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VOL XXIII

VILNIUS
Vilniečiai džiaugsmingai sveikina 
įžygiavusia Lietuvos kariuomene
Vilniaus miestan sugrįžo 
tikrieji šeimininkai
VILNIUS, spal. 29. — Po ilgų atidėliojimų pereitų penk

tadienį Lietuvos kariuomenė įėjo Vilniaus kraštan, o vakar 
užėmė šį miestų — Lietuvos senųjų istorinę sostinę, kurių po 
pasaulinio karo lenkai užgrobė ir savinosi.

Vilniečiai, vyrai ir moterys, iš džiaugsmo ašarodami ir su
klaupę melsdamies pasitiko ir sveikino karžygingų lietuvių 
kariuomenę, žygiuojančių lietaus nuvilgintomis miesto gat
vėmis. Daug kas į kareivius svaidė gėles. Mojuota lietuvių 
tautinėmis vėliavomis.

Neužilgo trispalvė Lietuvos vėliava iškelta ant Gedimino 
pilies griuvėsių.

Vilnius susilaukė tikrųjų savo šeimininki) — lietuvių.

Santaros valstybes džiaugias 
ginklu embargo atšaukimu

LONDONAS, spal. 29. — 
Britų spauda sveikina J. A. 
Valstybes jų senatui iš neu
tralumo įstatymo pašalinus 
ginklų embargo. Kai kurie 
laikraščiai Amerikų vadina 
santarvės talkininke. Ęažymi- 
ma, kad Amerika tuo būdu 
smogia Vokietijai, kuri pasi
šovusi Europų pavergti. Už 
senato žygį kreditas pripažįs
tamas prez. Rooseveltui. An
glija dabar tikisi iš Amerikos 
gauti daug ginklų, o ypač 
lėktuvų, kurių pakankamai 
neturi.

PARYŽIUS, spal. 29. — 
Prancūzų spauda pareiškia,

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS
VILNIAUS KRAŠTO ĮJUN

GIMO ĮSTATYMAS

KAUNAS, spal. 25. — Šio
mis dienomis išleidžiamas spe
cialus įstatymas Vilniaus 
kraštui įjungti Lietuvos res- 
toublikon.

ĮGALIOTINIU VILNIAUS
KRAŠTUI PASKIRTAS 

MERKYS

KAUNAS, spal. 25. — Lie
tuvos vyriausybės įgaliotiniu 
Vilniaus kraštui paskirtas lig
šiolinis Kauno burmistras 
Merkys.

KAUNE EINA DERYBOS
DEL SOVIETŲ RUSIJOS 

ĮGULŲ

KAUNAS, spal. 25. — Su 
įtvykusia Sovietų Rusijos ka- 
rine delegacija derimasi dėl 
gulų Lietuvoje.

NEW YORK, spal. 25. — 
Prekybos departamento refe
rentas Dulaitis ir dr. Urbutis 
telegrama praneša, kad jie 
laimingai grįžo į Lietuvų ir 
prašo sveikinti jų Amerikos 
draugus bei pažįstamus.

3c a Copy

kad J. A. Valstybių senato 
žygis ginklij embargo klausi
mu esųs teisingas, kadangi 
Vokietija nuo pasaulinio ka
ro savo plauko nepakeitusi. 
Ryškiausia tai liudija įvykis 
stramerikonišku laivu City of 
Flint. v

BERLYNAS, spal. 29. — 
Naciij spauda susilaiko nuo 
galutinės savo nuomonės dėl 
atšaukimo ginklų embargo iš 
Amerikos neutralumo akto. 
Nes senato žygis nėra galuti
nis. šiuo klausimu žodį dar 
turi tarti kongreso žemesnieji 
rūmai.

SENATAS PATENKINO 
ADMINISTRACIJA
WASHINGT0N, spal. 28. — 

Vakar vėlokai vakare senatas 
63 balsais prieš 30 iš neutra
lumo akto pagaliau išbraukė 
ginklų embargo. Vadinasi, se
natas galutinai nusprendė lei
sti administracijai parduoti 
ginklus ir municijų “demokra 
tinėms” valstybėms.

Ateinantį antradienį ginklų 
embargo klausimų ims svars
tyti žemesnieji rūmai. Spėja
ma, kad šie rūmai veikiau ap 
sidirbs nei senatas. Tr, žino
ma, santarvės naudai. Santar
vei bus tik tas negerumas, 
kad Amerikoje įsigydama gin 
klus ir municijų negaus kredi 
to — turės tuojau užmokėti.

BUVUSI LENKŲ UKRAINA 
PAVESTA STALINUI

MASKVA, spal. 29. — So-, paskelbė sovietų rėžimų visoj
vietų oficiali žinių agentūra teritorijoj.
_ „ , , , , . Be to, vyriausiajam sovietuiTass praneša, kad lenkų vai-' w , ... »r * i Maskvoje pasiuntė prašymų
dytos Ukrainos dalies nacio-1 visų teritorijų prijungti prie 
nalinis susirinkimas Lvove [ sovietų Ukrainos respublikos.

LIETUVON

Britų karo laivo minų pašalintojo įgula įleidžia jūron plū
dę, kuriaja nužymima priešo panardyta povandeninė mina, 
kad kiti laivai saugotusi tos vietos iki mina bus sunaikinta.

(Acme telephoto.)

Popiežius grižo Vatikanan; vakar 
konsekravo 12 misiomtriii vyskupu

VATIKANAS, spal. 29. —i muose praleido apie tris ne
šventasis Tėvas Pijus XII va-. nes*US-

. . . Šiandien
kar vakarų iš savo vasarinių

rūmų Castelgandolfo grįžo 
Vatikanan. Vasariniuose rū-

ANGLIJOJE SAVANORIAI 
REKRUTUOJAMI

LONDONAS, spal. 28. — 
Anglija nusprendė rekrūtuoti 
savanorius įvairių rūšių spe- 

! cialistus, nuo 22 iki 35 m. am 
1 žiaus, 'kurie neapimti privalo
mos karo tarnybos įstatymu. 
Sakoma, pasiruošiama žiemos 

, laiko kampanijai sausžemyje 
ir jūrose.

ESTIJOJE AREŠTUOJAMI 
KOMUNISTAI

HFJJ3INKIS, spal. 29. — 
Gauta patvirtintų žinių, kad 
Estijos sostinėje Talline poli
cija areštuoja triukšmaujan
čius estus 'komunistus. Sov. 
Rusijos autoritetai kol kas 
nesikiša į šį reikalų. Dar ne 
visas Pabaltijis raudonarmie
čių garnizonais nustatytas.

Jo šventenybė 
'konsekravo dvylikų misionie
rių vyskupų. Iškilmės įvyko 
Šv. Petro bazilikoje.

J. A. VALSTYBES TYLI 
DEL BRITŲ ŽYGIŲ

WASHINGTON, spal. 28. — 
Iškeliama aikštėn, kad šio ka 
ro laiku britai sulaikę jūrose 
keliolikų amerikoniški) preky 
biniij laivų, plaukiančių į neu 
tralinių valstybių uostus ir 
darę juose kratas. Šalies ad- 

' ministracija apie tai nė žo
džio.

Bet triukšmas sukeltas na
ciams sulaikius laivų City of 
Flint.

FAŠISTAI NORI TIK 
STORĖTI

ROMA, spal. 29. — Minint 
fašistų žygiavimo į Romų 17 
metų sukaktuves vakar prem
jeras Mussolini pareiškė, kad 
fašistinė Italija daugiau nie
ko nepageidauja, kaip ti'k 
daugiau kariniai stiprėti at
statomos imperijos saugumui.

NUŠOVĖ SAVO MOKYTO 
JĄ LAKŪNĄ

INDIANAPOLIS, spal. 29. 
— Suimtas lakūnas mokinys 
Ernest Pletch, kurs išpažino, 
kad jis lėktuvu skrindant nu
žudė nušaudamas savo ins
truktorių lakūnų Carl Bivens 
iš Brookfield, Mo.

LENKŲ ZONOJE 
VOKIEČIAMS PIRMYBĖ
BROMBERGAS, (buvęs len 

kų Bydgošč), spal. 28. — Na
cių komisionierius Kampe iš
leido dekretą, 'kad šioj srity 
vokiečiai turėtų pinnybę vi
suose darbuose ir užsiėmimuo 
se, o lenkai tik paskiausia 
būtų priimami į darbus.

Vokiška kalba yra oficiali, 
bet lenkams neuždrausta len
kiškai kalbėti.

Lenkai neturi iškelti ir nau 
doti swastikos.^

Turintieji identifikavimo 
ženklus vokiečiai kiekvienam 
žingsny turi pirmenybę.

Lenkams uždrausta vilkėti 
bet kokias uniformas^ arba 
turėti bet kokius savo tauty
bės ženklus.

Pagaliau visiems srities 
gyventojams įsakoma pateikti 
autoritetams turimus lenkiš
kus, ar kitus 'kokius svetimos 
valstybės pinigus.

ATSTOVAS DIES NIEKO 
NEDARO

AtABHTNGTON, spal. 28. — 
Kongreso atstovas Dies dau
gelio kritikuojamas ir puola
mas dėl paskelbto valdininkų 
'komunistų surašo.

Dies atsako, jis iš to nieko 
nedarus. Ir pažymi, kad tai 
tik pradžia. Paskiau bus dau 
giau iškelta viešumon raudo
nųjų įsigalėjimas šalies admi
nistracijos svarbiose pozicijo
se.

ISPANIJA IŠTRĖMĖ GEN. 
MIAJA

MADRIDAS, spal. 28. — 
Mellillos teismas Taudonųjtj 
vadų gen. Jose Miaja nuteisė 
15-ai metų ištrėmiman ir įsa
kė konfiskuoti jo savastis. Jo 
žmonai teko 100,000 dol. bau
dos.

Gen. Miaja yra pabėgęs į 
Meksiku.

' RUMUNIJA BIJO BULGARŲ 
ŽYGIO

BUDAPEŠTAS, spal. 29. — 
Nepaisant Italijos pastangų, 
Bulgarija pradėjo koketuoti 
su sovietų Rusija tikėdamosi, 
kad sovietai bulgarams padės 
atgauti Dobružos teritorijų iš 
Rumunijos.

Rumunija bijo bulgarų žy
gio, nes tas sukeltų Balkanuo
se karų ir iš to naudos būtų 
tik bolševikams.

LENKŲ GARLAIVIAI 
KAUNE

KAUNAS (E). Merkinėje 
internuoti septyni lenkų gar
laiviai po ištisos savaitės plu
kdymo Nemunu, pasiekė Kau 
nų ir padėti Kauno žiemos no 
ste.

Kaina 3c

ČEKAI PRAHOJE KOVOJA 
SU NACIŲ POLICIJA

PRAHA, spal. 29. — Naciui 
policija vakar smarkiai susi
kirto su čekais, šiems minint 
Čekoslovakijos respublikos į- 
steigimo 21 metų sukaktuves, 
kurių minėjimas buvo uždrau
stas.

Įvairiose mies-to dalyse če
kai pasirengė į demonstraci
jas ir visur susidurta su vo 
kiečių ir čekų valstybine po 
licija.

Gausinga čekų iminia susi-' 
metė žygiuoti į Venceslavo! 
aikštę, kur yra čekų tautos 
globėjo šv. Venceslavo statula.

NEŽINIA KUR YRA LAI
VAS CITY OF FLINT

TVASHINGTON, spal. 29. 
— Maskva ir Berlynas neno
ri tikrai pasakyti, kur yra 
vokiečių užgrobtas amerikon
iškas prekybinis laivas City 
of Flint. Bolševikai ir naciai 
paduoda klaidinančias žinias, 

i Šalies administracija pasiry
žusi imtis griežtesnių priemo
nių, ypač prieš “draugingus” 
Amerikai bolševikus.

PREZIDENTAS PRIEŠ 
DIES KOMITETĄ

WASHING,T0N, spal. 28. —
Spaudos konferencijoje prezi
dentas Rooseveltas paklaustas 
nuomonės dėl Dieso komiteto 
viešai paskelbto komunistų 
federalinių tarnautojų surašo.

Prezidentas trumpai atsakė,, 
kad jam neteko skaityti to» 
“biaurios procedūros”.

ANGLIJA BIJO VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMO

LONDONAS, spal. 29. — 
Anglija atsidėjusi stebi vokie
čių kariuomenės koncentra
vimus vakariniam karo fron
te. Bijo, kad vokiečiai per 0- 
landijų neužpultų Anglijos. 0, 
jie tai gali padaryti savo žai- 
biniu greičiu, sako specialis
tai.

BERLYNAS, spal. 29. — 
Naciai sako, kad šiame kare 
Vokietija praradusi tik tris 
povandeninius laivus. Santar
vė atsako, kad 20.

LONDONAS, spal. 29. - 
Škotijos pakrantėse vakar nu
muštas vienas vokiečių lėktu
vas.

PARYŽIUS, spal. 29. — 
Prancūzija iš karo tarnybos 
paleidžia apie 100,000 vyrų. 
Per daug sumobilizuota.

RYGA, spal. 29. — Pirma

sis sovietų traukinys su rau- 

donarmiečiaig atvyko į Latvi

jos pasienį sudaryti sovietų į- 

gulas Latvijoje.

No. 255

Policija nusprendė čekų neį
leisti ir aikštę iš anksto ap
juosė virvėmis.

Pirmasis rimtas čekų su 
vokiečių policija susikirtimas 
įvyko Sruobek viešbučio prie
šakyje, kur policija bandė de
monstrantams nuplėšti jų tau
tinius ženklus. Čekai ėmė gin
tis. Kitur tas pat pasikartojo.

Kai kuriose miesto dalyse 
buvo girdimi šaudymai. Ketu
ri asmenys nužudyta ir šim
tai sužeistųjų. Areštuotųjįj 
skaičius nežinomas, bet kal
bama, kad tūkstančiai.

SOVIETŲ
IŠLEISIU

ISTORIKAI 
ŽMONIJOS 

PRAEITIES ISTORIJĄ
ROMA. — Žiniomis iš Ma

skvos, sovietų istorikai pasi
ryžo paruošti ir išleisti gerai 
sistematizuotų žmonijos pra
eities istorijų, kurioje būti) 
atvaizduota visų mums žino
mų žmonijos bendruomenių 
istorija. Tų bendruomenių is
torija bus patiekta skaityto
jui griežta chronologinė tvar
ka, pradedant jų seniausiais 
raidos laikotarpiais ir bai
giant mūsų dienomis. Be to 
vienos ar kitos bendruomenės 
(visuomeninio luomo) istorija 
bus atpasakota ne atskirai nuo 
kitų bendruomenii) istorijos, 
o su jų gyvenimiškąja jung
timi.

Pirmame “Pasaulio istori
jos” tome bus atvaizduota 
visų iki šiol buvusių “istori
jos filosofijų” sistemos ir pa 
žiūros pradedant antikos isto
rikais ir baigiant šių dienų is
torikais. Paskui, antrame to
me, bus atvaizduota pirma 
pradinės žmonių bendruome
nės istorija.

Žinovai abejoja apie tos is
torijos vertę, nes, kaip žino
ma, sovietuose viskas nudažo
ma sovietizmu. Istorikai ra
šys, o komisarai cenzūruos ir 
taisys, kad neįsiskverbtų ko
kių nors kapitalistiškų, arba 
krikščioniškų minčių.

ITALIJA SU ANGLIJA PA 
SIRA&E PREKYBOS 

PAKTĄ

ROMA, spal. 28. — Italija 
su Anglija pasirašė sutartį 
sudaryti pastovių mišrių pre
kybos komisijų.

SKELBKITES “DRAUGE“

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas; šal
čiau.

Saulė teka 6:20, leidiiasr 
4:47.



i

=
DR Pirmadienis, spalių 30, 1939

“DRAUGAS”
THE LlTHLANlAN DAILY FRIEND

■$14 SOUTH OAKLKY AVK.. CHIOASO. llklNOIS

Published Daily, Ezcept Sundays
Subscriptions: One Year — $6.00; Slz Montha — 

$8.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00; Slz Months — $0.0«t 
Single Copy • - 3 cents.

Advertlslng ln “Draugas" brings best results.

“DRAUGAS”
I

Ueina kasdien. Išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos Kalnu: Jung. Amerikos Valstybėse: 

Metams — $6.00; Pusei Metui — $3.60; Trims Mėne
siams — $2.00; Vienam Menesiui — .75c. Kitose val- 
ityuese prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui

44.uu. Pavienis numeris — 3c. 
saeimmų Kaulus prisiunčiamos pareikalavus.
Entered aa Second-Class Matter March 31, 1916, at

Chicago, Illinois, Under the Act oi March 3, 1879.

±-—rr

Laimingo Gyvenimo Pagrindai

Amerikos Raudonasis Kryžius

Amerikos Raudonasis Kryžius skelbia sa
vo 23-čių metinį vajų, kuris prasidės lapkri
čio 11 d. ir baigsis to paties mėnesio 30 d.

Šios garbingos organizacijos veikimo re

kordas yra nepaprastai grąžas ir jos reikš

mė begalo svarbi.

Ji veikia nuo 1881 metų. Nebuvo didesnės 
ar mažesnės katastrofos šiame kontinente, 
kur Amerikos Raudonasis Kryžius nebūt su
teikęs greitų pagalbų. Ar gaisras, ar žemės 
drebėjimas, ar potvynis, ar kita nelaimė už 
klupo žmones, paliekant juos be pastogės, be 
duonos, be medikamentų, Raudonasis Kry- 
žiūs visakuo nekaiminguosius aprūpino. Sun
ku būtų trumpame rašinyje aprašyti tuos di
delius organizacijos nuopelnus, apskaičiuoti 
išleistas pašalpai pinigų sumas ir įvertinti 
jos vadovybės ir visų darbininkų didelį pa
sišventimų gelbstint vienokios ar kitokios 
nelaimės paliestus žmones.

Raudonasis Kryžius ištiesia savo gailes
tingų rankų ir kitų kontinentų žmonėms, jei 
mato, kad toji pagalba yra reikalinga. Rei
kia neužmiršti, kiek daug gero padarė ši 
organizacija Pasaulinio Karo metu ir po ka
rė. Ji šelpė visa3 tautas, visus žmones. Ir 
lietuvių tauta buvo sušelpta.

Prasidėjus naujam karui Europoje, mili
jonai žmonių netenka pastogės, duonos, dra
bužių ir kitų reikalingiausių gyvenimui da
lykų. Jau dabar Raudonasis Kryžius yra ap
verstas prašymais pašalpos.jjų bus daūgiaū.

Tad, einant Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vajui, visi, kurie tik galime, tapkime jo na
riais if dalininkais tų visų kilnių knaščio- 
iiiškcsios artimo meilės darbų.

Atsparumo Laidas
Lietuvių katalikų savaitraštis “Amerika” 

įdėjo tokį vedamąjį straipsnį:
“Kam čia slėpti baimę ir abejones dėi 

Lietuvos ir jos žmonių likimo, kai jos že
mėn atžygiuoja svetima kariuomenė, išauk
lėta žmogaus vertės nepripažįstančioje ideo
logijoje f Dabar tenka labai rimtai galvoti 
ne tik, kaip Lietuva išlaikys per 20 (metų 
žavingai klestėjusių nepriklausomybę, bet ir 
kaip jos gyventojai atsispirs gresiančiai pro
pagandai, visiškai svetimai lietuvių tautos 
gėrovei. Faktinai, Lietuvos nepriklausomy
bės likimas glaudžiai susijęs su katalikybės 
išlaikysiu tautoje.

“Labai tiksliai naujasis Lietuvos atstovas 
prie Šventojo Sosto, Stasys Girdvainis, pa
reiškė, kad Lietuva yra katalikybės tvirtovė 
šiaurėje. Bet taip pat didelė tiesa, kad kata
likybė yra ir Lietuvos apsaugos tvirtovė. Ka
talikybė yra neišsemiamas šaltinis, duodųs 
dorovinių jėgų asmeniui ir tautai išlikti at

Jaunų tėvų rūpesčiai

Džiaugiuosi, kad “Drau
gas” pasiekia daug jaunų tė- 
vų, jaunų šeimų. Tikiuosi, 
jiems -bus naudingos tolimes
nės pastabos, besistengiant 
paruošti savo “angelėliams” 
— vaikučiams laimingų atei
tį.
Auklėjimo tikslai

Vaikelių auklėjimo tikslai 
yra vienas svarbiausis — pir
maeilis it kiti antraeiliai tik-*>■»
šiai.

Kaip kiekvieno asmens ga-

lėl Bažnyčia kreipia daug dė- 
• mėšlo į tai, kad jaunieji te- 
( vai britų abudu geri katali

kui, suprantu moterystės luo
mo ne vien teises, bet ir pa
reigas.

Gyvenimas toloko, kad ne
laimė gięsia tai šeimai ir jos 
vaikeliams, kurioje yra viena 
pusė atšalusi — atitolusi nuo 
tikėjimo, ar visai metusi Die
vų ir nepaisanti Jo valios. Ti
krai, tokioje šeimoje negali 
būt religinės nuotaikos, ku
rios pasigenda kūdikio širdis. 
Ji maitinama priešingumais

lutinis svarbiausis gyvenimo 
tikslas yra amžinoji laimė da
nguje, taip vaikučių auklėji
mo svarbiausis tikslas yra pa
ruošti vaikelių sielų dangui.

Antraeiliai, laikinieji tiks-
spariain prieš bet kokius pavojus. Kataliky- šviesūs protas, galinga

DALYVAUKIME DKAUGC‘ 30 METŲ
SUKAKTUVIŲ BANKIETE

Kalba kun. J. Mačiulionio, MIC., pasakyta iš 
WCFL radio stoties

Budriko radio valandos lel- Visagalis Dievas”. Bet dar 
dėjus sveiKinu ir linkiu taip aš pridūriau; Malonėkite šį 
jiems, taip šios valandos klau- palaiminimų suteikti ‘Drau- 
sytojams, geriausio pasiseki- go’ bendradarbiams raštu, kad 
mo. Budriko ir “Draugo” be- galėčiau tai paskelbti nlūsU 
ndradarbiavimas jau kelio.ika dienrašty. “Gerui”, — atsake 
metų kaip tęsiasi ir, tikimės, Jo Eminencija, — “aš tai pa- 
toks malonus ir nuoširdus be- darysiu. Tik kad neužmifš- 
ndradarbiavimas pasiliks Vi-! čiau, užeik pas mano sekre-
sados.

Rugsėjo 28 diena. Sėdžiu
torių ir užrekorduok šį mano
aktų”. ■

Dar Apie Klaipėdą
3ovietų Rusija, paėmusi savo žinion Esti

jos ir Latvijos uostus, juos skubiai fortifi- 
kuoja. Pasirodo, kad jai ir tų uostų neuž
tenka. Ji nori paimti Suomijos uostus ir pri
versti Hitlerį grųžinti Klaipėdos nosių Lie
tuvai, kad ir jį galėtų fdrtiiikuoti ir savo 
reikalams naudoti. Tas daroma strateginiais 
sumetimais, nes Pabaltija tuo požvilgiu yra 
labai svarbioj posicijoj.

Pasirodo, kad jei Stalinas labai užsispirs 
“atgauti Lietuvai” Klaipėdą, Hitleris tam 
daug nesipriešins.

sakoma, kad Hitleris jau pirmiau tai kiek 
“nujautęs” ir dėl to Klaipėdos uosto nefor- 
fikavęs. Be to, valdžia įspėjusi vokiečius ne
siskubinti supirkinėti iš lietuvių Žemės ū- 
kius, namus ir kitokių nuosavybę Klaipėdos 
krašte. z

Tai nėra be priežasties.
Spėjama, kad, ar vienaip ar kitaip bus, 

Šovietų Rusija, ar anksčiau ar vėliau, parei
kalausianti laisvo tranzito per Klaipėdų.

Reikia pasakyti, kad, jei bolševikai vyk
dys Šį savo Užsimojimų, Lietuva ypatingai 
akylai turės budėti, kad dar daugiau nebūt 
pažeistas jos suverenitetas.

be suteikia asmeniui pajėgos ir padrųsinimo 
už savo idealus net ir gyvybę atiduoti. Tad 
Lietuvoje turės būti sukauptos didžiausios 
pastangos sustiprinti žmonėse katalikybės į- 
takų.

“Tik apgailestauti dabar tenka, kad per 
paskutinius 8 metus, iki šių metų kovo mė
nesio, Lietuvoje vesta klaidinga ir žalinga 
vidaus politika, slopinusi katalikų gajumų, 
platinusi jaunuomenėje įsitikinimų kaitalio
jimų žygius, vertųsi vargan patekusius jau
nuolius studentus atlikinėti tamsų savo drau
gų šbipinėjimo ir išdavinėjimo darbų. Mo
kyklų jaunuomenei neleista burtis į ideolo
gines sujungus, varžyti kaimo idealingo jau
nimo susirinkimai, o lengva Širdimi pakęsti 
vakaruškavimai, gegužiniavimai. Kaimo švie
tėjai, mokytojai, buvo atstumti nuo gausin
giausio jaunimo ir versti tarnauti tik mažai 
grupelei žmonių.

“Bet, ačiū Dievui, tiems trumparegiškiems 
veiksmams padarytas galas, kai prie valsty
bės vairo atsistojo vieningo darbo vyriaasy-Į 
bė, nuoširdžiai, remiama Visame krašte pri-» 
pažibto šviesaus autoriteto — kariucbnenės 
vado, gen. Raštikio. Visų padoriųjų vadų su
prasta, 'kur glūdi krašto atsparumo laidas, 

j Atstatyti santykiai su didžiausia pasaulyje 
dorovine pajėga, Šventuoju Sostu, irgi rodo, 
kur kųypsta Lietuvos gyvenimo vairas — į 
stiprinimų ir didinimų dorovinių jėgų. Kuo 
aukštesnis tautos dorovingumo laipsnis bus, 
tuo stipresnis ir nepriklausomo gyvenimo 
laidas”.

Berlyne

Ir Jie Bijo
Sovietų Rusijos kariuomenės garnizonai 

Estijoj jau apgyvendinti. Kaip jau buvo ra
šyta, bolševikų kariuomenė atsivežė su sa
vim ne tik daug ginklų, bet vagonais komu
nistiškos propagandinės literatūros ir gata
vai įrengtas spaustuves, kad daugiau tos li
teratūros galėtų prisispausdinti. Taip pat at
sivežė daug ir propagandinių filmų.

Bet, kaip pranešama, bolševikų komisarai, 
nežiūrint tokio “apsiginklavimo”, yra susi
rūpinę savo kareiviais. Sakoma, kad jie ne
labai norėtų juos leisti laisvai maišytis šu 
Estijos gyventojais.

Bolševikų kareiviai, pamatę, kad Estijos 
žmonės daug kultūringesni už Rusijos žmo
nes, geriau gyvena negu rusai, kad Estijoj

as Ramino
Einant deryboms tarp Lietuvos ir Sovietų 

Rusijos, “L. A.” korespondentas Berlyne 
patiekė tokių žinių;
“Geri tradiciniai ekonominiai ir politiniai 

santykiai tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
Lietuvos užsienių reikalų ministro kelionės 
tikslų daro dar ryškesnį. Be to, Lietuva tu
rinti dar ir Vilniaus klausimų, dėl kurio 
šiandien tenka su Sovietų Rusija, kaipo ati 
tinkainos- Lenkijos dalies paveldėtoja, kal
bėtis.

Toliau diplomatiniuose bei politiniuose Be
rlyno slūoksriiuose nurodoma, kad nežiūrint 
bendrų Baltijos valstybių ir Sovietų Rusijos 

, santykių, Lietuvos geografihė padėtis kiek 
skiriasi nuo Estijos ir Latvijos. Faktai, kad 
antrasis didėlis ir tiesioginis Lietuvos kai
mynas — yra vokiečių reichas, savaip galįs 
atsiliepti ir į Lietuvos ir Sovietų Rusijos san
tykius. Dalibai dėl šios priežasties mėgina
ma aiškinti ir paskutiniu laiku lietuvių vo
kiečių santykių pagerėjimų, kuris atsakingų 
vokiečių sluoksnių ligi paskutinių diehų aiš
kiai pabrėžiamas. Todėl čia vyrauja nuomo
nė, kad Lietuvos ir Sovietų Rusijos susita
rimai vargu galėtų turėti tų pat politinį cha
rakterį, kaip ir Sovietų Rusijos susitarimas
su Estija”.

valia, iniciatyva, kūryba, pro
fesija etc. Šių tikslų siekiama, 
einant mokyklose atatinka

mus mokslus. ;
Religiniu požvilgiu imant, 

•mums aišku, kad Dievo teis
me tėvai nebus klausiami, kų 
jie yra darę, kad daugiau pi
nigų, turto paliktų savo vai
kams, nebus klausiami į kokių 
vietų juos iškėlė, — be! Juos 
klaus, ar paruošė savo vaike
lių sielų amžinam išganymui. 
Teks atsakyti, ar tėvai padė
jo vaikeliams atsiekti to šve 
ntumo laipsnį ir tame luome, 
kuriame Viešpats norėjo, kad 
jie būtų. ,.
Namų huotaika

Didžiausi vaikelių pasauly
je geradariai yra tėvai. Tė- 

L viską meile juose myli savo 
atvaizdų ir panašumų, savo 
džiaugsmų ir ateitį, savo gra
žiuosius prisiminimus ir bu
vusį vargų. Vaikeliai juodu 
sujungia ne vien prigimtine, 
bet ir antgamtine meile. Toji 
meilė kyla iš Visatos Kūrėjo. 
Nuolatine jam pagarbos ir 
padėkos giesmė — gyvenimas 
sudaro šventų namų nuotaikų.

Gera yra jaunutei širdžiai 
tuose tėvelių namuos, kur a-

per pirmuosius 3 ar 4 metus, 
kol 5 ar G metų kūdikis stos 
į pradžios mokyklų. Gerai, 
jei toji mokykla bus tikybi
nė, parapinė. Nors su vargu, 
bet ji gali daug kų papildyti 
ir pataisyti iš pirmųjų kūdi
kio metų įspūdžių.
Išvada

1. Geram kūdikio auklėji
mui reikalihgi ne vien pato
gūs vystyklai, bet labiau tė
vų religinė dvasia ir jų meilė.

2. Kūrikį dangui auginant, 
jisai turi pat gyvenimo pra
džioj pajusti, jog tikėjimas 
yra svarbiausias gyvenime da
lykas.

3. Geras tėvas if gera moti
nėlė pamoko savo angelėlį me
lstis gerajam Dievuliui, kūdi
kiui prieinamu būdu, pirmuo
ju jo protelio pasireiškimu.

4. Tėvelių namai yra kūdi
kiui laimės vieta ir jo pirmo
ji mokykla.

Kūb. dr. K. A. Matulaitis, 
M.I.C.

arti Jo Emihencijos Kardino-į Mes labai džiaugiamės Ka 
lo Mundelein audiencijos ka talikų Bažnyčios progresu Chi
mbario. Šalę manęs prisėdo 
atvykęs iš New Yorko svar
biais reikalais advokatas. Jis 
ir laukia pasikalbėti su Jo 
Eminencija.

Po penkių minučių išeina iš 
audiencijos kambario kunigas 
ir aš šaukiamas į audiencijos 
kambarį. Pasisveikinome su 
Jo Eminencija ir aš pradėjau 
referuoti Jo Emihencijai Chi
cagos lietuvių reikalus. Pri
miniau Jo Eminencijai, kad 
dienraštis “Draugas” jau 30 
metų, kaip tarnauja Katali
kiškai Akcijai. Priminiau Jo 
Eminencijai, kad 30 metų pa- 
minėjimui ruošiama “Drau
go” istorinis puslapis. Galų 
gale prašiau Jo Eminencijos 
pagalbos — palaiminimo 
‘ ‘ Draugo ’ ’ bendradarbiams. 
Jo Eminencija, kaip senovės 
patrijarkai, iš gilumos širdies, 
tarė: “Telaimina Jūsų darbų

Gagoje lietuvių tarpe. Per 30 
metų daug naujų bažnyčių, 
mokyklų ir kitų gražių įstai
gų pastatyta. Prie jų kūriį 
mosi “Draugas” yra labai žy
miai prisidėjęs. Taigi “Drau
gas” kviečia draugijas, biz
nierius, visus, prisidėti prie 
istorinio “Draugo” 30 metų 
gyvavimo paminėjimo. Padė
kite mums išleisti didelį, 32 
puslapių “Draugo” numerį, 
jis išeis 18 d. lapkričio. Tai
gi, draugijos ir biznieriai duo 
kitę mums skelbimų ir užsire- 
korduokite šioje “Draugo” 
30 metų papuoštoje laidoje.

Taip pat kviečiame visus 
dalyvauti “Draugo” 30 metų 
sukaktuvių bankiete, kurs į- 
vykg lapkričio 19 d., Shore
land Hotel. Prie pietų bus la
bai graži programa, kurių ruo
šia Chicagos lietuvių žymūs 
artistai.

TRYS ANGELAI

Aukso Grūdeliai
Žmogus yra mėgstąs grum

tis gyvulys. — <7. Papini

Laikykis drausmės, nepa
mesk jos; sergėk jų, nes ji ta
vo gyvybė. — Pat. 4, 13.

Kas atidaro langų tinginys-.! 
teij tas kausto savo dvasines 
pajėgas ir pranašauja jos gi
lų sustingimų.

Mano minutės jau suskai

Buvo tai «metų pradžioje.
Plačiai skambėjo »(varpai 

nuo visų bokštų. Tuomet siu
ntė Dievas tris angelus | mie
stus ir sodžius apžiūrėti žmo
nių nelaimes.

Pirmasis - angelas skraidė 
virš kapinių ir skaitė kars
tus tų, kurie praėjusiais me- 

i, tais ar staiga, ar išlėto tapo 
girtuoklystės aukomis ir bu
vo jų daug tūkstančių.

, , .. . ,tytos. Danguje nei mano meibudu tėveliai myli Dievų, ir . ... . . ;le, nei mano garbe, nei garbe,
stengiasi pilnai Jo valų |gy-|kuri ,ul5!)iu d„oti Krjst|li ir
vendinti. i T.. . . ....

_ . v , savo Dievui, jau nebedide<s...
Toj šeimojef žydi tvarka,

taika, meilė, pamaldumas, su
siklausymas, savitarpė pagal-

O, kaip brangus yra laikas! 
K ardinolas M e rcier.

Antrasis iš lengvo ėjo per 
ligonines ir pamišėlių namus 
ir tėmijo skaičių tų, kuriems 
girtuokliavimas įvarė ligas 
arba pamišihių.

Tretysis žingsniavo per ka- 
! Įėjimus ir jo akys matė labai

daug tokių, kuriuos girtuok- 
li&vjiUAB pjjived£ prie prų^k 
kaitimų,---

Paskui suėjo visi trys an- 
geiau Jie giliai atsiduso: “Ak, 
kiek ligų ir kiek mirčių, kiek 
nelaimių ir kiek vaitojimų, 
kiek atgailos ir kiek sopulių 
ir taip daug, daug ašarų teko 
mums išvysti.

lr jie padavė viens kitam 
rankas ir prižadėjo tol dirb
ti, kol girtuokliavimas nebus
pergalėtas. A. Valančius »

Nebūk prietelis tųjain, kun 
neturi artime meilės.

ByVelilbiae nors trumpas, 
bet doras* yra daug geresnis 
už ilgų, bet blogų.

visko pilna ir kų tik nori gali nusipirkti, 
kuomet Sovietų Rusijoj ir už pinigus negali 
reikalingų dalykų įsigyti, gali užsikrėsti bur
žuazine dvasia ir, grįžę į Rusiją, daryti pa- 
lygihimūs ir tuo sukurstyti žmonės.

Dėl to, bent tuo tarpu, manoma Sovietų 
kareivius izoliuoti nuo Estijos visiuomenės

Panašūs pavojai gręsia bolševikų karei
viams Lietuvoj ir Latvijoj.

ba bei pagarba.
Jaunutis kūdikis tų daly

kų neskiria, bet jaučiasi lai
mingas. Tikrai, laimingos kū
dikystės dienos, kai jos ra-l 
miai skrieja mylinčių tėvelių 
namuos, kuriuose visa yra 
perimta šventa Dievo baime 
ir tikruoju pamaldumu. Čia 
ištarti pirmieji vaikelio žod
žiai, čia pasireiškė jo mintis, 
jo norai ir siekiai.
Gerųjų tėvelių1 namai yra 
pirmoji mckykla

Norint į gerų pakreipti vai
kelio protų, jo pirmuosius 
protingus norus, — reikia, 
kad jo tėvelių namuos būtų 
tai, kų tėvni nori įdiegti į 
jaunų širdį. Kadangi jie no
ri vaikelį paruošti dangui, 
tad dangaus atmosfera — nuo
taika turi pažymėti namus. 
Religija turi turėt sprendžia-, 
mos įtakos tėvų gyvenime, jei 
norima, kad pradedąs vysty
tis kūdikio protas pasirink
tų tų pat linksmų.

iš to galime suprasti, ko-

I
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108 Specialus Tribunolai Svetimsaliams
(Specialiai “Draugui”' ii Londono)

Spaliu mėn. pradžioje įvai
riose Anglijos vietose pradė
jo veikti tam tikri specialūs 
tribunolai, per ‘kuriuos turės 
pereiti visi esu bei buvę Vo
kietijos, Austrijos ir Čekoslo
vakijos piliečiai. Jų Angli jo- 
je priskaitoma apie GO tūks
tančių. Didžiumoje tai viso
kie pabėgėliai ir ypač didelį 
nuošimtį sudaro žydai. Bet 
toje grupėje yra ir gana daug 
(sakoma, kad virš 10 tuks
iančių) tikrų vokiečių. Kai 
kurie iš jų čia ilgai gyveno, 
turėjo biznius, mokėsi ir t.t.
Vieni nesuspėjo išvažiuoti, ki
ti dėl vienokių ar kitokiu

visai nenorėjo
’eisti šio ‘krašto.

Todėl nuo pat karo prad
žios visi tie svetimšaliai bu
vo vienodai traktuojami: bn
vo laikomi “enemy aliens” 
— priešais. Dabar minėti tri-j 
bunolai turės nustatyti kat
ras iš tų 60,000 tikrai yra 
“priešas” ir katras — “drau 
gingas svetimšalis”.

Ležasčių gal

Viso veikia 108 tribunolai. 
Jie įsikūrė įvairiausiose vie
tose,, labai daug tiesiog mo
kykloje arba klebonijos sa
lėja. Visa eilė tribunolų vei
kia tik vienoje Londono apy
linkėje, vadinamame Hanrp- 
steade: čia gyvena net ketvir
ta dalis minėtų svetimšalių. 
Tai labai turtingas rajonas. 
Gražūs namai, daug alėjų, so
dai. ftv. Jono bažnyčios na
muose, didelėse salėse, posė
džiauja tribunolas. Vienos by
los nagrinėjimas trunka 10-15 
minučių ir todėl per dienų 
pereina 35-40 ashnenų. Teisė
jas po ranka tnri kiekvieno 
teisiamojo dossier arba “gy
venimo bylų”, kurių iš ank
sto yra paruošęs Seotland Ya- 
rdas. Bet galutinas sprendi
mas pareina nuo teisiamojo 
parodymų. Kartais “teisia
mas” asmuo atveda liudinin
kus. Jais būna anglai, kurie 
aiškina, kad jų pažįstamas 
svetimšalis yra tikras pabė
gėlis arba kad, jeigu jis dar

DHXTJBXB

Senatoriai Kev Pittman ir Tom Connelly, padėję sureda
guoti vadinamų “Cash and Carry” bilių, sveikinasi, kuomet 
tas bilius senate perėjo G3 prieš 30 balsais. (Acme telephoto)

i

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

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

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šunim Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė *
Jonas Rukžtala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Jnzutė Milerintė *

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

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ

V/ or totu

INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fetlr rai Savings and I.oan Insurance Corp., tVashlnglon, D. C.

OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo 9 v. ryto Iki 6 v. v. 
PlrmadienĮ, Ketvirtadienį lr fte&tadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

yra Vokietijos pilietis — nė
ra pasirodęs kaipo Anglijos 
priešas ir panašiai.

Dažnas silpnai arba visai 
nekalba angliškai. Todėl tei
sėjui padeda vertėjas. Tribu
nolų sudaro tik trys asme
nys: teisėjas, vertėjas ir po
licijos inspektorius, kurs kar
tu eina ir tribunolo sekreto
riaus pareigas. Prieškambary
je, kur susėdę laukia savo ei
lės seni bei jauni svetimša
liai, dar yra keli .civiliai ap
sivilkę inspektoriai. Katras iš 
tribunolo salės išeina kaipo 
“draugingas”, tam vienas iš 
inspektorių paduoda jo pasų 
ir sako, kad jis yra laisvas. 
Daugeliui tas žodis reiškia, 
kad jis ne tik nebūsiųs inter
nuotas, bet dabar ir gy venti 
galėsiųs. Mat “draugingais” 
pripažinti svetimšaliai - pabė
gėliai ateityje bus traktuoja
mu kaipo britai; turės teisę 
dirbti, galės stoti į armijų ir 
t.t. Gi ligšiol tūkstančiai pa
bėgėlių gyveno vien iš visuo
menės pašalpų. Nė .vienas ne
buvo prtlmbmas į kariuome
nę.- •

Liūdnesnis likimas tų, ku
rie pripažinami “priešais” 
Būtent, .jie esti internuojami. 
Bet tokių labai nedaug at
randama. Tai aiškinama tuo,

Albanija
Italijos užkariautoji Alba-

Naujausius Lietuviškus Knygus
VISOS YRA RINKTINES 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 (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

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

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

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

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

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

95—

Susisiekimas — labai pras-j dinamas baijaktaru. Barjak- 
tas, galimas veik tiktai savo, taras ir jam padėti valdyti 
kojomis. Keliaujama pavojin-{ kraštų — rinkti valdiniai — 

nija užima 27,000 ketvirtainių; gais kalnų takais. Dar dau-1 taikos metu buvo teisėjai, ad- 
’kilometrų plotų, kuriame gy-i giau sustabdo ir taip menkų ministratoriai, o karo metu 
ventojų yra vienas milijonas, judėjimų po kalnus besibas-'— karo vadai. Albanų yra ir 

tančios plėšikų gaujos.
Gyventojai (albanai), esą

Pats kraštas — rūsčių, sun
kiai pereinatnų Dinarų kalnų
salis: pliki kalnai, su slėniais, seniausi Balkanų gyventojai, 
bedugnėmis. Tik Adrijos pa-1 yra kerštingi. Rašytų įstaty- 

juriu eina siaura san plovų z-e-lnių jie, iki Italijos užg'robi- 
niumos juosta su amžinai ža- lno, neturėjo; tvarkėsi pagal 

senovės papročius. Albanai, 
nors ir mažai jų yra, kalbos

liuojančia augmenija.

Klimatas — vidurkrašte ir 
rytuose — yra žieminis: karš
tos vasaros, šaltos žiemos, ma
ža kritulių. Bet Adrijos pajū
riu daugiau Viduržiemio kli-

atžvilgiu yra tarp savęs skir
tingi. Religiniu atžvilgiu, ma?. 
daug, du trečdaliai yra maho
metonai, o trečdalis — kata-

matas: karštos vasaros, mink-j likai su stačiatikiais. Pati tau- 
štos, lietingos žiemos. skaidosi į kelias gimines,
------------------------------------ kurios, lyg kokios atskiros
b. nacionalsocialistų partijos i valstybėlės, savarankiškai tva 
užs. spaudos biuro šefas Hanf-! rkpsi- Giminės priešaky sto- 
staegl ir kiti, vėjo rinktas vyras, vadas, va-

klajoklių. Žymiausias jų vers
lus — gyvulių ir žemės ūkis.

Žymiausi Albanijos miestai 
yra šie: Durncas — žymiau
sias krašto uostas ir preky
bos miestas — turi apie 40,- 
000 gyventojų. Tirann — so
stinė, gražiausias Albanijos 
miestas, turi apie 30,000 gy
ventojų. Barčų — žymus pre
kybos bei pramonės miestas, 
turi apie 25,000 gyventojų. 

Valonu — antrasis patogus 

krašto uostas, turi apie 15,01)0 

gyventojų. Yra ir daugiau 

miestų, bet tie nelabai reikš

mingi. Rom. Pocius

Tel. CANai 9585

WEST SIDE VIEŠBUTIS
Vfalter Neffas, sav.

KambaHai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

Salė Rendon Dėl Visų Parengi
mų — Veselėms, Šokiams, Baliams. 
Virtuvė Ir Sidabriniai Tndai Dykai.

2435 So. Leavitt St.
.Chicago, Illinois

kad visi įtariami svetimšaliai 
buvo internuoti tuo,jau karui 
prasidėjus. Anglų spaudoje 
seniai buvo skelbiama, kad 
karo atveju Anglija neturės 
bijotis šnipų: esu Seotland 
Vardas puikiai žino visus pro
fesijonalus bei žymesnius “mė 
gėjus” šnipus ir laikui atė
jus juos suims. Taip ir atsi
tiko. Pasak laikraščių, kartu 
buvo internuoti ir keli anglai: 
tai tie, kurie su įtariamais 
palaikydavo artimus santy
kius. ‘

Spalių mėnesio pradžioje 
specialiose stovyklose buvo 
virš tūkstančio asmenų. Jų 
tarpe kelių nuskandintų vo
kiečių povandeninių laivų į- 
gulos. Kelios stovyklos įreng
tos tam tikruose “holiday 
eamps”, kurie vasaros metu 
būdavo naudojami kaip atos
togų eentrai. Tai gana pra- 
bangiškai įrengtos stovyklos, 
su maudyklėmis ir savais te- 
atrėliais: internuotieji gali 
ruošti vakarus, žinoma, tik 
internuotų vokiečių stovykla 
negalima pasimatyti. Viena 
yra Tx?ndone. “Daily Mail” 
skelbia, kad čia vra laikoma 
daug žymių vokiečių, jų tar
pe buvęs Berlyno policijos 
viceprezidentas Dr. TVeissas,

%
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UO NORKUS. Ir. '
DISTRIBUTOR 

OF

AMBROSIA & NECTAR
BEERS

GERKIT tiki GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to iKdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, knrį nžvardino NECTAR. Šia Alna yra pagamintu ii im 
portnotų pirmoa rfiiiea produktų.

Urmo (irholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pM NORKŲ, knr gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

■■■■■■■■■■■■« 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1II
■ SPECIALI KAINA UŽ 122 ŠMOTŲ TIKTAI ■
■ __ £12-95 BUDRIKO 28 METŲ BIZNIO ■
S RUDENINIAME
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£veriįthituj for the Jable!

A “THRILLING” OFFER, UNF.QVAI.LED 
IN VALUE — inrluding a 44 Piece Sei of 
FIRST QUALITY Dinnrrware in the love
ly “Springtlmr” deeoralion, on the new

eraziag ... 44 Pieee* of Sparkling Glu* 
w*re and 34 Pieee* of Sil.erw.re in tlie 
•mart “Diale” Pattrrn ... ererything for 
a Stnnning Tahle Setting ••• ALI, AT A 
KEGORD-BREAKING L0W PRICE.

VUAT YOU ACTUALLY RECE1VB 
44 Pieee Dinnerw»re Sėt

* Dinner Plate* 8 Cup*
8 Cereal-Soup. 8 Saucer*
8 Brrad A Butter I Plattrr

Plate* I Sugar Bowf
i Vegetable Di.h 1 Cream Pitekar 

44 Pieee CI*Mwarr Sėt
8 Fruit Juiee Gluaea 
8 W*ter Tumhler.
8 lee Tea or Refrenhment Cla 
8 Claaa Slpper.

18 Coa.ter* nr A.h Traya

34 Pieee Silvrrware Sėt
8 Knire. 8 Tea Spoon.

(Stainle.. Steel 8 Soup Spoona
Bl.de.) | Butter Knife

8 Fortu | Sugar Shell

K

M
M
M
U
tf

■■H■■

■
H

■

■
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Pirkėjai gaus tų gražų 122 šmotų stalo setų dykai, pirkdami Radijų, Refrigera
torių, Pečių, Karpetų, Parlor Setų, Bedro om Setų, Dining Room Setą $45.00 vertės 
nr viršaus, cash ar išmokėjimais.

*
*
e■■

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE :

3409,-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088. Z■
Pasiklausykite Budriko žymaus oro teat ro nedėlios vakarais nno 5:30 iki 6:30 «■
vai. Chicagos laiku iš stoties WCFL, — 970 k.

Bl.de


DRitrnTR Pirmadienis, spalių 30, 1930

SOCKO THE SEADOG

BROOKLYNO LIETUVIU ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
30 METU SUKAKTĮ MININT

Rašo Kun. K. Paulionis

(Tęsinys)

'buvo nupirkta. 1914 metais, 
matyti, nutarta kiekvienam,

mas yra sunkus, net jei ir ap
eini būtų išteklių. Gi dėl sto
kos lėšų, reikia su didesniu 
taupumu stengtis ir esančias 
pajamas suvartoti kuo ge
riausiai. Žinoma, šiandien len
gva bet kuriam pasakyti: 
‘‘Netinka lietuviams savo baž
nyčių turėti esamoj”, bet kas

LIETUVIAI DAKTARAI

TaL Yards 8140.
VALANDOS: Nno 11 iki 12j 

2 ik* 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 lr 7 iki *

Šventadieniais: ll iki Ik

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAI 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

parapijos vedėjų-klebonų: a. j 
u. Kun. Rodžio ir Gerb. Kun. 
Pakalnio.

Apie dabartinę parapijos 
padėtį, jos nuosavylię, jos plė
timų, veiklų, o svarbiausia jos 
ateitį, kiekvienus glaudžiai 
palaikus ryšius su jų, lankus 
tų bažnyčių, sekus bei reniiųs 

'jos veikimų, yra gerai susipa
žinęs.

Žengdami į ateitį, įkvėpki
me savo vaikams dvasios, kad 

i jie toliau tęstų tų šventų dar- 
_ _______________________________ išlaikytų Šv. Jurgio Pa
kštų anglių dulkių, kurios pa- halnj°‘s Bažnyčių Lietuvišku 
siiieka po plytų stogu, pripil- židiniu.

do vandens vamzdžius ir '
juos užkemša. Todėl stogų _____
prakiurimui pataisyti, vamz-! TeL Cicero 1484. 
džiams atnaujinti, per dvide
šimt penkeris metus išleista 
labai daug brangaus pinigo; 
paskutiniu laiku bandyta l>ent 
dalis stogo visai atnaujinti, 
nuimant “artistiškas” plytas 
ir uždedant smailų, kitos me
džiagos, stogų; taip susitarta 
su elektros kompanija, kad ji 
bent svk{ į mėnesį nuvalys 
bažnyčios ir klebonijos stogus 
kiemus ir t. t. Visi, kurie tik 
gyvena Central Brooklyne, 
arti tos elektros gamybos 
stoties, žino, kiek tenka naš
tos pakelti, kovojant su neša
momis dulkėmis.

Jei per tiek metų, nepaisant 
žmonių arti prie bažnyčios gy

By Teddy

W6LL 
SEACOOKS 
SECOND į

Tolimesnė eiga
tai. kad uzli Atsižvelgiant , __ ,

: parapijiečiui prie kortelių pri palyginant, mažų su-
' mokėti po $10.00 Statybos pastatyta bažnyčia ir kle-
Fondui, todėl tais metais iš bonija, kai kurie dalykai likę

rapijoj esant didesne draugi- viso pajamų prie kortelių bū- neužbaigti. Pavyzdžiui, tik
ja Šv. Antano turinti 200 na- ta $,93.),-R); iš visų šaltinių, pjĮg inetu pradžioje įdėtos

grindys bažnytinėje salėje užrių.
Klebonauja kun. A. Rodis. 

Klebonijos adresas: St. Geor
ge's Kectory, 225 lligli Str., 
Brooklyn, N. Y.”

Čia paduodant nuorašų pai
šeliu rašyto “Protokolo”.

‘Brooklyn, N. Y.,

galėjo pramatyti tai 1913 me
tais? Juk dar nebuvo nė sap-l

priskaitant nuo 1913 metų li
kučius, per 1914 metus paja
mų buvo $26,334,78.

1914 m. kovo 19 d., Šv. Juo
zapo Šventėje, padarytas kon
traktas su McDermott & Ha- 
nigan. ln,?., 103 Park Avenue, 
New York, bažnyčių ir klebo
nijų pastatyti už $57,887,(56, gi 
arkitektui Robert J. Reiley 

Gen- dar sutikta mokėti už planų 
Ka- sudarymų $2,656.00.

Kertinis bažnyčios akmuo 
pašventintas Jo Ekscelencijos

Vasario 9 d., 1910 m.
Pirmas susirinkimas 

nuota apie Uidijj Karų. kurs tral Brooklyno Lietuvių 
apvertė viso pasaulio eigų, talikų Parapijos, 8-tų valan- 
Jįebuvo pramatyta kad nauji, ilų vakare.
ateiviai lietuviai nebeatvyks' Susirinkimas likos atida ry-1 tuomet Brooklyno Vyskupo 
šion šalin, nepramatyta nei1 tas per vietini klelmnų Kun. Padėjėjo (š. m. spalių 2 d. mi

kitos baisios didžiojo karoI A. Kuodį. Įžengiamoj kalboje i rus*° Chicagos Kardinolo) 
skerdynių pasėtais. Ir nelemta1 gerb. Klebonas išreiškė savoj Jurgio Mundelein, 1914 m. se- 

krizė nuo 1929 m. apsunkino mintis nurodydamas •reikalin-j kmadienį, liepos 12 d., gi baž- 
netik parapijas, Ind ir kiekvie-1 gumų. Lietuvių Katalikų Cen- n>’čia ir klebonija užbaigtos 
no žmogaus gyvenimų. Tas j tral Brooklyne bažnyčios. j1 bažnyčia pašventinta 1915 
viskas nevieno negalėjo bfiti 1). Nutarta ir tvarka palik- m,» saus*° 31 d.
pramatyta statant bažnyčių1 ta taip kaip visose R, Katali- 1915 m. užtraukta $35,000, 

1911 metuose. kų parapijose. , skolos Emigrant Industrial

2). Vardas parapijos bus Savings Banke, New York, suIš pradžių buvo svarstoma 
pirkti žemę bažnyčiai statyti Šv. Jurgio, 
prie kaniĮM) Gold ir lligb Sts., 3). Mokestis bus taip: tas, 
vieton dabartinio sklypo įter- katras priguli į kitų parapijų

mokės 3.10 o tas katra? 
priguli niekur mokės 4.10 i- 
mant velykinę kvitelę o to
liau visų metų po 50 c. ant 
mėnesio, o kas galės gali mo
kėt ant kart arba dalimis. 
Merginoms po 25c. ant mėne
sio.

(Pasirašyta) K. Krušinskas, 
Jonas Pilipas.

Bažnyčios statyba 
, Be abejonės, nuo pat para

pijos įsteigimo pradžios buvo 
pasiryžimas kuo greičiausiai 
statyti nuosavų bažnyčių. 
Fondas tam tikslui augintas, 
todėl 1913 metų pranešimas 
jau rodo kad pirapijos kaso
je huvo $L3,312.23, jau tais 
metais išmokėta $4,500 nž 
bažnyčios statybos planų su
darymų, ir $125,00 už užtik- 

psrodo, 
gatvėje

pto iš abiejų pusių namų ant 
York Street.

1911 m. “Žvaigždės” n ūme 
ryje randame jau tokį apra
šymų apie šv. Jurgio parapi
ją

“Šv. Jurgio parapija Cen- 
trališkame Brooklyne (šalia 
senojo Brooklyno tilto) suor
ganizuota 1909 m. kada kun.
A. Kodis, Ainiolų Karalienės 
.amamlorius, buvo vyskupo 
Įiasiųstas uz klelamų tai nau
jai parapijai. Yra čion i 300, 
šeimynų, apie 2500 dusių. Ka 
dangi žeme čia kone kaip ant 
Manhattan salos brangi, tad 
lietuviams laikoma pamaldos 
airių šv. Onos bažnyčios skie
pe ir renkami pinigai žemei 
pirkti. Parapijos turtas siekia 

jau per $6,000. Velykine 1910!rįnįmo “tiitle”, kas 

atlikto per 1500. Naujoj pa- kad jau žemė York

M. DZIMIDAS
Bismarck Alaus lšvežiotojas

Pristato geriausios rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į- 

staigas, piknikus ir t. t.

Reikale kreipkitės pas M. 

Dziniidų, — gausite greitų ir 

sųži ningų patarnavimų.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-<L 7-0 F. M.
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
Šeėtadieniaia 

Valandos: 3—8 P. M.

$(>G0.20. Bažnyčios pirmoji 
galerija, pradžioje numatyta 
vargonams, laikinai pavesta 
katekizmo klasėmis, su kelia
momis durimis, kas sudarė ke
turis kambarėlius. Vargonai 
įrengti antrojoje, buvo ne 
nauji, ir numatyto tik laikinai 
ten juos laikyti. Tas “laiki
nas” laikotarpis nusitęsė iki 
1938 imtų, kada įrengti tin
kami vargonai pirmoje gale
rijoj už $4,200.

Taip pat nuo put bažnyčios 
bažnytiniam rūsyje. Kadangi
malonumu su užtvenkimais v. v... . .

. e . venanciu sumažėjimo ir dide-
bažnvtniain rūsyje. Kadangi L. , , . .• ° lio nedarbo, kuris nuo 1929

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. 50 th Avenue
Tel. Cicero 1484.

TsL OANal 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

DR. F. G. VVINSKUNAS
rHYSICIAN AND SURGEON
2158 W. CERMAK &0AD

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

Res. 2305 S. Leavitt SL 
Res toL Canal 0402

bažnytinė salė žemai iškasta, 
žemiau negu miesto ‘Betvers’ 
dideliems lietums užėjus, van
duo negalėjo nubėgti, užtven
kdavo salę; sakoma, išnešta 
šimtai, gal ir tūkstančiai, ki-
birų vandens. Taip ir vargta

nuošimčiais, ir pas Brookly- įį|įsus Hietus. Taip ir vargta1 
no t\\skupų, $10,500 be nu°-;ta elektrinė vamzdžių siste- 
sinic.ių. Acių duosmm.ui |>ara-[In.^ kurį da]mr apsaugoja nuo 

ne. i pijiečių ir a. a. Kun. Rodžio’tų neinaionulm].
pastangom, iki 1926 m. ban-,
kui atmokėta skolos $23,000, | K-ita sunkenybė parapijos 

nuosavybei užlaikyti buvo

metų siaučia, bažnyčia užlai- 
’ kyta, skola beveik pilnai už

Įmokėta, daug pagerinimų, 
patobulinimų padaryta, tai 
vis dėka geraširdžių parapi
jiečių bei uolių, pasišventusių

AKIŲ GYDYTOJAS

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401

Vyskupui $3,200. Parapijai 
nevisai mažėjant ir parapi
jiečiams nevisai išsikeliant iš 
Central Brooklyno, ir depre
sijai neužsėjus, per Gerb. 
Kun. Pakalnio klebonavimų 
nuo 1926 iki 1934 m. užbaigta 
mokėti likusi skola bankui 
$12,000, gi Vyskupui skoža su
mažinta iki šių 1939 m. iki 
$3,400.

VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

iNAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knyga 
eu naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky 
mai, ir tt Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 

! šeimininkėms.
16i< knygų galima gauti par p 

tų arba raėtlotje:

KAINA SU PERSIUNTIMU
Į140

&A6TTN8J1

$L00
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Ave.
CHICAGO, ILL

t.4 > aa« > ta

MŽnyčios ir klebonijos sto
gai. Kai statyta, stogai uždė
ti labai skoningi, margi, dai
lūs. l)ėja, neatsižiūrėta į jų 
praktiškų tinkamumų. Bažny
čiai esant tokioj sekcijoj, kur 
daug dirbtuvių, ypač kad di
džiausia pasaulyje elektros 
gamybos stotis vos keleto blo
kų atstume, nuolat ir nuolat 
krenta ant stogų (nekalbant 
apie šaligatvius ir net pati vi
dų bažnyčios ir klebonijos per 
atidarus langus) glėbiai min-

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

optometricai.lv AKIŲ 
LIETUVIS

Huvirf 20 metų praktikavimo 
Mano Uaran ta vintas

Palengvins akių Įtempimą., kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitĮ, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama Į 
mokyklos vaikua Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: tuo 10 iki 8 vai vak. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atoitutimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainus pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHIJVND AVE. 

Telefonu YABds 137X

KLAUSYKITE

Ne* City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statas viaokloa njliee nanjm namu ant 
lengvų mėnesinių Uhnokėjimų. Darau vl- 
«okį taisymo darbų be Jokio cash (mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigannn geriami atlyginimų ii Pire In 
rerance Oompanijų dėl taisymo apdega
mų namų). Darau paskolas ant naujų li 
•enų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOH N PAKEL
6816 S. Westem Avc. Phone Grovehill 0306

Taipgi pagal suta/uį.
Ofiso telefonas FRUsped 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421 DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave.

2-tros luboa
CHICAGO, ILL

Telefonas MIDway 2888
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nno 10 iki 12 vai. ryte

TEL. YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN(H. V LEUlftSHAl!.)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

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

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS; 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
i Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 335S.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonas HEMIock 6886

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. MARquette Rd. 

Ofiao valandos: i
10—12 vaL ryte

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

Sutfitarius.

DR. MAURICE 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.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Azckv Av*.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien iėekyros Seredų 
Seredomia ir Nedel. pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6968 So. Talman Ava. TaL YARda 6981

Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 iz 7—9 vak.
Ketv. ir Nedeliomia raaitaraa

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN and SURGBOH

4645 So. Ashland Avenue
071S0 VALANDOS!

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 rai. vak.
Mnia pagal si 

Offlos TaL YARda 4787
Nedėliomis
• TaL YAB 

Mamų TsL PROspeet 1981

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38
756 VVest 35th Street

Ofiao TsL VlRginia 0086 
Residencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

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

Reaideaeija
8939 So. Claremont Ave.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal atitarti.

M OAMal 8188.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet iz 7—8 V. C-

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Res aad Offiee
PROspeet 1028 2369 B. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANai 0708

DR. J. J. KŪWAR
<K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

. Sagai aatartį.

Tel OANal 0887
Rea. TeL PROapect 0669

ūfi. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaideneija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet

0 iki 9 vakare 

TsL YARda 8846

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryte iki 8 vakaro 
Seredoj pagal entarti

DR. V. E SIEDLINSKI
4143 South Archer Avenue 

Telefonas Lafayette 8660
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais ia

4631 So. Ashland Ave.
Tai YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieni.;, jų
Osėtedieeiata.

optometricai.lv
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KAS GIRDĖT CHICAGOJ
Iš Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėju 
Draugijos Veikimo

ARD centro susirinkimas 
Šv. Kazimiero vienuolyne, 
spalių 13 d. buvo skaitlingas. 
Sus-me dalyvavo visų sky rii^ 
atstovės ir bendrai dalinosi 
džiaugsmu. Išklausyta rapor
tas iš įvykusio pikniko, rug
sėjo 24 d. Piknikas net ir pa
čioms rėmėjoms iškirto malo
nų “surprise”, nes pasisekė 
geriau už visus kitus pikni
kus, ir gražaus pelno davė. 
Pažymėtina, kad raportas vien 
dviejų skyrių: 1 ir 6 (Town 
'of Lake ir Brighton Park) 
nudžiugino visus, nes jie už
dirbo grynų $300.00. Kiti sky
riai, pavyzdžiui,* 8 (Marąuette 
l’ai'k) užėmęs kertelę pikni
ke, su skaniais užkandžiais, 
prirengtais B. Stradoniskie- 
nės ir kitų rėmėjų, pelnė virš 
$80.00. Neatsiliko nei kiti sky 
riai. Kiekvienas savo dalį į- 
nešė. Garbė ir padėka pri
klauso visoms rėmėjoms ir 
tai geraširdei visuomenei, ku
ri taip nuoširdžiai šį piknikų 
parėmė.

Pikniko komisija

Turbūt, nei viena organiza
cija neturi taip veiklių mote
rų ir mergaičių, kaip ARI). 
Visų metų pramogoms, meti-1 
niam susirinkime buvo vien
balsiai išrinktos komisijon: 
F. Burba, K. Garuckaitė ir 
M. Stankiūtė. Jos visų metų 
pramogoms vadovavo didžiau

siu pasisekimu. Daug jos pri
vargo, daug išsilėšavo ir visa 
aukoja organizacijai. ARD 
skyriai, visu nuoširdumu, jų 
darbų remia.
ARD ‘ bunco party”, 

lapkričio 26 d.

Ta pati komisija, koopta
vus po vienų narę į pagalbų, 
rengia “bunco party”, lap'kr. 
26 d., 3 vai. popiet, akademi
jos auditorijoj. Įžanga 35c. 
Dovanų, užkandžio ir “door 
prize” netruks atsilankusiems. 
ARD 2 skyr. (Bridgeport)

Štai, pavyzdis ilgamečių. A 
R D narių pasišventimo. Dvi 
to skyriaus narės: Ona Sek- 
leckienė ir Antanina Beino- 
raitė (amžina narė), nusipir- 
kusios saldainių už porų do
lerių, centro piknike su jais 
padarė gryno pelno $15.00 (A. 
Beinoraitė nupirko saldainių 
už $1.80) ir pinigus pridavė 
ten pat pikniko komisijai.

2 sk. niekuomet nebuvo 
“merdėjantis” ir jo iš kars
to (?) niekam nereikėjo kel
ti. A. Nausėdienei išpirminin- 
kavus 10 metų, didžiausios de
presijos ir “audrų” laikus 
pergyvenus ir liuosa valia at
sisakius iš pirm. vietos, sky
riaus vadovybę perdavė ki 
toms. Paliko daug išauklėtų 
darbščių veikėjų, kurios ir po 
šiai dienai ten tebesidarbuo
ja. A. Nausėdienei atsisakius 
2 sk. buvo 67 pilnai užsimo
kėję nariai ir apie 20 amžinų,] 
narių (sumokėjusių po $100). 
Tų liudija centro knygos, tų

Parengimai
j OMAHA, NEBR. — Ir mū-

n i k , . v. . , ,, , . . sų kolonijos žmonės pradėjoOmaha, Nebr., gyventojus siomis dienomis sukrėtė baisi .. . XT r( . . ,
žmogžudystė. Kantoro Abraham Sclnvaczkin žmona, 43 metų verktl- &tab Namų Savininkų 
amžiaus (dešinėje), rasta namuose nužudyta. Nuotraukos de- draugija rengia “card party’ , 
šinėj matome sienoje skylę į kaminų, kur policija rado su
kištas atskiras moters lavono dalis. Toj baisioj žmogžudys
tėj įtariamas negras, kurio policija visu stropumu ieško.
(Acme telephoto)

žino ir vienuolyno vadovybė. 
Taigi 2 sk. negulėjo karste.

paskutinėj veikimu ir auko
mis vietoj. Tų liudija ir cent-

Per visų laikų buvo nudirbti ro knygos ir vienuolyno va-

IttJuMfeS THAT NEVER HAHHEn
intcr-nat’l Cartoou Co.. N. Y.

ir parapijos ir ARI) darbai. 
Tad kokiu išrokavimu dabar
tiniai to skyriaus koresp. ba
ndo žeminti pirmtakfinus — 
veikėjas 2 sk.? Juk ir naujo
sios vadovės danguje skylės 
nepramušė — Šv. Jurgio pa
rapija gyvavo ir be jų ir pa
rapijos parengimai bei baza- 
rai buvo daug sekmingesni, 
negu dabar. Jei rėmėjos paė
mė 'kokį darbų dirbti, nudir
bo jį vienos; nereikėjo joms 
į talkų kviestis pašalinių dr- 
gijų... Reikia dar pažymėti, 
kad A, Nausėdienė palikdama 
2 sk. naujai valdybai, paliko 
67 paprastus narius, daugiau 
kaip 20 amžinų narių (gyvų 
— neskaitant 'mirusių) ir ta
me laike buvo įrašytos į am
žinus narius visos esančios 
dr-jos parapijoj, taip pašal- 
pinės, kaip ir idėjinės ir vi
sos įstojo į ARD amžinus na
rius, sumokėdamos po $100,

dovybė žino.

Melagingi korespondentai — 

didžiausi priešai katalikų 

spaudos

Laikraštis yra tam, 'kad ta
rnautų visuomenei, teisingai, 
švariai, 'kultūringai. Korespo
ndentai, liedami pagiežų ar 
asmeninį pavydų, (žiūrėk ko
resp. iš Bridgeporto “Drau
ge” spalių 21 d.) prieš kitus 
žmones ir naudodami laikraš
tį, kaipo įrankį savo asmeni
niam kerštui, daro didelę biė- 
dį pačiam laikraščiui. Nekai
tai įžeistas ar iškoliotas laik
raščio skiltyse asmuo, natū
raliai, pasijunta užgautas ir 
meta laikraštį skaitęs, dargi 
ir kitus nuo jo atkalbina. Lai
kraštis iš tos priežasties ne
tenka ne tik prenumerato
riaus, bet ir jo taip brangaus 
“good vvill”. Tai visa ir silp-j 
nina mūsų katalikų spaudų.

parapijos svetainėje, spalių 31 
d. Parengimo tikslas yra — 
prisidėti prie Raud. Kryžiaus 
šelpimui tų, kurie randasi ka
ro pavojuje. Prie draugijos 
priklauso ir svetimtaučių. Dėl 
to, parengi'mas bus labai di
delis ir, gal, sėkmingas. 

Vyčiai šelps įsteigėjų
Savo susirinkime Vyčiai pe

rskaitė laiškų iš centro, ku
riame raginama sušelpti AI.

Norkūnų, dabar reikalingų pa
galbos. Mūsų jaunimas tuo
jau paskyrė lapkr. 4 d. paren
gimui ir turės “penny” kar- 
nivalų. Dieve padėk.
Parapijos vakarienė

Šiais metais mūsų parapi
jos vakarienė bus tuomi įdo
mi, kad minėsime tuo laiku ir 
mokyklos pastatymo penkioli
kos metų sukaktuves.

Tikietai jau seniai platina
mi. Taip pat bus atspausdin
ta programos knyga su kiek
vienų metų graduantų paveik
slais ir istorija.

Tuo pat laiku vienam oma- 
hiečiui lietuviui bus įteiktas 
garbės ženklas, Gedimino or
dino medalis, kuriuo apdova
nojo Lietuvos vyriausybė per 
savo atstovybę. Dar nėra ži
noma, kas bus tas laimingas, 
bet visi Omabos lietuviai la
bai džiaugiasi, kad nėra už

miršti savo senos tėvynės. 
Pradėjo kitų biznį

Feliksas Petručionis su sū
num jau nuo seniai turėjo už
eigų Omabos mieste ir gerai 
vertėsi.

Dabar sū kitu sūnumi atida
rė grosernę prie savo namo ir 
savo nume. Geram žmogui tai 
ir čia biznis gerai eis.
Medžiotojai

Dabar pas mus prasidėjo 
fazanų medžioklė. Lietuviai, 
ypač jaunesnieji, važiuoja me
džioti ir turi gerų sėkmių. 
Vienas žmogus gali nušauti 
20 arba 30 fazanų į dienų. Bet 
valdžia neleidžia išsivežti dau 
giau negu 5 fazanus kiekvie- 

] nam žmogui. Taigi, vyrai ima 
žmonas, vaikus ir kitus su sa
vimi, kad ir jithns būtų dalis 
medžioklės ir kad neprasižen
gus prieš medžioklės taisyk
les. Vietinis

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

DON'T BE GREI
Deoft talente trey hafr. Orey bak 
■aksa yoo look oM aod f aal oiA 
Try tba kodam* Method tof Co*.

Hab » *. CLAIROL. YonTI 
a^yraalata (he ęirick, pleaeant traa^ 
mest. No bloaehlnc reąolrod ta 
aoftea tba hair when yoa oaa 
CLAIROL. YooTl fcve tba reette 
aa yoor hair—beautlful, uaturab 
takiai color that dedies

LUSTIR-TOAM GIVES1 
TEETH THE MOST

| MARVELOUS LUSTER 
AND SPARKLE.

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

aven water . .. may not enter
It's here! The most deligbtfully different 
tooth pašte you ever hearu of. Whcn saliva 
and hrush touch the N E W formula List erine 
Tooth Pašte, supercharged with Luster- 
Foam detergent, it irstantly springs into 
an amazing "bubble bath” that makrs your 
mouth tingle with life. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifrices may never even havereached. Cleans 
and polishes areas where some experts say 
up to 98 % of decay starts.

Get the big 25< tube, or better štili, tho 
doubie-siže 4Or tube containing more than

[>ound of tooth pašte. At any drug coun
ter. Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Uo.

TMI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyje.

Vienas pamokslininkas į 
klausimų, kas yra tiesų, davė j 
tokį atsakymų:

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

A. A.
PETRAS MAULIS

Mirė spalio 28 d., 1939 m., 
11:15 vai. rylo, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskrityje, Upėnos parapijoje ir 
Upėnos mieste.

Amerikoje išgyveno 39 met.
I’aliko dideliame nuliūdime: 

seserį Marijomj, ir švogerį Ni
kodemą Mockinius, sesers duk
terį Adele, jos vyrą Viktorą 
Raehkus, sesers sūnų Clarence, 
brolio dukterį Barborą l’etrai- 
tienę ir jos šeimą, brolio duk
terį Marijoną Mikšienę ir jos 
šeimą ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 7019 So. 
Maplewood Ave., tel. I’rospect 
4202.

laidotuvės įvyks antrad., spa
lio 31 d. Iš namų 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į Gimimo Panelės 
švč. par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tainus-as dalyvauti laidotu\ėse.

Nuliūdę: Sesuo, švogeris ir
visi Giminės.

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

TH€

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮI MORGIČIĮĮ

Kiekvienos ypetoe padėti pinigai yra apdrausti Od fftOOO.OO pm 
Federal Savinga and Loan Inaaranoe Oorp^ po United State*
Cforanuamt piMHtea.

E to

iiimtmimiv

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%

Ofieo vai.: 9:00 vai. ryto iki 8:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais it SeStadieniais iki 8:0? vak.

GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306
ilHHiimHM'itl»llimilHIHiHHUUIIHHUU«HI«UIMi4M«IUUU4MU|IHIIUUUU«MMl

be to, pati pirmoji 2 sk. su- ]J|iofas> tuš{ias pūtiniasis nei 
rengta vakarienė vienuolyno
naudai (ne vajaus vakarienė, 
tik “džiaugsmo vakarienė”) 
sulaukus seserų Kazimierie
čių kaipo mokytojų, kas davė 
pelno (su aukomis) $1,006.00 
ir per visų laikų 2 sk. vis sto
vėjo jei ne pirmoj, tai vis ne

vieno neįtikrins ir nepakels 
aukščiau jo asmens ir nuopel
nų... Su melu gal ir galima 
toli nueit — bet sunku bus 
grįžti.

“Draugo” skaitytoja ir rė

mėja per 30 metų

fcmpoaNON.;
NrtsraZ7y...vft>

I. • •

3

Shs's preity as 
apteture,

būt. . . . .

No one can tnterate bslit.osia (bad breath). 
It can ruin ai moat any girl’a popularity 
• . . her (Matai friendahipa.

Food fermentation in the mouth ia said 
by aome authoritiea to be a major cauae of 
halitoaįa. And the inaidioua tning about 
thta offenaive condition ia that. anyone 
may have it and never realize it. Frienda 
know, of course... only too wel1. Būt, un- 
fortunately, it ia auch a deilcate aubject 
they won’t tell.

Ro don't gamble wb h your sočia, oppor- 
tunitios ana your happineaa by taking un- 
Aecesaary chaneea. It ia so simple to take 
precautlons by gargi ing wit.h plcaaant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer- 
rftentarton is ąuiekly checked and its 
odora are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Uae 
tt . . . morning and night, and before aii 
Important engagements. Lambert Phar- 
macal Company, SI. Louis, Mimnuri.

LISTERINE 
for HALITOSISB (SAB entATB) •

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

IO’

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C PATARNAVIMAS HIYlDuLAIlbL DIENĄ IR NAKTĮ

DV V A T KOPLYČIOS VISOSE IRAI MIESTO DALYSE

•ABY, DTD. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOBIAI 
KELNER-PRUZIN

Phone BOOO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Autkuny B. Petkus
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

btbamez ir Suuai
2314 "VVest 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlrnan 1270

John F. Eudeikis s-p-
SUIAŪ8IA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAIftA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Vbi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Falrfield Avenue
___________ Tek LAFAYETTE 0727

V Įf Ą T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite milsų nulio programo Antradienio lr 
Bcštadlenlo rytais 10.(H valandą, H wnQ* stoties (1180.)

Sn Povlln Ral t im lem.

1. Liulevičius 4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

Antanas M. Phillips
3307 Lituanica Ave. 

Phone YADds 4908

1.1. Zulp J.646 West 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

Albert V. Petkus
4704 S. Western Ave. 

Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YABds 1419

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite. 
Retnkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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PAGEIDAUTINA JAUNIMUI
PASKAITŲ APIE LIETUVĄ

Chicagos lietuviai sužavėti 
prof. K. Pakšto paskaitomis 
Vilniaus, Lietuvos ir Pabal
tijo valstybių aktualiais klau
siniais. Pasiklausyti susiren
ka daugiausia vyresnieji lie
tuviai. Dėl kokių priežasčių 
mažai jaunimo dalyvauja? Ar 
jis nėra paragintus, ar tas pa
skaitų laikas jaunimui nepa
togus, ar kitkas. Kas kas, bet 
moksleiviai, akademinis ir 
šiaip visas lietuvių jaunimas 
turėtų labiau už vyresniuo
sius domėtis 'kas šiais laikais 
dedasi pasaulyje, ypatingai 
Lietuvoje. Ne vien tėvynės 
meilė ir išsiilgimas, bet ir 
naudingų pasaulio žinių iš
girsti iš gyvų profesoriaus žo
džiu turėtu visus sutraukti.v *
Lietuvoje panašidmis progo
mis jaunimo būna kimšte pri
kimštos salės, kada tos ar ki
tos šalies žinovai kokias nors

naudingas paskaitas laiko. 
Tas įrodo jaunimo tiesos troš
kimų. Taip ir turi būti visur!

Gerb. dr. K. Pūkštąs yra 
geografijos ir kitų mokslų 
specialistas ir dirba Lietuvos 
universitete kaipo profesorius, 
Salių padėties pažinimo reika
lais jis yra keliavęs įm> Kum
pų, Afriką, Amerikų ir kit. 
Kaipo geografijos žinovų, vie
nas Kalifornijos universitetas 
šių vasara d r. K. Pakštų pa
kvietė skaityti studentams pa
skaitų apie vidurio Europos 
valstybes kartu ir apie Lie
tuva. Dabar, esant gerb. Sve
čiui Amerikoje, turėtume pa
sinaudoti ir surengti pritai
kintas jaunimui paskaitas at
skirai ar bendrai su maršru
tą niHmatytomis. Prašoma Fe
deracijos Cbicagos apskrities 
valdyba, o kitur paskaitų ren
gimo iniciatorius turėti tai o-

VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI 
Prašome perskaityti ir neužmiršti

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

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 

lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria

me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 

larbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų dien- 

ščio įtekmę i lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti-

ietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietų bus išleistas padidintas “Drau

go” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 

pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienraštį JAUNIMO ir MO 

TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 

dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 

NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

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

tų į 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 tikietas $2.00.
Jums labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS, M I C.,
“Draugo” Administratorius 

S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite'

nusipirkti ar užsakyti telefonu: CANai 7790. !

Lietuva atsirado ypatingo
se sąlygose: vieni jai prana
šauja etnografinių sienų at
statymų, o kiti nepriklauso
mybės susiaurinimą; vieni jai 
grąžina ir Vilnių ir Klaipėdą, 
o kiti abejingai žiūri net ir 
j Kauno ir kitų miestų liki
mą; vieni mato iš Sovietų 
globos apsaugą, o'kiti pavojų; 
vieni įžiūri Lietuvos ekono
minės būklės pagerėjimą, o 
kiti blogėjimą; pas vienus lie
tuvius yra gajus optimizmas, 
o pas kitus tamsus pesimiz
mas; vieni yra pasiryžę dirb
ti, o kiti užmigti. Tai pavojin
gi apsireiškimai. Jie turi būti 
skubiai išaiškinti ir į atitin
kamas vėžes įstatyti.

Čia kalbamam tikslui Chi
cagoje sudarvtasai iv visų sro 
vių Lietuvai Gelbėti Komite
tas šaukia visuomeninį gusi-

meny, kviečiant gerb. Prele~ 
gentą, iš kitos pusės, suburti 
į šias paskaitas skaitlingai 
liet. jaunimų ir visuomenę, 
'kad atsiektume šiuo svarbiu 
momentu keleriopų tikslų ge
lbėti mūsų gimtąjam kraštui.

rinkimų ateinantį antradienį, 
spalių 31 d., Sandaros salėje, 
814 \V. 33rd St., 8 vai. vaka
re.

Į šaukiamą susirinkimų šiuo 
kviečiami draugijų valdybų 
nariai arba jų įgaliotiniai, pro 
fesijonalai, veikėjai ir visi 
Lietuvos bei lietuvių tautos 
reikalais interesuotieji lietu-, 
viai.

Valanda svarbi. Lietuvos 
laisvės varpas kviečia visus 
darban, o išvargę ir išalkę vil
niečiai lankia iš visų ir mora
lės ir materialės pagalbos. 
Tad nebūkime suakmenėję — 
sekime lietuviškų bei huma
nišką balsą — susirinkime į 
Sandaros salę, apkalbėkime 
visus gyvuosius reikalus ir 
pasirodykime nesą gyvais na- 
bašninkais. į

Lietuvai Gelbėti Fondo

Komisija

Y. C. White, Arizona valstybės gubernatoriaus sekretorius, 
inspektuoja valstybinės protu sergantiems ligonines žmogžu
dės Winnie Ruth Judd kambarį, iš kurio ji pabėgo. Lova 
buvo taip pataisyta, kad atrodė lyg ji miega. (Acme telepli.)

Agr. S. J—tė

Prof. K. Pakštas Rytoj
Kalbės Marųuette 

Parke
Antradienio vakare, spalių 

31 d., prof. K. Pakštas Vil
niaus krašto ir kitais svar
biais tautos reikalais kalbės 
Švč. Panelės Gimimo parap. 
salėj, Marųuette Parke.

Tai bus minėjimas Vilniaus 
atgavimo, nes Lietuvos ka
riuomenė į senųjų mūsų tau
tos sostinę įknaršavo praėjusį 
šeštadienį.

Stabmeldis - Bedievis
Neseniai centrinė bolševikų 

bedievių taryba sprendė klau
simą, ar galima priimti į bol
ševikų bedieviij veikėjus, žmo
gus, kuris yra naujosics ger
manų stabmeldybės nary?. Ta 
sai žmogus buvo iš Vokieti
jos. Jis anksčiau priklairė 
laisvininkų, laisvamanių sro
vei. Jis prašėsi priimamas ir 
sekė: nuslopinus marksininkų 
laisvamanių srovę, Vokietijo
je bedieviai liko tik viena ga
limybė, būtent, įsirašydinti 
naujųjų Rozenbergo vadovau 
jamųjų stabmeldžių srovėn, 
kuri kovojo su tikyba. Mask
vos bedieviams tas įrodymas 
buvo geras, ir jį priėmė be
dievių srovėti.

Pranešimai
T0WN OF LAKE. — Na

mų Sav. ir Piliečių klūbo su
sirinkimas įvyks antradienį, 
spalių 31 <1., 8 vai. vak., pa
rapijos svetainėj. Visi nepa
mirškit atsilankyti.

Klube valdyba

I

SHE LOŠT 20 
POUNDS 0F FAT

Feel full of pep and possess tha 
Olender form you crave—you can’t 
lf you listen to gossipers.

To take off excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy svveets — eat more fruit and 
vegetablas and take a half teaspoon- 
(ul of Kruschen Salts ln a glass of 
hot water every morning to eliml- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now.’J 
' No drastic cathartics—no consti- 
pation—būt blissful daily bowe) uc- 
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS
Ii angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškia

Spalių 30 Diena
Nemanyk, nė nekalbėk nuo

latai apie tavo priešą, kad 
tu nekentėtumei nepri'teriii- 
gai iš jo priežasties.

rPAMOK8LV*į
j Kunigai turėtų įsigyti J
i Vyskupo Petro Pranciš- h 

kaus Būčio, M.I.C. para-| 

bytą
400 puslapių knygą. ’

Kaina #1.75
“DRAUGAS” 

į 2334 So. Oakley, Ave. 
Chicago, III.

KAUNAS (E) — Miesto 
taryba nutarė pradėti statyti 
Vilijampolėje eilę nedidelių 
vieno buto namelių su 500-600 
ketv. metrų sklypais daržams 
įsirengti. Tie nameliai Ims a- 
tiduodami lengvomis išsi mo
kėjimo sąlygomis darbinin
kams. 1

Listen to and Advertise over

MUMEGH’S YIKOSUV'lUM
Folk Songs and Mtuie 
Tambaritza Orchestra

WWAE. Every to I
KM S. Clark St., Chicago — Har. 9008

Standard CU

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

?. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU 
V* ATDARA KAS 
DIENA — IR VAKA 
RAIS IR SEKMA 

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3485
604 WEST SSRP STREET 

CHICAGO, ILL.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

//
*roR

e Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Sauiėa,
Vėgo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Murinę: Palengvina nuvargta
Mlas akta
Saugus Kūdikiams Ir Buaugualema 
Visose Vaistintos.

i VVrite for Free Book 1

I "A Wodd of Comfori for Yevr F y 08” MURIMBCOMPAMYcV.fioo

J PAKLAUSIMUS DEL KALĖDINIŲ PLOTKELIŲ

Pranešama, kad šiuo laiku galime pagaminti plot- 
kelių užtektinai visoms Amerikos lietuvių parapijoms. 
Plotkelės yra pilno dydžio, spalvotos ir su lietuviškais 
užrašais. Pavyzdžiui: “Linksmų Kalėdų” ir “Garbė Die
vui Aukštybėse.”

šiuo laiku plotkelių jau užsisakė lr Londono lietu
vių klebonas.

Visi norintieji prašome kreipus:

Bro. Vladas Cibulskis,
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito 
klem Banktetam Suteikiam Pa 

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimaa Visiems

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

Tel. Victory 9670

švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą J

TIK $1.00 Qft d
4-5 Kvortos » >'ŪV

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS

TAVERNOJ 

15c. PRTNKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014

■k K

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nno 1 iki 15 metų. 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Seeretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Ave. 
Lafayette 8248

PARDAVIMUI BARGF.NAI

16 fletų kampinis mūrinis namas: 
mėnesinė renda virš $500. Kaina 
tiktai $15.000.00. ši namą gali pirkti 
ir neturintis pinigų, nes gali gąųtl 
tiek paskolos, už kiek namas parsi
duoda.
Kitas 2 fletų gražus kampinis mū
riais namas, po 5 lr 6 kambarius, 
apšildomas, mūrinis garadžius, arti 
Marųuėtte ' Patkės. vertas $12,000„ 
parsiduoda u? $8,500.
2 fletų medinis po 5 lr 5 kamba
rius. pirmas fletas apšildomas; ce
mentinis beismontas, ' 2 karų gara
džius. arti parkės ir bulvaro, kai
na tiktai $3,000. .
Per mane pirkdami plrksite ifi Re- 
celverlų forklozcrių -savininkų. Ir 
taip nuptrksite daug pigiau ir turė
site pelningą pirkinį. Teisingas pa
tarnavimas.

Chas. Urnlch (Urnik&s)
2500 W. 63rd St., 2 aukštas 

Room 4, Rytais.

Remkime tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge” 
Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuįe

E3E
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

M idwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vlc Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

šiiiiiiiiiiiimimimiiimiiniimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimmiiiimmii ’K

|turtas VIRS-------------- 500,000.00!
I ATSARGOS KAPITALAS - #250,000.00!
= Dabar mokam 31/2% Pa_
E dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas aut namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
! FEDERAL 
1 SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO

KiiiimiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiuiiiimmiiiiiiiimiiiimiiiiHiimiimiiiHHiiiS

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1804

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

PARDAVIMUI GROŽIO SALIONAS
Pardavimui grožio galionas (Beauty 
Shop). Visi vėliausi įrengimai. Gera 
vieta. Pigi renda. Parduosiu už že
mų. kainų. Atsišaukite po 6 valandos 
vtukare: 0758 So. Elizabeth Street.

1192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH,

RENDON KAMBARIAI
Rendon 2 pagyvenimai do 3 kam
barius. Gesas, elektra, maudynės, gil
tas vanduo ir Šilima ir visi patogu
mai randasi. Sų rakandais ar be 
rakandų. Renda $25.00 į mėnesį ir 
aukfičiau. Km nori gyventi gražioj 
vietoj prie parkų, atsišaukite: 53G 
So. I.awn<l&1e Avenue.

TURI B TTI PARDUOTA ftį MENESJ 
Parsiduoda tavernas už nebrangią, 
kainą.. Įsteigta 6 metai; gerai einasi 
blšnls. Kampinis namas — didelis 
štoras — užpakalyje yra Įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 6550 So. State Street.

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Už $8,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrinį namą. 7315 Princeton Ave. 
Už $8.000 galima nupirkti gražų i 
fletų plytų namą Marųuette Road 
Salia Western Avenue.
US $8,750 galima gauti patrauklų 8 
kambarių plytų bungalow, Callfor- 
nla Ave., netoli 62nd Street.

LAUEY, 5741 LaSalle Street 
Phone Englewood 1080.

RENDAI

S dideli kambariai, naujai įrengta 
Galima gauti su aliejaus pečium ar 
be. Tinkamas advokato ar dakta
ro ofisui nr mažai firmai. 2300 
Bine Island Are., tel. Canal 2338.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dvlejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus 2334 
Sto. Oakley Ave.. Chicago. Dlinois.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run tl gelauslų mainų; 
daug dulkių išimta Perkane 6 tonus ar dau
giau už toną ................................................................. 87.00
PETROLBUM CARBON COKE. perkant B to
nus ar daugiau, tonaa... .87.40. Sales Tax Eksta.


