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Lietuva su Sovietais pasirašo protokolą
TUO PROTOKOLU 
NUŽYMIMOS SIENOS 
VILNIAUS KRAŠTE

Lietuvai tenka 6,880 ket v irt. 
kilometrų teritorijos

KARO LAIKU PARYŽIUJE 
DAUG KAS PAKITĖJO

KAUNAS, spal. 20. — Iš 
autoritetinių šaltinių sužino
ma, kad sov. Rusijos Lietuvos 
sutarties priedinis protokolas, 
kuriuo nustatomos Lietuvai 
Vilniaus krašte sienos, vakar, 
kaip buvo planuota, Maskvo
je nepasirašytas.

To priežastis nepaduodama. 
Vyriausybės sluoksniuose spė

Suonrijos vyriaisyht ruošia Maskvai 
atsakymą i iškeltas reikalams

HELSINKIS, spal. 20. — 
Suomijos užs. reikalų minis
tras Eljas Erkko šiandien grį 
žo iš Stokholmo ir tuojau su 
kitais ministrų kabineto na
riais ėmėsi ruošti sov. Rusi
jai atsakymų į jos iškeltus 
reikalavimus.

Stokholme būdamas min. 
Erkko tarėsi su švedų, norve
gų ir danų užsienių reikalų 
•ministrais. Jam žadėta, kad 
visos tos Skandinavijos trys 
valstybės, prireikus, padės 
Suomijai ginti nepriklausomy 
bę. Jos gerai žino, kad jei so
vietams pavyktų Suomiją pa
vergti, ir joms pačio-ms būtų

AMERIKA SMERKIA 
JAPONU ŽYGIUS 
KINIJOJE
TOKIJO, spal. 20. — Ame

rikiečių japonų surengtam po 
būvyje kalbėjo neseniai iš J. 
A. Valstybių grįžęs ambasa
dorius Japonijai J. C. Orew, 
Jo kalba sukrėtė japonus taip, 
kad vietos spauda tik kai ku
rias jo kalbos ištraukas pas
kelbė.

Ambasadorius atvirai pasa
kė, kad Japonijos žygiai Kini 
joje pakirto buvusius gražino 
sius Amerikos santykius su 
Japonija. Tuo blogiau, kad 
japonai planingai pakilo veik 
ti prieš amerikiečių įstaigas 
ir interesus Kinijoje, paneig
dami sutartis ir įvairius auta 
rimus.

Ambasadorius sakė, kad A- 
merikos visuomenės nuomonėj 
kuri seniau buvo palanki ja
ponams, šiandien griežtai nu
sisukusi prieš juos dėl jų bro 
talaus elgimosi su kiniečiais 
ir amerikiečiais Kinijoje.

660 SVETIMŠALIŲ 

INTERNUOTA

LONDONAS,, spal. 20. — 
Britų vyriausybė paskelbė, 
kad Anglijoje trijose stovyk
lose internuota 660 svetimša
lių, daugiausia vokiečių.

jaiina, kad bus pasirašytas ry
toj, spalio 21 d.

Tuo protokolu numatyta 
Lietuvai atgauti 6,880 ketv. 
kilometrų teritorijos, kurio
je yra šie miestai: Vilnius, 
Trakai, Valdininkai, Buivyd
žiai, Pabrotė, Švenčionėliai,
Dūkštas,

valsčių.

Rimšė — viso 20

pavojus pakliūti į komunizmo 
nasrus.

Min. Erkko ilgai kalbėjosi 
su J. K. Paasi'kivi, kurs vado
vavo suomių delegapijai Mas
kvoje ir iš ten parvežė sovie
tų reikalavimus. Matyt, rytoj, 
ar gal sekmadienį, Paasikivi- 
vėl leisis į Maskvų su Suomi
jos atsakymu.

Neiškeliama aikštėn, ko so
vietai reikalauja ir nežinia 
kas bus jiems atsakyta. Tik 
žinoma, kad' suomiai sovie
tams nepripažins jokių terito
rinių koncesijų ir, prireikus, 
atkakliai ginsis.

LENKŲ NAUJA VYRIAU
SYBE SUSIRŪPINUSI

PARYŽIUS, ' spal. 20. — 
Prancūzijoje sudaryta nauja 
lenki) vyriausybė, kurios svar 
blausioji pareiga suorganizuok 
ti lenkų armijų Lenkijos atko
vojimui, susirūpinusi lenkų 
kareivių likimu Rumunijoje.

Tenai yra internuota dau
giau kaip 20,000 lenkų karei
vių. Jie stovyklose neturi pa
kankamai maisto ir nė ma
žiausių patogumų. Bijoma, 
kad jie iki pavasario ten gali 
išmirti. O lenkų naujai vyriau 
sybei jie labai reikalingi.

82 BRITŲ LAKŪNAI 
ŽUVĘ

LONDONAS, spal. 20. — 
Britų oro ministerija paskel
bė, kad iki šiandien karo laiku 
82 britų lakūnai žuvę ir 80 
kitų dingę.

BRITAI DEL LENKIJOS 
NEKOVOS SU SOVIETAIS

LONDONAS, spal. 20. —
Anglijos užsienių reikalų pa- 
sekretorius R. Butleris parla 
mente paskelbė, kad Anglija 
neturi jokios prievolėm kariau 
ti prieš sovietų Rusiją, kuri 
yra užėmusi ir pasisavinusi 
pusę Lenkijos. Jis sakė, kad 
padaryta sutartimi su Lenki

A alstybinėje ligoninėje Manteno, III., liepos mėnesį iškilo šiltinės epidemija ir iki šio- 
liai jau 51 tarnautojų ir ligonių nuvarė į kaptts. Epidemija nepasiduoda kovojama. Nežino
ma jos iškilimo ir siautimo tikroji priežastisį Čia vaizduojami ligoninės valdininkai. Jie ti
ria, ieško epidemijos priežasties. ‘ Į (Acme telephoto).

BERLYNUI “NESVARBU” 
TURKU NUSISTATYMAS
BERLYNAS, spal. 20. —

Nacių autoritetų sluoksniuose 
tvirtinama, kad turkų vyriau
sybė, kurių sudaro realistų 
grupė, apgailės susidėjimų, su 
santarvės valstybėmis. Anot, 
nacių, Turkijos interesai rei
kalauja turėti glaudžiuosius 
santykius su sov. Rusija.

HITLERIS ĮSAKE 
KARIUOMENEI 
NEPULTI PRANCŪZŲ

BERLYNAS, spal. 20. — 
(Vokiečių karo vadovybė pas
kelbė, kad vokiečių kariuome
nė vakariniam karo fronte 
(tarp Siegfriedo ir Maginoto 
tvirtovių linijų) atgavo visas 
vokiškas teritorijas, į kurias 
prancūzai buvo įsiveržę vokie 
čiams kariaujant Lenkijoje.

Išmušus prancūzus iš vo
kiškų teritorijų, Hitleris įsakė 
kariuomenei nepereiti Prancū

PRANCŪZIJOJE 
IŠGRIAUTOS VISOS 
KOMUNISTŲ GRUPĖS
PARYŽIUS, spal. 20. — 

Rugsėjo 26 d. yriausybės nuo 
sprendžiu Prancūzijoje ištei
sėta ir panaikinta komunistų 
partija. Po to komunistai su
sibūrė į įvairiais vardais už
maskuotas grupes.

Dabar civilinio teismo nuo
sprendžiu net šešiolika komu
nistų grupių išgriauta.

KAIPGI, TEGYVUOJA 
STALINAS

MASKVA, spal. 19. — So
vietų kariuomenė nespėjo ko
jos įkelti Estijon, o čia spau
da jau iškelia propagandų.

Girdi, visur Estijos pavieš 
keliu, kuriuo žygiavo raudono 
ji kariuomenė, buvo suplūdę 
gausūs estų valstiečių būriai 
šūkavo “Tegyvuoja Stali
nas!”

ja Anglija pasižadėjusi ka
riauti tik prieš Vokietijų.

Sužinota, kad Prancūzijos 
sudaryta nauja lenkų “vyriau 
'sybė” pasisakiusi ji nieko ne
turinti prieš sovietus. Kų jie 
užėmę, tegu laikosi. Kaa kita 
yra su teritorijomis, kurias 

| vokiečiai užgrobę.

zijos sienos, kadangi Vokieti
ja su prancūzais nekariauja 
ir neturi pasiryžimo kariauti.

Paskelbta, kad atkovojant 
vokiškas teritorijas Vokieti

jos nuostoliai yra: 196 žuvu
siųjų, 356 sužeistųjų ir 114 
kareivių tau dingusių.

Ud spalio 18 d. vokiečiai pa 
ėmė nelaisvėn 664 prancūzus 
kareivius ir 25 karininkus.

SOVIETAI AREŠTAVO 
PILSUDSKIO GIMINES

MASKVA, spal. 20. — So
vietų kariuomenės organas 
“Krasnaja Zviezda” paduo
da, kad Lvove sovietų autori
tetai areštavę maršalo Pilsu
dskio neišvardintas gimines ir 
13 kitų lenkų karininkų. Visi 
kaltinami kontrevoliucijos Su
moksiu prieš sovietus.

Raudonosios kariuomenės 
organas pažymi, kad lenkai 
kapitalistai ir karininkai dau
giur buvo užsibarikadavę vie
nuolynuose tikėdamies apsi
ginti nuo sovietų kariuome
nės. Tas buvo jų tuščios pas
tangos.

GYVEJA PARAPIJOS 
GYVENIMAS

DUBINGIAI. — Kun. kleb. 
Zvinio sumanumo ir veiklumo 
dėka neturtingoji parapija 
jau baigia tverti parapijos 
kapines ir remontuoti kitus 
parapijos trobesius. Įsteigta 
“Pavasario” jaunimo organi
zacija, kuri šiuo metu turi jau 
70 narių. Gražiai organizuoja 
mos sekmadieninės pamaldos.

Lankydamas ligonius jauna
sis klebonas nuveža jiems ir 
dovanų, duoda, net pinigų
daktarui ir vaistams.

Gegužės mėn. ir kryžiaus 
dienomis buvo lankomi kai
mai ir vadovaujama religi
nėms kaimų apeigoms.

Šitokiu savo pasišventimu 
jis užkariauja kad ir sulenkė
jusių savo parapiečių širdis.

JNaciai nurodo, kad turkų 
santykiavimas“ su viena, ar Tu 
ta kuria valstybe yra pačių 
turkų dalykas. Tas Berlynui 
nesvarbu. Gali turkai bičiu- 
liuotis su Anglija ir Prancū
zija, kaip ilgai nesikiša į Vo
kietijos gyvuosius interesus.

Jei susidėję su santarve 
turkai nusistatytų prieš Vo
kietijų, tokiam atsitikime bū
tų kitas dalykas. Jie greitai 
susilauktų reakcijos ir pasi
justų atsiradę ant slidaus ke
lio.

NESILAIKO ŠVENČIŲ 
ĮSTATYMO

RADVILIŠKIS. — Kelinti 
metai, kaip turgavietėje sek
madieniais ir šventadieniais 
iš pat ankstybojo ryto iki vė
lybo vakaro čia prekiauja įvai 
rūs vertelgos daržovėmis. Vi
sur kitur Lietuvoje yra prisi
laikoma tvarkos ir prekiauja
ma iki 10 vai. ryto, pas mus 
gi — jokios.

Maisto prekybos ir čia už
daromos 10 vai., kaip ir vi
sur, bet kokias teises turi į- 
vairūs vertelgos bei bagamaz- 
nikai, kad nesilaiko švenčių 
įstatymo T

BAIGIAMA PARAPIJOS 
SALE

LINKUVA. — Katalikiškų 
organizacijų namai jau pas
tatyti Skubiai ruošiamas vi
dus. Juose bus moderni salė, 
biblioteka ir sporto halė. Jų 
statymu daug rūpinosi ir su
manymų davė a. a. kan. Šiau
čiūnas, buvęs gimnazijos ka
pelionas Baltrukėnas ir dabar 
tinis klebonas Danys.

PARYŽIUS,, (E). — Pa
sibaigus mobilizacijai Pary
žius įgijo karo išvaizdų.

i
Autobusų susisiekimas suma

žėjo, naujos požeminių gele
žinkelių linijos atidaro naujas 
stotis. Gyventojai, pasilikę 
prie darbo, kasdien vis dau
giau dirba. Jaunuomenė užė
mė mobilizuotų vyrų vietas. 
Viešo naudojimosi priemonė
se dirba daugiausia moterys. 
Iškasta daug apkasų ir įre.ng 
ta slėptuvių, atnaujintos bu
vusios fortifikacijos. Viešose 
aikštėse paminklai ir statulos 
apdedami smėlio maišais. Slė
ptuvės soduose ir parkuose 
pridengtos žole, Priešlėktuvi
nės apsaugos priežiūra suka
rinta. Susisiekimas yra sure
guliuotas. Paryžiaus gyvento
jams afišomis ir plakatais 
pranešama apie susisiekimo 
priemones, kurių esama pa
kankamai.

Paryžiuje metasi į akis žy
miai sumažėjęs kavinių skai

PASAULINE PARODA SU 

- ------ NUOSTOLIAIS —

NEW YORK, spal. 20. — 
Už poros savaičių čia bus už
daryta pasaulinė paroda. Nu
matyta dideli nuostoliai, nes 
rengiant parodų per plačiai 
užsimota.

Parodos pradžioje buvo nu
matyta sulaukti iki 60 mili
jonų lankytojų. Iki šiandien 
tačiau parodų atlankė tik apie 
26 milijonai žmonių.

Paroda bus atidaryta dar 
ir ateinančiais metais. Bet 
trumpesniam laikui.

NEŽINO KAS DARIUS SU 
KARO NELAISVIAIS

BRIUSELIS, spal. 20. —
Belgijos vyriausybė paskelbė, 
kad ji turi 17 karo nelaisvių 
— 12 vokiečių, 4 britus ir 1 
prancūzų, kurie perėjo Belgi
jos sienų ir internuoti. Pas
kirta komisija iš 20 narių ne
laisvių klausimui spręsti.

50,000 ISPANŲ BĖGLIŲ
DIRBA PRANCŪZIJOJE
PARYŽIUS, spal. 20. — 

Prancūzijos darbo ministerija 
paskelbė, kad daugiau kaip 
50,000 ispanų bėglių šiandien 
dirba Prancūzijos kariniuose 
fabrikuose.

BERLYNAS, spal. 20. — 
Vokietijos karo vadovybė pa
skelbė, kad povandeniniai lai
vai skandins visus neutrali- 
nių valstybių laivus, jei jie 
bus karo laivų lydimi.

BERLYNAS, spal. 20. — 
Turkijai persimetus santarvės 
valstybių pusėn, Hitleris pasi 
tarimams sukvietė savo amba 
sadorius iš Turkijos, sov. Ru
sijos ir Italijos.

čius. Jų savininkai sumobili
zuoti. Pastebimas Sorbonos u 
niversiteto kvartalų ištuštėji
mas, kur beveik nematyti stu
dijuojančio jaunimo. Meno da 
lykų krautuvės beveik visos 
uždarytos, nes jų klijentai 
fronte. Monparnaso kvartalai 
ir didžioji Eliziejaus laukų 
dalis beveik tušti. Gatvėse ma 
tyti daug žmonių su įvairiais 
ženklais, rodančiais, kad jie 
priklauso įvairioms karinėms 
ar civilinės apsaugos organi
zacijoms, Taip pat matyti gų 
ribaldiečių legijono, lenkų ir 
čekoslovakų korpusų unifor
mų. Pramonės dalyse greta į- 
monių matyti ligoninės, pa
rengtos karo reikalams. Šen 
ten matyti karinės sargybos 
stebėjimo punktuose. Savano
rių ėmimo biurai jau turi ma
žiau darbo po pirmų dienų 
nepaprastai didelio savanorių 
antplūdžio. Geležinkelio sto
tyse, pasibaigus didiesiems ka 
riuomenės transportams, yra 
ramu.

DĖL PAJĖGŲ MENKUMO 
LENKAI PRALAIMĖJĘ
MASKVA (Elta), — Sovie 

tų laikraštis “Raudonoji Žvai 
gždė” rašo apie priežastis, 
dėl kurių pralaimėjo lenkų 
kariuomenė.

Straipsnio autorius tvirti
na, kad lenkų pėstininkų di
vizija turėjo 18 prieštankinių 
patrankų, o vokiečių — 72
prieštankines patrankas. Len
kų tokia pat divizija turėjo 
keturias priešlėktuvines pat
rankas, o vokiečių — 12. Len 
kų kariuomenėje būta tik 12 
ar 15 batalijonų tankų.

Lenkų pėstininkų divi-zija 
turėjo tik vienų artilerijos 
pulkų, o vokiečių — du; len
gvųjų ir sunkiųjų patrankų.

Pagaliau, lenkų fortifikaci
jos buvo nukreiptos prieš So
vietus, o ne prieš Vokietijų.

IŠVADUOTI DU NACIAI 
LAKŪNAI

LONDONAS, spal. 20. — 
Oro ministerija paskelbė, kad 
pereitų antradienį Šiaurinės 
jūros dausose numušto vieno 
nacių bombonešio du lakūnai 
išvaduoti. Guminiam laively 
bangos juos išplukdė į pakran 
tę arti Whitby. Jie pasakoja, 
kad kiti du lakūnai peršauti 
mirė.

REMKITE, PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ORAS
CHICAGO SRITIS, -šian 

dien numatoma giedra ir šal
čiau.

Saulė teka 6:09, leidžiasi
6.-00.
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tokias nuolaidas Sovietų Rusijai, kurios už
gautų Suomijos suverenitetų. Ir skandinavų 
valstybės griežčiau laikysis savo tradicinio 
neutralumo linijos.

Atsižvelgiant į tų visų, Hitleriui toliau 
kariauti darosi pavojinga. Dėl to jis nau
doja naujus “triksus”, kad prieiti prie ka
ro paliaubų ir pradėti taikos derybas.

Komunistai Atsakė, Bet•••

Lietums Satartis Si Sovieto Rusija
Konsulo P. Daužvardžio kalba, pasakyta iš 

WGES radio stoties, spalių 15 d.,
, Budriko valandoj

Lietuva pasirašė su Sovietų buvo lietuvių tautos širdis. 
Sųjunga naujų sutartį ir pa-' Vilniuje lietuviai daug ken- 
grindiniai išrišo Vilniaus1, tėjo ir nelaisvę pergulėjo, 
klausinių. Jiems iš ten buvo uždrausta 

1 spauda, jie ten jų atgavo. Vi
“T "5Z7 7 ! lniuje jie seimavo, konferavo,sta Lietuvai. Lietuvos tento- J ,, /

rija prasiplečia kelius tūks-

Vilnius su apylinkėmis grį-.

Vilniaus Krašto Padėtis Dar 
Neaiški

Praėjusį ketvirtadienį bnvo paskelbta iš 
Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone atėjusi 
Žinia apie nutiesimų sienos tarp Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos.

Iš tos žinios darosi aišku, kad Lietuvai 
grąžinama dar mažesnė Vilniaus krašto da
lia, negu buvo manyta. Ypač pažymėtina, kad 
Sovietų Rusija pasilaiko sau išimtinai lie
tuviais apgyventų vietų: Švenčionis, Mar
cinkonis ir kitas.

Lietuvos vyriausybė, vesdama derybas su 
Maskva, neturėjo leisti, kad, nustatant sie
kią, lietuviškos žemės paliktų Sovietų Ru- 
aijoa pusėje. Juk tauta negalės ramiai žiū
rėti į tai, kad tūkstančiai lietuvių tebeneša 
svetimų jungų. Ji bus priversta vesti kovų, 
kųd tuos kraštus atgauti. Jei Sovietų Rusi
jos vadai tikrai būtų rodę Lietuvai palan
kumų, jei derybas būtų vedę tikrai gera va
lia, jei būt nenorėję nieko svetimo sau pasi
likti, jie nebūt darę Lietuvai skriaudos ir 
neoūt palikę vietos ginčui tarp dviejų kai
myninių vaustybių.

Neturėdami smulkmeniškesnių oficialinių 
žinių, nenorėtume kelti šiuo momentu bet 
kokių nors abejonių, tačiau ir nutylėjimas 
prie nieko gero neprives.

< Vakar pranešta, kad atgautasis Vilnius 
dar nėra perimtas ir kad darnėra nustatyta 
data, kada Lietuvos kariuomenė įeis į Vil
nių. Gal būt tam trukdo nesutarimas nusta- 

sienas, o gal bus ir tai, kad bolševikai nori Vilniaus krašte ilgiau pabuvoti, kad
suspėti jį savomis spalvomis nudažyti.

Tai dar aiškiau Įrodo, kad toli gražu ne 
visas Vilniaus kraštas atgaunamas ir kad 
if tų puti krašto dąlis grįžta prie Lietuvos 
fagųlo sunkiomis sųlygomis.

Nepriklausomybės deklaraci
jų paskelbė, savo vyriausybę 
sudarė ir kariuomenę suorga
nizavo. Ten senosios Lietuvos 
sostinė ir jaunosios Lietuvos 
gimtinė. Ten praeitis, ten tau
tos nepakeičiamas turtas. Pra
eities ir tautinių turtų tauta 

Lietuva ir kitos Baltijos atsisakyti negalėjo, negali i? 
valstybės susiriša stipriau su I niekuomet negalės. Tauta dėl

Prieš kiek laiko mūsų dienraštis komu
nistams pastatė tokį klausimų: “Ar jūs sto
vite už pilnų Lietuvos nepriklausomybę, ar 
ir toliau dirbsite, kad galutinai sujungti Lie
tuvų su Sovietų Rusija?”

Ohicagiškis lietuvių komunistų dienraštis tančius ketvirtainių mylių ir 
šį paklausimų išjuokė, bet “Laisvė’*' į juos paauga gyventojais per pusę 
davė šiokį tokį atsakymų. Spalių mėn. 19 d. milijono. Lietuva pasidaro di- 
laidoj ji rašo: džiausią iš trijų Baltijos vai-

“Jeigu mums leistina kalbėti lietuvių ko- stybil1 kaip žew6s PIotu» Mt 
munistų vardu, tai mes galinu “Draugui1’ *r gyventojais, 
atsakyti šitaip: Komunistai stoja už pilnų
Lietuvos nepriklausomybę; jų gynė ir jų 
gins”.

Sis atsakymas galėtų būti visai tvarkoje, s,)ti " Sovietų Sų-
jei nebūt pasakyta, kad komunistai taip (. , J., , x. ,- t - * n „i. * • i „ji junga gauna įs jų tam tikras kovoti buvo sunku, nesu bu-gins Lietuvos nepriklausomybę ateityje, kaip i ’ ? J

_ x • m a* * ♦ <>ir karines koncesijas, o jos ne-

didžiuoju savo kaimynu — Vilniaus kovojo su Lenkija 
per devyniolika metų. Su ja

24 VALANDOS
Atbudo žemė ii dangus. Pa-, taip ir tiesia savo purvinas 

raudus! saulė maudosi nėra- įp kaulėtas rankas norėdiaMias 
iiiiam Michigano ežere. Aukš- tave sugriebti.
tai, aukštai padangėse bailiai 
slenka rausvi, auksiniai debe
sėliai, tartum vogčiomis no
rėtų pridengti susigėdusių sau 
lę.

Sukilę žmonės ruošiasi sun
kiai gyvenimo naštai. Iš puo
šnių palocių, iš paprastų na
mų ir purvinų rūsių skuba

Keičiasi vaizdus. Išnyko su
sitraukęs žydelis ir mergai
tės skuduruos nebėra.

Prie žvilgančių durų stovi 
uniformuotas negras durinin
kas. Languose paskutiniosios 
llolywoodo, Paryžiaus ir Lo
ndono mados, žemčiūgai ir 
mirijadais spalvų žėri deima
ntai. Aukštuose mūruose sle
piasi prabanga ir turtas. Nu
tukę ponai, kvepiančios po-

pasitikti naujų dienų žemės 
viešpačiai ir pasaulio nelai
mingieji. Jie pasveikins nau
jai gi'musių dienų skardžiu’nios ir uniformuoti tarnai, 
juoku ir šampano taure ar 
kūdikio verksmu, motinos a- 
šara ir sausa duonos pluta.
Tačiau nė vienas nežino kų 
jam besikaupiančios valandos 
atneš.

Dar Vienas Hitlerio Triksas
Vokietijos diktatorius Hitleris uždraudęs 

•avp kareiviams eiti į Prancūzijos teritorijų. 
Vokiečių kareiviui esu nevalia ir koją įkelti 
prancūzų žemę.

Tuo savo įsakymu Hitleris nori paveikti 
msaulio opiniją, kad vokiečiai neiešką nie
ko svetinio, kad jie tik norį savas, vokiškas 
teritorijas surinkti po Vokietijos vėliava.

Galutinai nustačius rubežius tarp Sovietų 
Rusijos ir Vokietijos per Lenkiją, vokiečiai 
užbaigę savo žygį. Jie jau atgavę, kas bu
vo užgrobta, dėl to daugiau niekur nebe- 
puusią, todėl alijantai (anglai ir prancūzai) 
tėsusto'ja prieš vokiečius kariavę.

Tai naujas Hitlerio triksas.
Panašius pareiškimus Hitleris ir pirmiau 

darė. žadėjo nieko nebeužpulti, bet savo žo
džio neišlaikė. Jo žodžiams pasaulis dau- 
£aū nebetikės.

Kąd šiuo momentu Hitleris nori taikos, 
aiek3 apie tai neabejoja. Mat, jam reikalingi 
suvirškinti tie kraštai, kuriuos turi užgro
bęs ir geriau išsiaiškinti su Stalinu, ištirti 
jo “draugiškumą”, prisigabenti žaliavos ir 
stipriau prisirengti ateities karui.

: Ypač šiomis dienomis Hitleris būtų lin- 
Jpęs taikintis, nes jis ir jo “draugas” Stali
nas pralaimėjo Turkiją. Jiedu siekė ir tą 
kraštą (teroro keliu) palenkti į savo pusę 
ir išnaudoti karo tikslams, tačiau nepavyko. 
Turkijos talką laimėjo anglai su prancūzais.

Turkijos talkos pralaimėjimas Hitlerį bau
gias, nes dabar Vokietija dar labiau bus 
klaupta karo laivais ir kova bus daug sun
kesnė

Pavargusi saulė užlindo (kaž 
kur už horizonto. Miestas ap- 
sisegiojo šviesomis. Užkam
piuose slankioja slaptingi še
šėliai. Iš pajuodusio dangaus 
sužiuro į žemę milijonai žvai
gždžių ir išlindo išblyškęs mė
nulis.

lš kavinių ir kafešantanų, 
restoranų ir saliūnų išsiver
žia svaigi muzika, girtas juo. 
kas ir trukšmas. Daug juo
kias girtaln svaigulyj, kad piv 
įnirštų sunkų vargų ir save 
artimųjų ašaras — dar dau
giau, kad bereikalingų laikų, 
atliekamas minutes ir valau 
das svaigioj nuotaikoj paska 
ndintų ir sielų tuštumų užpil
dytų kad ir nevisai švariais 
vaizdais.

Pro tų saksafonų ubagavi
mų, smuikų raudų ir girtų 
kvatojimų kartkartėmis pra
šliaužia nakties rimtyj iš pa
grindžių ir rūsių kylančios ty
lios skausmo aimanos.

Chicaga verda, Chicaga gy
vybe pulsuoja. Kaukia sire
nos, dūzgia automobiliai ir 
aimanuoja gatvių grindiniai.

“War in Europe. British 
bomb German perts!” — šau
kia vaikas laikraščių aiškiau
sias žinias, o milijonai žmo
nių skuba ir sikuba.

Susitraukęs žydelis siūlo 
praeiviams antrarankes kame
ras, senus drabužius ir giria 
savo prekes. Čia, vargingiau
siam Chicagos užkampyj, susi
grūdęs visas vargas, skaus
mas ir nelaimė.

Šalygatvyj mergaitė sKudu- 
ruos, murzinas, nuskuręs ne
griukas, aklas, bekojis ar be
rankis elgeta pardavoja pai-

vo pasirinkus jėgos būdų — 
Lietuva tuo keliu net ir savo 
sostinės reikalo rišti nebuvo 
linkus. Ji pačioje savo nepri
klausomybės užuomazgoje pa
sirinko teisės ginklų ir tei
singumo kelių Šio principo 
vykdymui ji daug pasiaukojo, 
bet savo žodį išlaikė ir tau
tos atsparumų suplienino. Ši
tų Lietuvos nusistatymų gerai 
žino visi jos 'kaimynai.

Lietuva nori su visais savo 
kaimynais geruoju gyventi ir 
visus reikalus taikiu bei ju
ridiniu keliu rišti. Danartinė 
jos sutartis su Sovietų Sųjun
ga yra bazuota šiuo princi
pu. Čia įeina ir taika, ir teisėj

gynė praeityje. Tas sugadina visų atsakymų.
Kaip komunistai gpnė Lietuvos nepriklau

somybę praeityje?

Atsakymas trumpas: JIE JOS NEGYNĖ,
BET VISUOMET SMAUGĖ.

Mūsų tautoje sųjudis už laisvę ir pilnų 
nepriklausomybę prasidėjo Didžiojo karo me
tu. Visi tautos vadai ir visi sųmoningieji 
lietuviai Lietuvoj ir jos išeivijoj dėjo visas 
savo jėgas, kad išgauti Lietuvai nepriklau
somybę. Lietuviai komunistai iš to tik juo
kėsi ir įvairiais būdais dirbantiems trukdė.
Paskelbta Lietuvos nepriklausomybė 1918 
m., pradėta organizuoti valdžios aparatas ir
kariuomenė, komunistai tų žygį pasmerkė, tos dTaugiškumo ir abipusė 
kurstė jaunus vyrus į Lietuvos kariuomenę J pagalbos pagrindu. Abi kon-
nestoti ir net priėjo prie to, kad jų pats vy- ■ traktuojančios valstybės pasi- 
ria.rn.ias varias V. Kapsukas vadė rusų bol- • žada viena .kitos vidaus rej 
ševikų' armija, kunos tikslas buvo — pa-:, , , . ... .. .
smaugti tik kų užsimezgusių Lietuvos nepri
klausomybę ir Lietuvų prijungti prie Sovie
tų Rusijos. , .

jų būtų užpulta trečios Eu-1 ir bęn4»d»rbiaBtL - . 4/
ropos valstybės.

priklausomybių gyni'nio talki
ninkavimų. Šitie ryšiai, ta
čiau, nepakeičia suverenumų
statutų ir neliečia politinių,• • • 1 *ekonominių ir socialinių san
tvarkų — kiekviena valstybė 
palieka pilnai nepriklausoma 
ir tvarkosi viduje pagal savo 
įstatymus arba tvarkų. Šitie 
yra bendri sutarčių nuostatai. 
Įvairūs specifiški protokolai 
dar nežinomi.

Šitos sutartys yra sudary-

na kitai visokių, pagalbų, įi- 
- niant ir karinę, jei viena iš

Tokia pat kryptimi lietuviškieji bolšeVl- 
kai dirbo iki šių laikų. JTevisų laiką dirbo 
prieš Lietuvą, bet, už tat, sielojosi už So
vietų Rusiją. Ir jei jūs, bolševikai, panašia 
kryptimi dirbsite ir ateityje, reiškia — dirb
site prieš Lietuvos nepriklausomybę.

Kad taip galės būti, yra ir daugiau įro
dymų.

Vedant derybas su Maskva, jūs, bolševi
kai, savo spaudoj palaikėt tik Sovietų Ru
sijos pusę, kėlėte į aukštybes jos “galy
bę”, jos “gerumą ” džiaugėtės, kad ji prie
varta imasi Lietuvą “globoti1'. Be to, jūs 
neprotestavot, kad Sovietų Rusija tik dalį 
Vilniaus krašto Lietuvai tegrąžino, nepro 
testavot, kad Sovietų Rusija Lietuvoj savo 
kariuomenę laikyti išsilygo, kad rusų bolše
vikai ten statys tvirtoves, karo lėktuvų sto

Einant Lietuvos su SSSR 
sutartimi, Sovietų Sųjunga su
tinka suteikti |»ietuvos ka
riuomenei palankiomis sąly
gomis pagalbų ginklais ir ki
tokiomis karinėmis priemonė
mis, Lietuva-gi išnuoniuoja 
Sovietų Sųjungai oro ir sau
sumos karinėms jėgoms bazes 
Bazės (vietos) ir kariuomenių 
dydžiai bus nustatyti atitin
kamu abiejų šalių susitarimu. 
Visi čia suminėki susitarimai 
galioja penkiolikia metų.

Per penkiolikų metų, atga
vus Valstybės Šij-dį ir Tautosvykias. Juk šie visi dalykai yra surišti su . . . r ,

dideliais pavojais Lietuvos nepriklausomy- i ven °H‘ 1 8a ima
daug nuveikti it visų Lietu-

Ligšiol gynę ne Lietuvos, bet bolševikiš-1 v? sukonsoliduoti. Konsolida- 
kosios Rusijos poziciją, jūs sakote, kaži gto- ybno ir planingo kūrimo dar- 
vėsite ui demokratišką Lietuvą, t. y. už to-1 aišku, teiks įkinkyti pro- 
kią demokratiją, kokia yra Sovietų Rusijoj. I tų ir visas valstybines bei tau

Tokios demokratijos Lietuva nenori. sBol- j tinęs jigas. Sveiko proto be 
ševikiškeji “demokratija”, tąi vergija, tai stiprių rankų lietuvių tauta 
akliausias pasidavimas f tiesa pasakius — pri
verstinas pasidavimas) diktatoriui Stalinui.
Sykį Lietuva priimtų Stalino “demokrati
jos” tvarką, ji netektų nei laisvės, nei ne
priklausomybes.

APŽVALGA
Nenusimena

“Studentų Dienos” poatostoginiame nume 
ryje, apžvelgusios dabartinio momento pa
dėtį ir nuotaikas, rašo:

O gal ir gerai!! Ne vienas tų, kurie buvo 
atsivėrę savo akmeninių reikalų kiautę, ku
rių platesni kultūriniai ir visuomeniniai in
teresai buvo apkerpėję, yra dabar verčiami 
pajusti, kad šalia jų yra kiti, yra tauta, 
yra valstybė. Šalia asmeninių bei profesinių 
pareigų yra visuomeninių, kultūrinių, tau
tinių uždavinių, kuriais privalu domėtis kaip

Turkijos pąšlijimas prie alijantų ir šuo- lietuviui, kaip visuomenės nariui, kaip kul
nių paskatins griežčiau laikytis ir neiti į tųrininkui.

ir garbingas dviejų valstybių ,aukia praeivių ma-
pasi a ėjimas noras ram ai jon^s <5;tHi prje restorano la- Ir taip per ištisas dvide- 

•Sitht *

turi daug ir dar dauginu au
gina. Ji mokėjo f Vilnių įkur
ti ir išnugyti —įmokės dabar 
jį atstatyti ir užlaikyti.

Vilnius juk šešių šimtme
čių Lietuvos sostinė ir lietu
vių tautinio bei kultūrinio gy 
veniino centras. Vilniaus kra
šte visuomet gyyeno ir tebe
gyvena apie milijonas lietu
vių giminės žmonių, lš Vii 
niaus didieji Lietuvos valdo
vai (Gediminas, Kęstutis, Vy
tautas) Lietuvų valdė, Vil
niuje Lietuvos artojų bei mie
stelėnų vaikai mokėsi. Vil
niuje buvo pirmasai Lietuvos 
Universitetas. Į Vilnių buvo 
sukoncentruotas savas ir im
portuotas protas. Iš Vilniaus 
per kelius amžius ėjo tauton 
ir šviesa ir tiesa. Vilnius u 
laisvėje ir nelaisvėje visuomet

ngo - prrsišliėjęš’bedarbis ‘go-’ 
džiomis akimis žiūri į kepa
mų mėsą ir prašo praeivių 
penkių centų kavai ar siga- 
retų. Netyčia čia užkliuvęs,

Šia proga malonu konsta
tuoti, kad Lietuva su Sovie
tų Sųjunga per visą laikų 
draugingai gyveno ir dirbo 
nors bendros sienos ir netu-jrodos, girdi 'kaip skausmo ir
rėjo, o politinės bei ekonomi- j vargo kamuojamos gyvybės 
nės pažiūros buvo skirtingos. Į aimanuoja, tartum šaukia kas 
Nors pažiūros ir dabar pasi-1 pagalbos ar keršto. Nuogas
lieka tos pačios, tačiau da
bar atsirado bendra siena ir 
karinio apsigynimo ryšiai už
simezgė. Lietuva susijungė 

stipriais ryšiais su didele val
stybe. Ta valstybė (Sovietų 
Sųjunga) pažadėjo Lietuvos 
sienų apsaugą. Šita apsauga 
sukėlė ir džiaugsmo ir rūpes
čio, visokių spėliojimų. Džiau-

neturtas kaišioja biaurų vei
dų iš kiekvieno kampo. Sku
bi žmogus, o vargas, rodos,

“MAISTAS” STATYS 
NAMUS DARBININKAMS

KAUNAS (E). — “Mais
to” fabrikas yra nusistatęs

rhft Vai Agnias pasau
lyj maišosi skurdas ir per
teklius, skausmas ir juokas. 
Tai ne vien Chicagoj ar NeW 
Yorke, bet ir Maskvoj, ir Le
ningrade, ir Berlyne, ir Kara* 
liaučiuj, ir Londone, ir Pa
ryžiuj. Kiekviename didmies
čio centre vienodai pasaulis 
juokias pro ašaras ir verkia 
iš džiaugsmo.

Jon. Vaiva

tas, kur kasmet bus statoma 
daugiau tokių namų, kol iš
augs gražus planingas darbi
ninkų miestelis. Miestelio pla
ne numatytos vietos būsimoms 
gatvėms, sporto ir poilsio ai
kštėmis, privažiavimams ir kt 
Panašius darbininkams na
mus statyti yra pradėjęs

gamai ir spėliojimai, aišku, P™ sav» K“ne esara« 8ker' 
yra tik momento apsireiški- dykl« Pastat-Vti d.desnį ekaį- 
mai. Jie pasirodo ir vSI pra- na,,n,k1’ knr “Ma,8to” 

nyksta. Valstybiniai gi rei-'darbil,i’*»i tinka-..Lietūkis”,
kalai vystosi šaltai ir planin- la^ nuoma patogiai ir sveika- 
gai. Tatgi ir naujus Lietuvos'tai Palankioat' sąlygose gy.
ryšius su Sovietu Sąjungai ve",i- S' riMtenį jau visą eilė STEBUKLINGAI IŠGIJO

refoia traktuoti šaltai ir riui-į***"’ Turine šv. Juozapo Ootolen-
tai. Keikia neišeiti nei iš vai- Na,"aj -vra •**'
stybiniu nei iš tautini, ribų. tipų. i'ienuuse naram.-
Keikia turėti ir valstybinį ir “ yra Imtai is vieno kamba- j>w aįtU(>neris metui.

no, erdvios virtuves ir vonios I . . . ..suimta sirgtlama vadinamųja Kituose namuose ,, ,
Potto liga, pasidarė kurčia

tautinį sensų. Reikia būti lie
tuviais.

Lietuvos ateitis ir stipru
mas priklausys nuo lietuvių 
tautos takto, išminties ir vie
ningo darbp. šiuo reikalu ten
ka visiems rimtai susirūpin
ti, giliai pągalypti ir visomis į 
jėgomis dirbti. Dirbti visierms 
kartu ir kiekvienam'atskirai,

ir

go “Mažuosiuose namuose” 
'gyvena tokia sesuo vienuolė.

stabo

kambario.
butai yra iš 2 kambarių ir vir * T- m”’, , x-, . . . neliyle. Tada ji eme šauktistuvės bei vonios. Kievienami ,. x, . . , . savo ordino steigėjos, motinos
butui yra atskiras sandėlis ir.,-, . ., ,. , , lEnrietos Donunici, ir staiga
tvartas ir atskiras gabalas .. T ■ • v 
. , . . , 7 ,T pasveiko. Įvvkis buvo patik-
zenies daržui ar Rodui. Na- . . .» x- -...... ., . Tintas bažnytinių pareigūnų irmus darbininkai gauna įssi- ... T m • , . •.................... V..,.,, gydytojų. Juoju Torine labai
mokėjimui pigiomis ilgalaike-,
mis 2 nuošimčių paskolomis

domi naši.

I..t b..n<lram tikslai, vilnie- moHavybėn Prie fabriko yra; 
čių šelpimui. Lietuve, Stipri-'"uP,rktus d,<W“ iemS“ P10’!•ių šelpimui, Lietuvos stipri-, 
nimui ir jos nepriklausomy-1

PASIPUOŠĖ BAŽNYČIA

Šiemet Sintautų bažnyčia
bės saugojimui. 1 mitetai ir stoja pagalbon nu- labai pagrožėjo. Jau pašven-

Vilniečių šelpimo reikalas vargusiems ir išalkuskvns vi- tintas did. altorius, kuris yra 
yra pirmoje vietoje. Kaune ir lniečiams. Vilniečiai pagalbos vienas gražiausių ir meniš- 
visoje Lietuvoje šiuo gyvybi- labai laukia iš visų savo bro- kiaušių Lietuvoje. Viduje baž
niu reikalu organizuojasi ko- lių ir senrų. nyčia gražiai išdekoruota.



Šeštadienis, spalių 21 d.. 1939 I draugam a

MINTYS PYPKĘ RŪKANT
Baso Dūmas

Tau čia ir teisybė. Kada lietu j bando įskiepyti. Negana kad 
viski komunistėliai skeliu* Sta patys jau į duobę įpuolę, bet 
lino idėjas, jie rėk visa gerk-, ir kitus bando j jų Įtraukti, 
le, j°ff komunizmas reiškia. Aš jau seniai žinojatu, jog 
visiems lygylię ir laisvę, jog(kaip “Vilnies”. “Laisvės” 
Stalinas vra mažųjų tautelių ir kitų komunistiški) šlamštų 
užtarėjas ir gynėjas. Vienok leidėjai ir jų redaktoriai ne
paskutinėmis dienomis jis pa
rodė, kokis prietelis mažųjų 
tautų. Kada pamatė, jog Len-

tnrėjo sveiko proto.

Jie savo laikraščių skiltyse
kija jau parblokšta, jis, tartum 8kelbS’ j0” "acini >'ra žmoni- 
goras, puolfl aut negyvėlio kil-j’08 ir ,aisvfs PrieSai- «a’<y<’»- 
no, pradėjo draskyti ir ryti. ™ P™ka"“8 jie rėkė, jog ua- 
Ir taip praryju didesne pusę cius reiWa iSnaikinti- ™ 3ais 
Lenkijos. Tik kelias dienas ai<,ko ben'lTO Vienok,
palaukęs jis, vėl, puolė mažas nu0 to laiko- kada Stalinas su 
tauteles, kaip Estonijp, F,at- Hilleria ausihiėiuliavo, jie viso 
vija ir Lietuva. Jis tai daro, kWs >‘™lais bando begėdiškai 
kad nepalikti tų tautų laisvo. |meluoti ir ^ve ir Stalinų tei- 
mis ir leisti taip veikti, kaip sinti- Bct tas nedaro skirtumo, 
jos nori, bet jas pavergti; ir?Vi8a8 Pasaulis jau žino koks 
jos turės taip daryti, kaip jisibiauru8 žmonijos prieSas yra 
joms lieps. dievaiitis Stalinas. Anglija

• ir Prancūzija mėgino patrau- 
Lietuviški komunistėliai jau kti ir sykiu kovoti prieš naciz- 

turėtij susiprasti ir aiškiai mų ir Hitleri. Bet kų jis pa- 
pamatvti, kokiam žvėriui jie Į darė? Tuč tuojau nutraukė 
tarnauja. Tikrai, jeigu jie' demokratiškų šalių ryšius ir
turėtų kiek nors proto ir ji ,pasibučiavo su Hitleriu. Da- 
vartotų savo ir žmonijos ge- bar jau jis pats kovoja prieš 
rovei, jie l>ėgtų nuo Stalino,'demokratijų ir jų nori sunai-
kaip kokio pikto. Bet ne! Jie 
turi taip veikti ir taip elgtis, 
kaip jis jiems diktuoja. Varg
šas yra tas žmogus, kuris ne
gali savo protu savo gvveni-

kinti. Stalinas juk visuomet 
buvo demokratijos priešas. 
Jis niekados demokratijai ge
ro nelinkėjo. Komunizmas y- 
ra griauti demokratijų, kovo-

mo tvarkyti. Negana to, jie ti prieš pasaulio tvarkų, lais
tą j Į svetimų protų ir kitiems vę ir vienybę ir visų pasaulį

Klebu dėmesiui
Jo Ekscelencija vysk. P. 

Būčys, MIC., Marijonų Kon
gregacijos Vyriausias Vado
vas, paliko mane Amerikoje 
toliau dirbti. Būsiu Amerikoje 
per visų ateinančių žiemų.

Didžiai Gerbiamieji kunigai 
klebonai, norintieji pasinau
doti mano dvasiniu patarna
vimu, 'malonės šiuo reikalu 
kreiptis arba į Am. Marijonų 
Provincijolų. D. O. kun. d-rų 
J. Navickų, MTC., Marianapo
lis College, Thompson, Conn., 
arba teiksis parašyti man 

• “Draugo” adresu: 2334 So.
; Oakley Ave., Cbicago. Tll.

Kun. K. Matulaitis, Ph. D., 

MIC.

I
i paversti į kruvinų revoliucijų, 
i o po to įvykdinti beprotiškų 
komunizmų. Komunizmas yra 

Į— griauti, ardyti ir naikinti 
kas yra gera pasaulyje ir ant 
jo pamatų statyti vergijų.

Ar ilgai Stalinui seksis, 
niekas dabar negali pasakyti. 
Vienok, aišku, kad ir jam a- 
teis galas. Civilizuotas pašau 
lis negali leisti ilgai komuniz
mui gyvuoti. Prancūzijoj ko
munizmo jau nėra. Ateina lai
kas, kada ir mūsų, Amerikos, 
valdžia jį panaikins. Jau ir 
dabar eina tyrinėjimas komu
nizmo veikimo Jungtinėse 
Valstyliėse. Neužilgo, tikėki
me, kad komunizmo lizdai ir 
jų laikraščiai bus uždrausti.

Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, G322 S. TVestem Ave., Chicago

KLAUSIMAS. Ties mano 
namu via automobilių parda
vykla ir ji užima aplink kelis 
lotus, daug sykių ir šalvgat-
vis (sidewalk) taip pat esti, ra, nr ne 
užimtas. Ar tas galima?

galiu pasakyt, kokia toji no
ta. Geriausia jų nufotogra- 
fuot ir kopijų atsiųsti man. 
Tada atsakysiu, ar ji yra ge-

Priežodžiai
Su biesu ėjęs uoboliuati pa

liksi be uobelių ir maišo.
Nors ant šluotos bile va

žiuotas.
Per nemintų molį daug var

go kentėsi.

Ko ten kitų kartų nebuvo? 
— Tik katės pieno nebuvo.

Kol kopūstai paaugs, mėsa 
sukimus.

Kam niežt, tas ir kasos. 
Viso svieto pypkių neišrū

kysi.

ATSAKVMAS. Miesto ta
rybos nutarilne (sausio 4 d., 
1939) sakoma, kad joks auto
mobilių pardavėjas neturi tei
sės užimt šalygatvio, net ne
turi teisės abstraktuot šaly
gatvio nė ant tos vietos, kurį 
vra išnuomavęs, tai yra prie. 
šai jo biznį. Šalvgatviai vra 
miesto kontroliuoiami vien 
tik žmonių vaikščiojimui ir 
apsaugai. Kitaip, galima pra
nešti policijai, kuri visų su
tvarkys.

KLAUSIMAS. Turiu geram 
savo draugui paskolinęs 1500 
dol. Jis man išdavė popierėlį, 
rodos, “judgement” notų. Aš 
jų iš'aikiau 9 metus. Bet sko
los negaliu atgaut, net nuo
šimčio nemoka. Jis 'man sako, 
kad toji nota negera. Kas da
ryti?

ATSAKYMAS. Klausimas 
reikalingas greito veikimo. 
Jei nota yra 9 metų senumo, 
ji dar bus gera vienus metus, 
nes “judgement” notos ge
ros tik 10 metų. Nematęs ne-

KLAUSTMAS. Vienų mote
rį gydytojas gydė per ilgokų 
laikų. Vėliaus jis pranešė jos 
vyrui apie ligų. Ar gydyto
jas turi teisę pasakot kitiems 
apie savo pacientų ligas?

ATSAKYMAS. Gydytojas 
neturi teisės pasakot kitiems 

' apie savo paciento padėtį. Be
ndrai, visi gydytojai prisilai
ko medikališkofc taisyklės. Ki
taip galima būtų iškelti jam 
bylų už padarytus nuostolius. 
Gydytojai, advokatai ir pri
siekia prieš valstybės tribu
nolų užlaikyti paslaptis. Jei 
gydytojas matytų, kad mano 
žmona turi labai pavojingų 
ligų, jisai turėtų pranešt apie 
tai man, bet ne svetimam žmo
gui. * <’

Amžinai naujo ir nuolat au
gančio nusistebėjimo ir pa
garbos jausmo pripildo mano 
sielų du dalykai, juo dažniau 
ir ilgiau apie juos galvoju: 
tai žvaigždėtas dangus virš 
manęs ir doros dėsniai many
je. Kantas.

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 

Kaipo Toksai, “Draugas” Uisipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

JŪSŲ VAIKU FOTOS
DYKAI

NEREIKIA NIEKO 
PIRKTI!
Atsiveskit savo vai
kų į mūsų Foto 
Studija ir gausit 
jo fotografijų dy
kai. Šis Pasiūlymas 
yra būdas, kuriuo 
mes norimi supažin
dint apylinkės žmo
nes su Marųuette 
Foto Studijų... į- 
rodyt kokį puikų 
darbų atliekame.

JŪSŲ VAIKO PAVEIKSLAS GALI TILPTI 

“DRAUGE.”

Apribotam laikui... kas savaitę bus parenkamas 
vaiko paveikslas ir kartu su aprašymu apie jj bus 
talpinamas “Drauge”. Prie šio pasiūlymo nėra jokių 
sąlygų ... padarykit apointmentų tuojau.

TELEFONAS: REPUBLIC 0636

MARQUETTE STUDIO
6823 SOUTH VVESTERN AVENUE

Sekmad., Spaliu 22 J., “Rūtos” Darže ir Parapijos Salėję Bus
ir Piknikas ir Balius

IEVUTĖ ŠIRVAITĖ, kuri dai
nos solo “Rūtos” daržo piknikų už

baigimų proga.

Šio reto ir šaunaus pasilinksminimo pradžia 1-mą valandą popiet. Tęsis 
iki vėlumos. Programa eis visą laiką ir galės pasidžiaugti visi.

GENOVAITĖ BRAZAITYTĖ ir EDV. OKSAS, 
bisnierių vaikai gražiai prasilavinę lokių mene, pa
rodys savo gabumus spalių 22 d. Aušros Vartų par. 
salėje, baigiant lių metų piknikui.

A

K
5
j*

ŠAKAR-MAKAR CHORAS 
Roselando biznierkų garsas choras “Šakar-Makar“ linksmina svečius 
spalių 22 d. “Rūtos“ darže ir salėje “Vartų Uždarymo” piknike.

Dariaus-Girėno legionierių 271 posto rinktinė atvyks į pikniką 
ir balių pilnai uniformuota, ir gros šaunius maršus ir džiugins 
susirinkusius savo gražiais marš avimais.
Vakare salėje bus šokiai; gera jaunų ir gabių muzikantų grupė 
gros lietuviškus ir visokius modemiškus šokius. Darže, jei oras 
bus gražus, gros suvalkiečio Vinco Radzevičiaus orkestrą.

Kviečia rengėjai: “Rūtos” daržo Įkūrėjai ir Eks-Kareiviai.
ŠURUM-BUkuM SESUTĖS ii Brighton Parko, garsios dainininkės, 
rengiasi su naujomis dainomis baigti lių metų piknikus spalių 22 d. 
Aulros Vartų parapijos salėje.

j
I
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ls “Mano Sielos Atgarsiai”
:^^ša^qHūiiiTE josy vaiko

AKlOGAbA. - Rūgs. 17. 8US skaifius «kin«ujų. kurių JOTO DYKAI?. . .
. ., I didelis daugumas, dėkodamiretas is-1 n ’

Kristui ir

NAUJI DIEVO NAMAI 
ARIOGALOJE

____________________________/į) d. Ariogala išgyveno
Gelsta ir rausta aplinkui audra žmonių gyvvbės ne ski- ^me8, *^au vakaio mieste* 

medeliai ir tolimi miškeliai nte skina, bet daigiais piau- lis vėliavomis. Gra-
ne dėl 'kokios baimės, ar sar-J na, pragaro mašinomis nai-

| matos, bet rudenėlio ir jo kiną. Oi, daugelis, daugelis Proce8*Ja
ži bažnytinė ir organizacijų 

išsirikiavusi link
draugo šalnelio pakušti; jie žmonių padės galveles, jų la- plento, laukė Gar-

^pasipuošė prieš savo laikinų-! vonai laukus nuklos, bus su- dingojo Ganytojo J. E. Kau- 
'jų mirtį gražiomis spalvomis.1 mesti į dideles kauges, krau- no Arkiv. Metropolito J.
kurios akį veria, bet sielai 
teikia rimties dvasios.

Piktas, smarkus vėjas dra
sko medžius ir jų šakeles, ski- 
no pageltusius lapelius ir me
ta žemyn; lupeliu lavonai ra

jas tekės ne upeliais, bet u- 
pėmis. Bet kam! Dieve, kam 
tos kančios ir žiauri mirtis I

Taip, mirtis, bet neamžino-

Skirecko. Malonu buvo maty 
ti, kad arti dviejų šimtų vai
kučių — angelaičių ir kitų 
organizacijų špalerių eiles rū
pestingai tvarkė ne tik kruop-

prašydami jialai- 
nio6 ir globos, priėmė Jį į sa
vo širdis.

Ta pačia proga tenka pasi
džiaugti ir kitu pažangumą 
Bestatant l>ažnyčių, lygiagie 
čiai šalia jos pastatyta graži 
parapijos salė su reikiama ai
kštele prie jos. (KV1)).

Vienas įdomiausių pasiūly
mų, kuris pasirodė šiame laik
raštyje yra Marųuette Pboto 
Studio, 6823 So. VVestern A- 
venue pasiūlymas apylinkės 
tėvams.

ji. Tai ne rudens mėto audra.
bet šimtmečių, kuri žmoūių ,^us*8 vietos kunigas, bet nuo- 

rniai guli ant žeknės, kol jų* kaltė sužadinta karts nuo ka girdžius paradiniams sutiki- 
neramusis vėjas nepradeda rto praūžia nešdama vargus, manis reikalingus patarimus 
svaidyti į visas puses; meta mirtį. Praūž audra, liausis davė ir kartu Ganytojo laukė 
jis juos l\g piktas žvėris pa-, viešpatavus mirtis, kaip pra- Kėdainių apkr. viršininkas, 
gavęs savo aukų, tai sumeta Į eina rudens audros ir žiemos- Kėdainių komendantas ir po-
į krūvų, tai juos išsklaido į 
visas puses. Visa gamta pri
sidengė nykia, pilka spalva.

Daug ant medžių pageltusių 
lapelių, nežinia, kurį pirmiau 
Vėjas* nuskins; vėjui patekus 
į blogų tipų, krenta jų daug, 
daug, krenta ore tlierkiniai 
skrajodami, iki randa atilsinę 
vietų,

Krėnta ir žmonių gyvybės 
lapeliai, tik ir girdėtis: ne
bėra to, nebetekom kito. Tr 
nežinia, kada žiaurusis vėjas 
pagaus draskyti šakelę, ant 
kurios tu ir tavo artimieji 
laikosi; nežinia, kada tave 
nuskins nuo gyvybės medžio 
ir kur nuneš. Nežinia.

Žmonėms nebetekus broliš
kos 'meilės, užėjus karužei, 
pakilo žiaurioji mirties šmėk
la. Čia jau nebe rudens vėja- 
lis, bet iš pragaro atvykus

mirtis, bet kas po to, kas bu^ 
kas bus!

Po žiemos mes laukiam pa
vasario, žiedrios, šilumų ne
šančios saulutės, po nūdiet 
kilstančių ir vėliau pasibai 
gūsių baisių audrų, tikėkime 
sulaukti šviesiosios saulutės 
mūsų protams apšviesti dan 
giška šviesa, mūsų širdyse į- 
kurti kilniosios meilės ugne
lę, nešti įmonėms palaimų.

Viešpats duoda rudenį, žit 
mų ir pavasarį. Jis, nubaudęs 
žmonių kaltes, vėl teikia pa 
laimų. Meškuitis

Tokia yra Dievo valia, jog 
Jis norėjo, kad visa turėtu
me per Marijų; jeigu turime 
kiek vilties, kiek kad tai visa 
išplaukia iš Jos rankų.

Šv. Bernardas

Musu temos Operavimo Kainos 
Nukerta Iosii Bilą Per Puse

Dabar Prieš šalčius Pasinaudokite Mūsų 

Žemomis Kainomis.

licijos vadas. Tikrai galima 
pasidžiaugti gražiu Garbingo 
ir malonaus svečio sutikimu.

Ariogala papuošta nauja 
baroko stiliaus bažnyčia, ku
rių J. E. Arkiv. Metropolitas 
kanoninio vizito metu pakon- 
sekravo. Prie naujų Dievo na
mų durų meldėsi Ganytojas, 
meldėsi dvasininkija, meldėsi 
tikintieji prašydami Viešpa 
ties globos Lietuvai ir šiai 
šventovei. Ašaros vilgė Kle
bono ir daugelio tikinčiųjų 
veidus. Nuoširdi tai buvo mal
da prieš įžengiant į nauju; 
Dievo namus. Reikia tikėti, 
kad Aukščiausiasis išklausys 
tų maldų ir neleis pakartoti 
1915 met. Ariogalos istorijos 
Nauji Dievo namai kruopš 
taus klebono ir parapijiečių 
bendro triūso vaisius. Per 
trylika metų jie suaukojo apie 

•.3000, (XX) litų
Parapijos

tėję taip pat dalyvavo J.

Šiuo pasiūlymu p. Atlas no 
ri supažindinti apylinkės gy-: 
ventojus su Marųuette Photo I 
Studio. Kiekviena moteris, j 
kuri atsives savo vaikų į stu- * 
dio, gaus vaiko portraitų dy
kai. Tik pašaukite REPublic, 
0636 apointmentui, arba atei- 
kitę tiesiog į studio.

P-nas Atlas sako: “Su šiuo 
pasiūlymu nėra jokių susiri
šimo sųlygų. Aš duodu šį pa
siūlymų dykai, nuoširdžiai 
trokšdamas supažindinti vie
tinius gyventojus su mūsų 
Foto Studio, kuri patieks 

AKIŲ GYDYTOJAS

jiems geriausių fotografijų už 
mažiausių kainų.”

Iš šitų paveikslų vienas bus 
paimtas kas savaitę, per ap- 

į ribotų laikų, ir šis paveiks
las bus talpinamas “Drauge” 

i su aprašymu apie vaizduojar 
Į mų vaikutį, arba mergaitę.
I Šis 'pasiūlymas yra tik apri
botam laikui. Skubinkitės — 
adresas 6823 S. Westem Avė.

’ a? ' džiaugsmo sveti-

MADE HER 
MISERABLE

Read How 

She Found

Blessed Relief

Museles wcre so sore 
•be could hardly touch l 
them. Uscd Hamlin* Wizard Oil Liniment and
found wonder(ul relief. Try it today if your 
museles are stiff, aore, achy. Rub it on thorough-

Sunkus Roll Briek Siding,

special .... $3.75.

HAML.INS
WIZARD OIL

LINIMENT
For MUSCULAR ACHES And PAINS 

RHEUMATIC PAlh» — LUMBAGO

Uždengia
e

100 sq. pėdų. Šiam Išpardavimui mūsų 
Brighton Maliava, regulia
riai $2.95 už galionų, —
SPECIAL............................ $1.95

Štoitn Sasb, Special šiam 
Išpardavimui .... *84
Reikmenys (hardware) dy

kai. x

&

LUMBER SPECIALS

2 x 4’s .......................................................... 2c už pėdą.
1x6 — D. ir M........................................... P/2C už pėdą.
1x4 — Grindims............. .. .................. IVfec už pėdą.

Pirkit Ant Kredito — Nereikia Pinigų Įmokėti

Imkite 3 Metus Išmokėti!

Alhert Lumber and Snpply Company
3800 S. Westem Avė. - Lafayette 2101 2102

SEKMADIENIAIS ATDARA IKI PIETŲ.

LIETUVIAI DAKTARAI

, Tel. Yards 3140.
VALANDOS: Noo 11 iki 12.

| 2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais • 2 iki 4 lr 7 iki I 

Šventadieniam: 11 iki Ik

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ® 

ir akinioa pritaiko
3343 S. Halsted Street

Dėl platesnių informacijų a- 
pie šį pasiūlymų matykite 
Marųuette Photo Studio ap
garsinimų, kuris randasi ki
tame puslapyje šio numerio.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNA
DANTISTAS

AVte

1446 So. 49th Court, Clce/o 
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandoa: 10-12 ryte. 2-fl. 7-9 P. A 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniai*

Valandos: 3—8 P. M.
Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos Gat. Ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS: !

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

Teh OANal 6900

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar, 
ir pagal sutartį.

ūrTf. C. WINSKUNA£
PHYSICIAN AND SURGEON 
21S8 W. CERMAK ROAD

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

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

OR. VAITUSH, OPT.
Si’KClAlJS'lAS 

Oi'IOMKTlllCALIA’ AKIU 
LHJTLV1S

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mauu Garui) lav imas

Palengvina akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-

Uim-dl#,, Pilpcksv? -iKhro-nss1 gla tei»‘nKal akinius. Vieuose atslti- ouno^as rlieCKas, at.saigos kiniuo8e egzaminavimas daromas su
ipoliėltionas, “Politiniame lo- elektra parodančia mažiausias klal- 
JV nn j ,H)-. „ ! daa SpeclalB atyda atkreipiama JSlime ’ spalių 22 d., Kiltos mokyklos vhIkms Kreivo* akys atl 
darže, atstovaus politikų De-
ladierų.

Geriau laiku pradėti, negn 
darbe skubėti. a.

taisomo*
Valandos: tuo 10 iki 8 vai. vak. 

Nedšhoj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos Im- akinių. Kainos plgio* kaip 
,druiiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonai YARda l.»7S

TEL. YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
tkVlkXJLNHKAt»>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

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

2-tros labo*
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288v 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. V 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

DR. P. J. BEINAR
(BEINARACSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
' Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3965. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i VlRginia 1110 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 0880

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YARda 0994 
Res. Teh PLAsa 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

VALGiy GAMINIMAS 
IR

NAMĮI PRIžlURĖJIMASį
vairių valgių gaminimui, 

pyragų pajų ir duonų kepi 

mui; įvairių konservų ii 

preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knyga 

su naujausiais receptais į 

tienos kepimui aj virimui,

; daržovių ir vaisių užlaiky

simu, ir tt Taipgi yra vi- 

; šokių naudingų patarimų 

’ šeimini n kėniu 
Aų knygą galim* ganti per paė

stų arba rastinėje:

KABIA SU PERSIUNTIMU

£1.10
RASTINU!

01.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL 
Hi.MJ i ♦ ♦ Hit ♦ f >iš.M.šJU5 '

• b .

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųilee nanjna namas ant 
lengvų mėnesinių Umokėjimų. Daran vi 
lokį taisymo darbų be jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Iigaunn geriantį atlyginimų iė Fire In 
surance Companijų dėl taisymo apdega 
■tų namų). Daran paskolas ant naujų It 
aenų namų, ant lengvų mėnesinių Ufano 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
btės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Rea. 0968 So. Talman Ava.
Rea. Teh GROvehiU 0017 
Jffiee Tet HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vah 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. iz Nedėliomia

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL'IS
PMYSICIAN end BUBGBON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vėl. vak.
Nedėliomia pagal 

Office Teh YARda 4787 
Namų Teh PROapect IMI

Tai OANal 8188.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IB 0NIBUBGAE 

2201 W. Cermak Road 
Valandoe: 1—8 popiet ir 7—8 v. «.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonaa REPublio 7808

Offioe Phone Ree and Offiee
PROapect 1088 2368 S. Leavltt «t
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0708

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Treėiadieniaia lr Sekmadieniais 

____ 5egej iųtertį. _____

Teh YABda 8981 
Ree.: KBNvood 8107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3 J nuo 0:30—8:30
756 VVest 35th Street

Ofiao Teh VlRginia 0030 
Reeidendjos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

«I3/ Archer Avenue
Ofiso vai. : 1—3 ir 6—8:30 P. M.

1989 So. Claremont Ava.
Valandoe 9—10 A. M. 

Nedėliomia pagal antarti

Tai OANal 0867
Bee. Teh PROepect 00M

OR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB OHIBURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Beaidenoija 0000 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

0 iki 9 vakare
Teh YARda 8840

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
erti 47th Street 

Vah: nno 9 ryto Ud 8 vakaro
Seredoj pagal «ntarti

DR. V. L SIEDLINSKI
4143 South Archer Avenue 

Telefonas Lafayette 8060
Antradieaiaia. Keteirtadieniab to

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Treėiadianiaig ik
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MONSINO LIETUVIŲ MS
Kenoshos Kronika
Susirinkimai

vedžiai apsigyvens Kenoshoj. 
Šv. Vardo Bowling lyga 

Vic’s Barbei- Shop rinktinė 
Spalių 22 d. po sumuok fcv.'padarė 844-822-868 taškus 

Benedikto dr-jos, o popiet, >po prieš Walter Bitautas Tavern 
pafmaldų Tretininkų. 1 811-908-812.

Antradienio vakare, 7 vai. Lith. Business Men rinkti- 
visų draugijų Vienybės. t „g padarė 797-690-779 taškus 
Įvairumai į prieš Sparco Bubble Up 728-

804-754.
Spsliv mėnesio pamaldos į- Jakutig Fool, shop 

vyksta trečiadienių ir penk- ipadarį 794.826.811 
tadiemų vakarais, 7:30 vai. . prieš vic>8 Tavem 773.729. 

906.
Bazaro pradžia kiekvienų

penktadienį 8 vai. vakare ir' iU” IS02-H32-77 f taškus prieS 
sekmadieniais 3:30 vai. po-|WaU g, Tavern 767.821.81t
piet. Laikas jau artėja, kada ______________
reikės sugrąžinti bazaro kny- ,
gučių galukus. Tad piašoin Šurum - Burum 
juos kuo greičiausiai su pi- Iš ChicagOS
nigais sugražinti. . i

Lapkr. 19 d. Šv. Vardo dr-' 
jos nariai ruošiasi visų žmo
nių patenkinimui ir parapi-

streikuoja. Jau trecia savaitė, j jos naudai iš visų dalių pa
kai su virš 3,000 žmonių ne
dirba. Negalima numatyti, ka
da kompanija su unija susitai
kys. Ten dirba ir daug iš mū
sų parapijos. Antradienį visi 
buvo pašaukti piketuoti.

Nasli darbininkai dar tebe-

Šv. Petro bažnyčioj įvyko 
kitos iškilmingos vestuvės.
Spalių 14 d. klebonas P. Skro
denis, MIC., suteikė Moterys
tės Sakramentą. Petrui Soke- 
liui iš Racine, Wis., ir Aldo
nai Siinonaitei iš šios parapi
jos. Jaunavedė buvo choris
tė, tad choras giedojo per šv.
Mišias. Per “Ofertorium”
“Avė Maria” giedojo Ona 
Kaminskaitė. Liūdinhikais'bu
vo Žane Urbish ir Marijona 
Tūbeliūtė. Kitos poros buvo 
Andriejus Pocius su Marijo
na Kraujeliūte ir Juozas Ko- 
mpis su Ona Mockaite.

Prie trijų altorių sykiu bu
vo laikomos šv. Mišios. Prie | Jei nori, kad gyvenime tau 
šoniniiį altorių šv. Mišias lai- ' sektųsi, turėk viltį, ištvermę 
kė kun. Petras Cinikas, MIC. ir drąsos savo sumanymą iš 
ir kun. Theo. Thome. Jauna- i pildyti.

Mockus Bakery rinktinė pa-

n R A TTG A R

Darbininkai pikietuoja Nash automobilių dirbtuvę, Keun- 
sha, Wis. (Acme telephoto-

f

Aukos Lietuvos Paviljonui Pasaulinėje 
Parodoje Išlaikyti

šaulio sutraukti visas naujie
nas ir įdomybes.

Svarbią ir linksmą dalį pro
gramos apsiėmė išpildyti Šu- 
runi-Burum seselės iš Chica
gos. Už vien tos dalies prog
ramos verta įsigyti bilietą. 
O tai ne visikas. Bus dar ir 
visokio kitokio talento žmo
nių pasigerėjimui ir lošėjų 
pasirodymui. Bet kadangi ki
tos piograanos dalys yra dar 
vien tik komisijos žinioje, tai 
vėlinu apie tai tebus praneša
ma.

Pelnas skiriamas parapijos 
naudai, atnaujinimui salės. 
Žinoma, tokio tikslo parėmi
mui kiekvienas 4norės daly
vauti, tad Šv. Vardo dr-jos 
nariai maloniai džiaugsis kie
kvienam tikietą 'parduoti iš 
anksto. Kūmutė

PHILA, PA., LIETUVIU KRONIKA
Y?

K. S. Karpius, Cleveland, 
Ohio, aukojo $2.00 ir surinko 
$51.00, Viso - $53.00.

I S. ir A. Moekai, So. Boston, 
Mass., aukojo $5.00 ir surinko 
$11.00, viso — $16.00.

S Petras Aleksandravičius, 
Shenandoah, Pa. — $5.00.

W. J. Krencevičius. — $5.
I John F. Stanisky. — $5.00.

Adv. A. Kupka, Broekton, 
Mass. — 10.00.

Linden, N. J. Lietuvių Ben
dras Komitetas — $17.50.

Marianapolio Kolegija, 
Thompson, Conn. — $25.00.

Kun. J. Misins, Pittsburgh, 
Pa. — $10.00.

N. N. (prašęs neskelbti pa
vardės), New Haven, Conn.
— $50.00.

Adv. Z. Šalnienė, So. Bos
ton, Mass., surinko — $9.00.

A. J. Aleksis, Waterbury, 
Conn., aukojo $3.00, surinko 
$40.00, viso — $43.00.

Lietuvių Vaizbos Butas, 
Brooklyn, New York. — $10.

Iškilmingas Atidarymas
CLUB WESTERN IR MARŲUETTE HALL

6908 So. Westem Avenue
šeštad. in Sekmad., Spalio-
Octoben 21 ir 22, 1939
GERI VALGIAI GERA MUZIKA

Visiems Užtikrintas imagus Laikas.
Visus kviečia —

• Stanislovas ir Barbora Pociai.

Taipgi išrenduojame salę susirinkimams, baliams, 
šokiams, vestuvėms ir kitiems parengimams už priei
namą kainą.

Iš Jurgiečių Tarpo
Dėka sumanymui ir pasi

darbavimui sodaliečių, spalių 
15 d., parapijos svetainėje su
ruoštas kun. Jeronimui Bag
donui pagerbti taip vadina
mas “Testimonial Dinner” — 
vakarienė ir šokiai. Žmonių 
susirinko virš 300. Rengimo 
komitete dalyvavo: B. Linke
vičiūtė, O. Liepaitė, T. Kego- 
lytė, L. Jotautaitė, A. Bur- 
kauskaitė, 0. Lukoševičiūtė, 
M. Križanaus'kaitė, S. Slavin
skaitė ir S. Oreškaitė. Vaka
ro vedėju buvo B. Linkevi
čiūtė (komiteto pirmininkė ir 
visų sodaliečių dabartinė va
dovė). Prie garbės stalo kal
bėjo pirmininkė, klebonas, 
kun. Ignas Zimblys, kun. J. 
Bagdonas ir Ignas Liepa.

Šio pagerbimo proga kun. 
J. Bagdonui įteikė dovanų ir 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras ir vietinės: Lietuvių Kal
bos Painokos klasė, šv. Onos 
draugystė, Šv. Marijos Mag
dalenos draugystė, Tretininkų 
seserija ir Šv. Ražančiaus dr- 
stė.

Sodalietėms, kaip ir virė
joms, ir kitoms, kitiems, ku- S. L. A. 4-tas Apskritis,
rie tik prisidėjo šiuo ar tuo 
prie surengimo taip šaunaus 
pagerbtuvių vakaro kun. J. 
Bagdonui, priklauso didelis 
pripažinimas — kreditas.

New Britain, Conn. — $10.00. 
Lietuvos Konsulatas Čika

goje, prisiuntė gautas aukas. 
— $246.00.

Sv. Jurgio draugystė,
Pisorius Brooklyn, New York. — $10.

Now IT*5 EASY te make
(ffeaūtc/ukvp

CURLS

Edvardas Paulionis, Little 
Neck, New York. — $10.00.

Alytaus Žydų draugija, 
Boston, Mass. — $50.00.

Lithuanian Mercbants’ 
Association, Philadelphia,
Pa. — $10.00.

A. Jocis, Bridgeport, Conn. 
— $2.00.

Magd. Veiverienė, Bridge
port, Conn. — $2.00.

N. Arisonas, Stratford, 
Conn. — $1.00.

S. L. Zepėnas, Lawrence, 
Mass. — $5.00.

O. Laienė, Babylon, N. Y., 
surinko — $18.00.

V. J. Atsimainymo parapi
jos Šv. Vardo draugija, Mas- 
peth, New York. — $5.00.

Dr. A. Petriką, Brooklyn, 
N. Y., be anksčiau paskelbtą, 
aukoja $2.00, surinko $12.00, 
viso — $14.00.

J. Fr. Baltramaitis, Brook
lyn, New York — $3.00.

Šv. Vincento draugystė, 
Maspeth, New York — $10.

W. A. Meškūnas, Scranton, 
Pa., aukoja $1.00, surinko 
$19.00, viso — $20.00.

C. S. Cheleden, Pittsburgh, 
Pa., aukojo $10.00, surinko 
$20.00, viso. — $30.00.

Lietuvos Dienos Komitetas, 
Nėw Yorke — $300.00.

Kazys Dryža, Philadelphia, 
Pa., aukojo $2.00, surinko 
$25.00, viso. — $27.00.

Adv. Elinu D. Stone, Bob- 
ton, Mass. — 25.00.

Lietuvos .Vaizbos Butas, 
Pittsburgh, Pa. — $25.00.

Juozas Ambraziejus, Brook. 
lyn, New York surinko — $5-

Charles K. Pikiel, Pitts
burgh, Pa. — $5.00.

| Ponai J. Grebliūnai, Pitts- 
į burgh, Pa. — $2.00.

Iš viso — $113.50.

Anksčiau paskelbta — $413.00 
Bendrai — $1546.50

Džiugu matyti, kaip greit 
ir duosniai lietuviai paskubė
jo su parama. Gen. Konsula
tas, -nuoširdžiai dėkodamas 
visiems aukotojams, prašo vi
sus asmenis, kurie dar negrą
žino aukų lapus, skubiai juos 
sugrąžinti. Be to, praneša, 
kad, jei kiek pinigų liks, jie 
Ims skubiai pasiųsti į Lietuvą 
mūsų atgautos sostinės ir Vil
nijos krašto išvargintiems bro 
liams-sesėnis sušelpti ir pa
remti. Lai pradžiugs jų šir
dys, kaip ir Jūs rasite pasi
tenkinimo, kad aukojote kil
niems tikslams.

Jonas Budrys,
<7 e ne r alinis Konsulas

Kas idealiai myli, ta6 nori 
meilės objektą visuomet tu
rėti prieš akis; todėl lieka 
visai suprantama, kodėl nors 
neilgas atsisveikinimas gimdo 
daug sielos skausmų ir dva
sios kankynių.

GARSINKI TĘS ‘DRAUGE”

ANGLIMS IR ALIEJŲ
"AUTOMATIC” ŠILDOMIwitb Hm

' TUM MAN i* .AT NO. 2.IM.MI

SIMPLY...Curl AsYou Comb
Away with your curleri . .. awoy

with your curling gadgetsl Here’s
*

the lašt word in easy curling meth- 

ods. It’s the new "Automatic’’ Rote- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb ot 

the other. You simply curl as you 

comb . . . w»th one end you comb, 

- wilh the other you curl easily, quick- 

* ly and with beauty shop perfection. 

For off Types ef Curlt, P.lnglttt, efe.

K)I SAU AT YOUR ŪKAI T. W. WOOtWOtTH C0. STORI

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ

l/t£Y •» veum

INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
imt Fedr ral Satinas aml lx*n InsuraiMT- Oorp., Uasliinfflon. D. O.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo » ▼. ryto Iki S r. v. 
Ptrmadlen|, Ketvirtadieni Ir Mefttadlen) nuo 9 v. ryto Iki S ▼. v.

St Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Jom*ph F. nrfliaaaluM, Sec’y
1300 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

She’s pretty as 
a pieture,

būt...................

Neone ran to’mifehnlitoaii fbad breeiM. 
It ean ruin alntoat any Rirl’a popularity 
• .. her cloReat frienriships.

Food fermentation in the mouth la aald 
by aome autborities to be a maior rausė of 
bailinsią. And the insidinua tning about 
thia odenai ve rondltion ia that anynne 
may have it and never reaiiae it. Frienda 
know, of eourse... only too well. Būt, un- 
fortunntely. it is such a delicate subject 
they won't tell.

So don’t fnmb’e wlth your snelr.l oppor- 
tunit les ana your happineea by tuking un- 
necesaary r.hanres. It is ao si m pie to take 
arerautinns by (argi ing with pleaaant- 
tasting Listerine Antieeptic—mouth fer
mentation ii quiekly checked and ita 
Odora are overrome.

Oet the Listerine Antiseptlr hahlt. Ūse 
lt . . . morning and night, and be/ore all 
Important engagements. Lambert Phar- 
macai Compaay, SI. Lo«ta, Missouri.

LISTERINE
<»r HALITOSIS

• (1AA MUM) *

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllllllllllllllllllllllllKdlIlIlIHIlį

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMRROSIA & NEGTAR
B E E R S

Aliejų Kūrenami Pečiai dėl 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tiktai

$17.50
GERKIT tik GERĄ ALŲ, pndarytų OhlcagoJ. Virt geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to iidirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį alų, korį užvardino NECTAR. Šia Alna yra pagamintas ii im
portuotų piram rtiiiea produktų.

Urmo (wholeaale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
snomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gaosite greitų ir teisingų patar 
navimų.

| 2423 West 64th St TeL Hemlock 6240
s
giiiiiiiiimmiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiti

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ PEČIŲ

Roosevelt Furniture Co.
2310 VVest Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois Tel. SEEIey 8760

r
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Puota Rytoj

Ryt, sekmadienį, spalių 22 
d., draugijos Šv. Antano me
tinė pagerbimo vakarienė, 'pa
rapijos svet.

Prie gražios programos, dar 
prisideda muzikos talentas, t. 
y. Dolores Nartonaitė. Ji yra 
gabi muzikantė ir benas džiau 
giasi jų turėdamas.

24 'puslapių programos kny
gutėj yra surašyti vardai rė
mėjų Šv. Antano draugystės. 
Patartina, reikale, juos pa
retinti.

Dar noriu priminti, kad per 
vakarienę bus priimami nau
ji nariai be įstojimo, žinoma, 
tik jaunesnio amžiaus vyrai. 
Tad pasinaudokite proga.

Rap.

Visus Kviečiame
Moterų Sų-gos 2 kp. ren

gias prie paminėjimo 25 me
tų gyvavimo sukaktį, būtent 
sidabrinio jubiliejaus. Bankie 
tas įvyks lapkr. 12 d., Šv. 
Antano parap. svet. Brogra- 
ma bns graži ir įvairi. O kų 
jau kalbėt apie valgius, ku
riuos pagamins lietuvių resto- 
racija, vedama Pilkio. Taip 
kad kuopos narės darbavu- 
sios per 25 metus, tų vakarų 
pasidalins su mumis nuveik
tais darbais bėgyje 25 metų.

Tad, kviečiam ne tik cice- 
riečius, bet ir čikagiečius da
lyvauti minėtam parengime. 
Tikietų galima gauti pas 2 
kp. nares. Rengimo Komisija

šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjų Kvietimas

BRIDGEPORT. — Šv. Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyr. rengia vajaus vaka
rienę, spalių 22 d., 7 vai. va 
kai e, parapijos svetainėj.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
atsilankyti į šių vajaus va
karienę. Bus turtinga progra
ma.

Komisija darbuojasi, kad 
* :skų gerai pagaminti ir sve
telius patenkinti.

Kviečiamos rėmėjos ir sese
lių prieteliai iš 2 ir 3 skyrių.

Komisijoj darbuojasi: J. Pu 
kelienė, A. Auksutienė, P. Ja- 
nčauskaitė ir E. Strazdaus
kienė. Rėmėja

darbininkų. Tai ypač pagelb
sti privačioms įstaigoms ieš
kančioms darbininkų.

ADOMAS IR JULIJONA STUGIAI MINI 
SIDABRINES VEDYBINIO GYVENIMO 

SUKAKTUVES

Chicago Federal
Torr I oan Bankas
Pradėdamas savo aštuntuo- 

sin? gyvavimo metus Cbicagos 
Federal Ha/ne Loan bankas 
savo ižde turėjo $1,229,134.65 
pelno pertekliaus. Tai aukš
čiausia reservų suma, kuri per 
septynis metus nebuvo palie
pta.

Bankas susideda iš 474 tau
pymo, statybos ir paskolos 
sambūrių, kurių 334 septin
taisiais gyvavimo metais var
tojo jos turtų.

W. P. A. Rekorduoja 
Darbininku Užsiėmimų

Pradedant 1935 m. W. P. 
A. paruošė 900,000 Kortelių 
kuriose sužymėta kiekvieno 
darbininko praeities darbas ir 
patyrimas.

Iš to skaičiaus 137,055 dirba 
šiuo įmetu, 09,672 laukia pa
skyrimo.

Šis Illinois darbininkų re- 
kordavimas yra dalis visos 
U. S. A. W. P. A. programos.1 
Šiuo laiku galima gauti tiks-1

Įspūdingos Vestuvės
Felix Woods (Vaitkevičius) 

su Maria Serko vestuvės bus 
spalių 28 d„ Nekalto Prasidė
jimo P. Šv. bažnyčioje. Šliū
bų duos kun. Baltutis. Vestu
vių puotų jiems kelia jauna
vedžių tėvai. Abu yra geri 
lietuviai. Te Visagalis Dievas 
juos laimina. Kvieslys

Kas piktai atsako, tas duo
da suprasti, jog jam sųžinė 
klaidų prikaišioja —

Tommaseolių informacijų apie 3,000,00(1

Nauja, Balto Porcelėno, 8 
svarų dydžio 1940 m. Skal
bdama Mašina verta $69.00 už

S49OO
2 dideli Blanketai dykai, ar
ba Prosinama Mašina dykai. 
$1.00 į savaitę.

Victor, Zenitb, General Elec
tric, Farnswortb, ant neku
riu 25% iki 40% nuolaida. 
Dykai elektrinis laikrodis, 
arba gegužinis laikrodis su 
kiekviena radija.

Pečiai, Parlor Setai, Dinettes, Karpetal parduodama su 
dideliu pinigų sutaupymu.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409 _ 3421 So. Halsted St.

Tel. YARda 3088

Oro Teatras-Radio Valanda, leidžia Budriko Krautuvė Sek
madienio vakarais nno 5:30 iki 6:30 iš WCFL, 070 k. Radio Stoties.

Spalių 14 d., 1914 metais, 
Adomo ir Julijonos Stugių 
gyvenime buvo ir pasiliks ( 
svarbiausia diena. Tų dienų1

vairiuose reikaluose biznį tiek 
išvystė, kad jubiliatui Ado
mui Stugiui niekad netruko 
darbo. Seniau reikėjo sam
dyti darbininkus, o dabai 
daugely atvejų apipina su sū
num.

Jubiliatai yra pavyzdingi 
lietuviai ir katalikai, daug pri
sidėję prie Bažnyčios ir tau
tos reikalų. Šv. Kryžiaus baž
nyčia Town of Lake yra vie
na gražiausių ne tik Cbica
gos, bet ir visos Amerikos 
lietuvių išeivijoj. Jos pasta
tymas daug kainavo. Tam 
tikslui parapijonai daug au
kojo, neatsiliko ir jubiliatai. 
Ne tik aukojo, bet ir dirbo. 
Kiekvienas klebono žodis ba
žnyčios reikalais jubiliatų ši
rdy rado atgarsį. Kai buvo 
šventinami naujos bažnyčios 
didieji varpai, jubiliatai bu
vo viena pora rinktinių kū
mų. Keliais atbėjais jubilia
tas A. Stugis yra buvęs para-j 
pijos komiteto nariu. Tas pu-I 
reigas eina ir šiemet.

Katalikiškoji spauda jubi
liatams taip pat arti širdies. 
Jų namuose ..visuomet maty
si ant stalo “Draugų”, “Lai
vų”, “Moterų Dirvų”, “Vy

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKINGŲ 

LAIVAIS
Per Oothenburgą, Švediją

I-aivų išplaukimai
Iš New York Iš Gothenburį;

Lapkr. 2 .. Drottningholm Lapkr. 21 
Gruod. (i .. Drottningholm Gruod. 22

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

SVVEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Ave., Chicago, I1L

minu, toli nuo didmiesčio tru- 
kšino, gamtos prieglobsty bai
gti amželį, kiek dar Dievo 
yra skilta 'mums gyventi”.

Jubiliatai, palyginti dar 
jauni žmonės, pilni gyvumo. 
Ypatingai Julijona pasižymi 
gyvumu, vikrumu, linksma 
nuotaika ir sąmojum. Be to, 
yra drųsi, atvira ir, jei rei
kia kam nesibijo teisybę j 
akis pasakyti. Užtai visų ger
biami.

Sidabrinių vestuvių paminė
jimas bus didelėmis iškilmė
mis sekmadienį, spalių 22 d. 
per 12 vai. šv. Mišias. Baž
nyčia ir altoriai bus išpuošti 
gyvomis gėlėmis, o jaunoji, 
sidabru čežėdama, septyniųtį” ir kitus. Ne tik skaito, bet 

not jos pačios pasakymo, tu- ir remia. Ypatingai dienraštis! porų apsupta, su savo gyve- 
rėjo geresnį negu aimerikoniš-, “Draugas” negali pamiršti nimo draugu eis prie altoriaus 
kų gyvenimų. Šitų tikrovę pa- jubiliatų visokeriopos para- padėkoti Dievui už gražų ve- 
niatė tik atvykus į Ameriką j mes. Į kiekvienų ‘ ‘ Draugo ”i dybinį gyvenimų, visas ma-

senojoj Šv. Kryžiaus barny- — Chicago — Town of Lake. i piknikų didelis Stugio trokas lones ir atnaujinti priesaikų 
čioj, kurioj dabar yra pampi- “Galvų susiėmus norėjau b«"-- nuveža ir perveža didelį būrį amžinos meilės. Vestuvių puo- 
jos mokykla ir salė, iš dabar- gti atgal į Lietuvų, bet meilei kitų spaudos rėmėjų. ta, j kuria sukviesta per 300
tinio Binglia/mpton, N. Y., lie- broliui, kuris atsikvietė, tam- 
tnviij parapijos klebono kun. priai rišo ir taip • palengva 
Kaz. Skripkos rankų priėmė pradėjau apsiprasti su nauju 
Moterystės Sakramentų pri- 1 gyvenimu”. TU»* i* moronl

Biznio žmonėms, 
lengva rasti laiko

, ta, į 
rods, ne-isvečių’ 
veikimui'

per
įvyks Liberty Grove

Bet ir mergauti
siekdami Aukščiausiam iki 
mirties išlaikyti* viens kitam 
meile ir ištikimybę.

Pačiam jaunume ir stipru
me A.. Stugis, kaip ir šimtai 
prieš 25-30 metų Lietuvos jau
nimo, patekę į emigracijos 
sūkurį, išvyko į Amerika lai
mės ieškoti, nors ir namie ne
buvo vargo. Savo gimtąjį] Pa
šiaušės apylinkę, Raseinių ap
skrityje, atsisveikino 1912 m. 
Būdamas darbštus, sumanus į 
ir taupus, ir Amerikon atvy
kęs drųsiai žiūrėjo į gyveni-

neilgai teko; likimo buvo le
mta susipažinti su A. Stugiu., 
susidraugauti ir netrūku t da
ryti ekskursijų į bažnyčių 
kur prisiekėm viens kitam 
bendrai dalintis gyveninio 
džiaugsmais ir vargais.

Jubiliatai išaugino sūnų A- 
damų ir dukterį Sofiją, kurie 
jau padeda ir bizny ir įvai
riuose namų darbuose. Abu 
taip pat gražiai išauklėti, ne-Į 
sigėdi lietuvybės, priklauso 
katalikiško jaunimo: L. Vy
čių, sodalieijos ir k. draugi

jose veikia sulyg iš-mų ir neteko skųstis nepasi-i joms ir 
sekimais. galių.

Julijona Stugienė, po tėvais Į Jubiliatai yra seni To*, n 
(Stoškaitė), į Amerikų atvy- of Lake kolonijos gyventojai.' 
ko metais vėliau. Ginui*, au-' Būdami draugiški, malonaus 
gus ii- mokinusis Šiauliuose,' būdo prieš 20 metų įsteigę va- 
vėliau gavusi gerų darbų tais dinamų ekspresinį biznį, tv- 
laikais žinomoj Lietuvoj sal-1 rėjo pasisekimo. Sųžiningn- 
dainių “Birutė” dirbtuvėj, a- mas, patarnavimas žmonėms į-

draugijose. Jubiliatai ir čia 
randa laiko. Ypatingai J. Stu
gienė pasižymi veiklumu Mo
terų Sąjungoje, Labdarių Są
jungoje, Šv. Kazimiero Aka 
dem ijos Rgmėjų (amžini na
riai), Šv. Pranciškos Rymie
tės ir kitose draugijose. Vei
kia ir aukojo, o nesykį, ren
giant toms draugijoms pikni 
kus, yra patarnavę ir savo 
troku.

Kai kurie prasimušę biznie
riai keliasi į kitas, Chicago 
priemiesčių kolonijas. Jubili
atai tenkinasi sena vieta. Tu
ri nuosavų namų adresu 4642 
So. Wood St. ir gražiai gy
vena. Jubiliatai, kaip ir jų 
vaikai, turi patraukimo prie 
žemės ūkio. “Jei pasitaikytų 
rast neblogas ūkis, ypatingai 
prie vandens, kad ir naktį 
pirktuinėm”, pareiškė jubili 
atė Julijona. “Norėtumėm ro-

Jubiliatanis Julijonai ir A- 
domui Stugiams linkime kuo 
ilgiausių meti] .ir sveikatos.

Koresp.

RADIO
BUDRIKO RADIO 

VALANDA

Sekmadienį vakare Budriko 
oro teatras įvyks 5:30 vai. ir 
tęsis visų valandų iki 6:30 
vai. iš stoties VVCFL, 970 kil., 
dalyvaujant didžiulei radio 
simfoninei orkestrai ir ge
riems dainininkams: Jadvygai

Atgailavimas yru užgana- 
padnrvino brolis.

Nebūk prietelis tųjam, kur? 
neturi artimo meilės.

Laimingas, kurs atmeta nuo 
savęs visa, kas gali jo sųžinę 
sutepti arba apsunkinti.

TR

Tel. CANai 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS
Yf’alter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

Salė Rendon Dėl Visų Parengi
mų — Yeselėms, Šokiams, Baliuins. 
Virtuvė Ir Sidabriniai Indai Dykai.

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

JOY!
That ■ Joy to get reiief from ■ cough due to a cold. Get it with Smith Broa. Cough Drops. Black or Menthol. 5<. Both taate deiicious.
Smith Bros. Cough Drops are the 

only drops cnntainin? VITAMIN A
Vitamin A (Caroo-pe) »s» i tu: '■tvjttnrtce of mucous membrMii . of r". «rd ch’otti to cold infectio-i , u t-.. .. - <>' f -

•nre i* due \ iiu.it - ,
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INTERNATIONAL LIOUOR CO. i
= -

Sav. FRANK VIZGARD

IS Lietuvių didžiausias degti- 
į s nės ir vyno sandėlis. Užlaikė 

geriausią amerikonišką ir im 
portuotą degtinę ir vyną.

*
SCHENLEY

Iš 150 wholesalers liko tik 
35 Schcnley Distributors, jr 
tarpo ir International Liųuoi 
Co. Jei negalite gauti iš sa 
vo wholesaler Schcnley Pro 
dūktų, pašaukite mus.

Trijų m. senumo ‘Cream 
of Kentucky’ galite pirkti už 
tą pačią kainą, kaip pirmiau 
buvo.

8246-48 S. California av.

Chicago, Illinois 
i Tel. Republic 1538—1539 
iiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiit^



Šeštadienis, spalių 21 d., 1939 DRITTi

KAS GIRDĖT CHICAGO!
J

Marijonų Rėmėjai 
Smarkiai Darbuojasi

MARQUETTE PARK. — 
Malonus lietuvi ar lietuve, 
kur ateinantį sekmadienį ei
si, ar būsi, bet neužmiršk at
silankyti į Marijonų Rėmėjų 
5-to skyriaus rengiamų vaka
rų, kuris susidės iš lošimo ir 
šokių. O kiek ten linksmaus 
ir sveiko juoko ir malonumo 
bus, -mano per silpnas protas 
čia aprašyti, tik atsilankęs 
galėsi patirti.

Marijonų Rėmėjai su gerb. 
klebonu kun. A. Baltučiu vi
sus nuoširdžiai užkviečia, nes 
nors ir su didžiausiais norais 
darbas ir įvairūs prisirengi
mai būtų varomi sėkmingiau
siai, bet be jūsų, brangūs pa
rapijonai, >paramos, tas vis
kas veltui.

Kadangi šis vakaras ren
giamas parapijos naudai, tai 
geresnio tikslo negali būti. 
Kas arčiau prie širdies turi 
būti, jei ne savi parapijos rei
kalai, apie tai abejonės nega
li būti.

Nors Marijonų Rėmėjai be
galo daug tikietų išplatino, 
bet visgi būtų pravartu, kad! 
kas tik jaučia ir turi noro 
prie to prisidėti, maloniai 
kviečiamas spalių 22 diena į 
parapijos salę, 6 vai. vakare, 
o aš pilnai užtikrinu, kad ne
sigailėsi užsimokėję 25 centus, 
o būsi pilnai patenkintas ir 
sykiu gražų darbų atliksi, pa
remdamas parapijos reikalus.

J. K,

Pakvietimas Į Moterų 
Klūbo Šokius

Šį šeštadienį, spalių 21 d., 
įvyks šokių vakaras, kurį re
ngia Chicagos Lietuvių Mo
terų Klūbas, Del Prado vieš
buty. Vakaras bus pradžia 
plačios darbuotės, kurių klū- 
bietės yra užsibrėžę atlikti šį 
sezonų. Rengimo 'komisija ir 
visa valdyba darbuojasi, kad 
jų pirmas šio sezono paren
gimas gražiai pavyktų ir at
silankiusius svečius visapusi
škai patenkintų. Kiek teko 
(patirti iš rengėjų, visi sve
čiai bus pavaišinti gardžiu 
“punčium” ir skaniais už
kandžiais, kuriuos gamina pa
čios klūbietės. Ir be to, kiek
vienas turės progos išlaimėti 
puikių dovanų (door prizes) 
su įžangos tikietų. Šokiams 
gros George Viktoro orkestrą.

Kaip ir visų Moterų Klūbo 
parengimų tuip ir šio vakaro 
pelnas skiriamas labdaringie
ms tikslams. L.

Bazarų Baigiant
BRIDGEPORT. — Šv. Jur

gio parap. bazaras — kermo
šius baigėsi spalių 16 d. — 
mokyklos vaikučių diena. Šių 
metų parapijos bazare būdas 
turėjo dr-jos: senimo, jauni
mo, net mokyklos vaikučiai. 
Dr-jos ir parap. komitetas la
bai gražiai darbavosi. Tik gai 
la, kad ne visi parapijonai 
bazarų parėmė išlaidų apmo
kėjimui už mokslų neturtingų 
vaikų — pradžios ir aukštes
nėje mokyklose ir išlaikymo 
darželio mažyčiams vaikelia
ms mokyklos kambariuose, se
selių Kazimieriečiu priežiūroj.

Išskyrus parap. komiteto 
barų ir “bingo” žaidimus, 
daugiausiai parapijai pelno 
padarė ARD 2 skyrius, vad. 
Ant. Vaišvilienės. Ir nenuos
tabu. Nes ta dr-ja turi virš 
200 narių. ARD 2 skyrius dau 
giausiai paremia Šv. Kazimie
ro akademijų, Šv. Jurgio pa
rapijų, TT. Marijonus, Lab
darybę ir bendrų Katalikų A- 
kcijų. Tai mato ne vien Bri- 
dgeportas, bet ir visa Chica
ga. Jis veikia išvien su Jau
nų Moterų Klubu. Tai nuo
pelnas Antaninos Vaišvilie
nės, kuri prieš porų metų, už
ėmus pirmininkės vietų, mer
dėjantį — veik iš karsto pri
kėlė ARD 2 skyrių ir išau
gino iki virš 200 narių. Iš ša
lies žiūrint, per visų bazarų 
buvo nepaprastai 'malonus 
džiaugsmas, matant visų ARD 
2 skyr. narių susiklausymų.

Bazaro paskutinė diena!
Paskutinė lg diena spalių 

ypatingai buvo linksma. Mu
zika ir dainos skambėjo iki 
11 vai. vakaro. Paskiausiai 
teko svetainę apleisti A. Vaiš
vilienei ir jos bendradarbėms: 
Okonienei, Šaltėnienei ir ki
toms. Jos dar pasilikusių ke
lių parap. komiteto narių lin
ksma daina išlydėtos iš sve
tainės!

Lapkričio 12 d. įvyks Šv. 
Jurgio parap. metinė vaka
rienė — bankietas. Vakarie
nės surengimas ir visas sun
kusis darbas vėl tenka ARD 
2 skyriui, Tikimos, kad ir tų 
darbų rėmėjos tinkamai atliks.

Rap.

RADO DIDELI BARAVYKĄ

Skamačiukai (Kėdainių ap.).
Rugp. 1 d. Skamaičiukų gyv. 
L. Auga, grybaudamas Pagar- 
duvių miške, rado apie 50 cm. 
aukščio baravykų. Išmatavus 
rasto baravyko galvos skers 
piūvi, rasta 45 cm. ,

GARSINKITE “DRAUGE”
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGlčiy

= Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdrausti iki *5000.00 pat 
E Federal Savings and Loan Insurance Oorp^ pe United States 
s Governmeet nriožinro.

Mokame Ui 
Padėtua Pinigus

5 Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvuta- 
S dieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vak.

I CHICAGO SAVINGS h. LOAN ASSOCIAM

31%

JOHN PAKEL. Pres.

y 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
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Iš Politikos Lanko
Svarbus Susirinkimas 
Liet. Demokratų Klūbo

Sekmadienį, spalių 22 d., 
Marųuette Parko 13-to Wardo 
Reguliario Ddmokratų Lietu
vių Klūbo nariai laikys svar
bų susirinkimų parapijos sa
lėj^ vai. popiet. Susirinkime 
manoma nustatyti ateinančių 
metų veikimas kas link šios 
kolonijos pagerinimo, taksų 
sumažinimo ir statymų susi
pratusių asmenį} į šios kolo
nijos politiškus darbus. Ran
dasi keli asmenys, kurie su 
lietuviais ir lietuvių organi
zacijom nesiskaito ir į jų vie
tas manoma statyti kitus lie
tuvius. Dabar bus proga užsi
pelniusiems gauti tucs dar
bus. Klūbas turi savo raštinę 
adresu 6912 SoAVestern avė. 
Čia nariai gali gauti visokias 
blankas, aplikacijas ir pata
rimus visuose reikaluose. Kie
kvienas lietuvis turėtų pri
klausyti prie šio kliūbo. Da
bar vedamas naujų narių va
jus. Mokestis metams: vy
rams 50c, moterims 25c. Klū
bas turi birš 900 narių ir vei
kia šios kolonijos lietuvių ge
rovei. Politicus

A. t A.
VINCENTAS

RAMANAUSKAS
(gyv. po num. 4602 S. Pauli

na St., tel. Yards 7232) 
Mirė spal. .20, 1939, 2:30 v.

p. p., sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje, Pažerienų

apskr., ftimšu Par-> Meliniškių 
kaime.
, Amerikoje išgyveno 32 met.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Julijonu, po tėvais Mo- 
ckaitę, sūnų Vladislovų, brolį
Edvardų ir švogerkų Onų, se
serį Mikaiinų Pakarkienę ir 
jos šeimų, švogerkų Onų Ju- 
riūnienę Ir jos vyrų Mykolų, 
švogerkų Barborų Waitkevičie- 
nę ir jos vyrų Jonų ir jų šei
mų ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 3 
brolius: Napoleonų ir Adolfų, 
seserį Genefų ir kitas gimines,

Kūnas pašarvotas John F.
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks antrad., spal. 24 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto gus atly
dėtas į Šv. Kryžiaus par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamald,ų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

N ^širdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus-as dayvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Se
suo, švugerkns, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis, tel Yūrds 1741.

MORTA ANDRIJAUSKIENĖ 
pa tėvais Zckunlūtė

Mirė spalio 20, 1939, 2:30 po
piet, sulaukus 68 metų amž.

Gimus Lietuvoje, Alytaus 
Apdkr., Miroslavos par., l’os- 
nios kaime. Amerikoje Išgyve
no 38 metus.

Iiallko dideliame nuliūdime 
tris dukteris: Magdalcnų. žen
tų Pranų Andrijauskų, Domi
cėlę. žentų Jokūbų Fregan, ir 
Zofljų, žentų Carl Seleną, 9 a- 
nūkus. Juozapų, Pranų, Ray- 
mondų, Edvardų, Pranų. Mag- 
dalenų, Zofljų, Doloree ir Ka
rolinų: tris brolius: Antanų,
Juozapų, ir Pranų Zekonlus ir 
Jų šeimynas, krikšto dukterį 
Onų ša n tas lr jos vyrų Jonų, 
pusbrolius, pusseseres lr gimi
nes. Lietuvoje paliko dvi sese
ris: Karolinų ir Teresę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Court, Clceroje.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
spal. 23 d. Iš koplyčios 8 v. 
ryto bus atlydėta J Sv. Anta
no par. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmlnea draugus-ges Ir pažįs- 
tamus-as daly vauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, lentai, 
Anūkai, Broliai, Seserys, Krik
što Duktė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius ku
tenąs Petkus, tel. Cicero 3109.

Grigaitei, O. Juozaitienei,
. Clmpui ir kitiems. Bus gra- 
' žios dainos, dainuojamos vie- 
Į nu, dviem ir keturiais bal- 
• sais. G ružios lietuvių dainos 
! ir muzika užims visas 60 imi- 
nutų laiko ir bus malonu pa
siklausyti visiems. Programų 
leidžia Budriko rakandų lr 
radijų krautuvė, 3109 So. Hal
sted St. Pranešėjas

ŽA VEJANČIOS DAINOS. 
ŠAUNI MUZIKA,
VISOKIOS ĮDOMYBĖS

Svarbu priminti radio klau
sytojams, kad rytoj 11 valan
dų prieš piet girdėsim oro 
bangomis gražių nedėldienio 
radio programų, kurių leidi
mu rūpinas Progress bendro
vės krautuvė, 3224 So. Hals
ted St. Ryt dienos programoj 

! bus gražių meliodijų, įdomių 
patarimų pranešimų ir įvai- 
renybių. Be to, pirkėjai na
mams reikmenų girdės gerų 
žinių iš Progress krautuvės, 
nes šiomis dienomis eina 7-tas 
metinis rudeninis išpardavi
mas labai numuštom kainom. 
Pasiklausykite. Rap. J.

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

nrur-wš.if»rt./w..
SHIRLEY ANN KUSTURIN

Gyv.no po nnm. 3a 15 
VVest 45Ui Place

Mirė spalio 19, 1939 m., 5 vai. 
vakaro, suiautvus 3 metų ir 8 
mėnesių amžiaus.

Gimus Chicago, Illinois, 
l’aliko dideliame nuliūdime

motinų Stelių, »o tėvais Dam
brauskaitę, tėvų Jonų, seselę 
Dolores, aenuK.ua: Elenų ir Ig
nacų Dambrauskus, senukų Jo
nų Kusturin ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 Litua
nica Avenue.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
spalio 23 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę . .
'Motina, Tėvas, Senukai ir 
Gimines.

Laidotuvių Direktorius S. P. 
Mažeika, Tol. YARDS 1138-9.

Pranešimai
TOVVN OP ŪKE. — Sv. 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 sk. mėnesinis susirin
kimas įvpks spalių 22 d., 2 
vai. popiet, šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Malonėkite 
visi nariai-ės atsilankyti.

Valdyba

TOVVN OF LAKE. — Lab
darių Sųjungos 1 kuopos la
bai svarbus mėnesinis susi
rinkimas įvyks spalių 22 d., 
1 vai. popiet, parapijos sve
tainėj. Visi nariai malonėkite 
susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstyti ir 
tinkamai prisirengti prie ju
biliejaus vakarienės. Nepamir
škite naujų narių atsivesti.

Valdyba

Žagariečių Klūbo mėnesines 
susirinkimas įvyks spalių 22 
d., Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43 St., 1 vai. popiet.

J. Keturakis, rašt.

Ant galo gyvenime lieka tik 
— religija. Ji duoda pasau
liui tvarkų ir laisvę ir pagal 
jų gyventi reiškia geriau gy
venti. Chateanbriand.

GARSINKITES “DRAUGE”

t
VERONIKA DEVENAS, 

po tėvais J Urbai tikę 
Gyveno 724 W. 21 twe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 18 d., 11:00 vai. vak.
}939 m., sulaukus pusės anų., 
gimus Panevėžio apskr., Šedu
vos parap., Raginėnų km.

Paliko dideliame nuliūdime 
dtū<ftrį Helen Strainis, žentų 
Eavfiird, 6 sūnus: Petrų, mar
čių Josephine, Aleksandrų, mar
čių Lorettų, Mykolų, marčių 
Fiorence, Harry, marčių Koše, 
Vytautų ir Donald, 9 anūkus, 3 
seseria Palicionę Krivickienę, 
švogerį Juozapų, Agotų. Kriš- 
čiūnienę, švogerį Jonų, Onų 8a- 
moškienę ir jų šeimynas, brolį 
Rapolų Jurbaitį ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma- 
ežikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmai 
dienį, spalių 23 d., 8:00 vai.
tš kopi. į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos ui velionės sie
lų, o iš . ten bus nulydėta į 
gv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Veronikos Devenas 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų. '

Nuliūdę liekame.
Duktė, Sūnai, žentas, Marčios, 
Anūkai, Seserys, Boriis, Stoge
liai ir Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138-9.

•AKT, ISD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E LNER —PRU ZI N

Phone 9000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEEIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
________ Tel. LAFAYETTE 0727_______

JA V Jf A J koplyčios vilose 
** * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10.08 valandų, H WHTP gtotles (1480.)

• Sni Povilu fialtlmlem.

PALAIM)nt6 RAMONO
LULL KASDIENINfiS 

MINTYS
li angliško vartė 

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 21 Diena
Mylėtinis išėjo per kulnų ir 

lygumų ieškodamas tikro die
votumo, ir pamatyti ar jo My
limasis gerai tarnaujamas. Bet

kiekvienoje vietoje jis rado 
kad dievotumo skaudžiai trū
ko. Tat jis pasinėrė į žemę 
pamatyti ar jis ten galėtų 
rasti daugiau tobulo dievotu
mo, kurio trūko virš žemės.

Spalių 22 Diena
Tasai kurs daro negarbę 

tikrm tikėjimui keiksmažo- 
džiauja, prieš Dievų.

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

k.-..L J

BRONISLAVOS PALILIONAITES
Jau sukako dveji metai, kai negailestingoji mirtis 

išplėšė iš mūsų tarpo mylimų dukrelę ir sesutę Bronis- 
lavų Paliliūnaitę.

I
Savo mylimos dukrelės ir sesutės netekome Spa

lio 17 dienų, 1937 metais.

Nors laikas bėga daug nusinešdamas užmirštin, 
bet mes negalime jos niekados užmiršti. Gailestingasis 
Dievas tesuteikia jai amžinų atilsį.

Atsimindami tų jos liūdnų prasišalinimų iš mūsų 
tarpo, užprašėme gedulingas šv. Mišias ir ekzekvijas 
už jos*sielų Spalio 23 d. Gimimo Švenčiausios Panelės 
parapijos bažnyčioj 6:30 valandų ryto.

Šiose pamafdose'kviečianfV'dalyvaūti visus gimi
nes, draugus, pažįstamus ir kaimynus.

LAIDOTUVIŲ

Nuliūdę:—

TĖVAI IR SESUO.

DIREKTORIAI

♦ ♦ t
1*

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Jį Ii D III Jį II p T PATARNAVIMAS 
HluDULAIlbL DIENĄ IR NAKTĮ

n VV A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I K A 1 MIESTO DALYSE

Aittony B. Petkus
6834 So. We8tern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

1 1 mlniHMiiA So. California Ąve.J. LIIIIKVICIUS Phone LAFayette 3572

0 D M37Pllf2 3319 Lituanica AvenueO- 1 . IvIULullul Phone YARda 113841398

Antanas H niaSIIZaam 3307 Lituanica Avė.| Hl, nlllliPS Phone YADda 4908

1. f Znl „ 1646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

Alberti/ Patini? 4704 a We8teTO Ave-r. IvlMIO Tel. LAFayette 8024

Telefonas YARda 1419

aenuK.ua


■ • •• • i — draugas šeštadienis, spalių 21 d., 1939

Raudonieji kelia galvas - pavojus Lietuvai
Komunistai priešingi Vilniaus krašto prijungi-j 
mui prie Lietuvos. Amerikos lietuviai, budėkim.) 
Spalių 24 d. Chicago lietuviai tars savo žodį

Chicagos lietuviai! lė Lietuvos meilės — visi j
Džiaugsmo, 'kuriuo priffij „AuditOrii\ 3133

kelias dienas alsavo mūsų 
krūtinės, kad Lietuva atgavo 
Vilnių, temdo naujų pavojų 
debesys. Ateina žinios, kad 
komunistai, pasinaudodami 
Sov. Rusijos koncesijomis Lie
tuvoj, už duotą Lietuvai “ do
vaną” — Vilniaus grąžinimą, 
kelia galvas ir reikalauja, ne 
tik kad Vilnius -pasiliktų So- ^8* Albavičius, “Drau-
vietų ribose, bet dirbą už nu-į S°” re(h I*, šimutis, o svar- 
vertimą Lietuvos vyriausybės,] biausiu kalbėtojum bus prof. 
įsteigimą Lietuvoj sovietų lr Kazys Pakštas, mokslininkas 
paskandinimą kraujuj mūs ir politikas, neseniai atvykęs 
brolių ir seserų. iš Lietuvos, kur iš arti yra
... . . stebėjęs Europos valstybių |
Šimtai komunistų agitato- , , - . x-* & . gudragalviavimus ir ruošimą-

nų jau sugrūsti į kalėjimus, g. savo Mmyni„cs vttlstybesĮ

nugalėti, jas pavergti.
Taigi, visi būkite antradie

nį Lietuvių Auditorijoj.
Dainų programą išpildys

Lietuvos Vyčių choras, veda
mas muz. J. Saurio. Choras 
dainuos tas dainas, kurias 
dainavo Lietuvių Dienoj, Pa
saulinėj Parodoj, New Yorke.

Fed. Chic. apskr.

1 Halsted St., pareikšti Lietu
vos vyriausyiei savo žodį, sa
vo paramą ir galingu balsu 
sušukti: Šalin raudonųjų agi
tacija iš Lietuvos! Lai gy
vuoja laisva ir nepriklauso

ma Lietuva su sostine Vil
nium!
Šiame susirinkime kalbės

t,
SBįtey’i*-., ' -'•> ,• ' t ' it -

Draugo Sukakties 
Bankiete Žymios
Meno Pajėgos

Savo sukaktį švęsdamas 
“Draugas” ruošia, lapkričio 
19 d., Shoreland Hotel, ban- 
kietą, kurio programoj daly
vaus visos lietuvių žymiau
sios dainavimo meno pajėgos.

Viena pirmųjų pakviesta ir 
pasižadėjo dalyvauti visiems 
gerai žinoma ir mylima Cice
ro dainininkė p-lė Eleonora 
Kandrataitė, kuri visados nuo 
širdžiai remia lietuviškąjį da- 

i rbą.

baigtuves atgabens laimėjimui Dainuos ir Panevėžiečių cho- 
visą liodą įvairių paukščių. ras iš West Side.

— Vincas Kubaitis, kurs 
loš “Čemberlaino” rolę, atj’el 
skanių sūrių iš Vilniaus Kal
nelių.

— Bus “bingo” žaidimas. 
Dovanos bus gražios. Jei kas 
norėtų dar prisidėti prie “bi-

— B. Jovaišas turi išaustą 
kanpetą su žirgvaikiu. Esą, 
tai jo paties darbas. Papra
šytas mielai apsiėmė tą rank
darbį prisiųsti spalių 22 d. į 
Aušros Vartų parapijos salę. 

Cecilija Kinčinaitė, žino-
ngo” dovanų, prašomi atve- inU biznierių duktė, baigusi 
šti į pikniką. Visiems būsime I &v’ Kazimiero Akademiją, ir
labai dėkingi. | PiBnis‘». ke?i,!a /įL?'11"“, stt

. _. . ..„, savo draugėmis “Rūtos” dar-
— Skanių gerinu} } Ru- , j0 yartų Uždarymo piknike 

tos” daržo piknikų pabaigtu- | spai. 22 d. 1939.
ves pristatys biznierius M. j — Alfonsas Kavalčikas, 
Dzimidas iš Brighton Park. baigęs farmacento mokslus,

— Estera Paukštytė atidarė dirba vaistinėje; jis dalyvaus 
moterų ir mergaičių grožio “Rūtos’ darže spal. 22 d. su

suvaryti į koncentracijos sto
vyklas. Pasirodo, kaip biau- 
riai Amerikos lietuvi&ki ko
munistai melavo, kad Sov. Ru
sija, be jokių tikslų, be atei
čiai planų, atidavė Lietuvai 
mūs sostinę.

Akivaizdoj naujo pavojaus 
Lietuvai netekti nepriklauso
mybės ir užplūdimą bedievių 
ant šventos Lietuvos žemelės, 
mes, Amerikos lietuviai, turi
me budėti: šaukti masinius 
susirinkimus ir pareikšti Lie
tuvos vyriausybei, kad vie
ningai stovėsime kovoje už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę ir reikalausime, kad 
kiekvienas, kuris ardo Lietu
vos valstybės pagrindus būtų 
visu griežtumu baudžiamas!

Taigi, antradienį, spalių 24 
d., kas gyvas, kieno širdyje

Naminės Nelaimės
Amerikos Raudonasis Kry

žius yra sudaręs Nelaimių Iš
vengimo skyrių, kuris pasi
ryžęs galiniai sumažinti na
muose įvykstančius nelaimin
gus susižeidimus.

Pirmadienį (spalių 23) mo
kyklų vaikai paskleis po Cook 
DuPage ir Lake counties 800,-
000 laipelių nurodančių kaip 

rusena nors menka kibirkštė-' tų nelaimių išvengti.

M. DZIMIDAS
Bismarck Alaus Išvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą.

4138 Archer Ave. TeL LAFayette 0401

25 m. Jubiliejaus šokiai
Raudonos Rožės Kliūbo

CICERO, ILLINOIS

LIETUVIŲ LIUOSYBES SVET. 
14th Street ir 49th Court

SPALIŲ 21 D., 1939 M., 8 YAL VAKARE
ORKESTRĄ NBC — CBS

i ' ’

Elonora Kandrataitė

AR LIETUVA BUS NEPRIKLAUSOMA 
SOVIETŲ RUSIJOS KARIUOMENEI

ĮMARŠAVUS Į JOS ŽEMĘ?

Žinių ■ Žinelės
— “Rūtos” daržan piknikų1 nore St. Papuošus visas savo 

užbaigiman atsilankys ir foto- kostumerkas spalių 22 d. at
silankys į “Rūtos” daržą ir 
salę, kur bus gera oraestra 
šokiams.

— Peoples restorano, ,1G28 
W. 47th St., sav. žada skanių 
valgių pataisyti “Rūtos” da
ržo svečiams.

— Visi įdomauja pa'niatyti 
gražią programą Aušros Var
tų parap. salėj. Solo dainuos 
I. Širvaitė iš Brighton Park.

sulioną adresu 4530 S. Ho-

Sov. Rusijos raudonosios 
kariuomenės įsileidimą į sa
vo žemę latviai ir estai vi-! 
saip aiškina: vieni vienaip, 
kiti kitaip. Bet Bostono laik
raštis “Evening Transcript’^ 
yra pasakęs: “Jokia šalis nė
ra nepriklausoma, kuri yra 
priversta užleisti strateginius 
punktus savo žemėje kitai val
stybei ir įsileisti kitos val
stybės kariuomenę ’ ’.

Latvijos ir Estijos strate
ginius punktus Sov. Rusijos 
kariuomenė jau užėmė. Lie
tuva, išėmus jau nereikšmin
gas Kauno tvirtoves, tokių 
punktų neturi, tačiau ir jon, 
už Sov. Rusijos gražinimą

Vilniaus, į’maršuos į Lietuvą į 
arti 50,000 raudonosios ka
riuomenės.

Ar tokiam įkaičiui sveti-

grafai: Edvardas Mankus ir 
K. Pansirna.

— Jucius Sisters restorano 
sav., 1608 W. 47th "St., Kot
rina mielai prisideda keptu 
kumpiu ir kitais skanumynais 
prie “Rūtos” daržo uždary
mo pikniko.

— Spalių 22 d. sudėtinės 
šv. Mišios prie Aušros Vartų 
12 vai. sykių už Darių-Girė- 
ną.

— “Rūtos” daržo uždary
mo piknike darbuosis šie: eks- 
kareiviai: Ip. Melekauskr. ?, Ji 
Judickas, A. Judikaitts, J. 
Juodikis, S. Juodikis, J. Ok- 
sas, Ig. Baltušnikas, P. Ri- 
bickas, J. Aleliūnas, J. Jan
kauskas, J. Mickeliunas. Pr.

Standard M

mos valstybės kariuomenės. _.v ». . .
okupavus” Lietuvę ji bua' eižauska!‘’ p- Balf.f.nas ir ki-

nepriklausoma? Į šį klausimą 
bus atsakyta masiniam Chi
cago lietuvių susirinkime a- 
teinantį antradienį, spalių 24 
d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
(So. Halsted St., 7.-30 vai. va
kare. Susirinkime kalbės kun. 
Ig. Albavičius*“Draugo” red. 
L. šimutis, o svarbiausiu kal- 
bėtojum bus prof. Kazys Pak
štas, mokslininkas ir politi
kas. ‘ S.

ti.
— Fartnervs Andr. Poška į 

“Rūtos” daržo piknikų už-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 3 Ist Street 
A. A. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

savo draugais ir prie geros 
L. Šimučio, Jr. muzikos — 
‘The Toppers’ pasilinksmins.

— Piknike ir programoj 
dalyvaus ir kitų tautų biz
nieriai. Vienas jų, Davė Ro 
senberg, 1632 — 1845 W. 47
St., žadėjo dovanų 
viams.

ekskarei-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3480
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokių Kainų

TIK $1.00 PT.fta pa
4-5 Kvortos...* *

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

CLASSIFIED
IŠPARDAVIMO BARGENAI 

Už $0.700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrinį namų 7315 Prlnceton Ave. 
112 $8,000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namų Marąuette Road 
Salia Westem Avenue.
Už $6.750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalow, Califor- 
nia Ave., netoli 62nd Street.

LACEY, 5741 LaSalle Street 
Phone Englewood 1680.

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

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

(1480 Kilocycles)
•

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * šunim Boram Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Bečiukaitė * 
Jonas Ruk&tala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzntė Mileriutė *

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

MOTERŲ DĖMESIUI
Lietuvių bedarbių moterų kliūbas 
noria visokius drabužius — megz
tinukus, siūtus, kautus, kepures, 
šalikus, paketus, pirštines lr ko
jines. Vyrams, moterims ir vai
kams. Valandos nuo 10 valandos 
ryto lkl 8 valandos vakare.
4329 South Hermitage Avenue, 

S-čias ankštas
Jeigu kam reikia. praSom atsi
lankyti.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Z,ekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. Se LOAN 
ASSOCIATION

4425 Sonth Fairfield Ave. 
Lafayette 8248

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

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Ave. 

Tel. LAEayette 5954
Jonas Zcpaltas, savininkas ..

S2,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiir£2

Iturtas VIRS--------------500,000.00!
I ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00j
5 Dabar mokam 31/2% uz pa-

L:
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Mi dwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknls, sav.

2335 South Western Avenue
TSLirONAS OANAL 8784

"""fl '—'-r1 * B B ¥=

RENDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė ir 4 kambariai. 
Krautuvė tinkama bile kokiam biz
niui. Atsišaukite: 4149 So. Campbell 
Avciiuė, telefonas Lafayette 9480.

PARDAVIMUI NAMAI
Vienas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dvlejų-aukštų, 4157 Marmara Ave. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

| dėtus pinigus. Duodam pa- 

= skolas ant namą 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
! FEDERAL 
! SAVINGS <192 ARCHER AVENUE =

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH. Prea

REIKALINGA MOTERIS
Reikalinga suaugusi moteris namų 
darbui. Nėra plovimo nei prosini- 
mo. Tik tereikia prižiūrėti vaikus. 
Atsišaukite: 4355 So. California A- 
venuc, 2-tros lubos, nuo 6 Iki 8 
valandos .ryto,____________________

RECErVERIV 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 belamon- 
tas). $3,000.00.

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Chas. Urnlch (Umlkas), 2500 West 
63rd St.. tel. PROspect 6025.

PARDAVIMTTI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nuplrksite grosernę j- 
steigta 30 metų Ir mūrini narna. 2 
kambariai užpakaly krautuvės ir 5 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
Lafayette 4932. adresas 3948 South 
Western Avenue.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas VVest Engle- 
wood'e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukito telefo-
nu: GROvehlll 3769. 

PARDAVIMTTI TAVERNAS
Pardavimui tavernas, gražioj apie- 
llnkėje. Vienintėlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
IVest 7 Ist Street.

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OP PINK FURNnTTRE” SINCE 1904

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

PARDAVTMUT NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 Ir 2 po 3 kambarius, arti Mar
ąuette Parko. Senatvė ir ligos verčia 
parduoti už $11.960. Imokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai išmokėsite 
kas mėnesj. 7207 Ro. Pranelseo Ave. 
Savininkas A. Slratovich. tel. Pros- 
nt'rt 8140.

PARDAVIMUI ANGLYS 
Genuine West Virginia Pocahantas 
Mine Run — J7.3O; Illinois Egg or 
Nut — 95.25.

2 tonu loadals.
Telefonas IKREevel 6277.

REIKALINGA MERGINA 
Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moteris vargonininkauti lr šel- 
mvnlnkautl. Kreipkitės |: ‘Draugas’. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, m.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PTRKfcJAS

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: 2801 So. 
Leavltt R t., arba tetafomaokite SEE
Iey 1742.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run M griausiu mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dan-
giau už tonų ........................................................... 97.65
PETROLEUM CARBON COKE, perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas. .. ,|7.4O. Sales Tax Eksta.


