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Vokietija nekovos su Amerika-Ribbentrop
BET SU BRITANIJA 
VOKIEČIAI KAUSlS 
IKI PASKUTINŲJŲ

Ribbentropas sako, Vokietija 
nesukėlė karo ir turi gintis

DANCIGAS, spal. 24. —ita reikalinga su Amerika
Vokietijos užs. reikalų minis-J rėti prekybą, bet ne karų. 
tras Ribbentro.pas šiandien
kalbėjo šio miesto nacių par
tijos veteranų susirinkime.

Suprantama, kalbėjo dau
giausia apie 'karų. Jis pareiš
kė, kad Vokietija kariaus iki 
pat paskutinųjų, nes ji nesu
kėlus! karo. Karų sukėlusi 
santarvė ir Vokietija privers
ta gintis.
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Užsienių reikalų ministras 
pažymėjo, kad Vokietija ne
kariaus su J. A. Valstybėmis, 
nė kita kuria Amerikos šali
mi. Vokietija su Amerika pa
siliks gražiuoju. Vokiečių tau-

Jis sakė, kad niekam netarė 
jo rūpėti Vokietijos pakili
mas prieš Lenkijų. Ji pakilo 
iš lenkų išlaisvinti vokiškas 
sritis ir lenkų persekiojamus 
vokiečius.

Anot jo, Vokietija norėjusi 
gražiuoju susitaikyti su Len
kija. Bet Anglijos kurstomi 
lenkai ne tik atsisakė tartis, 
bet dar grasino Vokietijai — 

i jie buvo pasiryžę net patį 
Berlynu užimti. Tad už Len
kijos griuvimų nereikia 
tinti vokiečių, sakė Ribben- 
tropas, bet lenkų bičiulius 
bi it ns.

■

Prisitaisę deguonio kaukes United Air Lines inžinierius AV. Davies ir Chicagos univer
siteto du profesoriai, Herzog ir Bostick (iš. kairės į dešinę pusę) anų dienų lėktuvu iškilo 

k i 29,000 pėdų aukštai į dausas ir tenai su savo instrumentais padarė kosminių spindulių nuo
traukas. (Acme).

J. A. V. REIKALAUJA 
PALEISTI UŽGROBTĄ 
PREKYBINĮ LAIVĄ
AVASHINGTON, spal. 24. — 

J. A.

HITLERIS APTARIA 
BALKANŲ LIKIMĄ
BERLYNAS, spal. 24. —

Nacių spauda praneša, kad 
Hitleris diplomatiniu keliu ta 
riasi su Italija ir sov. Rusija 
dėl Balkanų valstybiij likimo 

So-|— suregimentavimo nacių

SUOMIŲ DELEGACIJA 
GRĮŽTA NAMO

RAUDONŲJŲ TERORAS 
B. LENKIJOS SRITYSE

Sovietų armijos vadai kai kur 
teroristams pakirto sparnus

RYGA, spal. 24 (Cbicago tai likviduota.
Tribūne spaudos tarnyba).—| Sovietų kariuomenė ir slap- 
Sovietų užgrobtose Lenkijos toji policija yra drauginga 
teritorijose, kaip sužinoma, di- valstiečiams ir darbininkams, 
dėlių atmainų įvyko. Tas pati- Sėbraujasi su vienais ir kitais 
riama iš bėglių pasakojimų ir tikslu juos sukomunistinti. Kai 
iš ten apturimų laikraščių, ku- kur didesnieji žemės ūkiai jau 
rių dalis čia gaunama šmugę- kolektivizuojami. Dirbtuvės 
lio keliu. 1 kol kas paliktos savininkų ži-

Sovietų užimtose buvusios trumpai pranešė, kad trockis-
Lenkijos srityse gyvena apie nyboje, bet visur sudaryti dar 
13,100,000 gyventojų. Šiame 1 bininkų komitetai. Miestuose 
skaičiuje yra apie 10,000,000 privatūs reikalai irgi dar ne- 
baltarusių, tikrųjų rusų ir uk- paliesti.
rainų, 1,500,000 lenkų, 1,500,-į Pereitų sekmadienį sovietų 

užimtose srityse įvyko rinki
niai atstovų į vadinamų naci- 
onalį susirinkimų, kuris iš
spręs, kaip buvusios Lenkijos 
sritys turi valdytis. Norima, 
kad visos dalys prisijungtų

MASKVA, spal. 24.
Valstybių vyriausybė ;vietų žinių agentūra Tass pa-lPUS(;,p- 

pasiuntė Maskvon reikalavi-Įduoda, kad Atlantike vokie-4 Hitleris seniau buvo suda- 
mų, kad sovietų vyriausybė Įčiai nutvėrė amerikoniškų pre r?s planus pasitvarkyti Juo- 
paleistų vokiečiu užgrobtų a-Jkybinį laivų “City of Flint”*.jūros pakrantėmis. Pa

būvą'ir po naciu vėliava atlydėjo į^iaa §iuos Planus ^koneveikė 
veža-1 Kola Įlankų. Vokiečiai tvirti- T™*ija, susidėjusi su santar-

MASKVA, spal. 24. — Po 
poros dieni) pasitarimų su so
vietų komisarais Suomijos de
legacija nusprendė grįžti j 
Helsinkį ir tenai su savo vy
riausybe dar kartų aptarti so

prendė veikiai grįžti atgal 
Maskvon su savo vyriausybės 
nurodymais.

Tačiau viešumon neiškelia
mos sovietų sųlvgos, nė Suo- 

i mijos pasiūlymai.

000 žydų ir apie 100,000 vo
kiečių kolonistų.

Prieš užplūsiant sovietams
lenkų kariuomenės dalys ir
policija visur pradėjo tirpti
ir visur susidarė komunistu . _ .., , .... v . ‘ (sovietu Rusijon ir viskas būtukomitetai, kurie ėmėsi žudyti , .. , .v , , . ... suvalstybinta. Žinoma, kaipžemvaldžius, kunigus, teise- . ‘ ... ...., ..... sovietai nori, taip visikas ir į-jus, prokurorus, policijos vir-1 , , ,. , . . ., , v. vvks, nes kandidatais buvosininkus ir kitus nepakenčia- ,. , . , . .paskirti komunistai. Rinkimųmus sau asmenis.

merikoniškų prekybinį 
City of Flint, kurs su 
momis prekėmis pasiųstas į ' na, kad “City of ,Flint” (4,-
Kola įlankų, sov. Rusijoje, ir 96,3 tonų) gabeno kontraban-
ten internuotas.

vietų reikalavimus.
Spėjama, kad sovietai Suo-j Kalbama, kad Suomija galų . 

mijai padarė kai kurių nuri- visgi padarys savitarpės ^.Jnes 
leidimų, nes delegacija n’’ -! paramos sutartį su sovietais.

daviniai nepaskelbti, bet so
vietams tas nė nereikalinga. 

1 ždarytos j^isjįų balsuoti visiems, turin
tiems daugiau kaip 18 m. am
žiaus.

Labiausia nukentėjusi Ka
talikų Bažnyčia, 
visos bažnyčios, bažnytinės 
mokyklos ir vienuolynai. Baž- 

žemės konfiskuotos.
Išlikę gyvi kunigai, vienuo
liai, vienuolės, žemvaldžiai, 
aukštos kilmės asmenys, valdi
ninkai, karininkai ir daugelis . c,TTrVnmnv ,, .A . . x. . . i AVASHINGTON, spal. 24. —
kitų suimti ir išgabenti i kon-2,, . . „ « ,.. , • . i Senatorius B. C. Clark, dem.centracijos stovyklas sovietu Lv ,r.. . ’ lis Missoun, senate argumen-
Ukra,noje- (tvodamas ginklų embargo

Kai kuriose vietose komu-4klausimu prikišo prezidentui 
nistai buvo sukėlę tokį baisų j Rooseveltui neutralumo neigi- 

iuome- Ima. Jis sakė, kad užimantieji 
kad*šalies ankštas pozicijas vyrai 

žvėriš- turėtų būti pavyzdžiu eili
niams piliečiams. Deja, aukš
tieji valdininkai apie neutra. 
lumų kalba, jį kitiems perša,

PREZIDENTUI PRIKIŠA 
NEUTRALUMO NEIGIMUBROWDERIS PALEISTAS 

Už 7,500 DOL LAIDO
BERLYNAS, spal. 24. — NEAV YORK, spal. 24. — 

patik-i Nacių spauda pareiškia, kad Hitlerio vyriausybė iškelia ai ^Traukiamas tieson komunistų 
'Turkija gali sulaukti Lenki-1 kgtgn, ]<atj Vokietijoje sumobi partijos sekretorius Earli

vės valstybėmis. Yra žinių, 
kad, rasi, santarvės valstybės 
teiks paramos Balkanams Dar•dines prekes į Angliju. Sovie 

kad tų Murmanską nosto autorite-, da“li« s»siau,riu 
v tai laivų internavo ir

I

Vy riausybė pareiškia, 
vokiečiai neturėjo teisės
grobto laivo siųsti į neutrali-’r^ns ??' vežamas prekes, 
nės valstybės uostų. Jei laivų 
sulaikė, turėjo jį nulydėti į 
savo uostų, bet ne į 'kur kitur.

uz-

NACIAI SUREGIMENTAVĘ 
14,000,000 MOTERŲ

” r • . • V1 • t • * • • 1 . Illhlcti IRI V O BURCIV tUKl
Tass pareiškia, kad inter-'.JOS llkflrno- TsPeJa Rumuniją, ligota iki 14 milijonų mote- Browdėris iš arešto išlaisvm- ter kad govietn karil 
as laivo kapitonas yra Jjkad per daug nepasitikėtų frų> kurios įpareigotos darbuo tas užstačius 7,500dol. laido. n_g yadai tur_. •fįil.i-ti 

santarve ir glaustųsi prie na- t;a “nnmininm fronto” visntTi nrndžin buvo skirtas 10.000 ... 1
• I nuotas

A. Gainard. Keleivių neturė-. 
jo. Apie laivo įgulų nieko neži 
noma.J. A. Valstybių autoritetai 

susirūpinę laivo kapitono ir
42 vyrų įgulos likimu. , AVASHINGTON, spal. 24. —

jiVokiečių nutvertas “City of 
MASKA A, spal. 24. So- Flint” amerikoniškas preky- 

vietų vyriausybė Amerikos binig laivas iš New Yorko 
vyriausybę painformavo, kad plaukė į Liverpoolį ir Glasgo

glaustųsi prie 
cių bolševikij sąryšio.

Iš Romos praneša, kad Ita-i vyrams išėjus karo
lija irgi pakilusi Balkanus 
konoaniškai regimentuoti

DU LAKŪNAI PADARE 
REKORDĄ

MUNCIE, Ind., spal. 24.
ji kol kas neturinti smulkme-1 wų. Priklauso United 

0£ Maritime komisijai.ningų žinių apie “City 
Flint” laivų. Kaip tik gau-Į, 
sianti, tuoj apie viskų prane-i ėmė 
šianti.

tis “naminiam fronte” visu’JŠ pradžių buvo skirtas 10,000 gustabdyti vykdOmus 
ikaro laiku. Tas reiškia, kad,dol. laidas, bet paskiau suma- kumus

Pasakojama, kad sovietų kafrontan,
e'l moterys namie, fabrikuose ir 

kitur užima jų vietas. Daug 
moterų dirba žemės ūkyje.
Žymioji dalis šių suregimen- 

’tuotų moterų seniau yra įvai

kintas. Laidų užstatė viena 
turtinga filantrope darbuoto
ja-

Komunistas įkaitintas nž . . . . , , , . ,* . i nai prisistatė vadui brig. ge
naudojimąsi klastuotais pa
sais dukart vykstant į sov.

riuomenei užėmus Gardiną,
; vietos komunistų komiteto na bet patys to nepaiso.

Šen. Clark prezidentui
nerolui Gorčenko ir pareiškę,

pn-
'kišo, kad jis sekmadienį Hyde

kad mieste pašalinami negeis- Parke dalyvavo episkopalų
riuose užsiėmimuose išmokslin Rusiją. Pasus iš valstybės de 

States Į Du lakūnai K. Baxter, 23 m.'jos. Kitos tik kilus karui pa-' partamento jis gavo patiekęs
į amž., ir R. McDaniels, 25 numauktos pratintis užimti vyrų j aplikacijas su pramanytomis

T A v i E' • Įamž., nia^'u lengvu lėktuvu be vietas. pavardėmis. Vadinasi, jis fal-
a sty ių vyri ausy ė ore, įšskrajojo 535 i Moterų suregimentavimų sifikavo aplikacijas, o už tai

naciai vadina tautos vieningu įstatymais numatyta bausmė?
mu. Ir tuo remia savo pasise- Į ----------------------
kimus kare.

I ėmėsi tirti, kokiu pagrindu va|andas ,Tai reliordaSi tarj 
'remdamies naciai užgrobė lai .____ . ____ v.-

--------------------------[ivų. Žinoma, jei jo krovinys
BERLYNAS, spal. 24. — J. I sudarė nors 51 nuošimtį kon-

• nelengva bus sumušti.

tini elementai. Generolas Gor- 
ičenko anksčiau buvo painfor- 
j nulotas apie to komiteto tero
rų uzurpavus miesto valdžių. 
Komiteto pastangomis dau
giau kaip 200 miesto valdinin

PARAPIJOS MOKSLEIVIJA

kė visiems komiteto nnriams, 
kurių būta 200, rytojaus die-

pamaldose, kuriose dvasiškis 
meldėsi, kad Anglijos karaliui 
pavyktų šiame (kare nugalėti 
savo priešus.

A. Valstybių ambasada įpa- 
reigota iš vokiečių vyriansy 
bės gauti daugiau žinių 
“City of Flint” laivų.

trabandinių prekių, naciai tu-j 
rėjo teisę laivų sulaikyti. Jei 

apie ne, tai negalėjo to daryti. Vis 
kas bus išaiškinta.

SENATAS PASKUBĖS SU 
GINKLŲ EMBARGO

AVASHINGTON, spal. 24. — 
Senai as nusprendė apriboti i-e

TIK NEĮRENGTA

ZAPYftKTS. — Zapyškis 
natorių argumentavimus gin- turi tik medinę bažnyčių, liet,

BAŽNYČIA PASTATYTA,; ONUŠKIS. — Onuškio pa
rapija — būdinga Dzūkijos

NEŽINIA KUR DINGĘS 
UPINIS LAIVYNAS

RYGA, spal. 24. — Prieš

kių embargo reikale ir pas
kubai i su balsavimu. Skubiau 
\ eikli senatų privertė nacių
žygis.
niškų laivų.

atėjus naujam klebonui knn. 
A. Žigui, ėmėsi statyti naujų, 
mūrinę bažnyčių. Pernai pade

LOUISIANOJ POLITINE 
KOVA

BATON ROUGE, LA., spal.
24. — Šioj valstybėj iškilo j karų Lenkija turėjo ir savo
nauja politinė kova. Ouberna- upėse karinę flotilę, ftiandien
toriaus Tzuigo įsakymu valsty ji dingusi, bet kaip ir kokiu
binė policija užėmė valstybi-; būdu, neišaiškinta.
nio generalinio prokuroro’• Pereiių savaitę iš Maskvos • •
raštines ir prokurorų Ellisonų'pranešta, kad sovietai lenkų 
pašalino iš užimamos vietos.' upinius laivus nuskandino u- 
,Sakoma, jis neteisytai išrink-, pėse. Sakoma, tų laivų daugu 
tas, mas bus iškelta ir pataisyta.

SUDAROMAS BENDRUO
MENĖS FONDAS

Chicagoj jau vykdoma kam 
panija sudaryti kasmetinį ben 
drumnenės fondų labdarybės 
įeikalams. Pasiryžta surinkti 
3,611,000 dol.

Fondo dalys tenka visų ti
kėjimų labdarybės veiklai įs
taigose ir vargšų tarpe.

provincija: čia kalnuota žemė, nų susirinkti nurodyton vie- 
smiltingi su žvyrinmi laukai, ton. Jiems susirinkus kariuo- 
visnr pilna titnago, sausi ši- menė juos apsupo, išvedė iš 
lai, smulkūs ūkiai. Čia Trakų miesto į laukus ir ten visus 
žemės širdis. Tačiau padėtis sušaudė.
gerėja — kasmet atsiranda Sovietų kariuomenės vadai 

tokių pat žygių ėmėsi prieš 
raudonuosius teroristus ir Vii 

moksleivija’niuje, kur, prieš ateisiant ka- 
tyta vidaus įrengimai ir kai- šviečia ir kultūrina vietos riuomenei tų komunistų gru- 
kiavimas. Bet įeiti teks tik 19 žmones. Vyrai su sportininku pės apnyko miestų ir apylin- 
41 metais. Bažnyčia romėniš- Vyt. Taraila atstovauja para- kės ir išžudė kone visus Vil
ko stiliaus. Projektų darė ir pijos sportui, ftį rudenį išeina niaus universiteto lenkus stu

dentus ir kitus buvusius savo

Jie užgrobė ameriko- jo pamatus ir sienas įpusėjo.

FORT WAYNE, Ind., spal. 
24. — Stumiami į stotį tušti 
vagonai smogė į Chicago-De- 
treit ekspresinį traukinį ir ke

Šiemet baigė sienas, uždengė 
čerpėmis stogų ir bokštų. Įkė
lė ir varpus. Kitų metų numa

‘‘daugiau moksleivijos, šviesuo
menės.

Atostogų metu

5 SKELBKITĖS “DRAUGE”

lėtų vagonų su keleiviais sn- 
’atndė. 2 asmepys žuvo ir 12 J darbus prižiūri inž. A. Maci- mokslan daugiau jaunų para
sužeista. jauskas. I pijiečių. priešininkus. Sovietai apie tai

ORAS
CHICAGO SRITIS. — De

besuota; numatoma kiek lie
taus; vakare šalčiau.

Saulė teka G: 14, leidžiasi 
4:54.
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Ko Laukiama?

bendradarbiams lr korespondentams raštų negrąžiną, 
jei uepraSoina lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui paSto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
denejas sung savo nuoki d ros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąją mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mines ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
lalkraštln nededamos.

Raudonoji Ranka Veikia

viumu knuu, Lietsv* vi, nep^ Įvyksta Marianapolio Kolegijos
Lietuvių visuomenė dėl to nerimsta, ypač 

nerimsta Vilniaus krašto gyventojai, kuriems 
skubiai reikalinga pašalpa.

Reikia spėti, kad Vilniaus krašto perėmi
mo delsimas turi rimtų priežasčių. , . ., .. ..

Kaip žinome, Lietuva negauna iž Sovietų H Manzuzjoho lietuvių 
namų Betuvižkiausių Vilniaus krašto srĄ ų. ‘ kolt‘S‘J°’ Tl.omp-on, Conn. Rė
kė kurių ir Vi'niaus miesto ekonominė, po- “UM 8«nu“- Atsižvelgiant į 
litinė ir, pagaliau, strateginė padėtis pasi- taL kokia yra svarbi prob te
daro gana liūlna. Dėl to, manom, kad Lietu- ma išlaikyti tautiškumų Ame- 
vos vyriausybė atnaujino savo pastangas at- j rikos lieuvių tarpe ir kiek te
gauti iš Sovietų Švenčionis, Marcinkonis ir Skomą būdų ir dedama pas- 
kitas sritis. Už tat ir Vilnių perimti nesi-ltangų, kad tų tautiškumų gi- 
skubina. Į liau įskiepyti ir įsųmoninti

Galimas dalykas, kad yra ir kitokių kliu- jaunojoje Amerikos lietuvių 
čių. z i kartoje, šis Kolegijos Rėmė

jau kelinta diena kai lankosi Kaune Eo-Įjų seimas turi labai didelę 
vietų militarinė komisija galutinai susitarti reįktanę. Marianapolio Kole-
del vietos Lietuvoje raudonosios armijos gar- gįjog nepaprasta Teikšmė tau-
nisonams laikyti, tvirtoves statyti etc. Bol- tiniame lietuviŲ gyvenime pa- kos lietuvių istorijoje. Je kil-
ševikai gal non daugiau išsiderėti negu įankama: a:xk. v:e • nių širdį tesupras gal tik tie,Mari™ sutartimi numatyta ir dėl t. ^'1 ^LX.U vrIl ‘“ėjo progoj ir luhnvz

dosi Vilniaus krašto perėmimas. Į takto, Kati Mariana polis y^

Rėmėjų Seimas
Šių metų sĮialių mėn. 29 d Murianapo io Kolegijai ne

nuilstamai vadovauja jos stei
gėjas didž. gerb. Marijonų 
Provincijolas kun. dr. ,1. Na
vickas. Jis — tai kolegijos, 
siela; ir nieks pilnai nesupras 
ir neįvertins jo tėviško pasi
šventimo ir pasiaukojimo stu
dentams ir kolegijai su ku
riuo jis aukoja jai savo dva
sines ir fizines pajėgas. Tai 
didelis jaunimo draugas ir 
auklėtojas, 'kurio nuopelnai 
lietuvybei ir jaunimui niekuo
met nebus paimiršta Ameri-

Trečiadienis, spalių 25 d., 1939

Ar šiaip ar taip kalbėsime, dalykai neina: vienintelė lietuvių kolegija A- PaJusitl jo tėvišką globų.

Kai Sovietų Rusija atėmė iš Lenkijos Uk

rainos dalį, komunistai džiūgavo. Džiūgavo, 

nes, girdi, Sovietai nešu ukrainams laisvę ir 

gerovę.

Bet kokių laisvę ir kokių gerovę?

Sovietai, užėmę Lenkijos valdomų Ukrai

ną, nepavedė ukrainiečiams, nepaskelbė jos 

laisva ir nepriklausoma valstybe, bet sujun

gė jų su Rusija.

Neužteko nei šio prijungimo akto.

Bolševikai pasirūpino, kad ukrainiečių vil

tys bet kuomet išsilaisvinti, būtų pasmaugtos.

PasKutinėmis žiniomis, bolševikai žudo už 
ukrainiečių laisvę kovojusius ir kovojančius 
vadus. JIE NUŽUDĖ GARBINGĄJĮ UK
RAINŲ TAUTOS VADĄ METROPOLITĄ, 
ARKIVYSKUPĄ ANDRIEJŲ SZEPTYCKĮ, 
kuris visų savo gyvenimų darbavosi už savo 
tautos laisvę ir gerovę. Su juo drauge iš
žudė ir daug kitų ukrainų vadų — ir kuni
gų ir svietiškių.

Ir metropolitas arkivyskupas Saeptyckis 
ir kiti išžudytieji vedė didelę kovų su lenkų 
vadais, kurie persekiojo ukramiečius vien 
tik dėl to, kad jie siekė • gerovės, *kad jie 
tioško tautinio ir kultūrinio gyvenimo ir 
veikimo laisvės. Lenkai nedavė jiems lais
vės, bet vis dėlto leido šiaip taip gyventi, 
egzistuoti. Bolševikai ir tų teisę jiems atė
mė — juos nužudo. Tuo jie nukerta tautai 
galvų, kad ji nebegalėtų ir galvcti apie lais
vų ir nepriklausomų valstybę.

Arkivynkupas Szeptyckio asmeny ukrai
niečiai neteko didelio, daug iškentėjusio, už
grūdinto, daug nudirbusio vade.

Velionis buvo 74 metų amžiaus. Lvovo 
arkivysicirpu išbuvo 34 metus. Didžiojo karo 
metu jis buvo laikomas Rusijos kalėjime. 
Jame išbuvo trejus metus. Jisai įsteigė uk
rainiečių tautinį muziejų, pristeigė prieglau
dų, kurios aprūpina 40,000 vaikų, rūpinosi 
tautos švietimo ir kultūros reikalais. Jis vi
sų savo turtų šiems jeikaūams paaukojo.

Ukrainų laikraščio redaktorius Vladimir 
iiOtocKy, pranešdamas apie didžiojo vado nu
žudymų, rašo:

“»u didžiausiu apgailestavimu ir giliau
siu liūdesiu gavau patikrintų žinių, kad ko
munistai nužudė Jo Ekscelencijų grafų An
driejų Bzeptyckį ir 17 kitų ukrainų vadų. 
Telaimina juos Dievas ir teduoda, kad jų 
karžygiškoji mirtis ir aukščiausias pasiau
kojimas sujungtų visus ukrainiečius-. Tik 
maža vadų dalis ir tik vienas vyskupas te- 
iltitao gyvas nuo mirties”.

Raudonoji ranka Ukrainoj veikia. Dieve, 
saugok nuo jos kitus kraštus!

sklandžiai.

Kuo toliau Vilniaus krašto perėmimas bus 
nukeltas, tuo labiau jis bus apiplėštas, nu
alintas, sudemoralizuotas ir tuo daugiau kai
nuos Lietuvai jo atstatymas ir suvargusių 
gyventojų šelpimas.

APŽVALGA
Ką Kiti Mano

Dėl Lietuvos susitarimo su Sovietų Rusi
ja Rinitas “Darbininke” taip rašo:

“Ar Vilnius duos mums pliusų, ar minu
sų? — štai koks klausimas šiandie vargina 
mūsų galvas. Pirmu žvilgsniu mums rodos 
reikėtų tik džiūgauti — pagaliau įvyko am
žina lietuvių tautos svajonė ir senas Gedi
mino miestas yra Lietuvos sostinė! Tačiau, 
gavę Vilnių, ar mes turime Lietuvų? Kų 
veiksim neturėję — Lietuvų turime, bet ar 
ji tebėr nepriklausoma? Tie, kurie ant visko 
užsimerkia, sako — taip. Bet tokiam teigi
mui iš tiesų reikia užsimerkti, nes žiūrint 
kietai realybei į akis, negalima nematyti, 
kad Lietuvos nepriklausomybė jau iš pašak
ny pakasta. Atsiradimas svetimos kariuo
menės bet kokios valstybės teritorijoj visuo
met skaitoma tos valstybės suvereniteto pa
neigimu, nebent svetima kariuomenė būtų 
pakviesta į taikų nuo priešų apsiginti. So
vietų niekas į talkų nekvietė, jie patys į 
svečius pasisiūlė. Gi nekviestas svečias, anot 
pačių rusų patarlės, už totorių aršesnis.

“Sovietai apgyvendinsiu Lietuvoj visų ko
rpusų kariuomenės (25—10,000). Tam tiks
lui bus parinkti patys uoliausi ir daugiau
siai susipratę komunistai. Raudonoji armija 
ne visa komunistiškai nusiteikusi. Didelė jos 
didžiuma tai nepartyvūs kareiviai, o kiti 
tai ir tiesiog priešingi komunizmui, tik per 
prievartų jam pasiduoda. Jau tas faktas, 
kad Stannas išžudė 34,000 vienų tik kari
ninkų, aiškiai pasako, kad raudonoji armija 
nėra komunistinė. Bet ten yra nemaža ir 
koinsomolcų, t. y. jaunų atkaklių komunis
tų. Ot tokius ir atsiūs į užgrobtas valstybes 
propagandai varyti.

inerikoje. Ji turi suspietus 
gražiausių Amerikos lietuvių 
jaunimų ir visom pajėgom 
stengiasi padėti jam pasiekti 
mokslo, o kartu ir auklėtis 
katalikiškoje ir lietuviškoje 
dvasioje. Tai didelė ir stipri' 
lietuvybės tvirtovė, kuri ruo
šia lietuviškajai visuomenei 
sųmoningus veikėjus ir pasi
šventusius dvasios vadus. Ko
legijos studentai tai didžiau
sias Tėvų Marijonų džiaugs-

Prezidento Roosevelt žmona sveikinasi su buvusio prez, 
dento Hoover žmona metiniam Amerikos skaučių suvažia 
me, Philadelphia, Pa. Rooseveltienė yra skaučių organizaci- 

( jos garbės pirmininkė, o Hooverienė — garbės vice pirmi 
Nenuilstamo savo dvasios j niūkė. (Acme telephoto)

vado didž. gerb. kun. dr. Na--------------------------------------------------------------------—---------
vieko šiandien vadovaujami 
Tėvai Marijonai sėkmingai di
rba platų religinį ir tautinį 
darbų. Jie vadovauja keletui 
parapijų, leidžia laikraščius, 
U. S. A. ir Pietų Amerikoje 
vykdo suukų misijų darbų. 
Tačiau didžiausios Tėvų Ma
rijonų pastangos aukojamos 
pedagoginiam darbui. Jie iš
laiko dvasinę kunigų semina-

mas ir viltis, ir jiems yra nu- rįj^ Hinsdale, Illinois, o prie 
kreiptos visos jų nuoširdžiau
sios pastangos. Jokioje kitoje
kolegijoje jaunimas nėra su
tinkamas su tokia meilė ir 
nuoširdumu, kokį jis randa 
pas Tėvus Marijonus.

Šiandien, kada lietuvybei iš-
laikymo pastangos susiduria įįį*
su daugybe komplikuotų pro^ visuomen8. Jai Kvai Marijc,
blemų ir lietuviškoji visuome- . . v i , .... -, x , i ir ruošia są.vc aiikkįįijnus,nė kartu su jos vadais skep-l rr r » T > . .• - a . Todėl ir plačioji visuomene
friskai ir bejėgiškai blaškosi,
ieškodama šiai problemai iš
sprendimo, Tėvai Marijonai 
išėjo viešumon ne su gražiais 
žodžiais ir pigiom rezoliuci
jom, bet su realiu ir nuošir
džiu darbu. Tėvai Marijonai 
įkūrė vienintelę lietuviškų ko
legijų Amerikoje ir pasakė: 
“Lietuvybės ateiti." Ameriko
je yra jaunime ir mes paruo
šime tam jaunimui vadus”. 

Žodžius sekė darbas. Pir-

Ši
visiems tiems, kurie ieško ke- pačiai lietuvių tautai. Į tų sa- 
lių ir priemonių išlaikyti jau- vo kilnų darbų jie įdėjo visų 
nimo lietuviškumų. Čia jauni- savo sielų ir gyvenimų, bet 
mo lietuviškumas ne tik iš-, jie reikalingi nuolatinės me- 
laikomas, bet rūpestingoje lie-! džiaginės paramos, 
tuviško personalo priežiūroje
tas jaunimas yra atlietuvina
mas. Kiek ateina į kolegijų

Komunistę Vadas Bėdoj
fciomis dienomis federalinės valdžios teis

mo apkaltintas Amerikos komunistų vadas 
Bari Browderis ir patrauktas atsakomybėn.

Tai sukėlė didelę sensacijų visame krašte.
Jis kaltinamas, kad kelis kartus keliavo 

Europon prisidengęs svetimais vardais.
Jei šiame apkaltinime teisinas suras, kad 

Broerderis ištikro nusižengė, jis gali patekt 
penkiems metams į kalėjimų ir sumokėti ke
letu tūkstančių dolerių.

Ar vienaip bus, ar kitaip — parodys ne
tolima ateitis.

Tuo tarpu galima tiek pasakyti, kad šis 
įvykis, pasako, jog šio krašto komunistai 
turi slaptų susisiekimų su Maskva. Jie ten 
važinėja net ne savo pasportais. Kilęs skan
dalas reikalauja nuodugnaus patyrinėjimo.

Todėl visa lietuviškoji vi
suomenė, kuriai yra brangu* 
lietuviškas jaunimas ir kuri 
supranta ir atjaučia Tėvų Ma- 
rijonų pastangas, yra malo-

.V1 . _ , . niai kviečiama atsilankyti įtancių lietuviškai. Pabuvę io- ,, . ...... ___ _
. . .„ • . Marianapolio Kolegijos Rėmė

ar į prie jos esančių High
Sehool bernaičių silpnai kal
bančių ar ir visai nesupran-

jos dar Juvenatų ir Novicija- je ne tik gerai išmoksta lie
tų. Marianapolio gi kolegija! tuviškai kalbėti, bet if pamil- 
ir High Sehool yra didžiau-. sta tų kalbų, o kartu su ja 
sias jų tikslas, kuriai jie au^ susiįdomauja pamažu visais 
koja visas savo jėgas.

Tačiau Marianapolio Kole
gija nėra tikslas sau pačiai.

ttfrėtų suplauti ir įvertinti 
šiuos jų kilnius norus ir kuo 
plačiausiai paremti jų pas
tangas auklėti ir mokslinti

lietuvybės reikalais ir ilgai
niui tampa visuomenininku. 
Ir kiek Marianapolio Kolegija 
jau paruošė lietuviškajai vi
suomenei idealaus pasišventu-

jų seimų, įvykstantį š. m. spa
lių mėn. 29 d. Gerb. svečiams 
bus jiatogi proga susipažinti 
su Kolegija ir apžiūrėti nau
jai Kolegijai įgytų nuosavy
bę.

Suvažiavimas prasidės iš
kilmingomis šv. Mišiomis 11 
vai. ryto.šio jaunimo iš tokių tarpo, . . „. .

knrir jau buVo pasmerkti kuo ♦
, ... . ; . „ skaitlingiausiai atsilankyti.tautejimui ir gal jau butų uz- Eeneckis

įniršę, kad jų tėvai buvo lie
tuviai. Rūstybė yra kaip ugnis: ga- 

Todėl, šiandien, kada seno- Įima jų užgniaužti, kol yra tik 
lietuviškųjį jaunimų lietuvių jį karta susirūpino netuviš- kibirkštis. Vėliau esti per vė- 

kojo jaunimo ateitimi, — nes lu. Visai teisingai Jėzus pas- 
jaučia, kati kada nors jam merkė pirmų įžeidžianti žodį 
reiks užleisti savo vietų ii pa- lygiai su žmogžudyste. Kai 
likimų, — lietuviškoji visuo- visi išmoks užgniaužti įžeidi-

tautos ir visuomenės labui. 
Marianapolio Kolegija yra

būdinga ypač tumu, kad jų 
baigęs jaunimas gauna ne tik
valdžios patvirtintų mokslo menė ypatingai turėtų supra- mus jų prarmeny ir susival-
laipsnį, lygų kitoms kolegi
joms. bet ir gerais papročiais

sti ir paremti taip drųsiai už- dyti nuo keiksmų, nebebus 
simotų ir sėkmingai vedamų tarp žmonių nesantaikos žo-

įškiepytų krikščioniškų išauk- Tėvų Marijonų jaunimo at- džiais ir veiksmais, o žmog- 
miausia reikėjo įsigyti kole- Įėjimų ir tautinį susipratimų. | lietuvinimo ir mokslinimo da- žudystė bns vienintėlis šiur- 
gijai patalpas ir mokslo prie- Marianapolio auklėtiniai —! rbų. Juk tai ne vien jų reika- pns atsiminimas mūsų žiauru- 
mones. Dar sunkiau buvo su- tai Tėvij Marijonų atsakymas ias jr jje dirba ne sau, bet taimo senovės laikais. G. Papini 
rasti kolegijai tinkamų per
sonalų, kuris atatiktų katali
kiškuosius ir lietuviškuosius 
kolegijos tikslus. Tam reikė
jo nepaprastų pastangų ir ne
mažiau lėšų. Tokį drųsų pe-“Kai kas gal sakys, kad tai netiesa, jog 

komunistai varys Lietuvoje kokių ten pro-, gįryžimų turbūt išrišo tik vie- 
pagandų. J ūk Sovietų Sųjunga iškilmingai' ni Tėvai Marijonai ir tegulė-- 
jmzižadėjo nezikižianti j Lietuvos vidaus rei-; jo tes8U Ta- b„vo sunklu I 
kalus. Pasižadėt tai jie pasižadėjo (juokiu- rbas Ta,,iau . n(.
ga būtų sutartis be tokio pasižadėjimo), bet ... . ,. , ......
istorija uemelagmgai įrodo, kad tokius pa-. . • i
sižadėjimus sovietai laužo tuč-tuojau po jų angos nenuėjo ve ui , 
pasirašymo. Ir Lietuvai nereikėjo ilgai to ^ie'as ^aiaun® .ve1^^ A*-; 
laukti. Dar sutartis nebuvo nė pasirašyta,' s*ra(k) kilnių žmonių ir is lie- 
o į Kaunu jau atgabenta pundai proklama- tuviškosios visuomenės tarpo, 
cijų, kurios bylojo, kad reikia būtinai nu- — s.
versti esamųjų Lietuvos valdžių. Propagan-

kurie suprato ir įvertino šį 
tyliai su pasišventimu dirha-

da jau neša savo vaisius: Kaune jau prasi-, mų didį Tėvų Marijonų dar
dėjo riaušės. Tai tik pradžia, o kas bus to
liau?... Žinoma, galime puoselėti vilčių, kad 
lietuvių gyveninio santvarka gali komunri 
tus paveikti. Pamatę, kad Lietuvoj yra a- • 
meninė laisvė ir daug daugiau maisto negu 
sovietijoj, kad čia nereikia valdžios leidimo 
bet kų nusipirkti, kad nėra duonos kortų nei 
kitų suvaržymų, — raudonarmiečiai gali pa
daryti išvadų, kad komunizmas yra jų skur- 
do priežastis. Tuo būdu aukštesnė lietuvių 
kultūrą gali padaryti sėkmingesnę propagan
dų lietuvių naudai, negu tušti bolševikų pa
sigyrimai paveikti lietuvius komunizmo nau
dai.

bų ir savo užjaučiančiom šir
dim ir duosnia’ ranka parėmė 
jų gražias pastangas, šios kil
nios brangių Kolegijos Rėmė
jų paramos niekuomet nepa
mirš Tėvai Marijonai, nei y- 
pač kolegijos jaunimas — stu
dentui, kurių nei vienas per 
jų brangių paramų iškopė ir 
dar iškops iš pilko ir vargia-1 
go kasdieniškumo į platų gy
venimo vieškelį. Teatlygina 
jiems Dievas.

Už durų 1
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Generalio Konsulo J. Budrio 
Žodis Lietuviams

Pasakytas iš radio stoties WGNW, New York, 
spalių 14 d.

Iš Lietuvos gavome žinią,; nepriklausomybė nekartą hu- 
kud tarp Lietuvos valstybės; vo bandyta, tačiau ji pavojų 
ir Sovietų Sąjungos spalių 10 išvengdavo, o viduje atkak-

■
•š . . ’S.

iš namų kiekvienas turi tu
rėti dujokaukę. Nepaklausę 
oficialių įsakymų vra bau
džiami.

Per atlaidus pamokslus sa

įiš '*1

fe

kys plačiai pagarsėjęs misi- 
jonierins gerb. kun. K. Matu
laitis, Pb. P., MIC. Aia pro- 

Taiip pat londoniečiai pa-i v,sus JMirapijonus ir is ki- 
meta savo kariškus šalmus.l tų n,iesteli^ lietuvius kviečiu 
Jų jau yra apie 100 rastųjų brangiomis Dievo
daiktų biuruose. Kalbant su ,na'on‘‘l,1*s- Atlaidai yra Die- 
vieno biuro tarnautojumi, man vo ,na'<)n’b laikas, i isi kata-

dieną pasirašyta sutartis. Jos 
turinys jau paskelbtas spau
doje ir aš čia jos nekartosiu.

liai vedė kovą už savo žmo
nių gerovės kėlimą, švietimą 
ir sveikatingumą. Kiekvienas

Svarbiausias ir džiuginantis laisvo gyvenimo metas Lietu-
faktas vra, kad Lietuva at
gauna savo istorinę sostinę 
Vilnių ir kai kuriuos aps&ri- 
čius. Tokiu būdu dabartinės 
Lietuvos ribos praplečiamos 
ir, vieton 2,5 mil., Lietuva 

įrės virš 3 mil. gyventojų. 
Lietuvos gauta žinia, kad

Fen spalių 11 dieną visas kra
štas pasipuošė tautinėmis vė
liavomis. Kaune minių minios 
žmonių susirinko prie Vytau
to Didžiojo Muziejaus, kur 
reiškė savo džiaugsmą ir pa
dėką vyriausybei, kad iki šiol 
vedė išmintingą politiką, iš
saugodama Lietuvą iš pražū
tingo Lietuvai karo ir pa
siekė to, ką esamose sąlygo
se galima buvo pasiekti.

.Jei visos Lietuvos žmonės, 
kuriuos pirmon eilėn naujos 
sąlygos paliečia, džiaugiasi 
Vilniaus atgavimu, tai mes 
čia neturime pagrindo many
ti kitaip.

Per dvidešimt vienerius me-

vą labiau stiprina ir cemen
tuoja. Žinodami, kad Lietu
va ėjo išmintingu keliu iki 
šiai dienai, <mes turime pasi
tikėti, kad ji taip pat tvar
kysis ir budės savo Nepri
klausomybės sargyboje ir ly

toj.
Par pora dienų ir ateis to

ji laiminga valanda, kuomet

Amerikos prekvbinis laivas City of Flint kelyje iš Nevv York į Man/diester, Angliją, ra
ikyta* vokiečių karo laivo ir nuvarytas į vieną Rusijos uostą šiaurėj nuo Murmansko.laikyta 

(Acme telephoto)

čius, dar labiau nualino ir 
skaudžiai palietė — vyrai bu
vo pašaukti j karą ginti Len- 

Kauno ir Vilnijos lietuviai kijos. Daugelis jų dar namo
puls viens kitam į glėbį, pa- negrįžo, o gal jau ir negrįš, 
plūs džiaugsmo ašaromis: iš- Juk mūsų kariuomenė įžen- 
nyko mūsų brolius, seseris giant į Vilnių ir Vilniją turi 
skyrusi siena, nėra kliūčių atnešti su savim tučtuojaus ir
laisvai vartoti savo kalbą, nuo 
šios valandos mes stovime po 
vienu stogu, po viena vėlia
va, dirbsime bendrai visos 
Lietuvos gerovei, bendrai bu
dėsime ir ginsime Lietuvos 
laisvę. Daug vargu pakėlė 
•mūsų broliai ir sesės vilnie
čiai per tuos dvidešimt me
tų, gyvendami posūniais po 
svetima valdžia, o paskuti-

pagalbą savo broliams. Tiek 
Lietuvos valdžia, tiek Lietu
vos visuomenė duos ką išga
lės. Jūs, brangūs tautiečiai, 
jau daug davėte visokiems 
savo tautos reikalains, tačiau, 
žinodamas Jūsų meilę Lietu
vai, drįstu ir šį kartą, toje 
džiaugsmo valandoje, kreiptis 
į Jūsų gerą lietuvišką širdį: 
padėkite ir Jūs vilniečiams.

nis karas, kurio laimingai iš-1 Jūsų gerą širdį jie mokės į-
tus nuo Lietuvos atgimimo jos vengė Lietuva juos, vilnie- vertinti.

DABAR PAMATYKITE IR PALYGINKITE 
GERUMĄ IR TOBULUMĄ

Nauja, Balto Porcelėno, 8 
svarų dydžio 1940 m. Skal
biama Mašina verta $G9.00 už

£49-00
2 dideli Blanketai dykai, ar
ba Prosinama Mašina dykai. 
$1.00 į savaitę.

1940 m. Radios visų žymiųjų 
išdirbysčių: Philco, RCA, 
Victor, Zenitb, General Elec
tric, Farnsworth, ant neku
riu 25% iki 40% nuolaida. 
Dykai elektrinis laikrodis, 
arba gegužinis laikrodis su 
kiekviena radija.

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

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

Tcl. YARda 3088

Žymus Oro Teatras-Radio Valanda, leidžia Budriko Krautuvė Sek
madienio vakarais nuo 5:30 iki 0:30 iX WCFL, !)70 k. Badio Stoties.

Landūne Per Diena Pametama 100

buvo parodyti net policinin
kų šalmai. .Jis sako, kad pas 
juos dabar padvigubintas ta
rnautojų skaičius. Dabar lon-<
lioniečiai ir kitus daiktus la
biau pamiršta, pameta. Kas 
Imk dujokaukių, tai jas la
bai tdunkn atpažinti. Visjrys 
vienodos.

Jau atidaryti visi Londono 
kino teatrai. Ti’k jie užsidaro 
gana anksti: 10 valandą. Pa
čiame centre, West Ende esą 
kinai turi užsidaryti jau 6 
vai. Todėl žmonės stengiasi 
iš ryto nueiti į kiną. Sutemus 
yra sunkiau parvykti į sa

Specialiai “Draugui” iš Londono
Nebūti) 'perdėta pasakius,Juo, kad jų metu niekai ne 

kad' pastaruoju laiku Londo- įvyksta triukšmai. Bet pasta 
nas gerokai pakitėjo. Pirmiau-j moju laiku minia norėjo pra-Jda .14 tarnautojai perėjo pir- 
sia, labai krenta į akis kad varyti kelius kalbėtojus: jie mosios pagalbos kursus. Te-
mieste nėra vaikų. Paprastai siūlė šaukti taikos konferen-I atruose, kur per dieną įvyk-
jie visą savo laisvalaikį pra- cijasr Rta du spektakliai, vaidinimai
leisdavo gatvėse: gatvėse žai- Bet jeigu pasikeitė Londo- prasideda 1 vai. dienos me

nas, tai jokiu būdu nepasi
keitė jo gyventojai. Ypač vir

sdavo, ant šaligatvių važinė
davo dviračiais. Dabar kur
pažiūri — vien suaugę. Rei- nu atžvilgiu: londoniečiai ii 
kia manyti, kad vaikų ypač toliau lieka labiausiai išsibia- 
pasiilgsta Londono “bsbies”; škę žmonės. Seniau kiekvie- 
— policininkai. Nes policinin-i nas penktas londonietis būti- 
kai yra Ijondono vaikų ge-jnai pamesdavo lietsargį. Da
riausi draugai. Policininkai vi 
sada rūpindavosi, kad vei
kalus nebūtų trukdoma žais- 

į ti. Neretai Londone būdavo 
galima matyti tokį vaizdą. 
Vaikas ar keli vaikai nori pe
reiti į kitą gatvės pusę. Tada 
policininkas sustabdo visų ju
dėjimą, pai'.na vaikus už ran
kos ir juos perveda Į kitą pu
sę. Sustoja ir praeiviai. Viri

likai privalo jais naudotis. 
Sulaukę atlaidų darykime są
žinės atskaitą, cikikne išpažin
ties ir pasistinrinkime ange
liška ja duona.

Kun. S. J. Bartkus

Kokios Rūšies 
Liuosuotojas 
Yra Geriau

sias Vaikams
Nepakenčiamas, neskoningas valyto
jas yra užtektinai blogas suaugu
siems. Bet vaikams — jis visai ne
įmanomas. Vaikams liuosuoto.ian. be 
abejo. turSų būti velkina, het švel
nus ir malonus priimti.
Užtat milijonai protingai galvojan-

mus. Žinoma, kas neturi du- | ex-lax. Dėi to, ka<i Ex-Lax yra pa-
InVnnlrSg taa nėr n Jlold/in-i tlkimas Huosuotojas — liuosuotojas, JOKaUKOS, TAS norą ĮIPKi/la kuriuo galima pasitikėti.

mas į kiną. Ir pačius kinus Jaunuoliai mėgsta jo gardi) šokola
dini sk-oni, jo lengvą, ir patogi) vei
kimą. Motinos žino. kad Ex-Ux pa- 
liuosuoja vidurius taip tikrai, kaip 
ir kiekvienan stiprus liuosuotojas, 
duodamas vaikams.

Per 30 metų Ex-Lax yra Amerikoje 
mėgiamiausias liuosuotojas. Jis kaš
tuoja tik 10c. ar 25c. dėžutei kiek
vienoj evaistinėje.

buvo leista atidaryti tik, ka-

ta. S. Fel.

Dievo Malonių Dienos
KEWANEE, ILL. — Spa

lių 29, 30 ir 31 Šv. Antano 
bažnyčioj bus 40 vai. atlai
dai. Prasidės sekmadienį per 
sumą 10 vai. ir baigsis ant-

bar, kada lietsargių vietoje 
žmonės visur nešiojasi dujo
kaukes, tai, aišku, jie pame- ra(jįenįo vakare procesija 
ta dujokaukes. Pamestųjų dai 
ktų biurai jau užversti dujo
kaukėmis, ners dar nėra ir 
mėnesio (tikrumoje tik trys 
savaitės), kaip prasidėjo ka
ras. Vidutiniai autobusuose 
bei požeminiuose traukiniuo
se per dieną randama apie 100

' žiūri. Dabar te nematyti: vai- dujokaukių. Tai labai daug, 
, kai linksmai žaidžia provir. , ypač, kad įsakyta, jog išėjiu 
cijoje. -------------------------------------------

Londono policininkai ne
šioja kariškus šalmus. Nema
žai ir iš civilių žmonių turi 
įsigiję tolinus šalmus. Visas 
Londonas, atrodo, tik ir yra 
apstatytas smėlio maišais. 
Maišų net atvežama iš Indi
jos. Krautuvių langai yra ap
lipdyti popieriumi: tai pada
ryta tam, kad jeigu kartais į 
langą pataikytų bombos ske
veldra, tai stiklas tik trūktų, 
bet neišbirėtų po kambarį. 
Lipdant tuos popieriukus dau
gumas juos taip sūdė įo, kati Į 
iš to išėjo tik pagražinimai, 
įvairūs šūkiai ir net karika
tūros. Tiesa, mažai pasikeitė 
Hyde Parkas: čia ir toliau 
renkasi ivairiis pamokslinin- ' 
kai bei kalbėtojai ir per die
nų dienas kalba, mitinguoja. 
Hyde parko mitingai garsūs

•Č'J

City of Flint laivo kapito
nas Joseph A. Gainard. (Acme 
telephoto)

THE fflEUL PRICE YOU PAT FOR BEING

NERVOUS
Cheek Belo* And See If You Have 

Any Of The Slgna
Qulv»rfng MTTM 
haggard looUai, 
with— eaa Imp yra 
you ot good health,

“ l't lat manai 
[ a good, ralltbi.
for imam. And__ ____ ___________

J akom baeaflta havo bato battar promd 
(haa trorld-famooi Lydia E. Pinkham'a 
Vegatasto CoapooMT

Lat tha vholaaome barba and roota of 
Pinkham'a Compound haip Natūra calm 
your ahrtakiac aanaa, tona up your ayatam, 
and haip Imam diatram from (.mala fane- 
tional dianrdara.

Make a Bota N0W ta gat a bottle oi thia 
i Ptakhaai’a Compound TODAY

ika you old and 
eranky and hard to llv. 

atraite nighta and rob 
good tiliM* and lobą. 

Don’t'lat youraalt likę that. Start
laking a good, reliable tonie—one mada trp»- 
tialli for wo*u*. And eould you aak for any- tUhč«MtbaMTO: ‘ “

mithout fail from your druntat. Oaara mil- 
lion troraan ha va arrittao Inlattara reporting 
arondarfol beneflta.

For tha paat <0 yaan Lydia E. Pinkham'a 
Vagatabk Compound Ima halpad grateful

RAIGOKITRS PAMRC.OŽKMIM V! 
ATKIHAKYKIT J| 1’ARKIfIANČIV!
Gaminama tik virtu -s tikras 
Ex-I^x! įsidėmėkite raides 
“E-X-L-A-X" ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite originaliu Ex-Lax.

P A S LO L 0 S
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų iSmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Ferti rai Savings and IxMtn Insurance Corp., Wasliington, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Pirmadienj, Ketvirtadlenj tr šeštadieni nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Naijausios Lietuviškus Knygus
VISOS YRA RINKTINtS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

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

KANČIŲ LIŪDININKAI f Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

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

įstatymo. Išleido Kauno Arkivysknpas-Metro- 
politas Juoząpas Sk vireckaR. Ketvirtas Tomas,... $4.00

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

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

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

Kaipo Toksai. "Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramoj 
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Drangas



nnirniB Trečiadienis, spalių 25 d., 1939

Žemeje Nuolat Vyksta Kasiai
Po D. Karo Žemėje buvo 28 didesni ir mažesni 

ginkluoti susirėmimai
(XX) Pasirašius Versalio fliktas baigėsi Rygoj padarv- 

sutartj, praskambėjo žodžiai, ta taikos sutartimi, 
nešu taikos balandžius. Ta Tų pat metų rudenį lenkai 
čiau tikrumoje taip nebuvo spalių 9 d. užkna Vilnių... 
ir nėra. Per tuos 25-erius me-1 Tais metais eina turkų-grai- 
tus tai vienakne, ar kitame1 kų karas, o drauge vyksta ir
pasaulio kampe protarpiais 
prabildavo šūviai, sudundėda
vo nuo patrankų žemė. Že
miau, nors trumpai, patieksi
me svarbesniuosius ginkluotus 
konfliktus, kilusius po D. ka
ro ligi šių dienų.

1919 metais Lietuvos isto
rijos puslapiai nužymėti gru
mtynėmis su bolševikais, ber
montininkais. Pirmieji narsių
jų savanorių buvo nustumti 
už Dauguvos, o antrieji rado 
kapinynų Radviliškio paden
gėję.

Tais pat metais Sovietų Ru
sijoje vyksta pilietinis karas 
tarp baltųjų ir raudonųjų.

Kitas kąrąs pareikalavo ne

turkų-armėnų karas, kuris 
baigėsi armėnų nepasisekimu. 
Be šių, jau vykstančių kuru 
Italija iš Jugoslavijos paėmė 
Fiumės uostų. Tiesa, galuti
nai tai buvo padaryta sekan
čiais metais.

1921 metais vyksta lenkų- 
vokiečių ginkluotas susirėmi
mas. Lenkų ruoštas Aukšto
joje Silezijoje sukilimas buvo 
vokiečių savanorių armijos 
sugniuždintas ties Annabergu.

Turkijoje vėl vyksta -grai- 
kų-turkų karas. Dabar Kernai 
Pašos dėka turkų kariuome
nė sėkmingai galėjo spirtis 
graikams.

1922 metais graikų-turku

Senatorius Gerald P. Nye iš N. Dakota ir senatorius Bennet Chanip Clark iš Missouri po 
karštų ginčų senate ginklų embargo atšaukimo klausimu. (Acme telephoto)

Arabijoje vyksta kovos su Ispanijoje prasideda vidau-, tinai priverčiama kapituliuoti 
anglais. To išdavoje “išdyg- neramumai.
sta’’ nauja Irako nepriklau
soma valstybė.

1926 metais baigiamas ka
ras Maroke, kurį galutinai

1937 metais Ispanijoje eina 
visu tempu pilietinis karas, 

i kuris sukelia daug rūpesčių 
kitoms tautoms.

mažų skaičių ukrainiečių au- karas baigėsi visišku graikų pralaimėjo Abdel Klimas
kų. Lenkai okupavo Calioijų. 
Be to, lenkai užėmė Pinsko 
ir Lembergo miestus.

Tų metų vidurvasary kilu
sio konflikto metu taip anglų 
ir iAfganistano karaliaus ne
priklausomybę gavo Afganis
tano karalija. Čia anglai pa
darę taikos sutartį turėjo ma
žajai Azijos tautai nusileisti.

Mažojoje Azijoje anglų su
kurstyti graikai užpuolę Smi
rnos miestų visiškai sunaiki
no turkų kariuomenės lik u 
čius.

1920 metais vyksta lenkų- 
rusų karas dėl Ukrainos. Čia 
.enkai puola rusus ir apgula 
Kijevu. Tačiau rusai pasiun
tę pusę milijono karių ne tik 
kad atstumia lenkus nuo Ki
jevo, bet dar atsiduria netoli 
Varšuvos. Čia lenkams .-mar
kiai pavyksta sumušti rusus. 
Rusai pradėjo trauktis. Kon-

pralaimėjimu. Graikai turėjo 
apleisti Mažųjų Aziją. Turki
jos , nepriklausomybė gabių 
tautos vadų dėka ligo gyva 
ir atstatyta.

Italija baigia karų su Etio
pija, priversdama jų galuti-

Čeko-Slovakija.
Vyksta Italijos-Albanijos 

karas. Albanija, būdama silp
na ir maža, greit kapituliuo
ja-

Treti metai eina kinų-japo- 
nų karas. Be to vyksta pasie

LIETUVIAI DAKTARAI

nio mūšiai tarp sovietų-nion- i Tol, Yard* >148.
, • ..... i VALANDOS: Nao 11 iki 12 įgolų ir mandziurų-japonų. Į 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šių įvykių akivaizdoje iš-J Pirmadieniais- 2 iki 4 lr 7 iki 4 

Aventadieniais: 11 iki 12kyla Dancigo klausimas, ku-’, 
ris suliepsnoja į naujų karų,1 
sukrėsdamas Europų ir visą 
pasaulį.

Šiuo metu karas eina tarp 
vokiečių iš vienos pusės ir 
lenkų, prancūzų, anglų iš ant
ros, kasdien vis plečiasi.

25-erių metų būvyje vyko 
visa eilė mūšių, kurie istori
jos puslapiuose paliks neišdil
domų žymę.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

ir akini os pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNA
DANTISTAS

AVo

LIETUVIAI DAKTARAI

1446 So. 49th Court. Clcc/O
Astradiemaia, Ketvirtadieniais ii 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-8. 7-9 F. A. 

L. Vainik. ,3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Seitadieniais
į 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.

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

TeL OANal 5989

DR. VVALTER J. PHILUP&ft
IRGAl^^

Sekančių dviejų metų lai
kotarpyje. t. y. 1927-28 me-,nai kapituliuoti, 
tais vėl suliepsnojo KinijojeI Japonija- karo
pilietinis karas.

1929 metais spaudoje daž-
1923 metų pradžioje vėl sa-i nai minimos Pietų Ameriko: 

vo istorijoje turim kovų už, tautos. Tai Bolivija ir Urag-
savo pajūrį.

Tais ir 1924-tais metais Ki
nijoje vyksta pilietinis karas.

1925 metai pažymėtini tuo, 
kad vyko kovos Europos vai 
stybių su kolonijomis.

Štai Abdel Krintąs Maroke 
kovoja dėl savo laisvės su Is
panija. Ispanai nugalimi pa
sitraukia. Šiauriniame Maro-

veiksmais
skverbiasi Kinijos gilumon. 

1938 metais prasiplečia “n».
rvų karas’’, kuris priverčia 
Austriją kapituliuoti. Vokie-

Reaches decay-riddea “Blind Spots” 
that ordinary pastas, powders . . . 

avan wator . . . may not enter
It’s horel Tho most dulitc^tfully different 
tootli pašto you evor hcara of. \\ hen saliva 
and brush touch the NEW formula Listerine 
Tooth Pašte, supercliarged with Luster- 
Foam detergent, it instantly springs into 
an amazing "bubble bath'' that makes your 
mouth tingle with life. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrievs may never even liavereached. Cleans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98% of decay starts.

Get the big 25( tube, or better štili, the 
double-size tube conlaining more than 
J. ĮMiiuid of tooth pašte. At any drug coun
ter. Lambert Pharmacal Co., 81. Louis, Mo.

IHI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged 

with

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutadį.
Ofiso telefonas FROspect 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 v aka* a

ii pagal sutartį.

dTf. c. WINSKUNAS
rHYSICIAN AND SURGEOH 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res teL Canal 0402

vajus, tarp kurių įvyko kon-pU® dėmesio centras. Rudenį
fliktas dėl vienos nedidelės 
srities. Mūšius sustabdė Tau
tų Sąjungos įsikišimas.

Pažymėtinas rimtesnis So- 
vietų-Kinų kivirčas, kuris, lai
mei, neišsiplėtęs greit buvo 
lokalizuotas.

1930-tieji metai pažymėtini 
kaip revoliucijos metai. Vi-

įvykęs Muencheno paktas lai
kinai prašalina didesnį karo 
pavojų Europoje.

Eina visu tempu japonų-ki- 
nų karas.

Tais pat metais įvyksta ri
mtų incidentų tarp rusų ir ja
ponų.

1939 metų pradžioje gaiu-
ke sumušami prancūzai. Ta-H* eilėje valstyb.iy 1^° ne
čiau sutelkus bendras jėgas 
prancūzams ir ispanams vėl 
prasideda mūšiai.

Sirijoje čiabuviai sukyla 
prieš prancūzus. Tik vargais 
negalais pavyksta prancūzams 
pasiekti pergalę.

KID5 HIS DAY OF PHVg

Lihtbrmatjonal CftRTbOM

ramumų ir bruzdėjimų.
1931-33 metai vėl byloja a- 

pie Pietų Amerikos tautų ne
sutikimus, bei Kinijos-Japoni
jos kivirčus.

1934 metai taip pat pasižy
mi neramumais.

Austrijoj nužudytas Dolfu- 
sas, Marselyje Pietuslavijos 
karalius Aleksandras ir Prane, 
už. reik. knin. Barthou — tai
kos šalininkas.

1935 metais prasidėjo ita
lų etiopų karas.

1936 metais etiopų-italų ka
ras vyksta smarkiu tempu.

»>«

KLAUSYKITE
New City Furniture Mart

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 

WSBC — 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

►-e~e-e-<

VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAMĮI PRIŽIŪRĖJIMAS
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 ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mas, ir tt Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
ėlų knygų galima gani* per peė- 
tų arba mėtinėje:

Jr

QUESTION
Which are the

only cough drops

contalning
Vitamin AT 

(CAROTVNI)
up n .1

KAINA iu PBBuurrncu 
£1.10
£1.00

“DRAUGAS”
2334 80. Oakley Ava.

CHICAOO, ILL. 
mm

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 Vakare,
_________ ir Pagal Sutarti.________

DR. P. J. BEINAR
(BEINAHAUSKA8J 

GYDYTOJAS IH CHIRUROAS
6900 $0. Halsted Street

TELEFONAI:
1 Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GkDkTOJAS IH CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredų 
Seredomis ir Nedai, pagal sotartį.

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

2-tros luboa 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288b 
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

Telefonas HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 
2415 W. MARąuette Rd. 

Ofiso valandos: 1
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 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

Rea. 8968 So. Talman Ava,
Rea. Tei GROvehiU 0817 
Jffioe Tei HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vei 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

TeL YARda 5921 
: KHHvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiao TaL VlRginia 0038 
Residencijos tai BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ReaidenoLja
89S9 So. Claremont Ave.

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

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN ami SURGBOH

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS 1 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomie pegal sutartį. 

Office TaL YARda 47S7 
Varnų TaL FROspect 1988

fllEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųėiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be Jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų 
(Iigannn geriansį atlyginimų ii Fire In 
rarance Oompanijų dėl taisymo apdegu 
dų namų). Darau paskolas ant naujų ii 
aenų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nne 6 iki 10 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

Tel OANal U&

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos • 1—8 popiet ir 7—4 v. g.

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas RBPnblic 7888

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROspoct 8864

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

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

4 iki 9 vakare 

Offiee Phone Rea and Offiee
FROepect 1028 2869 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 9784

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais_ ««*'*

TeL YARda 2248

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Re red o i paeal satartį

DR. V. E. SIEDUNSKI
4143 South Archer Avenue 

Telefonas Lafayette 8860 
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais ia 

Penktadieniais
4631 So. Ashland Ave.

Tai YARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ig

£ ' A
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LABDARIŲ DIRVA
tf

bai, chorai ir mūsų profesijų-1 
nalai bei biznieriai. Prašoma, 
kad draugijų išrinktieji at- 

Šį vakarų, po pamaldų, Die stovai neužmirštų savo parei- 
vo Apvaizdos par. salėj bus gos j seimų atvykti. Dažnai 
labai svarbus priešsekninis pasitaiko taip, kad draugija 
Lietuvių R. K. Labdarių Sų- atstovus išrenka, bet jie į

Priešseiminis Labdarių 
Susirinkimas

jungos centro susirinkimas.

Tai bus paskutinis susirin
kimas prieš seimų. Reiks ga
lutinai nustatyti seimo prog
ramų arba, geriau sakant, už
girti. Tai bus galima padary
ti išklausius direktorių susi
rinkimo, buvusio praėjusių sa 
vaitę, raportų. Svarbu, kad 
atvykti} visi centro valdybos 
nariai, direktoriai ir visų kuo
pų atstovai. Prašomi atsilan
kyti ir visi kiti, kuriems rū
pi kilnus labdarių darbas, o 
ypač senelių prieglaudos sta
tymo reikalai. lb.

Labdarių Seimas
Labdarių Sųjungos seimas 

bus sekmadienį, lapkričio 5 
d., 2 vai., Dievo Apvaizdos 
parap. salėj.

J seimų yra pakviesta: cen
tralinės organizacijos, jų sky
riai lokalinės draugijos, klū-

.'■eimų nenuvažiuoja ir drau
gijos nariai seimo raporto ne
išgirsta. Tad, nuoširdžiai pra
šome, kad be svarbios prie
žasties seimo neapleisti. Kas 
turėtų rimtų kliūčių, trukdan
čių į seimų vykti, į savo vie
tų tesiunčia kų kitų.

Jei 'kurios draugijos nesu
spėjo išrinkti savo delegatų, 
prašome jų valdybas į seimų 
atvykti.

Labdarių centras trokšta, 
kad seimas būtų gausingas. 
Jis nori, kad visa mūsų or
ganizuota visuomenė dalyvau
tų svarstyme svarbių lietuvių 
labdarybės reikalų, nes tie rei 
kalai — mūsų visų reikalai.

M.

Eina gyveninio keliu, kas 
laikosi drausmės; kas gi ne
žiūri sndraudimų, paklysta.

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyje.

ANTANINA ZUPKIENĖ
(PETRAUSKAITĖ)

(gyveno po num. 810 So. Victory St., Waukegan, IU.)

Mirė spalio 23 d., 1939 m., 10:30 vai. vakaro, sulaukus 68 me
tų amžiaus. Gimus Lietuvoje. Jvilo iš Vilkaviškio apskričio, Gra
žiškių parapijos, Kauniškių kaimo, birželio 17 d., 1870 metais.

Į Amerikų atvažiavo 1891 m., ir tais pačiais metais vedė Vincą 
Zupku>s. Waukegane išgyveno 48 metus. Tai buvo pirmieji lietu
viai \Vaukeganc.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Vincą,.sūnų Vincą, 4 dukte
ris: Oną Statkienę, Seserį Vincentą (Šv. Kazimiero vienuolyne), 
Liudviką Mickienę ir Viktorią Andrnlienę, 2 brolius: Vincą Pe
trauską, Lietuvoje, ir Joną Petrauską, Chicagoje, seserį Oną Kas- 
delevičienę, Wnukegane, 3 žentus: Antaną Sutkūs, Viktorą Mic
kus, Juozapą Andrulis, marčią lrenc Zupkns ir 10 anūkų: Leo
nas Sutkus, Lucille Sutkus, Albert Sutkuj, Florentina Sutkus, Vin
cas Znpkus, Kita Zupkns, Vietoms Mickus, Kosemaric Mickus, 
Thcrcsa Andrulis ir Annettc Andrulis, ir daug giminių Lietuvoje

Priklausė prie: Lietuvių llynio Katalikų Susivienijimo virš 23 
metus, taijtgi prie Apaštalystės Maldos, Tretininkų, Aamžinojo ir 
Gyvojo Rožančiaus, Marijonų Rėmėjų ir Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų draugijų. Bnvo tvėrėja ir stambi aukotoja Švento 
Baltramiejaus bažnyčiai.

Kūnas pašarvotas Zu|>kų name:810 Victory Street, Waukegane. 
Penktadienį, spalio 27 d., 9 vai. ryto bus nulydėta į Šv. Baltra
miejaus parapijos bažnyčią. Po imnialdų bus nulydėta į Ascension 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Dukterys, Sesuo, Žentai, Marti, Antir 
kai, ir visos Gimines.

Laidotuvą direktorius: J. J. Petrosliiua.

» uiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiimiimimitMiiii

i SKOLINAM PINIGUS
INI 1-MĮI MDRDI6IŲ

Kiekvienos Pinigai
Federal Savings and

Mokame Ui 

Padėtas Pinigu*

Prezidentas Roosevelt ir Hyde Park protestantų bažnyčios 
dvasiškis gėrisi šventraščiu, kurį tai bažnyčiai padovanojo 
Anglijos karalius Jurgis VI. (Acme telephoto)

tf

SPORTO ŽINIOS
tf

24 VALANDOS

L. Vyčių Vyrų Bowling 
Lyges stovis

"VV'est Side 24 kp. 
Marųuette 112 k p. 
Brighton 36 kp. 
North Side 5 kp. 
Maiąuette “B”
K of L Press

L.

10

6
6

3
3
o

Pr.
2
6
6

9
6
4

Pereitų trečiadienį West 
Side rinktinė dar stipriau už- 
dmė pirmos vietos pozicijų, 
kada laimėjo du žaidimus su 
Vyčio spaustuvės rinktine, o 
pralaimėjo tik vienų.

Marąuette Park 112 kuo
pos rinktinė pralaimėjo du 
žaidimus ir laimėjo vienų su 
Marąuette “B” rinktine. Bri
ghton Park 36 kp. rinktinė 
taipgi laimėjo du žaidimus ir 
pralaimėjo vienų. Didžiausį 
skaičių trijuose žaidimuose 
išmušė C. Milleris, "VVest Side

24 kp. rinktinės narys, būtent 
586. Didžiausį skaičių vienam 
žaidime padarė Peter Lesia, 
K of L Press, būtent 219.
Trečiadienį žaidimai

Marąuette su West Side
Brighton su Manąuette B’s.
North Side su K of L Press

L. V. Merginų Bowling 

Lygos stovis

L. Pr.
Bridgeport 3 0
Brighton 2 1
West Side 1 2
Cicero 1 2
Marąuette 0 0

North Side 0 0

K of L Press 0 0

Šį vakarų, 8:30 vai. vafk., 
Marąuette Parko rinktine žaiš 
su L. Vyčių choro rinktine 
McCormick Club House, prie 
26 ir Oakley Avė. J.LJ.

“Aš norėčiau prikelti nors 
vienų senelį iš senovės laikų” 
— pasakė Maironis. Ir kaip 
tas senovės senelis turėtų nu
stebti išvydęs šių dienų pa
saulį.

XX amžius — stebuklų am
žius. Amžius, kuriame laikas 
ir erdvė žmogui labai men
kos kliūtys. Mes neįsivaizduo
jamu greitumu plėtėm moks
lo akyraeius ir kūrėm 20-ojo 
amžiaus civilizacijų. Orlaiviai 
radio, kalbamieji paveikslai, 
televizija... Tai nuostabiausi 
žmogaus proto kūriniai, ku
rie iki netikėtinumo stebintų
senovės senelį.

• >/, •

Štai ir lietuvis, tas Lietu
vos plačiųjų laukų ir susimųs- 
čiusių kaimų vaikas ir rusų 
sunkios vergovės pabėgėlis, 
netyčiomis užklydęs plačiam 
Amerikos kontinente, pasiju
to patekęs pašėlusiai greitai 
besikeičiančio gyvenimo vari- 
jantų ir baisiu įtempimu be

tis, Wm. Birgelis, J. Lenkat 
tas ir A. Vyšniauskas ir A 

Mosteika. Taipgi iš biznierių 
ir profesijonalų ir žymesnių 
veikėjų randasi: adv. K. Ze
kas, adv. R. A. Vasalle, adv. 
A. Liddv, dr. J. Poška, J. Vit
kus, S. Vainauskas, S. Reks- 
tis, A. Kartanas, J. Jonikas, 
J. Stankowicz, J. Jacka, S. Ci
bulskis, J. Dalukus, Al. Kum- 
skis ir kiti. Politicus

DON’T BE GREY
Qvwy bik

Tty the '-r1—-• Method for CoL 
«tag Bair... CLAIKOL. Yerfl

Iš Politikos Lanko
l! 13-to Wardo Lietuviai Rems 

Dabartinį Komitemonų

yra apdraasti U 16000.00 pm 
Oorp., po United

31%
Ofiso vai.: 0:O<) vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniai!, 

ir Šeėtadieniais iki 8:0V vak.
Ketvirta-

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PA1EL, Free.

I 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
BlIUlUUlUlUnillllUlUlUIIIIUlUUUlIlIlIlIllUlIlUlllllIlUlUlIlIUUlUlUUUlUllllIlllllS

augančios civilizacijos suku- 
ryj. Visa tai jį stebino, bet 
nepritrenkė. Jis apsiprato ir 
net suaugo su naujaja aplinka 
ir pats panaudojo Iškylančių
civilizacijų saviems reikalams.

• a* *
Kartais, deja, tas dar gal 

ne visai įgudęs lietuvis, ne 
visai tiksliai moka naudotis 
tais civilizacijos įrankiais. 
Štai radijas. Po visų Amerikos 
kontinentų išbarstytų lietuvių 
radio programų. Valandų ir 
pusvalandžių. Yra jų gerų, 
pakenčiamų, bet daugiausia 
labai menkos meninės vertės 
ir dar menkesnės lietuviškos) 
kalbos.

Jon. Vaiva

Dėl Girtavimo 
6 Metai Kalėjimo

A. Panemunėje pas Dignai- 
čins girtavo Kazys Širvaitis 
sn keliais kitais vyrais. Įsi
gėręs pradėjo prie Dignaitie-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS
Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 25 Diena
Tikėjimu tikrai prieisi prie 

žinojimo.

nčs priekabiauti. Kai vyras 
mėgino žmonų apginti, širvai
tis Dignaičiui sunkiai sužalo
jo gaivų. Už tas muštynes A- 

pygurdos Teismas Širvaitį nu 
baudė 6 metais sunk. darbų 
kalėjimo. Taip pat už mušty
nes nubaustas ketveriais me- 
ta’s sunk. darbų kalėjimo Pra 
nas Šabūnas, iš Pakuonio vai.

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

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAPayette 5800

A. +

Praeitam Marąuette Parko 
Lietuvių Demokratų klūbo su
sirinkime vienbalsiai nutarta 
ateinančiuose rinkimuose, ku
rie įvyks pavasarį, nestatyti 
lietuvio kandidato ir griežtai 
priešintis bile kandidatui, ku
ris drįs varytis kaipo “inde- 
pendent”.

Šis nutarimas padarytas, 
kada buvo nurodyta, jog da
bartinis Wardo Kohnitemonas 
Michael J. Flynn yra labai 
prielankus lietuviams ir šian
dien lietuviai turi daug daa 
giau darbų, negu galėtų tu
rėti net ir su lietuvių komi- 
temenu šiame warde. Be to, 
šiuo laiku nėra mažiausios 
vilties, kad lietuvis galėtų lai
mėti.

13-to Wardo Lietuvių Pe

rnoki alų organizacijoj dabar 
y. a draugingi santykiai tarp

visų veikėjų ir kadangi yra 
vieningai nusistatę eiti su da
bartine organizacija, be abe
jonės, jie kontroliuos didžiu
mų lietuvių balsuotojų. Žy
mesni 13-to vardo veikėjai į- 
eina į klūbo direktorius ir jų 
paramos kandidatas iš lauko 
pusės negaus. Žinomas fak- 
es, kad, jei bus koks nors sėk
mingas kandidatas, tai bus iš 
šitų veikėjų tarpo.

Tarp direktorių ir narių 
randasi visi 5 lietuvių pre- 
cinkto kapitonai: J. Juozai

Ho Msachla* rtęuired t* 
esftsa the hair whea pen «M 
CLAIKOL. YooTl k>» the i
•----- ----------------- - S— _____ .IS IOB jRonr mr —— oea tranu.

PRANCIŠKUS DYERS

Mirė spalio 21, 1939, 4:45
vai. popiet, sulaukęs 28 metų 
amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

tėvą Pranciškų, motinėlę O- 
ną (po tėvais Možnaičiukę) 
brolius: Juozą ir Petrą, sese
rį Oną, švogerką Oną, švogerį 
George LaBrose. 3 tetas: Ko
tryną Simonavičienę, Petrę 
Punkauskienę, Moniką Joku- 
mienę, dėdę Juozapą Mažonai- 
tį, ju šeimynas ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 717 West 
19th Place. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., spal. 26 d. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas į 
Dievo Apveizdos par. gažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Tėvas, Motina, Se
suo, Broliai, švogeris, Svoger- 
ka. Totas, Dėdtė ir Giminės.

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

ADOMAS JESIŪNAS

Mirė spalio 23, 1939, 8:30 v. 
ryto, sulaukęs pusės amžiau*.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr.. Vadoklių parap., Ste- 
bekiu kaime.

Amerikoje išgyveno 80 metų.
Paliko dideliame nuliūdime: 

šeimyną, gimines, draugus Ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas J. F. E«- 
deikio koplyčioje, 4605 south 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Bpal. 26 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas J švento 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. •

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

Dėl platesnių informacijų 
prašome kreiptis į laidotuvių 
direktorių J. F. Ėudeikį, tel. 
Yards 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SHE LOŠT 20 
POMDS OF FAT

Feel full of pep and poseeM the 
stender form you erave—you can't 
lf you listen to gossipers.

To lake off fat go llghi on
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy svreets —eat mom fruit and 
v< getablas and take a half teaapoon- 
ful of Kruschen SaKs ln a glass of 
hot water every morning ta atimi
nate eaoese wa«te.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., errltee: “I took off 20 
Ibs.—my clothes flt me One now.”
' No drastlc cathartics—no oonstl- 
pation būt hllsaful daily bowel ae- 
tlon vrhen yon take your little daily 
dose of Kruschen. ,

•AKT, oro. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI 
KE LNER — P RUZIN

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas HITIDULHIIul dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

AiiUiūuy B. Petkų
6834 So. Western Avė. 

GROvehill 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
CTMIATMH n BZD1LAU8IA LAIDOJIMO I8TAI0A

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleid Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

r> V Y A T koplyčios visose 
** A Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
Oežtadlenlo rytais 10.0Ž valančią, U WHIP stotim (1480.)

Lachawiez ir Senai
2314 We8t 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E.. 108 St 

Phone PULlman 1270

J. Liulens 4348 So. California 

Phone LAFayette

a Ava. 

3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139

Antaiias M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 

Phone YADds 4908

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

Aftert V. Petkos 4704 S. "VVestern Avė. 

TeL LAPayette 8024

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARda 1419
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Trečiadienis, spalių 25 d., 1939

Šaunios Sidabrinės 
Vestuvės

TOAVN OF LAKE. - Pra
eitą sekmadienį šv. Kryžiaus 
bažnyčia per 12 valandą Mi
šias šv. išrodė lyg Kalėdų ar 
Velykų rytą. Bažnyčios takas 
ir altoriai buvo papuošti gy
vomis (ir sidabrinėmis) gėlė
mis, o visa bažnyčia nušvies
ta keletu šimtų elektros lem
pučių. Tai buvo Adomo ir Ju-

Aukos American 
Legion Dariaus-Girėno 
Post 271 Memorial 
Hali

Lietuviai biznieriai bei pro- 
i'esijonalai mus labai atjau
čia ir didelėmis anketinis re
mia. Neperseniai laikraščiuo
se buvo rašyta, kad Ameri
can Legion Dariaus - Girėno 
Memorial Hali baigiamas sta

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Nelaimė

Spalių 20 d. Albertų Va-

Pranešimas visuomenei
Nuo Sil. Petruko, 1538 So 

Cicero Avė., gazolino stotį nu-
saitį, 1814 So. •>() Avė., va-, pjrjl0 j glickis. Naujas sav.

lijonos Stugiij sidabrinis šliū- t>ti ’’»» P"
“Armistice Dav”, lapkričiobas, 'kurį davė svečias rfing- 

hamptono, N. Y., lietuvių pa
rapijos kleb. kun. K. Skrip- 
ka, kuris jubiliatus prieš 23 
metus surišo moterystės ry
šium. Suteikęs palaiminimų 
svečias pasakė gražų .pamok
slų palinkėdamas jubiliatams 
sulaukti auksinio jubiliejaus. 
Svečiui laikant Mišias jubi- 
liatų intencija, choras, ved. 
varg. V. Daukšos, gražiai gie
dojo. Įvykio liudytojais buvo 
penkios poros žymiausių Tovvn
of Lake biznierių ir veikėjų.

»
Vestuvių puota įvyko Li

berty Grove salėj, Brighton 
Park, kur dalyvavo arti 200 
rinktinių svečių ne tik iš 
Tovvn of Lake, bet ir visų Chi
cago lietuvių kolonijų, jų tar
pe dabartinis parapijos vika
ras kun. Valuckas (klebonas 
sunkiai serga, dėl tos prie
žasties nei kun, K. Skripka 
negalėjo dalyvauti) ir buvę 
Šv. Kryžiaus parapijos vika
rai: 'kun. A. Martinkus, dabar 
Chicago Heights, liet. parap. 
klebonas, ir kun. A. Linkus, 
dabar West Pullman liet. par. 
klebonas. Per puotų jubilia
tams sudėta daug nuoširdžiau 
šių sveikinimų, linkėjimų ir 
dovanų.

Lietuviška orkestrą griežė 
visų laikų taip, kad vestuvės 
buvo panašios į Lietuvoj tur
tingo ūkininko iškeltas dide
les vestuves. Rap.

11. Mūsų biznieriai ir profe 
sijonalai, ir šiaip patrijotai, 
net iš kitų miestų eina į pa
galbą.

Štai, pastarose dienose gau
tos aukos: $250.00 nuo R.oose- 
velt Furniture Co., 2310 W.
Roosevelt Rd. and Ogden avė., 
kurios savininkai yra nepa
prastai gabūs lietuviai biznie
riai Mikas Jovarauskas ir Jo
nas Bertulis. Prisiųsdami to- momentu savo tarpe turime 
kią aukų, jie suteikė legijo- vienų iš tautos vadų, kuris 
nieriams didelę parama šiam gyvu žodžiu ir teisingai nu-

Dr. Kazys Pakštas, Lietu
vos Universiteto profesorius,

, šį vakarų kalbės šv. Antano' 
1 parap. salėj, Cicero. Gerb.
• svečias kalbės apie atgauna

mąjį Vilniaus kraštų, apie di
džiąsias ir opiąsias šių laikų 
mūsų tautos problemas ir a- 
pie tarptautinę situaciją Eu
ropoje. Vakar prof. Pakštas 
pasakė ugningų ir nepapras
tai turiningų kalbą gausinga
me Cbicagos lietuvių susirin
kime. Tikrai džiugu, kad šiuo

Pyktis yra trumpo pobū
džio pamišimas — Seneka.

svarbiam momente. Garbė lie- 
tuviatns turėti tokius potri- 
jotus savo tarpe. Be abejo
nės, legijonieriai ir jų šei
mos Roosevelt Furniture Co. 
niekuomet neužmirš. Taipgi 
neužmirš ir kitų stambių au
kotojų, kaip: C. Marozas, sa
vininkas didžiulės kepyklos, 
$100.00; Jucius Sisters Res- 
taurant $100.00; Frances Kū
niški, kare žuvusio tėvo var
du $100.00; Justin Mackie- 
vvicli, pirmininkas Standard 
Federal Savings and Loan 
Ass’n. $100.00; Peter Nover, 
lietuvis auksorius (jevveler) 
-25.00; Charles Cliinston $25; 
dr. T. Dundulis $25.00; dr. V. 
E. Siedlinski, dentistas, $25; 
di-. Siedlinski, gydytojas, $5; 
Jacob Markūnas, iš Cudahy, 
AVis., $6.00.

Statymo fondo komitetas ii 
valdyba visiems aukojusiems 
taria širdingai ačiū.

Wm. J. Kareiva

šviečia visus tuos reikalus, 
kurie mums labai rūpi.

Sekmadienį Žaisime 
Kauliukais

AVEST STDE. — Dr-ja Au
šros Vartų vyrų ir moterų 
rengia kauliukais ir kortomis 
lošimų ateinantį sekmadienį, 
29 d. spalių, M. Jasnausko 
salėj, prie Oakley avė. ir Cer
mak Rd.

Komitetas darbuojas, kad 
vakaras pavyktų. Renka ir 
perka dovanas kad kurie at
silankys, visiems užtektų, j Vakaras prasidės 4 vai. po
piet. R. K.

Administratoriaus Pranešimas
Sulaukus “Draugo” 30-ties metų gyvavimo malonu pasi

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 
lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria
me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 
darbuotę ir kartu bus apdaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio Įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti
kietai po $2.00.

Šeštadienį prieš bankietų bus išleistas padidintas “Drau
go” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 
pagarsinimas, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus Įvesta į mūsų dienraš.į JAUNIMO ir MO 
TURŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 
dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 
NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.
2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vienų tikie

tų į Bankietų ir paminėjimų “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė
jimų “Draugo” Boosterių kampelyje.

4. Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban 
kieto tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

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

Jums labai dėkingas,
KUN. J. MAČIULIONIS. M I C..

“Draugo” Administratorius

P. S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite 
nusipirkti ar užsakyti telefonu: OANal 7790.

Suvalkiečių Veikla
Jau kelis kartus minėjau, 

kad suvalkiečiai laiko susi
rinkimus kas paskutinį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio. 
Apsvarsčius reikalus, seka di
skusijos įvairiais klausimais.

Šiame susirinkime bus dis- 
’kusuojama dabartinis karas. 
Taigi prašau narius skaitlin
gai atsilankyti spalių 26 d. į 
Holywood svetainę, 2417 W. 
43 str. Koresp. J. Misevičia

Remkite Savuosius 
Biznierius

žiuojant į darbų automobiliu .*cicero Servi.ce Station” ci- 
ištiko nelaimė. Kitas automo-. ceriečiams yra gerai žinomas, 
bilius smogė į šonų ir sunkiai | fcaįpo geras parapi jonas ir 
sužeidė Al. Vasaičio galvų i1* į teisingas žmogus. Visi, kurie 
rankų. Nuvestas į Lorettoa, tupite automobilius, nep'JMtfr- 
ligoninę. Arą vilties, kad pa- įl<jte pas Šlickį nusipirkti ga

zolino ir alyvuos. Gausite pir
mos rūšies. Patarnavimas tai
pgi greitas ir mandagus. Ve
rta visiems kitiems susipažin
ti su nauju biznierių ir geru 
“Draugo” rėmėju. Rap.

sveiks.

Netikėta mirtis
A. a. V. Giraitį patiko ne

tikėta mirtis. Velionis nešė 
pečių laiptais. Negalėdamas 
atlaikyti, pečius užvirto ir 
prispaudė vidurius. Greit nu
vestas į ligoninę, kur vienok 
tuoj mirė.
Operacija pavyko

Ben. Šemctulskiui padary
ta apendiko operacija Loret- 
tos ligoninėj. Operacija pa
vyko ir ligoms greit grįš na
mo.
Mirė pamaldi moteris

RADIO

ties WHFC, 1420 k. Bus gera I CTa MOK SL |
akordijonų muzika, gražios'! Kunigai turėtų įsigyti į 
dainos, asmenų ir draugijų k Vyskupo Petro PranclS- į 
pranešimai, juokai ir svarba-' J kaus Būčlo, M.I.C. para-j 
snės tos dienos pasaulio ži- | Sy tą

400 puslapių knygą.

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

Chicago, III.

nios. Nepamirškite pasiklau-
syti. Radio Mėgėjas

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Praeitų sekmadienį turėjau 
didelio smakumo, klausyda
mas Budriko radio progra
mos. Orkestrą davė gerus lie
tuvių muzikos numerus, o so
listai dainininkai - daininin-

Spalių 23 d. palaidota a. kės: Gricaitė, Juozaitienė ir 
Rožių - Lelijų choras gražiai 
padainavo eilę lietuviškų dai
nų.

Kita Budriko radio prog
rama bus ketvirtadienio va-

a. Morta Andrijauskienė iš 
Šv. Antano parap. bažnyčios 
Šv. Kazimiero kapuose. Ve
lionė buvo pamaldi moteris 
ir visados pagal savo išgalę 
remdavo gerus sumanymus. 
Taipgi mėgdavo skaityti ka
talikiškus laikraščius, ypač 
“Draugų” ir “Laivų”. Užuojauta

Vieša Padėka
Liepos pabaigoje teko labai 

sunkiai susirgti ir buvau iš
vestas j šv. Kryžiaus ligoni
nę. Gydė dr. Radzevičius.

Šiomis dienomis, su Dievo Liiten to and Advertise over
pagalba, esu gerokai pasvei- PAUUIDECH’S YUGOSLAV RADIO 
kęs ir „oriu išreikšti vieš, FZik S and MtuijC 
padėkų visoms įstaigoms ir ■ __ i.
ysiems, kūne nuoširdi,a. glo- ,
bojo mane ligos metu.

Pirmiausia, reiškiu nuošir
dų ačiū mylimiems tėveliams 
už didelį rūpestingumų; dr.
Radzevičiui už sėkmingų gy
dymų; Šv. Kryžiaus ligoninės 
štabui, ypatingai seselei Te- 
rezijai, kuri atsidavusiai pri
žiūrėjo mane, ir kun. P. Juš
kevičiui už dvasinį raminimą.
Niekad neužmiršiu tų priete
lių, draugų, giminių ir pažį
stamų nuolatinio lankymo ir 
dovanų bei gėlių.

Lai gerasis Dievas visiems 
atlygina ir laimina per visas 
gyvenimo dienas.

John Kubilunas

$96 S. Clark St., Chicago — Har. 80M

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
604 WEST SSRD STREET 

OHIOAOO, Tlili.

CLASRIFIFn

GARSINKITĖS “DRAUGE”

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Už $6,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrinį namų 7315 Princeton Avė. 
Už $8,000 gulima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namų Marąuette Road 
Salia Westem Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalow, Califor
nia Avė., netoli 62nd Street. 

LACEY, 5741 DaSallc Street 
Phone Englewood 1880.

Dieve, duok jai amžinų at-( šiuomi reiškiame užuojau- Standard Clnb
ilsį.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito 
klem Bukletam Sutelktam Pa 

tarnavimų.

Ldnksmaa Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

. tos žodžius velionio a. a. Vin
cento Žibo, Liet. Vyčių 24 kp. 
nario, žmonai, Jean, motinai, 
seseriai, Monikai Peters, švo- 
geriui, Joseph C. Peters ir 

• broliams, netekusiems mylimo 
šeimos nario.

Lietuvos Vyčių
Centro Valdyba

Barbara Darlys, Lietuvos o- 
peros artistė, kurios gražus S 
koncertas įvyksta šį vakarų,
8 vai., Cbicago Woman’s Club
teatre, 62-72 E. Eleveritb str.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu,

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TĖLETONAS OANAL 3764

švelni Degtinė—100 Proot
BOTTLEP IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokia Kaina 

TIK >1.00 PT.»i PA
4-6 Kvortos...

Reikalaukit
BAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 

15c. DRINKSAS

A
į1 -11l '

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Bonlevard 0014

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

Duodamos nno 1 iki 15 metų. 
J Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
• informacijų kreipkitės pas Ohas. 

Zekas, Secretary.
GEDIMINAS BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avė. 

Lafayette 8248

►B

B

RĖKDAI
3 dideli kambariai, naujai Jrengta. 
Galima gauti su aliejaus pečium ar 
be. Tinkamas advokato ar dakta
ro ofisui a.r mažai firmai. 2368 
Blue Island Avė., tel. Canal 2338.

RENDON KRAUTUVE 
Rendon krautuvė Ir 4 kambariai. 
Krautuvė tinkama bile kokiam biz
niui. Atsišaukite: 414# So. Campbell 
Avenue, telefonas Lafayette #480. 

ii.
PARDAVIMUI NAMAI

Vienas dvlejų-aukštų. 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dviejų-aukštų. 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus, 2334 
SO. Oakley Avė., Chicago, Illinois.

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

RECEIVERTV 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, artl 63čk>s 
gatvės. $12,500.00.

2 fletų namas (cementinis belsmon- 
tas). $3.000.00.

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Ohas. Umlch (Umlkas), 2500 West 
03rd St.. tel. PROspeet 6025.

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
*&IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8 steigta '300me?ųUP^kmūrinrO^mų J

ETTTD'T'AC \7TDČS d Y CAA AAA nn= kambariai užpakaly krautuvės ir 6S iUKlAA V IKo “ “ “ “ “ JvU,UUU.Uvs kambariai virš krautuvės. Telefonas
' S Ijafayette 4932. adresas 3948 South

| ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.001 -----------------
E Dabar mokam 31/2% už pa- 
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
E skolas ant namų 1 iki 20 m.

{STANDARD 
i FEDERAL'
I SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

_ PARDAVIMUI
5 Parsiduoda tavernas West Engle- 
S wood’e su keturiais kambariais pa- 
S gyvenimui. Karštu vandenin apšlldo- 
S mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo- 
S nu: GROvehiU 8769.________________

PARDAVIMUI TAVERNAS 
I Pardavimui tavernas, gražioj nple- 

S linkėję. Vtenlntėlls tavernas per 8 
! blokus. Kampinis namas gu 4 kam- 

S bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
S. VVest 71st Street.

SAVINOS PEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH. Prea. 5

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas. 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, artl Mar
ąuette Parko. Senatvė ir ligos verčia 
parduoti už $11,950. Įmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai išmokėsite 
kas mėnes|. 7207 So. Francisco Avė. 
Savininkas A. Slratovk'h, tel. Pros- 
nect 3140.

and
LOAN ARSOCIATION 

OP CHIOAGO
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THK HOMK OP PINK PURNITURE” 8INCK 1904

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

PARDAVIMUI ANGLYS 
Genuine West Vlrglnia Pocahantas 
Mine Run — $7.30; Illinois Egg or 
Nut — $5.25.

2 tonu loadals.
Telefonas DREevel 6277.
REIKALINGA MERGINA 

Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moteris vargonininkauti Ir Sel- 
myninkauti. Kreipkitės (: ‘Draugas’. 
2334 So. Oakley Avė., Chleago, UI.

IEŠKOMA PARTNERIS AR" 
PIRKĖJAS

prie gerai išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visi; tautų žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Leavitt St., arba telefonnoklte SEE
Iey 1742.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run iš griausiu mainų; 
daug dulktų išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau už tona .......................................................... $7.6$
PETROLEUM CARBON COKE. perkant B to
nus ar daugiau, tonas. . . $7.40. Sales Tai Eksta.


