusi ne šventais jausmais 
— pajuto atvėsį, keno širdį1 
slėgė beprotiškai užkrauti su
nkumai, tam lengviau pasi
darė, kas piktu nubudimu bu
vo užsikrėtęs, pasijuto links
mesnis. Duok, Dieve, kad kas
dieninis šv. Ražančiaus kal
bėjimas, apie kurį misijonie- 
rius visų laikų taip gražiai 
mokino, užgrūdintų tų, kas 

i per misijas tik prasidėjo.

Bingo

Vieton bazaro, šiais metais 
Aušros Vartų parapijoj bus 
varomas visais ketvirtadie
niais iki Kalėdų “bingo” žai
dimas. Profesijonalai apsiė
mė tų darbų pravesti ir nėra 
abejonės kad mokės brangio
mis dovanomis sutraukti daug 
žmonių ir juos patenkinti. Sį 
vakarų 8 vai. bus pirmas žai
dimas. K.M.U.

VIENAS Iš TŪKSTANČIŲ CHICAGOS

Gesu
Apšildomų 

Mažų Namų

Vis didesnis Chicagos mažų namų skaičius ap
šildomas gesu. Dabar, daugiau negu pirmiau, 
Chicagtos šeimynos supranta, kad neprilygina
mas smagumas ir patogumas sutinka su šei
mynos mažu budžetu. Pavyzdžiui: Čia namas 
JUOZAPO PETTED, 5358 South Honore St., 
5 kambarių medinis namas su geso deginan
čia karšto vandenio sistema. Gaso šilima per 
H šildymo mėnesius 1938-39 metais šiame na
me tekainavo maždaug ....

$050
Į MĖNESI

IŠ VISO PER SEZONĄ TIKTAI $76.
Telef ouuokite WABash 6000 dėl Užtikrinto 
Aprokavimo Kainos Pilnai-Automatiškos 

Geso Šilumos Jūsų Kame
MOitSH cooKtrr cohstaht hot watm .. tutwr m,mokapow .. o»« maumo

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY K

į---------------------------------- -—
nu, padainuota keletas daine
lių.

Julė Andrulienė parinko 
aukų .Vilniaus reikalams. Au- 

ikojo po $1.00: Pr. Selemona- 
1 vičius, Kazys Kūgis, Dr. A. 
Zimontas, Bastis, Vitkus, G. 
A. Šukys, M. Vaidyla, J. .T. 
J. Hertmanavičius. Smulkių 
$2.00. Viso $10.00.

Aukos priduotos Lietuvos 
konsului Vilniaus reikalams.

Ten buvus

Paremkime Marijonų 
Rėmėjų Parapijos 
Naudai Vakarę

MARQUETTE PARK. — 
šiuo laiku visose Chicagos 
parapijose eina smarkus ju
dėjimas — įvairiausi paren
gimai. Štai, vienas tokių pa
rengimų rengiamas Marijonų 
Rėmėjų Draugijos 5-to sky
riaus parapijos naudai, kuris 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
spal it} 22 d. parapijos salėje 
6 vai. vakare. Skyrius rengia 
gražių programų, kuri susidės) 
iš lošimo ir šokių. Lošimų iš
pildys veik žinomas po visų 
Amerikų artistas Simonas 
Kvietkus su pagelbininkais iŠ 
Marijos Kalnelių, Hinsdale, 
III. Jei kas dar nematėte S. 
Kvietkaus lošiant, tai pama
tykite dabar, nesigailėsite — 
sveiko juoko užteks; bus ir 
rimtų dalykų. Taigi patiks 
visiems.

Po teatro bus šokiai, ku
riems gros Leonardo Šimučio, 
Jr., jaunimo orkestrą iš peu- 
kių muzikantų. Jaunime, ne
pamiršk, galėsi pasišokti kiek 
širdis trokš, nes jau artinasi 
adventas — laikas susikaupi
mo.

Vienu žodžiu, vakaras bus 
tikrai gražus ir vertas pama
tyti ir pasilinksminti. O kas 
svarbiausiai, kad visas pelnas 
skiriamas parapijos naudai. 
Parapijos reikalai — tai visi}

vietos parapijom} reikalas — 
privalu paremti.

Taigi, parodykime savo nuo 
širdunių tiems darbuotojams, 
kurie tų viskų rengia; bet ne
mažiau pagarbos reikia paro
dyti savo gerb. klebonui, kun. 
A. Baltučiui, kuriam parapi
jos reikalai turi būti pirmoj 
vietoj, o šio vakaro pelnas 
kaip tik ir skiriamas tam tik
slui, kad palengvinti gerb. 
klebonui parapijos naštų.

J. K.

Žinių - Žinelės
— Darius - Girėnas Am. 

Leg. posto No. 271 40 unifor
muotų jaunų muzikantų spa
lių 22 d. pasirodys West Side 
“Rūtos” daržo piknikų sezo
no uždaryme. Parapijos salėj 
bus graži programa4 dainų ir 
kalbų. Be to, bus ristynės, po
litinis lošimas ir t.t.

— Dovanų nupirkimui br. 
Vladui adresų mašinėlės po 
$1.00 aukojo: J. ir M. Sudei
kiai, A. V. ir duktė Anelė 
Buividai,- M. ir Al. Pavilo- 
niai.

— “Rūtos” darže paskuti
niam šių metų piknike dova
nų žadėjo duoti biznieriai J. 
ir M. Atkočiūnai, 4402 So. 
Wood St. ir 3411 W. Pi.

— Piknike bus žinomas vi
siems biznierius Kaz. Stasiu-

CUTS-BURNS-SCALDS
should be quickly treated to prevent bad after- 
effecta as well as relieve pain. (Jse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for aore. bred feet. At your 
druggist'a— money back if not satisfied. Eor 
free aample write Mosso Laboratories, 215South 
Leavitt Street. Chicago. ->

QUICK RELIEF FOR FEEf

Ačiū
Šv. Jurgio parapijos baza

ras prisibaigė. Dėka kun. S. 
Petrausko- ir įvairių draugi
jų pasidarbavimui, bazaras 
pavyko. Užbaigus bnzarui i- 
mamės darbo — 'parapijos 
metinei vakarienei. Tos pa
čius draugijos, vadovaujant 
kun. S. Petrauskui, ypač A- 
kademijos rėmėjos, pradeda 
platinti tikietus. A. Pocius su 
choru ruošiasi prie gražios 
programos.

Už pasidarbavimų bazare ir 
turėdamas viltį, kad pasiseks 
vakarienė, tariu nuoširdų a- 
čiū visiems prie to darbo pri- 
sidė jnsiems.

K lebonas Prel. M. L. Krušas

Pranešimai
Svarbus Labdarių Sųjungos 

direktorių susirinkimas įvyks 
spalių 19 d., Dievo Apvaiz
dos parapijos svetainėje, 7:30 
vai. vakare. Yra daug svarbių 
reikalų svarstymui, tat visi 
direktoriai prašomi laiku at
silankyti, kad galėtumėm vis
kų tinkamai aptarti. Valdyba

knitis iš Marąuette Paik, rū
kytos mėsos užsakymų išve- 
žiotojas.

BScratchin?
For quick rei ief from itching ofeczema, pimplcs, 
athlete’s foot, acabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse tvorld-famous, 
cooling. antiseptic, liųuid D.D.D. Prescription. 
Greascless, stuinless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itching. 35c trial bottle 
provesit, or your money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRZSCRIPTION.

Relieve 
ItchFait 
or Man;/foclf

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLEP IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK $1.00 pT.fte pn 
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKES

TAVERNOJ

15C. PMNKSA8
MUTUAL LIQUOR COMPANY

Bistributoriai
4707 S. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014

KAS RYTELĮ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

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

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidi, Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pečinkaitė * 
.Tonas RnkStala * Mikas Overlingns * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Jnzutė Mileriutė *

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

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

MiM Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus, ,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vlc Juknis, eav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OAHAL 37M

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bukletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių'’ 
informacijų kreipkitės pas Chas.,, 
Zekas, Secretary. ; J

GEDIMINAS BLDG. & LOAN ■’ 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248«<

MOTERŲ DĖMESIUI
Lietuvių bedarbių moterų kllūbas 
neria visokius drabužius — megz
tinukus, siūtus, kautus, kepures, 
šalikus, paketus, pirštines ir ko
jines. Vyrama, moterims ir vai
kams. Valandos nuo 10 valandos 
ryto iki 8 valandos vakare.
4329 South Hermitage Avenue, 

3-čias a-ukštas
Jeigu kam reikia, prašom atsi
lankyti.

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, Šokiams Ir kltoklams 
parengimams. Naujai Ir moder- 
niSkal jrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kllūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. IiAFayette 5954
Jonas Zepaltas, savininkas ..

13th AVard Lithuanian De- 
moeratic Club direktorių su
sirinkimas įvyks šiandien, spa 
lių 19 d., 8:30 vai. vak. 13th 
AVard Lithuanian Headąuar- 
ters, 6912 So. AVestern Avė. 
Visi direktoriai prašomi lai
ku susirinkti.

Listen to and A d vertis e over
PAUNDEGN'S YUGOSLAV~RAŪiO
Folk Song s and Mane
Tambaritza Orchestra

Station’WWAE, Every Sunday* 1 te 1 
136 S. Clark St-, Chicago — Har. 3006

s Kunigai turėtų įsigyti g
j Vyskupo Petro Pranciš- į 
Į kaus Bučio, M.I.C. para- 5 
S šytą
8 PAMOKSLŲ |

400 puslapių knygą.

Kaina 01.75

I

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3485
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED
RECEIVERIV 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 belsroon- 
tas). $3.000.00.

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Chas. U mich (Urnlkas), 25OŪ West 
68rd St.. tcl. PROspeet 6025.

Smniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiif»

|turtas virs------------- ^3,500,000.00!
I ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
= Dabar mokam 31/2% už pa- 
5 dėtus pinigus. Duodam pa- 
s skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTAND AR D 
' FEDERAL 

SAVINGS
aad

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAOO

KllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

4192 ARCHER AVENUE |
SAVINOS FEDERALLY 

IN8URED
JUSTIN MACKIEYVICH, Pres. =

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nupirksite grosernę (- 
steigta 30 metų ir mūrini namą. 2 
kambariai užpakaly krautuvės ir 5 
kambariai virS krautuvės. Telefonas 
lafayette 4932. adresas 3948 South 
AVcstcm Avenue.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas West Engle- 
wood’e su keturiais kambarinis pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo
nu: GROvehlll 8769.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas, gražioj apie- 
linkčje. Vienlntėlls tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas sti 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 

| West 71st Street.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IHMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITIRE" RINGE I9O4

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

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 Ir 2 po 3 kambarius, arti Mar- 
quette Parko. Senatve ir Ilgos verčia 
parduoti už $11,950. Jmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai Išmokėsite 
kas mėnesĮ. 7207 So. Frandsco Avė. 
Savininkas A. Slratov*ch, tel. Pros- 
nect 3140.

PARDAVIMUI ANGLYS 
Genuine West Virginia Pocahantas 
Mine Run — J7.3O; Illinois Egg or 
Nut — *5.25.

2 tonu loadats.
 Telefonas DiREevel 6277.

REIKALINGA MERGINA 
Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moteris vargonininkauti Ir Sel- 
mvnlnkautl. Kreipkitės J: ‘Drangas’. 
2834 So. Oakley Avė., Cliieago, UI.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKIMAS

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. Skubiai kreipkitės: 2301 Ro. 
Tyeavltt St., arba telcfonuoklte SEE
Iey 1742.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTA8 Mine Run IS gelauslų mainų; 
dnug dulkių išimta. Perkane B tonua ar dau
giau už toną ................................................... *7.65
PETROLEUM CARBON COKE. perkant R to
nus ar daugiau, tonas... .*7.40. Sales Tax Eksta.


