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SOVIETU ARMIJA ŽYGIUOJA LIETUVON
TURĖS 4-rias ĮGULAS 
IR AIRPORTĄ NETOLI 
VILNIAUS MIESTO

KAI NAS, lapkr. 14. — 
T),000 sovietu kariuomenės 

priešakinės sargybos šiandien 
jau Įėjo Lietuvon.

Raudonarmiečių artilerijos 
pulkas atvyko į Alytų, o mo
torizuotos kariuomenės vienas 
dalinys laukiamas (raižiniuo
se, netoli Kauno.

Sovietų raitelių jėgos vyk
sta i Prienus.

Stambiausia sovietų Įgula 
bus Naujojoj Vileikoj, netoli 
Vilniaus.

KAUNAS, lakpr. 14. —
Neseniai Lietuvos padaryta 
su Sov. Rusija savitarpios 
paramos sutartimi Maskva Į- 
gijo teisę Lietuvos teritorijo
se išlaikvti 20,000 raudono-

įtose (bazėse) arti Rytinės 
Į Prūsijos pasienio.

Vakar per Vilniaus kraštų 
Lietuvon atvyko apie 100 so
vietų karininkų, o šiandien iš 
ten pat Lietuvon įžygiuoja 
pirmieji sovietų kariuomenės 
daliniai.

Be sovietų kariuomenės į- 
gulų bolševikai Lietuvoje tu
rės dar ir oro laivyno bazę 
netoli Vilniaus miesto.

Nepaisant ekonominių sun
kumų, Lietuvos vyriausybė 
nusprendė .teikti prieglaudos 
apie 1,500 žydų, pasprukusių 
nuo nacių iš Suvalkų krašto 
dalies.

Be žydų Lietuva duoda 
prieglaudos dar ir tfikstan- 
cianis lenkų bėglių, kurių žy
mus skaičius vra atgautam

OLANDIJA ATRANDA
GALIMUMŲ TAIKAI
BERLYNAS, lapkr. 14. — 

Hitleris šiandien per užs. rei
kalų ministrų Ribbentropų 
pranešė Olandijos karalienė 
ir Belgijos karaliui, kad jis šj 
kartų atmeta taikos pasiūly
mus, kadangi Anglija su 
Prancūzija neigiančios taikų. 
Kų Hitleris dabar pradės, v- 
ra paslaptis.

sios kariuomenės, kuri stovy
klaus įgulomis keturiose vie-! Vilniaus mieste.

Maskvoje spėjama, kad sovietai 
imsis ekonominiai spausti Suomija

Skulptorė Mrs. Adelaide Johnson savo namų studijoje, 
\Yashingtone, sudaužė keletu savo gražių kūrinių, kai už ne
mokėjimų užtrauktų mokesčių jos namai aprašyti ir jai liepta 

I išsikraustyti. Namų vertė įkainota 7,800 dol. Nežinomas ge 
radaris iš New Yorko jai pasiūlė 1,000 dol. išsimokėti. Bet ji 
atsisakė šių dovanų priimti. Skulptorė čia vaizduojama neap- 
šildytuose savo naniuose, kurie iš jos atimami. (Acme).

PAGYVĖJO KARINIAI 
VEIKSMAI JŪROSE

uU ši

HAGA, lapkr. 14. — Olan
dija ir Belgija oficialiai tvir
tina, kad taikai durvs vra 
pravertos, nepaisant santar
vės valstybių griežtojo prieš 
karo nutraukimų pasisakymo. 
Olandija ir Belgija Anglijos 
karaliaus atsakyme randa tai 
Ikai pravėrimų ir mano, kad 
tuo remiantis toliau bus sten
giamasi abi puses suartinti.

Belgij ir olandų vyriausy
bės tuo sumetimu ramina gy
ventojus tvirtindamos, kad 
šioms neutralinėms valsty
bėms nesama pavojaus iš Vo
kietijos pusės, nes taikingi žy 
giai nenutraukti, kad yra vii-

“Draugo” 30 meti! sukakties pamaldos 
įvyks h Jurgiu bažnyčioje

Mūsų dienraščio 30 mėty sukakties minėji
mas ateinantį sekmadienį, lapkričio 19 d., pra
sidės iškilmingomis pamaldomis Šv. Jurgio baž
nyčioje, Bridgeporte. 11:00 vai. bus laikomos 
iškilmingos Mišios. D. g. kun. prelatas Mykolas 
Krušas sakys pamokslą.

Vakare gi Shoreland viešbutyje bus banketas 
su gražia programa.

NEŽINIA KAIP ILGAI 
BUS TAIP KARIAUJAMA

AMSTERDAMAS, lapkr.
14. — Iš prancūzų vakarinio 
karo fronto vienas JNS ko
respondentas tarp kitko pra
neša:

Vakar teko matyti porų vo
kiečių kareivių už kokių 9(X)
pėdų maža valtimi besiiriančių1 pijų.
Reino upe Vokietijos šone. '• ^Vokiečiai buvo 
Tie vokiečiai atrodė gyvi ir 
judrūs neatsižvelgiant fakto,

iios, kuriaja jis santarvei pa
siūlė taikų, vokiečiai kareiviai 
skersai Reino pavėjuje pran
cūzų pusėn atplukdė statinai
tę. Jų ištraukus iš vandens ir 
atidarius, rasta tūkstančiai 
Hitlerio kalbos spaudintų ko-

LONDONAS, lapkr. 14. Su vakar iri šiandien nu’

MASKjVA, lapkr. 14. —
Suomių delegacija - apleido 
.Maskvą — išvyko namo. Jos 
pasiturimai su sovietais ne
nutraukti, bet tik suspenduo-; 
Ii. Delegacija nusprendė, kad 
tolesni pasitarimai neįmano
mi. Suomiai žymių dalį sovie
tų įeikalavimų pripažino. Bet 
sovietai paskutiniu laiku ne 
vien savo reikalavimų nesu
mažino, bet dar daugiau juos 
praplėtė. Delegacija išvyko 
namo asmeniai apie viskų pra 
nešti savo vyriausybei. Ir ne
žinia, ar ji grįš atgal Mas
kvon.

Kų darys sovietai, nežino- j pagyvėjo karo veiksniai jū- 
ma. Sovietų spauda kaltina I rose. Šių savaitę jūros dug-
suomius už nepasidavimų. Tai 
viskas.

Vietos diplomatiniuose 
sluoksniuose sprendžiama, kad 
Sovietai vargiai puls Suomiją 
jų priversti pasiduoti. Spėja
ma, kad pasitenkins gausios 
kariuomenės sutraukimu Suo
mijos pasieny. Tuo būdu Suo
mija bus verčiama tarnyboje 
laikyti savo kariuomenę ir dėl 
to ekonominiai daug nuken
tės. Sako, ekonominis šalies 
įtempimas pagaliau jų pri 
vers pasiduoti.

Paskutinėmis dienomis žymiai Į kandintais kitais laivais nema 
žiau kaip 33 asmenys žuvo. 
Iš sužeistųjų kai kurie var
giai išliks gyvi.

naim pasiųsta 11 įvairių rūšių 
laivų. Tarp jų yra vienas bri
tų naikintuvas smogęs į po
vandeninę vokiečių minų. Su 
naikintuvu vienas jūrininkas
žuvo, 6 dingę, 15 sužeista ir laivai nuskandino. 
70 kitų išvaduota. lmiibų aukos.

Iš kitų nuskendusiųjų, ar 
nuskandintų laivų vienas bu
vo norvegų, du vokiečių ir 
septyni britų.

Kai kuriuos povandeniniai 
Kiti vra

EUROPA BŪSIANTI 
SUKOMUNISTINTA

NEVOJE VANDUO KYLA; 
iALTINAMA SUOMIJA

i 0TTAWA, lapkr. 14. —
Kanados vyriausybė nuspren
dė įvairiose dalyse įsteigti 25 
airportus mokslinti karo la
kūnus.

NEW YORK, lapkr. 14. —
Komunistų partijos sekreto
rius Bro\vderis tvirtina, kad 
šiandienis vykdomas imperia
listinių kapitalistų karas Eu
ropų sukomunistin's. Anot jo, 
sovietų Rusija patenkinta vy
kdomu karu, nes numatomas blokui priešinga. 

Europos išlaisvinimas iš ka
pitalistų režimo.

JUGOSLAVIJA NENORI 
JUNGTIS BLOKAN

BELGRADAS, lapkr. 14. 
— Balkanų valstybės sudaro 
vieningų neutralumo blokų. 
Jugoslavija iš pradžių prita
rė blokui, liet dabar dvejoja. 
Sako, įsijungusi blokan ji ga
linti įžeisti Vokietijų, kuri

MeAdoo pakilo veikti dėl prezidento 
Roosevelto treciosios tarnybos

.MASKVA, lapkr. 14. — So
vietai per radijų pagaliau su
simetė Suomijų kaltinti dėl 
kylančių potvynių pavojaus 
šiaurvakarinėje Rusijoje.

Sovietai per radijų pareis-Į 
kia. kad Nevos upės vanduo 
kyla dėl padidėjusių vėjų iš
Suomijos pusės. Sako, Šuo- TVASHINGTON, lapkr. 14. i minuotas, tikrai jis ir vėl hū- 
mija šį kartų apsileidusi Ru- — Buvęs senatorius McAdoot, Į lų išrinktas, 
sijai pranešti apie meteorolo- (]ein įg Kalifornijos, susime- j Trečiojo termino tradicija 
giries sųlygas. O ji turėjus tai viešai veikti dėl prezidento yra niekas daugiau, kaip tik 

politinė dogma, sako Me
Adoo. Nėra reikalo to laiky-

Kylanlis Novoje vanduo Ts, . . . « ™ . tis, jei nenorima,
gresia Leningradui ir apvlin-

li
padaryti remiantis tarptauti-, Roosevelto išrinkimo trečia- 
ne konvencija. jam tarnybos terminui.

Išleistuoju San Francisco
keltis

SUIMA UŽ GANDŲ 
SKLEIDIMĄ

BUDAPEŠTAS, lapkr 
— Čia areštuota apie 100 as
menų daugiau už įvairių ka
rinių gandų skleidimą visuo
menėje.

mieste pareiškimu MeAdoo 
i sako, kad jam tekę TVasbing- 
tone knllvėtis su žymiaisiais 

! senatoriais demokratais apie 
14. | trečiąjį terminų ir visi prita

rę prez. Rooseveltų renomi- 
nuoti kandidatu. Pats Mc 
Adoo yra nuomonės, knd jei 
prez. Rooseveltas būtų reno-

. , kad prancūzai juos galėjo nu
ties ši betikslį karų nutraukti., „ . D . _ . . ,! ■1 * Išauti. Bet prancūzai to neda

rė. Dėlko taip, niekas negali 
išaiškinti. Matyt, prancūzams 
įsakyta šaudyti tik puolančius 
vokiečius, o ramiųjų — ne
liesti. Juk taip ir vokiečiai 
elgiasi su prancūzais.

NACIAI BE ĮSPĖJIMO 
SKANDINS GARLAIVIUS

BERLYNAS, lapkr. 14. — 
Berlyno laikraščiai šiandien 
paskelbė sąrašų britų ir pran
cūzų keleivinių laivų, kurie į- 
ginkluoti tikslu skandvti kur 
jūrose užtiktus vokiečių po
vandeninius laivus.

Laikraščiai pažymi, kad vo 
kiečių povandeninių laivų ko 
mandieriai iki šiol buvo nu 
sistatę prieš skandysiant prie 
šo keleivinius ir prekybinius 
laivus pirmiausia juos įspėti 
apie gresiantį pavojų. Bet jei 
laivai įginkluoti, tai vokie
čiams įspėjimas nebus reika
lingas. Pasitaikius progai 
kiekvienas priešo laivas bus

Korespondentas pripažįsta, 
kad panašaus karo jam nete
ko kur nors matyti, arba apie 
jį girdėti. Priešai vieni prieš 
kitus buri užėmę pozicijas ir 
vieni kitų nepuola. Kas Įdo
miausia, kad vieni kitiems ne 

įtrukdo eiti savo paprastų kas 
dienių reikalų.

Kai kur tarpe priešų linijų 
platesnėse ir ruimingesnėse 
zonose ūkininkai ramiai įdir-

VOKIEČIAMS RUSŲ 

KALBOS PAMOKOS

BERLYNAS, lapkr. 14. — 
Viena vokiečių organizacija 
vokiečiams darbininkams įve
da rusų kalbos pamokas. Sa
ko, vokiečiai turi susipažinti 
su savo sąjungininkų kalba ir 
rašyba.

Jo pareiškimas dėl trečiojo 
terminio Wa«bingtone tarp 
demokratų nesukėlė staigme
nos. Šen. Johnson, dem. iš 
Colo., nurodo, kad tas nėra 
koks naujas sumanymas. Ne
seniai tų pat apie prez. Roo
sevelto trečiąjį terminų buvo' 
pareiškę sekretoriai \Vallace 
ir Tekės.

SUDEGĖ ALIEJINIS 

MIESTELIS

MARACAIBO, Venezuelė, 
lapkr. 14. — šiandien rytų 
gaisras sunaikino La Guillas 
miestelį, pastatytų tarp alie
jaus šaltinių ant permirku
sios aliejumi žemes.

Gauta žinių, kad iki 300 
asmenų žuvę ir daug sužeis
tųjų. Vyriausybė į nelaimės 
vietų pasiuntė maisto, vaistų 
ir karstų.

tikri, kad 
Hitlerio kalbos turinys pran
cūzams kareiviams bus didelė 
naujanybė. Bet jie nusivylė. 
Jo kall>a buvo paskelbta pran 
eūzii laikraščiuose ir prancū
zų kareiviai buvo susipažinę 
su turiniu.

Kaip ilgai taip bus “ka
riaujama”, niekas negali ži
noti, nė nežinoma, kokiais su
metimais tos 
vykdomas.

rūšies “karas”

Šio karo pradžioje pranefl- 
: zai išbandė savo pajėgas prie 
šais Vokietijos Siegfriedo
tvirtovių linijų ir rado, kad%
linija neįlaužiama, Prancūzai 
buvo užėmę nemažus Vokieti
jos teritorijoje plotus. Pas
kiau vokiečių kariuomenė ūž
telėjo, prancūzus iš teritori
jos ištrenkė ir susirėmimai

skandinamas, nepaisant to, 
kas tais laivais vyktų. Jei visur kupini 
tarp kitų keleivių nukentėtų Į ima propaganda. Girdėta, kad 

Hitlerio jiems įsakyta užsi
imti propaganda tikslu pran
cūzus įtikinti, kad neverta 
kariauti, nes vokiečiai nėra 
prancūzų priešai.

Kai kada dienos laiku vo
kiečių kareiviai susiburia į 
grupes Reino pakrantėse, kur 
groja gramafonais ir per gar 
sintuvus prancūzams karei
viams aiškina, kad jie yra jų 
draugai ir bičiuliai. Arba iš
kelia didelėmis raidėmis iš
braižytus šūkius:

“Hitleris neturi mažiausio 
ryžtumo kariauti ųu Prancū
zija”, arba.

“Vokietija nereikalinga ka
ro su Prancūzija”.

Prancūzai tik lietam atsi
tikime vokiečiams atsako sa
votiškais šūkiais.

Po Hitlerio paskutinės kal

dar ir moterys su vaikais, tai 
už tai būtų atsakingi patys 
britai ir prancūzai.

Vokiečių laikraščiai parei
škia, kad povandeninių laivų 
krtinandieriams būtų neprotin 
ga įginkluotus laivus įspėti 
ir save statyti į pavojų.

UŽGINA BUV. SOSTO
ĮPĖDINIO SŪNAUS
SUŠAUDYMĄ

BRIUSELIS, lapkr. 14. — 
Užsieniuose pa'skleista žinių, 
kad nacini sušaudę buvusio 
Vokietijos sosto įpėdinio sū
nų princą Frederikų Wilhel- 
mų už irnonarchistinį sumoks
iu.

Iš Berlyno per radijų pra
nešta, kad tas sušaudymas 
esąs prasimanymai.

ba laukus ir nepaiso pavo-, . A
. . v • . . i apsistojo. Dabar kai kada tikjaus, jei priešai susimestų< AI _ t;i
vieni kitus apšaudyti.

Prancūzų kareiviai yra ra
mesni. Bet vokiečių kareiviai 
visur kupini gyvumo ir užsi-

i retkarčiais artilerija apsišau- 
' doma. Kai kada abiejų pusių 
lakūnai vien žvalgybos sume
timais į padanges iškyla. Tai 
vadinasi karas.

MIESTO KNYGYNE 
KNYGOS AKLIESIEMS

Chicagos viešajam knygy
ne akliesiems yra 36,000 kny
gų Bralio rašysena ir 31,000 
kalbančių rekordų. Tiems, 
kurie nesuprasta am 
vra vertėjai.

Chicagos miestas traukia 
atsakomybėn aštuonis West- 
Side-Atlas-National banko di
rektorius, nes 1931 metais 
bankui « užsidarius žuvo

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — šian

dien giedra; vidutinė tempe
ratūra.

Saulė teka 6.40, leidžiasi
4:29.
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raščiu. ėjęs ir dienraščiu virtęs, visuomet ' 

buvo musų veikimo ir gyvenimo ‘ spiritus 

movens”. Jis tokiu pasiliks ir ateityje. Bū-' Nauji krikščionys 

simųjį sekmadienį — Draugo Dienų švęsime 

to bendradarbiavimo ir talkininkavimo su

kaktį ir pasižadėsime dar stipriau vieni ki- .. . . ... x

tus remti, vieni kitiems padėti. Nuo tokio len* / vaaiK<Į

kooperavimo daug ir labai daug pareina 

lietuviškojo, katalikiškojo veikimo pasiseki

mas ir, aplamai, mūsų ateitis.

PUSIAUDIENIO MI6IOS
Nauja epidemija

hDraugo:; skaitytojų Vajaus 
Reikalu

Suomija Kietesnis Riešutas

— fėve, gal malonėsite at
laikyti šv. Mišias šj seKma-

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražina, 
jei neprašoma lai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
denejas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomaja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
ialkraštin nededamos.

— Ar tai bus suma T
— Ne. Bet į jas prisirenka 

i daugiau žmonių, negu 10 vak 
į sumų.

— Stebėtina. Ar tai giedfc- 
tinės Mišios! (lai reikia sa
kyti pamokslas, ar suplikaci
jos bus po Mišių! 

į — Ne, ne, — kuo trumpiau- 
i šiai. į pusę valandos reikia 
. baigti, kitaip išlakstys.

Man besistebint naujumais 
lietuvių bažnyčiose Ameriko
je, gerb. klebonas paaiškino:

Visiems jau seniai žinoma, kad lietuvis 

Rieji bolševikai dirba tik Sovietų Rusijai ir 

tik jų gina. Nepaisant, kad Stalinas ir juo

džiausių darbų atliktų, ‘ Vilnis’’ ir ‘ Lais

vė” jį užgirs. Kai ėjo Lietuvos derybos su 

Sovietais Maskvoje, mūsiškiai bolševikai tik 

Sovietų pusę tepalaikė. Mūsų tauta reiškia 

nepasitenkinimų dėl to, kad gryniausia lie

tuviškos sritys Lietuvai negrųžintos ir kad 

Sovietų garnizonai Lietuvos teritorijoj į- 

steigti, bolševikai tuo džiaugiasi ir bara tuos, 

kurie išdrįsta reikšti nepasitenkinimų kad 

ir švelniausioj formoj.

Štai, vienas iš pavyzdžių.

Dr. Kazys Pakštas, geograiijos profeso

rius Vytauto Didžiojo Universitete, savo pa

skaitose labai aiškiai ir įtikinančiai nurodo, 

kokias Vilniaus krašto sritis Lietuva gavo 

ir kokių negavo. Jo nurodyta, kad negauta 

pačių lietuviškiausių sričių, kaip Švenčionys, 

Marcinkonys etc. Tų aiškiai patvirtino ir 

Lietuvos dienraščiai ir reiškė savo nepasi

tenkinimų, kad tes sritys paliekama už Lie

tuvos sienų. Bet bolševikų laikraštis “Vil

nis”, tikrai aklai gindamas Sovietų pozici

jų, išdrįsta pasakyti: -

“Matyti, Pakštas turi imperialistinių a- 

petitų; norėtų prie mūsų tėvų šalies pri

skirti nelietuviškas sritis, kaip jų turėjo 

prisiskyrus Lenkija...”

Pasakyta tikrai nemandriai ir nelietuviš

kai. Nei Lietuva, nei jos universiteto profe

sorius Pakštas nereikalauja nei iš Rusijos, 

nei iš kitur to, kas Lietuvai nepriKiausc. 

Faktas pasiliks f aitu, kad Sovietų Rusija 

neiš'aikė savo duoto žodžio 1920 m. ir 1926 

m., kuomet pripažino visų Vilniaus kraštų 

Lietuvai. Ji to krašto tik apie penktadalį 

tegrųžino, pasilaikydama sau grynai lietuviš

kas dalis ir už tai dar išsilygdama laikyti 

Lietuves teritorijoj virš dvidešimtį tūkstan 

čių raudonarmiečių.

Mes galime būti pasitenkinę, kad istoriš

kasis ir visais požvilgiais Lietuvai pri.riau 

sus Vikrius sugiįžo, tačiau negalime užmerk 

ti akių, matydami, kad šimtai tūkstančių 

gryniausių lietuvių ir neginčijamai lietuviš

kų žemių negali prisijungti ten, kur priklau

so — prie Lietuvos.

Vyrai, nors ir bolševikai esate, bet neuž

mirškit savo lietuviškos kilmės — bent šiuo 

svarbiu mūsų tautos gyvenimo laikotarpiu 

galvokit ir dirbkit bent truputį lietuviškiau 

ir būkit bent kiek ištikimesni lietuvių tautai

Mūsų Dienraščio Diena
Jau iš anksto galime pasakyti, kad dien

raščio “Draugo'” sukaktuvinis bankietas, į- 

vykstųs sekmadienį lapkričio mėn. 19 d. 

Shoreland viešbutyje, bus pasekmingas. Keli 

šimtai dienraščio gerų bičiulių jau dabar y 

ra užsisakę bankiete vietas. Tikimės, kad 

paskutinėmis dienomis tas skaičius bent pa- 

sidvigubins.

Džiugina mus ypač tas faktas, kad lietu

vių katalikų ir centralinės ir lokalinės orga 

nisacijos į bankietų atsiunčia ir savo nuo

širdžius sveikinimus (kai kurios net su do 

vanomi3) ir de’egacijas. Džiugu dėl to, kad 

tuomi rodoma dėkingumas katalikškam laik 

raščiui, kuris per trisdešimtį metų taip iš

tikimai tarnavo organizuot a j ai Amerikos lie

tuvių katalikų visuomenei. Ištikro, juk 

“Draugo” taip susigyventa su organizacijo- 

mris, o organizacijų su “Draugu”, kad, ro 

dos, vieni be kitų apsieiti negali.

Nėra abejonės, kad ‘ Draugas’’, ir savait-

Pasirodo, kad Suomija kietesnis riešutas 

perkųsti. Jau antras mėnuo, kaip eina tarp 

jes ir Sovietų Rusijos pasitarimai dėl įstei

gimo Sovietų karo bazių Suomijoj, bet vis 

dar nesusitaria, šiomis dienomis tos derybos 

visai iširo ir Suomija atšaukia savo delega

cijų iš Maskvos.

Suomių tauta yra kultūringa ir taiki. Ji

yra daug kultūringsnė už rus, taut,. Ji yra' ”"_°'į»ba7 'kit7iaikZ’furL 

gana stipri ir ekonomistu atžvilgiu. Tiesa,

ji negali prilygti Sovietų Rusijos kariškai 

jėgai, bet kitais požvilgiais ji su didžiuoju 

savo kaimynu kompeticijų išlaiko.

Bet Sovietų vadams nesvarbu, kaip kul

tūringa ir kaip tvarki yra jos kaimynių,, 

valstybė. Jie žiūri tik savo interesų. Suo

mija yra ant kelio bolševikiškosios Rusijos 

imperializmui, dėl to Stalinas nori ten savo 

kojų įkelti ir Sovietų Rusijos ekspansijai 

panaudoti suomių uostus ir suomių žemę, 

neatsižvelgiant į tos tautos interesus, tei

ses, į jos troškimus. Stalinas neatsižvelgė ir 

į kitų tautų troškimus, kurias turi paver 

gęs.

Suomija aiškiai jaučia, kokie dideli būtų 

jai pavojai, jei bolševikai įkeltų kojų į jos 

teritorijų, dėl to, kiek tik galėdami laikosi, 

nepasiduoda.

APŽVALGA

me daug naujos rūšies krikš
čionių. Jie žino, kad sekma
dienį reikia šventų Mišių iš
klausyti, nes toks yra Bažny
čios įsakymas. Bet po smar
kių šeštadienio vakaro vaišių, 
po ilgai trunkančių šokių bū
na .pavargę. Daug jų eina gu
lti 3-4 vai. ryto. Negal, tad, 
9 vai. atsikelti. Keliasi 11 vai. 
Pavalgo ir 12 vai. atvyksta 
bažnyčion į pamaldas. Kai jų 
buvo nedaug, buvo sena tvar
ka, kai dabar jų yra pusė pa
rapijos, — tenka prisitaikyti 
su pamaldomis.

— Ar taip yra tik čia, ar 
visur! — paklausiau.

— Pamatysi, tėve, — visuos 
didesniuėse miestuose įvesta 
ši tvarka. Jų bando sekti net 
mažos kolonijos.

VarŽOSl — Mane stebina, kad tokių
naujų išvargusių krikščionių

SLA kuupos šiuo laiku nominuoja kandi- visur Bet kodę. tcs
datua i tos orgamzacųos centralmę yaldyb,. siau(Uenio MiJios tari 
i ra sudaryti net trys kandidatų sarasai: tau- , . ...
tininkų, socialistų ir komunistų. Pažymėti-! ° A
na, kad per keletu metų bendrai su sociali -Atvykusį^ skuba. Juos 
ristais dirbę komunistai atsiskyrė. Tai aiš--' gaĮvni triukšmas, pa
kus jų “bendro fronto” suirimas.. ! silinkSminimų vietos, pikni-

Spauda dėl šių SLA rinkimų varo stiprių kai, šokiai, išvykos, krutanri

.Daugelis priežasčių verčia ir visi kiti šiame spaudos pla- 
dienraščio leidėjus pravesti tinimo darbe gari įvairiai pa- 
skaitytojų vajų: sidarbuoti.

1. įtempta Europos pūdė- Kada visuomenė sk.iiti, se- 
tis su karo galimybėmis ir ka žinias, skelbimus, visiems 
pavojai Lietuvos nepriklauso- specialistams lengviau iš sa-

i mybei nurodo reikalų per vo darbo pragyventi. Žmonės 
spaudų supažindinti lietuvius reikale eina pas savuosius, iš 
išeivius su šių nepuprustų lai- spaudos žinodami, kas ir kur 
kų įvykiais. I gari jiems patarnauti. Ypatin-

2. Per katalikiškų spaudų gai rietuvių bažnyčioms rei- 
nažta raudonieji rituiiukai.l 8įekįama padėti tikintiesiems kalinga katalikiškų spaudų

sumaningai kovoti su žodžio' skaitanti parapija. Tik susi- 
agitacija ir raštais, griaunan- pratę katalikai geriau palai
kiais žmonių dorovę ir tiky- ko ir išlaiko parapijas. Baž- 
bų, j nytinės ir kitos organizacijos

3. Įvedus dienraštyje Mote- telkiasi pagal parapijas. Į or- 
rų ir Jaunimo skyrius, nori-' ganizacijas patraukia ir jų 
ma plačiau patarnauti visiems veikimų išjudina spauda. Ka-

Epideniija yra smarkiai pli
ntanti užkrečiamoji liga. Ko
kia epidemija pradeda sirgti 
Amerikos katalikai, o su jais 
kartu ir lietuviai? Kai'p ta 
epidemija vadinasi?

Tai — dvasinės ir dorovi
nės mažkraujystės epidemija.

Kūno mažkraujystė pasida
ro, kai žmogaus kraujuje su-

Nors pas ligonį kraujo pasi
lieka daug, bet tas kraujas 
yra išblyškęs, pavandeniavęs. 
Žmogus tada pavojingai suser 
ga. Tenka įlieti net svetinio 
kraujo, kad kūno gyvybę iš
gelbėtų.

ta likų bažnyčios interesus gi-" 
pat kat.

agitacijų ir savo grupės kandidatus įperša. 
“Sandara” dėl to daro tokių pastabų:

“Pastaruoju laiku mūsiškiai socialistų 
laikraščiai paleido baubų, kad kas tai no
rįs užgriebti SLA. Kuomet jie laiko tų or
ganizacijų savo- rankose ir jų visaip išnau
doja, tai “alriglit”, bet kada tik kiti pa
stato savo kandidatus į Pildomų Tarybų, 
tai socialistai gatavi akis išdraskyti. AVell, 
jūs turėjot progos pašeimininkauti, dabar 
duokit progos kitiems. Permaina išeitų 
susivienijimui į sveikatų”.
Šioj organizacijoj eina varžytinės ir kitu 

reikalu, būtent centro perkėlimo iš Nevv 
Yorko klausimu. Socialistai nori jį iškelti į 
Pittsburghų, tautininkai — palikti vietoje, 
trečia grupę kelti į Wilkes Barre, Pa., kur 
yra išimtas SLA čarteris. Vyt. Sirvydas “V- 
bėj” dėl to rašo:

“SLA centras nariams ir kuopoms iŠ-j

paveikslai, etc. Parvykę iš 
bažnyčios šį-tų džkųs, — ir le
kia automobiliais iš miesto.

— O kaip su mišparais?
— Per juos būna tik sauja 

žmonių: senesnieji, varginges- 
nieji. Pamokinimų, pamokslų 
jaunesnieji nenori klausyti. 
Jiems esu neįdomu. Tad 12 
vai. pamokslo nebūna. Užtat 
jų labai daug atvyksta į pa
maldas.

— Tai kaip jūs vertinate 
šių būklę? Ar jūsų “nauji 
krikščionys” neserga aistra 
linksmintis, ar jie neturi šo
kių karštligės? Kaip jie gali 
suderinti gero krikščionies 
žymes su betikybinio žmogaus

siuntinėjo balsavimo korteles, kuriose Penu- ‘
sylvania valstybės nariai balsuos kur cent
rų kelti: į Pittsburghų, ar palikti VVilkes 
Barre (kur jis oficialiai yra).

“Dėl to, SLA kontrolės komisija (su 
pirmininko J. V. Griniaus parašu) pareiš- 

' kia, kad šiuo metu joks kilnojimas neturi 
būti svarstomas, nes lėšų fonde nėra ganė
tinai pinigų. Kita, niekas, sako, “nei joks 
valstybės departamentas, nei apdraudos 
komisijonierius” spaudimo nedaro iš New
Yorko kraustytis!

“Todėl5 kas gi visų šitų košę verda ir 
kuriems tikslams?”
Tų. “košę verda” visi tie, kurie nori pa

siimti organizacijų imtinai į savo rankas ir 
jų naudoti savo grupės reikalams.

Neseniai Indijoje, Travankoro valstybėlės, 
aukščiausio teismo žymus advokatas A. Va- 
rughese grįžo į Katalikų Bažnyčių. Advo
katų į Katalikų Bažnyčių priėmė Trivandrn- 
'mo arkivyskupas M. Ivnnijce, kuris dabar 
turi savo žinioje 50,000 katalikų. Pastaruoju 
laiku Indijoje vis daugiau ir daugiau iš į- 
vairių tikėjimų žmonių ateina į katalikų 
Bažnyčių, kur jie randa atsakymų į opiau
sius gyvenimo klausimu.

Kol kas suderina: nors 
aiškiai matau, — jie užsikrė
tę nauja epidemija.

Dabartinio miestų krikščio- sluoksniams. Rūpimų klausi 
nits dvasia darosi inažakrau- ’-»ų svarstymu, šiuose skyriuo-j na ir palaiko taip 
jė. Kas kartas mažiau rodo *se bus keliama vienų ir kitų spauda.
atsiparumo netikinčiųjų pagun- ekonominė padėtis ir dvasine parapįjos klebonas ir jo 
doine. Tuo tarpu gyvenimo' kultūra. ; , ‘ 'į bendradarbiai dvasiškiai per
žiaurumai, veržimasis į dori- 4 Leisti moderniškų, visie-' bažnyčių masiniai susiduria 
nį lepumų, aplink vykstu pri-' nis įdo,ny įr naudingų dien-j su parapijonnis ir lengvai ga
tviniai, plėšimai, begėdišku- raStį kainuojadaug pinigo. I L tai idėjai pasidarbuoti, 
mas purvina banga veržiasi Naujus skyrius įvedus reika-'
į tikinčiųjų dvasių. Šv. Rasto iįnga • daugiau darbininkų 
žodžiais betariant: “keikūnai, spaustuvėje ir redakcijoje. i 
melai, žudynės, vagystės, šei
mų ardymas įsigalėjo” (Oz.1 ,Dgl pasakytų priežasčių į 
į 2\ dienraštis turi lankyti visus i
' Dvasia silpsta, nes bėga nuo lietuvil' al“«k»““»- Kad kil-

skaisčios saulės — nuo Kris- Bus būl1 Pllniia
taus - šviesos. Jis vienas pa- lSt«s5ti- susipratusios lietuvių 
jėgia amžina tiesa apšviesti visuomenės pareiga dienrašti 
išvargusį žmogaus dvasi,. “Dra“S«” «mti visokiais bū-

dais. Rinkti aukas uDeja, modernus žmogus ban- AVll,1V11 dUKas 11 P
do palaikyti savo dvasia ant- merat«’ al5kin,i sPa,ldos reikS' 
gamtiniai' gyv, be Kristaus. m« Piafiai »' P“

1 vieniams pagelbėti nepasitu-Blėsta, mažta žmonių tikėji
mas, nes jau išskaidrinti, iš 
siaiškinti neturi ir neskiria Pad8ti v,so""s P™-
laiko.

— Kas kaitąs L— paklausi
te.

— Pats žmogus kalčiausias. 
Yra ir daugiau kaltininkų.

-— Bet, ar neužtenka, kad 
jie religijų išpažįsta? Juk se
kmadieniais Mišių išklauso.—

— Neužtenka religijų žo
džiais išpažinti. Reikia žo
džius paremti gyvenimu. Žino
ma, gerai, kad siela, berody- 
dama savo religingumų, eina 
dalyvauti Nekruvinoje Kris
taus Aukoje — šv. Mišiose, ir 
pasisemti iš jų gaivinančio 
sielų elemento, kuris įgalintų 
jų aukotis.

Bet juk tai paskutinis be
veik žingsnis. Kai tik apleis 
sekmadienio Mišias, tų gaivi
nantį bei stiprinantį dvasių 
vaistų, modernusis krikščionis 
bus lygus netikinčiam.

Kas galės tada pravesti ski
riančių linijų “krikščionį” 
nuo netikinčio?
Vaistai

S. J-ti

Vilniečių Šelpimo 
Organai

Lietuvoje susidarė bei įsi
pareigojo du pagrindiniai or
ganai vilniečiams ir pabėgė
liams šelpti. Jie abu turi cent
rus Kaune. Vyriausias Vil-

renu- niaus Kraštui Remti Komite
tas išimtinai rūpinasi vilnie
čiais, o Raudonasis Kryžius — 

pabėgėliais ir internuotais. A-
rintiems užsisakyti laikraštį, 1 bu organai deda visais pastan

gas nelaimingiesiems broliškai
nionemis spaudos darbuoto
jams ir vajaus dalyviams, in
teligentai, prolesijonalai, stu- atgauti nualinti; gyventojai 
dentai, organizacijos, kunigai; suvargę ir stiprios paramos
-------------------------------------------- i reikalingi, tari tenka visai tau-

Grįžkini prie Kristaus. Kur-1 tai su vilniečiais dalytis savo 
kime šv. Rašto, apolcgetų ir kukliais ištekliais. Lietuvai y- 
katechetų kursus, ar kuopė- patingai yra sunki našta — 

pabėgėliai ir internuotieji, jų 
maitinimas ir užlaikymas ma
žina eksportų ir tuo sunkina

les. Atgaivinkime tikėjimų. 
Parodykim Kristaus Nekruvi
nos Aukos vertę žmogaus sie
lai, jo išganymui. Sudaryki
me sųjudį, panašų į Anglijos

bei lietuviškai padėti. 
Vilniaus miestas ii kraštas

ekonominę būklę.
Visos taute s parama vilnie- 

katalikų šeimų sųjudį: bent' čiams ir Lietuvai labai laukia- 
vienas šeimos narys šiokių die- ma- Dabar laikas ir reikalas 
nų, bent vienų kartų savaitė- broliškų rankų ištiesti. E. 
je, išklauso šv. Mišių. Londo
ne nėr reikalo katalikams lau
kti vidudienio- Mišių. Visi, 
kas tik sveikas, jose dalyvau
ja nuo pat ankstyvo ryto. Vi
dudienio Mišios ten laikomos 
ekskursantams didžiose šven
tovėse.

Žibalas Tik Su Kortele
Panevėžio miesto savivaldy

bė išduoda korteles žibalui 
gauti. Šeima gauna mėnesiui 
vienų ir pusę ltr., bet ten, kur 
nėra elektros Į dienų išduoda7 
nia po 200 kortelių.

Sumoderninkim savuosius, i--------------------' I *
įtraukdami visus į nau jų jį' Žvelgti aukštyn, mokytis 
dvusios atgimimo sųjudį. dar daugiau, stengtis visada

Kun. K. A. Matulaitis, MIC. kilti! Pasteur

Po ilgos ke'ionės, “sniego kreiseris”, kuriuo admirolo Byr lo \ekspedieijn tyrinės pietini žemės ašigalį, pagalios, pasiekė 
Bctricn uostų ir paruoštas į.oėlimui į kairėj stovintį North Star laivų, kuriuo neužilgo ekspedicija išvyks į sunkių ke
lionę. (Acme telephoto)
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VISŲ PAREIGA - PADĖTI VILNIEČIAMS

DRAUOAS
lose mokintų anglų kalbą ir 

kad [ati išsitobulintų lietuvių1
kalboje bei gerai pažintu t*a- _ , , », on » ji" 1 ‘ . Sulaukus “Draugo” 30-tles metų gyvavimo malonu pasi ]

vo tc\ ų kraštą. Ir, kaip as į2iaUgtj jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi| 

sanprotauju, jos kelionė ue- lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, 

buv;; veltui: lietuviškai kai- me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metij 

ba labai gražiai ( nors ir auk- darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų die]

Broliai ir Sesės lietuviai! 
Vilnius laisvas! Vilnius grį

žo Lietuvai. Devyniolika nie-i 
tu nelaisvę kentusi brangioji 
Lietuvos sosting Vilnius įžen
gi j laisvą ir garbingų, gyve
nimą nepriklausomoje Lietu 
voje.

Dėl Lietuvos ir Vilniaus lai
svės daug tautos vyrų pa
guldė savo galvas Vilniuje, 
Seinuose, Širvi lituose, Gied
ra iėiuo'se. Amžinoji jiems pa
garba. Daug visos Lietuvos 
sunu ir dukrų neapsakdmą 
skausmų iškentė neaprėpia
ma darba atliko, kad visa*• * * 
lietuvių tauta gyventų lais
vėje, kad jos mylimoji sosti- 
jė būtų laisva. Garbė jiems!

Gedimino pilies, Vytau- ! 
ir Šv. Kazimiero grabo,

dėl Aušros Vartų kovojome 
nesigailėdami geriausių jėgų, 
tikėdami, kad teisė ir teisin
gumas nugalės, kad lietuvių 
skriauda viso pasaulio bus 
suprasta ir atitaisyta.

Kovojome ne veltui teisingą 
kovą. Tautos ir jos vyriausy
bės pastangomis Vilnius jan 
laisvas. Rusų tauta ir jos vy
riausybė suprato lietuvių tau
tos jausmus ir gyvybinius rei
kalus ir Vilnių su lietuviško- 
anis žemėmis gera valia per
leido Lietuvai.

Žinome, kad Vilniaus kraš
tas ilgu'.? metus buvo naiki
namas ir alinamas, kad Vil
niaus kraštas daug sunkumo 
pakėlė ir šių metų kare, kad 
A’ilniaus kraštas reikalingas 
mūsų paramos ir pagalbos. 
Tad visoje Lietuvoje, Ameri
koje ir visur kitur. Kur yra 
lietuvių, tuojau organizuoki
me komitetus vilniečiams re
mti ir rinkime gausinga'.* au
kas pinigais, ūkio galutiniais 
ir daiktais. Nei dienos negaiš
dami 'padėkime kentėjusiems 
ir vargusiems Vilniaus krašto 
gyventojams, kad jie iš pir
mos dienos pajustų tikrosios 
molinus tėvynės meilės šili
mą. Dar su didesne energija 
ir pasišventimu, visi iš vien 
dirbkime brangios Lietuvos 
šviesai ateičiai ir gerovei.

Tegyvuoja lietuvių tauta,

tegyvuoja laisva nepriklauso
ma Lietuva! Tegyvuoja Vil
nius! Tegyvuoja tautų laisvė!

Dr. A. .Juška, Vilniaus Va
davimo Sąjungos ir Tėvynės 
Sąjungos pirmininkas, pulki
ninkas Saladzius, šaulių Są
jungos vadas, adv, R. Skipi
tis, l’žsienių lietuviukus remti 
draugijos pirmininkas, Dr. J. 
Pankttuskas, Katalikų Veiki
mo Centro pirmininkas, Dr. .1. 
Leimonas ■‘‘Pavasario’’ Fede
racijos vadas, agr. V. Tiškus, 
Jaunųjų Ūkininkų Ratelio Są
jungos vyr. vadovas, J. Alek
na, Skautų Sąjungos pirmini
nkas, Dm. pulk. Itn. A. Mu- 
čuika, Kariuomenės Kūrėjų 
Savanorių Sąjungos pirminin
kas, Ats. pik. Itn. P. Gukas, 
Atsargos Karininkų Sąjungos 
atstovas, pik. J. Barauskas, 
Pirmūnų Sąjungos atstovas J. 
Statkus, Lietuvių Tautininkų 
Sąjungos gen. sekretorius, J. 
Skaisgiris “Jaunosios Lietu
vos” Sąjungos \*ečhs, P. Su
kutis, Darbo Rūmų pirminin
kas.

Gyvenimas yra paslaptingai 
liūdnas. Linksmybė yra tik 
momentams. Liūdesy*.? yra il
goji realybė — skausmai yra 
pamatas. Žinoti tai — reiškia 
turėti ramybę. . Pavlovu

• ♦
Nelaimės atveda žmones į 

bažnyčias, verčia juos susi
prasti, priveda juos prie min
ties apie Dievą. A. J. Cronin

Administratoriaus Pranešimas

Fritz Kubn, G ennjan-American Bund (hitleriškos organi
zacijos) fureris su Mrs. Florence Camp. Jalai yra iškelta Ne\v 
York teisme byla už blogai suvartotus bundo fondus. (Acme 
telephoto)

V
PHILA, PA., LIETUVIU KRONIKA

Spalių 21 d. iš Lietuvos 
Pliiladelpbijon grįžo jurgie- i 
čių parapijonka, vienuolė se
suo Marija Kristina (duktė 
čia labai gerbiamų viengenčių 
Leono ir Marijonos (Žadeiky- 
tės) Gin'kevičių).

Lapkr. 3 d. rašančiam šiuos I 
žodžius teko sueiti 'su ja pas 
jos gimines Juozą ir Salomė
ją Žadeikius ir prie tos pro

gos platokai pasikalbėti. Pa
sirodė, ne ji viena grįžo iš 
Lietuvos. Su ja sykiu atvažia
vo ir vienuolė sesuo Marija 
Felicija (Piežaitė) ir sporti

ninkas Lubinas su žmona. P. 
Lubiną'.? Lietuvoj buvo beis
bolo instruktorium, o jo žmo
na merginas mokino toje spo
rto šakoje. Pažymėtina, kad 
Lubinienė, nors yra tikra a- 

merikonė, bet, gyvendama Lie 
tuvoje, gražiai išmoko lietu
viškai kalbėti. Grįžus į Ame
riką, sako, P. Lubinas Cali
fornia universitete studijuos 
jurisprudenciją.

Sesuo Marija Kristina Lie
tuvoj išbuvo daugiau negu 
metus. Ją ten siuntė vienuo
lyno viršininkė, kad mokvk-

Sįrinu neblogiausiai kalbėda
vo), o kaslink meilės Lietuvai, 
lai galima tiesiog pavadinti 
uit ra-patrijotė lietuvių tau
tos. Ji, kaip ir sesuo Marija 
Felicija, labai norėjo ilgiau 
pasilikti Lietuvoje, bet, kaip1 
sakoma, įsakymas yra įsaky
mu: viršininkas liepia, tai ir... 
marš.

Kad papa'sakojus viską, ką 
teko išgirsti, būtų ištisa kny

ga.
Iš Lietuvos ji parvežė Įvai

rių dovanėlių giminėms ir pa
žįstamiems. Tai vis daikteliai 
pagaminti rankomis Lietuvos j 
žmonių u labai gražūs me-1 
niški. Be to, parsivežė ir daug! 
įvairių nuotraukų (atvaiztlų), 
tarp kurių ir jų atsisveikini
mas su Lietuvos prez. A. Sme
tona ir kun. F. Jokfibausko 
primicijo's Zarasų parapijos 
bažnyčioj, liepos 2 <1., Arų nie-

raščio įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto^ 

kietai 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 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- 

tą 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 takietas $2.00.

Jums labai dėkingas,
KUN. J. MAČIULIONIS. MI C.,

“Draugo” Administratorius 

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

nusipirkti ar užsakyti telefonu: CANaI 7790.

Lapkričio 18 d. išleisime istorinį padidintų numerį. Pru

tu. Primieijantas yra tolimas šom biznierių šia proga pasinaudoti ir priduoti savo skelbi

mus ne vėliau lapkričio 17 d.. 2 vai. popiet.

sesers M. Kristinos
, Baigus čia viežnagę, virši
ninkės bus siunčiama Į tas lie
tuvių kolonijas, kur pradžios 
mokyklose mokytojauja Šv. 
Pranciškaus 'seserys. Ten skai- 

į tys paskaitas apie Lietuvų, !J 
rodvs vaizdus ii’ mokins A-1I •
'merikos lietuviukus ir lietu-j 
vytes lietuviškų dainų ir tau-J 

tinių žaidimų, kurių daug par
sivežė iš Lietuvos. K.V.

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

CICERO PAŽANGOS ZYGIUOTE
SU DEMOKRATU VALDŽIA

CICERO TO\YN HALL

H

. I

L

i

K’

f,

r i.;

Mary IVatson, 17 metų am
žinus. iš Altonn, III., prisipa 
žino policijai padarius tris už
puolimus (boldups) ypatin
gam ipe/gyvenimui patirti (for 
llu ill). (Aome telephoto)

HENRY R. SCHWARZEL, 
Arsestor

PAKVIETIMAS
Cicero miestelio Prezidentas ir Trustisu 

Taryba kviečia jus, jūsų šeimas ir draugus į 
“Open llouse” mūsų naujojoj rotušėj, ties 
25-tos gatvės ir 50th Avenue. To mūsų “At
viro namo” valandos yra skiriamos nito 1 iki 
5 valandos popiet ir nuo 7 iki 9 valandos va
kare. Prasidėjo antradienį ir tęsis iki penk
tadienio, t. y. nuo lapkričio 14 iki 17 d., 1939 
metų.

Per daug metų mūsų miestelio adminis
tracijos darbas trugdėsi dėl vietos ir paran- 
kumų stokos. Bet, už tai dabar naujoj rotušėj, 
piliečiai susilaukė smagų ir patogų visais at
žvilgiais modernų namą.

Tad, nujausdami jūsų, jūsų šeimų ir drau
gų norą prisidėti prie bendro džiaugsmo, kvie
čiame priimti pakvietimą į naujosios rotušės 
priėmimo ir apžiūrėjimo proga, kas taip tei
kia garbės mūsų bendromenei.

. Širdingai jūsų,
GEORGE STEDRONSKY,

Prezidentas.

CICERO NAUJOJI IR
SENOJI ROTUŠE

Naujoji miestelio rotušė tai Cicero augimo 
ir prog reso simbolis, pastatytas.ant niodernos 
ir ištvermės statybos pagrindo. Naujoji rotu
šė yra keturius kartus didesnė, patalpina po 
vienu stogu visus administracijos skyrius, kas 
leis administracijai sutaupyti nemažiau kaip 
$5 (KM) metams.

Galiau, senieji piliečių vargai ir nepato
gumui nugalėti. Tačiau, nors ir taip buvo jau
čiamas tušai nepatogumas, ir naujo namo sta
tymo reikalas, bet sumanymų realizuoti nebu
vo galima kol į pagelbą neatėjo federalė val
džia. Bet, dabar, tikslas atsiektas ir miestelio 
piliečiui lielieka bendrai džiaugtis mūsų ben- 
dromenės dvasios, pasididžiavimo ir progreso 
simboliu.

Vienok, tai dar neviskas, kas pasisekė de
mokratų partijos šulams atsiekti. Jų pastan
gomis šiandien baigiamas pastatyti didžiulis 
tiltas prie 52-ros gatvės, jų nuopelnas ir 52-ros 
gatvės praplatinimas, jie deda vis naujų ir 
naujų pastangų, kad Ciceros gyventojų pagei- - 
davimai būtų įvykdyti,

i

JERRY J. VITERNA, 
' Collector
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NAPPY By Irv Tirman
viršininkais, jie kviečiu lietu
vius .namų aplankyti.

LIETUVIAI DAKTARAI

LABDARIŲ DIRVA
r-u I

Seimo Delegatai ir 

Aukos

Labdarių Sųjungos 20-tame 
seime buvo atstovauta daug 
draugijų, kuries ir aukų ne-

žienė, A. Paretina. Auka $3.00. 
Moterų Sų-gos 7 kp. — M. Pa-; 
redna. Auka $3.00. Šv. Juoza- 

Ipo — A. Šliužas, J. Genioeis, 
J. Andruška. Auka $2.00. Vi
so — $33.00.

Nežinia iš kurios par.: Ro
žių ir Lelijų klūba's — P. Ba- 

A.

dr-ja — J. Valantienė, P. Da-Į 
bulskienė. Auka $2.00. Viso 
aukų $27.00.

Nekalto Prasidėjimo Sv«. rail>uiH„-,, 0 Staselien(, j 
Panelė, par.: Labdarių Sų-gos, Oriksien? Auka $-h00 
8 kp. — P. Grybas, V. Kuli-!

mažai skyrė senelių prieglau-' kauskas, Al. Sadauskiene, J.
dos namui.T

Dievo Apvaizdos parapijos
draugijos buvo atstovaujamos: 
Labdarių Sųjungos 4 kp. — 
Z. Šaviekienė, U. Aukškalnie- 
nėl A. Laurinavičienė. T. Stu- 
njtfikienė. Auka — $100.00.

Kazimiero Akademijos Rė 
įejų 5 sk. — A. Grišienė, O. 
olas, Laurinaitienė. Auka 

3.00. Šv. Antano dr-ja — Al. 
ankevičia, S. Skudas, P. Va- 

silas, J. Balčaitė, AL Alitku- 
sienė. Auka $3.00. Apaštalys
tės Maldos dr-ja — AI. Lorm- 
ienį, E. Rudytė, O. Augsytė, 

U. Zdanevičaitė. Auka $3.00. 
Tretininkų dr-ja — AI. Jero- 
nimaitė, O. Bundencienė. Au-

Seime turėjo atstovus šios 
apskritys: A. L. R. K. Fed«- 
radijos — E. Jurkštienė, Ai- 

auka $3.00. Moterų Sųjungos■ tutiene, K. Zaromskis. Auka 
20 kp. — A1. šrupšienė. Auka j Moterų Sų-gos — K.
$3.00. Sodalicijos — O. Ivin- j Sriubienė. M. Petraitienė. Lie- 

skaitė. Auka $2.00. Šv. Tere- tuvių R. K. Susivienijimo — 
sės — Al. šrupša. Auka $5.00. dr. A. Rakauskas, J. Luko- 
Nekalto Prasidėjimo — F. Vai sLdč, Ig- Sakalas, 

kutienė, M. Baranauskienė, AI. Su draugijų .mandatais au- 
Kredienė. Auka $3.25. Šv. Ka- kų įplaukė $566.55. Seime su- 
zimiero dr-ja — R. Andreliū-! rinkta iš atstovų 141.00. Gar- 
nas, J. Stankus, P. Kvietkus-.j bės nario S. Skudo auka $100. 
Auka $3.00. Lietuvos Vyčių j Viso $807.55.

kp. K. Zaromskis, J.l yehne aukojo: po $10.00 —

Kliinas, J. Kisielius. Auka 
$30.00. Apaštalystės Maldos

Januška, J. Brazauskas 
ka $3.00. Viso — $74.25.

Aušros Vartų par.: Labda 
rių 7 kp. — P. Fabijonaitis. 
V. Jasevičienė, J. Stuinbris 
Auka $50.00. Aušros vartų 

J. Si-
monavičia, A. Bartkus. A. Va

ka $5.00. Viso tos parapijos 
draugijų aukų $118.1)0. Reikia lr.'noterų. 

pastebėti, kad seimo mė
toj parapijoj gyvenus lai-, 

tuvių direktorius S. Skudas 
o į sųjungų garbės na 
įmokėdamas šimtų dole

Au', kun. J. Vaičūnas, Monr.a Bu-, 
i kantienė ir Petras Dorša. Po Į 

$5.00: kun. A. Linkus, kun.
1 J. Mačiulionis, kun. J. Paš-I
kauskas, adv. J. Grisius, N. 

į Vanagus, S. Saučiūnienė, A. 
Laurinaitienė, AI. Sudeikienė,

l lonis, I). Jenkevičia, J. Mala
kauskas. Viso aukij $50.00.

Šv. Mykolo par..- Labdarių
6 kp. — K. Kisiūnienė, M. 
Kaselehienė, O. Kizelevičienė,

E. Benevičienė, dr.P. Atlčo-{ 
čiūnas, A. Beinoraitė. Po $3:

IŠKILMĖS CICEROS KIESTELYIE
Dedikacijos Naujos Miesto Rotušes

Vakar, Cicerus miestelyje pirmiau išleidžiami, dabar 
prasidėjo didelės iškilmės,didelės
kurios tęsis iki penktadienio. 
Priežastis tų iškilmių yra 
naujas dviejų aukštų namas, 
naujoji Ciceros rotušė — 
Town Hali.

Seni valdžios rūmai buvo 
labai maži, ir kadangi mies
telis per pereitus kelis metus 
gerokai paaugo, juose nebu
vo vietos tinkamai atlikti j 
miesto reikalus. Valdininkai J 

sumanė pastatyti dilesnę n, 
tuše ir su federalės valdžios 
pinigiškų pagelbų tų padarė.

Kol senoji rotušė dar bu- I

Jv. Antano par
larių Sųjungos o

A. Valančiu

kun. Ig. Albavičius, P. Šlio
geris. Po $1.00: kun. M. Ur
bonavičius, R. Baliauskas, P. 
Žebrauskas, P. Plančiūnas, B.

Ciupm Iii* M Jonavifienf’A-Bacev"''ius’! Nenartonis, U. Oudienė, J. 
., Ciueio, Iii., j Lebežinskas. Auka $25.00. 

kp. — z.Šv. Cecilijos — M. Sutkienė, 
Zakarienė, A. Valančius, 0 0. Sranskienė.
Jovarauskas. Auka $50.00.1 Auka $3 00 Sv JaoMpo _ 
ažtalystes Maldos — A. M Andru8kevįįiai M. LiSaus- 
llginakaa, O. Reikausmenė,' kas Auka $2 (|0 gv Rajian. 
Brazauskienė, K. Kizienė,] -iaus _ M Karefklanė, O. 
Žilvitienė. Auka $2.00. Šv. į Kizekvicipn5. Auka $2 00 Vi-

so — $32.00.ktano dr-ja — A. Valančius, 
[Mikolainis, A. Zaksas. Au- 

$5.00. Federacijos 12 sk. 
J. Mikolaitis, A. .lansonie-

Gimimo Švč. Panelės par.:
Labdarių 23 kp. — P. Gai-

l, P. Stanislovaitis. Auka $5.1 lius, B- Nenartonis, St. Sta
tu ų Savininkų — J. Miko-Į "Lilis. - Auka $30.00. Apašta- 

ns, M. Sriubas. Auka $2.
Tekalto «Prasidėjimo Švč. Pa- 
ifNės — J. Stančikaitė, S. Ku- 

fifltė. Auka $2.00. Moterų Są- 
igos 48 k p. — O. Raš ins- 

'l ienė, M. Cicienė, M. Vaičū- 
uieuė. Auka $3.00. Šv. Kaz.

'Rėmėjų 9 sk. — L. Šeputienė,

J. Esiinantienė, ,1. Brangienė.
Auka $2.00. Moterų Sų-gos 2 
krp. - B. Daunienė, Petravi- 
eienė, K. Sriubienė. Viso au
kų — $76.00.

Šv. Jurgio par.: Labdarių.
$ų-goS 5 kp. ■=- J. I)i„,Su, .K •Iu.r«a,te- A,,k,‘ 
dudrevičius, A. Lesčiauskie- ,<llos 

lė, U. Gudienė. Auka $75.00.
Jv. Kaz. Ak. R-jų 2 sk. — P. 
tmnbinienė, P. Vaišvilienė, 
vilką $3.00. Šv. Jurgio Mote
ly Klubas •- S. Voidat, E.
’anke. Auka $2.00. Viso —
0.00.

Visų šventų par., Roseland: 
tbdarių Sų-gos 2 'kp. — J. 
alanlienė, V. Černienė, E.
‘nienė, M. Pavilonis, Z. Ged- 
la. Auka $25.00. šv. Onos

Maldos — P. Gailius, 
T. Petroškevičienė. Auka $3. 
Marijonų R-jų 3 sk. — T. Pe
troškevičienė, A. Riinidaitė. 
Auka $5.00. Šv. Barbinu* — 
T. Petrošienė, E. Banevičienė, 
A. Paulauskienė. Auka $3.00. 
Viso — $43.00.

Šv. Kryžiaus par.: IthImla
rių 1 k p. — M. Sudeikienė, E. 
Gedvilienė, P. Veriga, P. Dor
ša, B. Cicėnienė. Auka $10.00. 
Moterų Sų-gos 21 k,p. — S. 
Šimkienė, M. Sudeikienė, S.

$3.00. Soda- 
jos — ». Jurgane. Auka 

$5.00. Šv. Pranciškos Rymie
tės — S. Kanapeckienė, Z. 
Jasulaitienė, V. Katauskienė. 
Auka $5.00. Viso — $23.00.

Sv. Petro ir Povilo par., 
West Pūliniam Labdarių 10 
kp. — K. Raila, A. Šliužas, 
D. Gudžiūnas, A. Paredna, O. 
šliužienė, V. Paredna. Auka 
$20.00. Šv. Veronikos — P. 
Senutienė, P. Šinikevičienė, P. 
Judeikienė. Auka $5.00. Apa- 
ftalystės Maldos — 0. Šliu-

Kviečia Piliečius
Ciceros miesto valdininkai 

kviečia visus piliečius atsila
nkyti ir apžiūrėti naujų ‘Town 
Hali’, kuri yru jau baigtu. 
Naujas pastatas labai moder
niškai įrengtas, su visais pa
togumais. Verta pamatyti ir 
pasigerėti naujovišku pastatu.

Į V izitavinias prasidės lapkr. 
i 14 d. ir tęsis iki lapkr. 17 d.

Valandos nuo 1 vai. iki 3 vai.
I .popiet ir vakarais nuo 7 iki 
j 9 vai. Dabar ciceriečiai galės 
j pasididžiuoti puošnia “Town 
' Hali.” Rap.

Nepasitikėk tuo piemeniu 
bus sutaupyti, ir kelių U1yjį bandų geriau
bėgyje jie daugiau negu pa-1 nekaip savftją>

dengs dėl naujo trobesio su-
sidarusias išlaidas ir tuo bu 
du sutaupys taksų mokėto
jams pinigų.

Vakar, 8ta vai. vak., Cice- 
> ros viršininkai ir federaliai 

atstovai oficialiai dedikavo 
namų atitinkamomis ceremo
nijomis.

Lankytojai bus leidžiami 
rotušėn, iki penktadienio. Va
landos: nuo 1 iki 5 popiet ii 
nuo 7 iki 9 vakare.

Prie namo statymo neina 
žai prisidėjo du lietuviams

vo vartojama, joje nebuvo, gerai žinomi valdininkai, 11. 
gana vietos ir kai kurios Ci
ceros valdžios įstaigos turė 
jo nuoinuoti raštines kituose 
patalpose. Visas tas daug 
kainuodavo Dabar kaip te 
nereikia daryti, valdininkai 
sako, kad pinigai kurie buvo

Motekaitis, M. šrupšienė, O. 
Bankevičienė, S. Pieža, P. Ve- 
nslauskienė, T. Steinskienė, F. 
Lisonienė, Kizelevičienė, J. 
Bacevičia. Kinderienė, Visoc-

’ ■ į
kis, P. Atroškienė, A. Itirni- 
daitė, O. Surienė, J. Mitkus, 
O. Aitutienė, Jurkštienė, J. 
Pocius, dr. Rakauskas, M. Su
tkienė, Brazauskas, J. Vilkas,

M. Janavičius, O. Milerienė, 
i S. Šimulis, K. Galziutis, P. 
Stanislovaitis, J. Naujokas, L. 
Šitnutis, J. Žvirblis, A. Aukš- 
kalnis, R. Lekavičienė, M. Ri- 
mbonienė, M. Žaldokas, B. Ci
cėnienė, P. Dargėla, M. Ber- 
kelis, O. Kojienė, A. -Vaišvi
lienė.

Be to, dr. A. Rakauskas 
pridavė Anastazijos Mansta- 

j vičienės aukų — $20.00.

LIETUVIAI daktarai
Tel. Cicero 1484.

Tel. Tardė 8146.
VALANDOS: Non U iki IS;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais- 2 iki 4 lr 7 iM * 

Šventadieniais: 11 iki 13

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK UHlRURGAk

ir akinius pritaiko
3343 S, Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1^46 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Penktadieniais
Valandoe- 10-12 ryte. 2-fl. 7-9 p.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS^
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 va
ir pagal sutartį.

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

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

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7--l»

Res. 2305 S. Leavitt St

•noį/wuf 
L "PotodlĄ,,

R. Sclnvarzel, assesorius ir 
J. L. Viterna, kolektorius.. 

Šiandien, kartu su kitais

(~yKa/ui^ctuA£cC 
bif Hakisicf

iv/urmake, 
hivb 'RaJciruj 

Ghesru4t4 J

4eCONOMY and 

SATISFACTION ust 
T)oub!e Tested!DoubieAction!

BAKINGHlV povvder
Šame firrce Today as 45 }earsAgo

25 ounces for254 
Full Pack ••• No Slack Fillind

MILIIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Tel. Cicero 1481. Res tel. Canal 0402

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

OFISO-VALANDOS:
Nuo l — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROsput 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

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

2-tros lubos
CHICAGO, ILL
Tel. MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. r

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. rytefEL YARDS 5667

OR. FRANK G. KWINN
(KVIWUMKKAt>)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

Telefonas HEMlock 6886

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte

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

Susitarius.DR. P. J. BEINAR
(BEI5ARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6y00 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3965 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakar.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland A ve.

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

:: VALGIŲ GAMINIMAS; 
IR

NAMįl PRIŽIŪRĖJIMAS
Didelė 223 puslapių knyga 
sn naujausiais receptais į 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukft 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
seimininkėms.
Šią knrn C*Uata gantt per p«*- 
tą arba rastinėje:

■

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ

vovm \

INSURED

KAINA su PKRsnmnifu 
$1.10

0.00
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.
CHICAGO, ILL

«»♦«»»«..i .....

l'

Dividendai ant padėtų pinigų iSmoknmi Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI >5,000 
per l'e.l rnl Savings an.l Ixmn Insurance Corp., W«sh4ngtoil, l>. C.

OFIHO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto IRI 5 v. v. 
PlrinadlonJ, Ketvirtadieni Ir SeStadlenJ nuo 9 v. ryto Iki 8 jr. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HJlMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 rak.
Ketv. ir Nedaliomis nuitaraa

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vaL

Nedėliomu pegal aatartį, 
Offioa TaL YARda 4787 
■amt TaL PROapeot 1881

Tai OAHal 8111.

DR. BIEŽIS
GTDTTOJA8 IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandoe: 1—9 popiet ir 7—8 ▼. v-
RMIDENCLTA

6631 S. CaHfomta Avė.

Telefonaa RlPabUc 7868

Offiee Phone Rea aad Offiee
PROspeet 1088 1869 8. Leavitt Bt
Vai: 8-4 pps ir 7-0 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KAR)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Treėiadieniaia ir Sekmadianiaia
pagal ratartį.

TaL YARda 6981
KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36
756 VVest 35th Street

Ofiao TeL VTRguua 0036 
Reaidendjoa tai BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaideaeija
8989 So. Claramont Ava.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tai OAHal 0867
Rea. Tai PROspeet 0688

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Tel. YARda 2246

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Rtreet 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Surėdo į murai «ut art| _

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

<143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette MM)

intradieaiaia, Ketvirtadieniais h 
Penktadi eniaia

4631 So. Ashland Avė.
Tai YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
taitadiaeiaia
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KAS GIRDĖT CHICAGOJE
Marijonų Rėmėjai, 
Susipažinkime Šiame 
Apskrities Susirinkime

Šv. Jurgio Parapijos 
Metinė Vakarienė

BRIDGEPORT. -- Lapkr. 
12 d., Šv. Jurgio parapijos 
metinė vakarienė nesisekė, šių 
vakarienę ir sekančių, lapkr. 
19 d., pagerbimui abiejų vi
karų, kun. S. Petrausko ir 
kun. S. Gaučo, r-; įgia ARI) 
2 skyr. bendrai 3u Šv. Jurgio 
p?.rap. Jaunų Moterų Klubu, 
\adov. Ant. Vaišvilienei.

Parapijos vakarienė svečių 
turėjo pilnų parap. svetainę. 
Belaukiant puotos valandos, 
pi. kštel&nis linksmi n'a šve
dai, o įeinant J. M. Pralotui 
tun. M. L. Krušni su kun. J. 

Maeiulioniu, MIC., ir kun. S. 
Petrausku, viet. vikaru, (kun. 
S. Gaučas atėjo vėliau) su
grota maršas.

Programai vadovavo muz. 
prof. A. S. Pocius. Pirmoje 
daly grojo Pirmoj1 Simfonijos 
orkestrą, kurios gabumus ga
lima lyginti su Šv. Kazimieru 
Akad. orkestrą. Orkestrų su
daro Šv. Jurgio parap. ber
naičiai ir mergaitės, tai liet. 
katal. ateities žiedai. Tai nuo
pelnas muz. A. Pociaus ir 
pasididžiavimas šv. Jurgio 
parapijos 1

Antrų programos dalį iš
pildė mokyklos 'mokiniai. Jie 
publikų prijuokino. Tai nuo
pelnas mūsų mokytojų seselių 
Kazimieriečių ir muz. A. S. 
Pociaus.

Svečiuose tai visa darė ma
lonų įspūdį ir džiaugsmų y- 
pač tėveliams, kurių vaiku
čiai dalyvauja taip kilniuose 
darbuose.

Ant galo, vakaro vedėjas. 
J. M. pralotas M. L. Krušas 
pasalkė turiningų kalbų, dėko
jo už skaitlingų dalyvavimų 
vakarienėje, kurių pavadino, 
pasikalbėjimo vakariene, ir už 
nuoširdžių paramų parapijos 
reikalų, pranešdamas, kad už 
poros metų Šv. Jurgio parap. 
visos skolos bus išmokėtos ir, 
jei Dievas sveikus išlaikys, 
bus atnaujinta (viduje) Šv. 
Jurgio bažnyčia ir konsekruo 
ta būsimo arkivyskupo, nes 
bus be fdkolų. Šv. Jurgio par 
senieji parapijonai jaunajai 
iietuvių katalikų kartai pa 
liks atnaujintų ir konsekruotų 
gražių bažnyčių, seserinis mo-

kytojoms patogų nanu)f klebo
nijų ir erdvių mokyklų su erd
ve'svetaine; mokyklų, ne vien 
pradžios, bet ir auKsfesnę 
(lligh School) ir kolegijų ber
naičiams ir mergaitėms sumo 
kytojomis seselėmis Kazimie- 
rietėmis.

Tai, imat, .ko susilaukė lie
tuviai katalikai Šv. Jurgio 
parapijoje šeimininkaujant g< 
riems dvasios vadams.

J. M. pralotas prašė taipgi 
’skaitlingai dalyvauti ir sek- 

į madienį, 6 v. vak., lapkr. 19 
d., pagerbimui abiejų Stanis
lovų, t. y. vikarų — kun. St. 
Petrausko ir kun. St. Gaučo.

Ant galo pasakė įdomių ir 
turininių kalbų “Draugo” ad
ministratorius gerb. kun. J. 
Mačiulionis, MTC., ir nuošir
džiai kvietė dalyvauti dien
raščio “Draugo” jubiliejinė
je — 30 metų su&fekties va
karienėje, kuri įvyks lapkr. 
19 d.

Gaila, kad neteko sužinoti 
visų veikėjų, vardų ir pavar
džių pasidarbavusių vakarie
nės rengime. J. Šliogeris

Pasiklausem 
Gražios Kalbos

BRIGHTON PARK. — Fe- 
• deracijos 19 skyrius lapkr. 10 
Į d. buvo surengęs Vilniui lais
vės grųžinimo paminėjimų, pa 

I rapijos salėj. Vakaro vedė
jas K. Zaromskis gražiai pa
aiškino tikslų ir pakvietė Lie
tuvos universiteto prof. K. 
Pakštų; kuris plačiai kalbėjo 
apie vėliausius įvykius Lietu
voj ir apie Vilnių bei jo ap
gyventas sritis, taip pat at
sakinėjo į įvairius klausimus.

Vilniečiams šelpti aukojo 
sekantieji: K. Pilipau'skas $5. 
Po $1.00: P. Vaicekauskas, B. 
Jovaišas, J. Grigaliūnas, C. 
Srujauskas, S. Šaučūnienė, A. 
Traškelis, A. Šilinienė, J. Bra
zauskas, A. Žedienė, S. Dam
brauskienė, K. Laurinavičia, 
B. Lapinskas, Ch. Šimanskis, 
K. Zaromskis. Smulkiomis $4.- 
57c. Viso $23.57. K. Z.

Neužsitikėk draugais ir gi
minėmis ir neatidėliok ateinan 
čiam laikui tavo išganymo: 
nes greičiau žmonės tave už
mirš, negu tu manai.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Kun. Juozas Dambrauskas, 
M.I.C., kuris paskirtas dva
sios vadu Marijonų Rėmėjų 
Draugijai. Šį vakarų įvyks 
Marijonų Rėmėjų Draugijos 
Chicagos apskrities susirinki
mas “Draugo” name, 2334 S. 
Oakley Ave. 7:30 vai. vakare, 
į kurį atsilanlkys naujasis dva
sios vadas ir pirmų kartų tu
rėsime progos jį pasveikinti. 
Taip pat teko sužinoti, kad 
kun. J. Dambrausko ir gimta
dienis pripuolu ta pačių dienų, 
taigi bus labai malonu su juo 
susipažinti ir palinkėti jam 
sveikatos ir ištvermės naujo
se pareigose. Už tat, brangūs 
rėmėjai bei rėmėjos, prašomi 
kuo 'skaitlingiausiai suvažiuo
ti iš visų Chicagos kolonijų, 
nežiūrint ar kur Marijonų Rė
mėjų skyrius yra, ar ne. Visi 
maloniai laukiami.

Susirinlkimas labai svarbus, 
tat nepagailėkite savo vargo 
ir laiko, malonėkite atvykti.

Apskr. rašt. J. K.

’ i

Iš Sodaliečių Gyvenimo
BRIGHTON PARK. — Pe

reitas susirinkimas ypatingai 
buvo aktyvus, nes pirminin
kė pranešė klebono, kun. -A. 
Briškos leidimų užimti vienų 
nevartojamų kambarį klūb- 
rūmiui. Už tai mergaitės ža
dėjo padėti parapijos 25 metų 
sukaktuvių bankiete ištaisyti 
salę ir ant stalų valgius iš
nešioti.

SHE LOŠT 29
POUNDS OF FAT

I Feel full of pep and possess the 
i Blender form you crave—you can’t 
' lf you listen to gossipers.

To thke off excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweets — eat more fruit and 
Vegetablas and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salts ln a glass of 
hot water every mornlng to ellml- 
nate cxcess waste.

Mrs. Elma Verllle of Havre da 
Grace, Md., wrltes: "I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now."
' No drastic cathartlcs—no constl- 
patlon—būt blissful daily bowel ac
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

GIESMYNAS

įsigykite Naują Giesmyną. Jamą 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes lr mail ką patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

Uleldo fi. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.
. Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS

MIflOLĖUS 
Šlovinkim Viešpatį.

MISlos Ir MtAparal, bletuvISkal 
lr Ix>tynlftkal, visiems Sekmadie
niams lr Šventėms, lr kltoa Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Paraėė K S n. Ad. Saba
liausku. Stipriais odos virtais, 
kaina — 8.75. Reikalaukite U:
DRAUOAS PUB. OO. 

2334 So. Oakley Ars., 
Chicago, Ulinoii

Kol kambarys bus įrengtas, 
knygynas bps Elenos Gedvi
laitės namuose, 4413 S. Tai- 
man Avenue. Jis bus atdaras 
kas antra pirmadieni.

• * *

Lapkr. 20 d. Sodalicijos 
valdyba susirinks prie bažny-

“Piloto Dūkte”
NORTH SIUE. — “Ir pati 

nežinau, kas graužia mano ši
rdį, neduoda ramybės. Baimė, 
abejonė vargina mane. Bet, 
jei Nazarietis yra Dievas, ta
da Pilotas Dievų teisia; Die
vas jį nubaus. Praktika tų

rios 7 valandų vakare, ls ten1 kada Roma išrinko Pi-
važiuos i susirinkinų virė pir-! |<)bf pl,lk,,ikta įydlJ
mininkėk, ABnnos KodylAs ,aata kuri reika|auja teiw,10.

reikalauja iš mano vyro lūpų 
žodžio įsismelkiančio Nazarie
tį. Baisu! Pilotas — mano vy
ras Dievų teisia! Silpsta ma
no sveikata ir kraujas sustoja 
gyslose pamųsčiau a,pie tai 
kas dedasi Piloto teisme’’ 
Taip kalbėjo Piloto žmona, 
kurios rolę išpildys Ona Kup
čiūnaitė.

namuose. Nors Albina išsi 
kraustė į Marąuette Park 
vienok yra aktyvi narė mūsų 
Sodalicijos. • ♦ •

Lapkr. 21 d. rengiama “,pa- 
iitrv shower” vietinių seserų 
naudai. Visko bus sunešta, 
kus tik reikalinga Padėkos
Dienos pietums.• ♦ •

Kun. S. Jonelis, su pagal 
ba Antano Lindžiaus, išvertė 
gražų veikalų, kuris sykiu su 
Šv. Vardo draugijos nariais 
bus atvaidintas gavėnioj. Tė- 
mykite “Draugų”, bus dau
giau informacijos.

• *

Parapijos veiklos komisija 
prašo visų atnešti senus, arba 
nereikalingus drabužius, vai
kų žaislus, arba kitus nevar
tojamus dalykus. Visi bus nu
siųsti 'mūsų misijai, Roswell, 
New Mexico. Pradėkite ieško
ti dabar!

* * #

Ateinantis susirinkimas bus 
metinis. Rinkimas naujos val
dybos. Kiekviena narė pra
šoma neapleisti to susirinki
mo. Kuri apleis, tikrai gailė

RADIO
BUDRIKO RADIO 
VALANDA

Praeitų 'sekmadienį Budri
ko rakandų ir radio krautu
vės leidžiamas oro teatrus, 
buvo geras, gražus ir įvairus. 
Muzika, dainos ir vaidinimas 
pavyko gerai visais atžvil
giais. Programos dalyviai ge
rai atliko savo dalis. Liau
dies dainos pritariant didžiu
lei orkestrai skambėjo gra
žiai.

Kita Budriko radio progra
ma bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki S vai., Chicagos 
laiku, iš stoties WHFC, 1420

Prof. K. Pakšto 
Prakalbų Maršrutas

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskričiui lapkr. 17 d. 7 vai. 
West Side Hali, Chicago, Ilk

Aušros Vartų parapijai lap
kričio 19 d. 2 vai., tos para
pijos salėje, Cbicago, 111.

“Draugo” jubiliejaus proga 
lapkr. Shoreland Hotel, lapkr. 
19 d. 8 vai., Chicago, III.

Waukegane, Kenoslioje ir 
Racine prakalbų laikas bus 
paskelbtas vėliau, kai jau bus 
susitarta su vietos veikėjais.

Lapkričio 26 d. numatomos 
prakalbos East St. Louis, Ilb 
ir ipo jų gal būt pavyks su-

k. Bus gera akordijonų mu- ruošti prakalbas Springfield

sis. AV

PALAIMINTO RAMONO

Kua. Ant. M. Karužiškio
LULL KASDIENINES 

MINTYS

Iš angliško vertė

Lapkričio 15 Diena
Mylėk savo priešą, dėl to 

kad jis yra Dievo sutvėrii/nas, 
bet ne dėl jo piktų įpročių.

“Piloto žmona, miegok, il
sėkis — pabudus rasi savo 
namus didžiausioje negarbė
je”. Taip kalba I-ji Dvasia, 
kurios rolę išpildys Stasė Bi- 
anskaitė.

“Tavo vyras, o. Klodija, 
dabar išduoda žydams pralie
ti nekaltų kraujų”. Taip kal- 
La II-ji Dvasia, kurios rolį 
išpildys Ona Rutkauskaitė.

“O, nelaiminga moteriškė! 
Geriau, šimtų kartų tūtų bu
vę geriau, kad mūre siena bū
tų tave prislėgus, negu būti 
žmona Piloto. Per amžius ta
vo vardas bus prakeiktas” 
Taip kalba U I-ji Dvasia, ku
rios rolę išpildys Ona šimkai- 
tė.

Ištraukos, paimtos iš dra
mos “Piloto Duktė”, kuri bus 
vaidinama 10 d. gruodžio, pa 
rapijos svetainėj. V. D.

zika, gražios mūsų liaudies 
dainos, svarbūs asmenų ir 
draugijų pranešimai, juokai 
ir svarbesnės tos dienofs pa
saulio žinios. Nepamirškite 
pasiklausyti. Radio Mėgėjas

DON’T BEGREY
grey hair. Orr/ bak 

■abee yoo look old and feel 
Try the <Modara« Method (nr CoU 
ertng Hafar . .. CLAIROL. Tearti 
apprsdata ęuick, pleasant trsa^ 
ment. No bleaching reąuired tn 
•often tbe hair wban yon nan 
CLAIROL. YooTl leve the remta 
•n year hair — beautiful. natūrai* 
laoklng i

Bks tn

NOW.

Nat*raDy»,.*iA
C1MBM
ie«me»neėnrnneM»a«f 
CDOMTChMae «e ėoMa

*tta porfact aamMaattsa af riek < Bes 
S^ęaag »s llll riti tator that c*o*« ka aeM

Tart. M. U

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms, 

— ir Puošimams.
GĖLININKAS 

4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

III. ir Kansas City.

Vėliau numatome^ prakalbos:

Gruodžio ir sausio mėn. 
prof. K. Pakštas sakys eilę 
prakalbi] įvairiuose amerikie
čių klūbuose Arkansas, Loui
siana, Tėvas valstybėse.

•Vasario mėn. kalbės Chica* 
goje, Grand Rapids, Detroit, 
Rochester, New York, Newark 
Pbiladelpbia ir Baltimore.

Vasario pabaigoje ir kovo 
pirmoje pusėje lankys Con
necticut ir Massachusetts val
stybes.

Nuo kovo 15 d. numatomas 
didelis prakalbų maršrutas iš
ilgai Kanadą nuo Rytų į Va
karus, apimąs daiyjllį klubų 
ir organizacijų visuose did
žiuose Kanados miestuose.

Liepos mėnuo ir pirmoji 
rugpiūčio pusė vra vėl anga
žuotas Kalifornijos universi
tete, Los Angeles politinės 
geografijos paskaitoms vasa
riniame semestre.

Nuolatinis adresas: Prof. K. 
Pakštas, 38 Tower St., Wor- 
cester, Mass.

Phoae

•ART. IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

•enanaiaa Patarurlniaa — Moterli patarnauja 
0000 820 W. 16th Ava.

Kiiimiiiiinniiiiiiiiiinnihtnniiimiiiiniimiiniimiiimimmimuiiiiiiiiiiiimiiim:*

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIŲ _

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pei : 
Federal Savings and Loan Insnranoo Oorp., po United States ""

priežiūrą.
Mokame Ui 
Padėtus Pinigus

Ofiso vaL: 0:00 vaL ryto iki 1:00 vak. 
ir Seėtadieniaia iki 8:00 vak.

31%2
Pirmadieni)ais, Ketvirta-

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION .
JOHN PAKEIi, Pres.

6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 | 

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C patarnavimas 
HmDULHNIjl dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSEDYKAI

Anthony B. Petkos
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ORIAUSIA n DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIAA

. , AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
_______________________Tel. LAFAYETTE 0727___________________

pt V Y A T koplyčios visose 

L/ A K 1 chicag08 dalyse '

Klausykite mflsų nulio programo Antradienio Ir 

Acfttadlcnlo rytais 10.04 valandą, li WllLP stotim (1480.)

Rn Povilu ftalflmtem.

LacMcz ir Siui 
I.

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Philhps 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

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

Albert V. Petkos 4704 S. We8tern Ave. 
Tel. LAEayette 8024

P.). Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YAHds 1419
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Jon. PUipauskas

RELIGIJA GRĮŽTA
Rusijos bedievių organas 

“ Antireligiosnik” rugsėjo 
laidoj reiškia baimės dėl “re
liginio renesanso’’ — religi
nio atgimimo Sovietų Rusi
joj, kuris, prasidėjus karui, 
kas kart labiau reiškiasi.

Vadinas, praslinko 20 me
tų aršios kovos prieš tikėji
mų, bet Rusijos žmonių šir
dyse Dievas tebeglūdi. Nepa
naikino jo nė žiaurios baus 
mės, nė kalėjimai, nė 
nuli.

i Rusijos garbinimas fanatiz- 
1 mu ar nežinojimu kvepia.

Tebūna leista “Vilniai” 
Į priminti, jog jau daug anks
čiau Lietuvoj pravesta že
mės reforma. Nejaugi ir tai 
Kev. Rusijos nuopelnas?

BLOGĖJA KUNIGO 
SKRIPKAUS SVEIKATA

Kv. Kryžiaus ligoninėj be
sigydančio kun. Kkripkaus 
sveikata kasdien blogėja.

KUN. GASIŪNAS 
SVEIKSTA

Po sunkios operai i jos jau
žudi ĮPratleda sveikti šv. Jurgio 

parap. vikaras kun. Petras 
Gasiūnas. Tikimasi, kad kun. 
vikaras greitu laiku 
namo.

Kavo džiaugsmo valandoj, 
tada kai jam nieko netrūksta, 
žmogus gali užsimiršti apie 
Kūrėjų, Imt tada, kai jį var- NAUJAS LENKŲ 
gas prispaudžia,

grp

DALYVAUS “DRAUGO” BANKIETE

kai ,ps pne 
savo mylimųjų kapo suklum
pa, kai karo siaubas pasklys- 
ta po miestus ir kaimus ir 
bado šmėkla užklysta, tada ir 
tas aršiausias bedievis neju
čiomis suklumpa prieš Aukš
čiausiojo altorius ir prašo Jį 
pasigailėjimo ir pagalbos. Tai 
pripažįsta ir “Antireligion- 
isk” pasisakydamas, jog “kai 
ateina vargas, ateina ir reli
gija.”

Tai nieko nepaprasto ir 
nieko nuostabaus. Tai labai 
natūralu, deja, mūsų gerieji 
koipunistai kažkodėl to vis 
nenori suprasti.
FANATIZMAS AR 
NEŽINOJIMAS 

Lapkričio 13 dienos “Vil
nis,” komentuodama “Ame-

KONSULAS

Šių savaitę į Chicagų at
vyksta naujasis lenkų gene
ralis konsulas Dr. Karolius 
Ripa. Jis išbuvęs lenkų dip
lomatinėj tarnyboj 17 metų. 
Prieš jį Chicagoj konsulu bu
vo Dr. Vaclovas Gaivronski.

Galvos Skaudėji
mo Vargintojai!

Blogas galvos skaudėjimas sugadina 
nusiteikimą., padaro visai sergantį! 
O visgi daugelis žmonių kenčia nuo 
galvos skaudėjimo nereikalingai, dėl 
to, kad nežino tikros priežasties.
Kai kitą kartų, tau skaudies galvą, 
patikrink pats save. Gal tau reika
lingas tikrai geras palengvinimas ne- 
tvarkiai veikiaėi- viduriu. Ir jeigu 

Į tas yra. tai maža Ex-Lax plytelė 
suteiks tau didele pagalbu.
Ex-Lax yra labai patikimas liuosųoto-

Dain. Ona Juozaitienė, šio mėnesio 19 d. įvykstančiam 
Shoreland viešbutyj, “Draugo” 30 metų jubiliejiniam ban
kiete maloniai sutiko papildyti dainų programų dain. Ona 
Juozaitienė, kuri yra labai gerai žinoma visiems Chicagos 
lietuviams.

DEDIKACIJA “DRAUGO” RADIO 
PROGRAMOS ŠV. ANTANO PARAPIJAI
Kalba kun. J. Mačiulionio, MIC., pasakyta iš 

WGES stoties
Dedikuoti šių radio valan

dų Šv. Antano parapijai yra 
labai malonu. “Draugas” yra 
skaitomas visų kun. H. J. Vai-

parap. vikarai. Dar ne visi. 
Kiek vienuolių įvairiose vie
nuolijose nebandysiu nė išvar
dinti.

S w Iyr™vrtm,',‘"K čfino parapijom). T, pirmeny-
tatus be jokių išsltemplmų ir ne-1 , 
smagumų. I

• i -v, .v T • I?’ ExJ'ax nc'knnn«s i Paveld'ė.įo. Kam, kam, betnkoj ” tilpusį laiškų ĮS Lie- i V: 1la mp<1ua katn skanus šokola-iP

(ittlhna garantuoti, kad kur TRYS CHICAGOS KLEBONAI SVEIKINA
hk bus išplatinta katalikiš. ‘DRAUGĄ’ SU >30.00 
koji spauda, kaip Šv. Antano c r

Kpauda — svarbiausias J mūsų visuomenės vadai. Šio- 
ginklas l>et kokioje kovoje.
Šiandie tai aiškiai žino visas 
pasaulis. Juk ir šiame kare

parapijoje, Cicero, iš tų pa
rapijų bus vadų, garbingų ir 
uolių katalikiškoje akcijoje. 

Ciceriečiai myli muzika.
Gražiai gieda jie bažnyčioje; 
puikiai dainuoja namie. Visi. 
kur tik gali, muzikos menų

labai dažnai ji pavartojama.
Todėl ir katalikams ji ture-

i

tų būti brangi ir artima, 
kelia. Muziko Mondeikos pa-' Amerikos lietuviai turi vie- 
prašiau kvarteto šios dienos, nintėlį dienraštį “Draugų,” 
programai, štai, jis net dvigu-į kuris per tris dešimtis metų 
bų kvartetų atsivežė visus tarnavo lietuvių katalikiška-
“ Draugo” radio klausytojus 
palinksminti.

Gyvuokite, ciceriečiai; gy
vuok brangus, “Draugo” di
delis prieteliau, kunige kle
bone.

jai visuomenei. Visuomenė 
tai įvertino. Štai šios sukak
ties proga sius i laukiam1 gau
sių sveikinimų ir dovanų.

Tų “Draugo” kultūrinio 
daria) svarbų ypač suprato

‘DRAUGO’ JUBILIEJINIS 
BANKIETAS

Jau buvo rašyta apie 
“Draugo” jubiliejinį bankie-

Žinių - Žineles
— Lapkr. 5 tl. West Sidėje

buvęs Marijonų Rėmėjų “ma
rgas vakarėlis” davė ipelno,
kad apmokėta metams salė už tų. Rašyta nemaža. Tačiau 
skyriaus susirinkimus. (dar pakartajam, jog šio mė-

— Lapkr. 12 d. “Draugo ]nesio 19 d- i vyksta šaunus 

ir Laivo” kontestininkų va-
karėli's Aušros Vartų parap. 
salėje praėjo pakila nuotai
ka. Rengiamasi stoti į dide
lės svarbos darbų, — į kiek
vienų lietuvių šeimų duoti 
Draugų ar bent Laivų.

— Iš AVest Sidės stojo į 
“Draugo” kontestų Jonas Ja
nkauskas, kuris padeda išne
šioti “‘Draugų” Town of Lake 
Brighton Park ir Wėst Sidės 
kolonijose.

ims dienomis su nuoširdžiais 
linkėjimais įteikė ir $10.00 
dovanų trys Chicagos klebo
nai: kun. Ignas Albavičius. 
Dievo Apveizdos parapijos 
klebonas, kun. Aleksandras 
Baltutis, Gimimo Švč. Panelės 
parapijos klebonas ir kun. 
Jurgis Pašikauskas, Visų Šv. 
parapijos klebonas.

Tokia nuoširdi ir gausi ne 
tik moralinė, bet ir materija- 

įlinė parama mus dar labiau 
skatins dirbti brangų religi
nį, kultūrinį ir tautinį darbų.

AUTO NELAIMĖJ ŽUVO 
NEŽINOMA MOTERIS

Šiomis dienomis policija 
ieško žinių apie gražiai apsi
rėdžiusių, maždaug 43 metų 
amžiaus moteriškę, kuri sek
madienį mirė E«lgewater li- 
igoninėj nuo žaizdų, kai jų 
suvažinėjo automobilius prie 
Ashland Ave. ir Byron.

sukakties bankietas Shore
land viešbutyj, 55-toj gatvėj 
prie ežero. Šiam bankiete 
mes nuoširdžiai galėsim pasi
džiaugti mūsų dienraščio su
kaktimi, o pasidžiaugti juk 
yra kuo. Trys dešimtys metų 
kultūrinio darbo — nemažas 
ir vertingas indėlis mūsų vi- 

1 suome,niniam gyvenime.
Bankieto programa sudary

ta įdomi ir turininga — su
kviesta žymiausios meno pa
jėgos.

Tad, iki pasimatymo 
“Draugo” bankiete šį sekma
dienį !

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokia Kainą

TIK $1.00 PT 

4-5 Kvortos
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

$1.60

“Draugo” Skaitytojams
Pranešimas

Town of Lake ir Brighton 
Parke yra naujas “Draugo” 
išnešiotojas — Jonas Jankaus
kas. Jei kartais kas negautų 
tų dienų iki 12 vai. “Drau-'

Mergaičių įvairiose vienuo- 
eieeriečiai jau nuo seniai Įjjose įr gerokas skaičius. Ma

ža yra parapijų Amerikoje, 
kurios' pralenktų Šv. Antano 
parapijų, Cicero.

PABRANGS ANGLYS
Coal Dealer’s Protective 

Committee pranešimu nuo 
sausio 1 dienos anglių kainos 

3 nuošimčiais, nes iki

Jls gardus kaip skanus šokola-I 
das. Jūs galite gauti dėžutę kiekvie 
noje vaistinėje už 10c. arba 25c. gerb. kleb. reikia pasakyti 

nuoširdų ačiū, nes jis savo 
dažnais priminimais ir para
ginimais savo parapijoms iš
auklėjo laikytis savo katali
kiškos spaudos. Duok Dieve, 
kad visi Amerikos lietuviai 
kun. H. J. Vaičūno ir cice
riečių gražų pavyzdį pasek
tų.

Gera spauda išduoda gerus 
vaisius. Pažiūrėkim kiek dva-

_____________ sios vadų kilę iš Cicero, šv.
Kol maži buvom, tėvai mus; Antano parapijos? Štai kun. 

sergėjo. Kai užaugome, Die-į Valančius, dabar Šv. Kry- 
nebe-i vas įsakė sųžinei mus sergė- /-y,u^ parapijos \ikaras; kun. 
Sov. I ti. Klausykime to vadovo. * 1 I’a, Dievo Apvaizdos pa-

.____________________________________________________________ rap. vikaras, kun. A. Kiškū-
Bnmiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiimimiiiiiiiiimmiiiiiimiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimirg nas &v- Baltramiejaus parap.

TURTAS VIRS------------->3,300,000.0(1 rik"™s;.kun; **•r s Hv- Kryžiaus ligoninės kape-
ATSARGOS KAPITALAS - >250,000.001 lionas; kun. S. Petrauskas ir 

Sj kun. P. Gasiūnas, šv. Jurgio

tuvos, kuriame kalbama apie 
galimas reformas, labai ne- į 
apdairiai priduria: “Jeigu 
Lietuvoj bus pravesta bent 
kokios pamatinės reformos ir 
pagerinta dariai žmonių būk
lė, tai jie supras, kam reikia 
už tai padėkavoti. Sovietų 
pavyzdžiui.”

Pagal “(Vilnį” nuo šio lai
ko visi gerieji pasireiškimai 
Lietuvoj — žmonių būklės pa
gerinimas, Vilnijoj žemės re
forma ir panašiai :— Sovietų 
Rusijos nuopelnai. O tempo-

RAVC.OKITftS FAMftGMIOJIMV! 
ATSISAKYKIT JI PAKKICIANClVt 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-1aix! įsidėmėkite raides 
“E-X—L-A-X” ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite originalio Ex-Lax.

Jeigu norėtum sužinoti “se
kretų”, kodėl Šv. Antano pa
rapija išlaiko visur pirmeny
bę, tai ftirišom suskaityti, kiek 
šeimų čia skaito “Draugų”.

ar jei išnešiotojas su- ,.
: — Pakls

go'
klystų padėti ‘Draugų į su- 1 šiol taksus mokėjo anglių 

o nuo sausio' 1tartą viet, praneškite ‘Drau- dav5jaj)
go’ generaliniam agentui į. _ v ., turės užsimokėti vartotojai.“Draugo” ofisų. Br. Vladas.

ra, o mores! 
skaniai toks

Kaip net 
besaikis

Dabar mokam 31/2% už Pa' 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 ra.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

8AVTNG3 FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIKVVICH. Fres.

<192 ARCHER AVENUE =
and

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THK HOMB OF FINE FURNITURE” SINCE l»O4

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

DON’T
NEGLECT 

A COLD

kF
Krūtinės slogos, kurios gali išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Ootin- 
tcr-lrrltaiit.” Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima «autl aptiekose.

3S

Kviečia visas kaimynas, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

M i dwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Juknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764 

Įįj>-— į- ' B ,=į= S

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Listen to and Adoertise over

MUUtDECH’S YUGOSLAV'lMDU
Folk Songs and Music

Orchestra
WWAK. Every Sunday 1 to I

IM S. Clark St., Chieago — Har. MM

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksma* Patarnavimai Vlalema

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

Tel. Victory 9670

f

Kam Kankintis?

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

P. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VE ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.
GAUKITE

MUSU
THERMIC

PERMANENT

WAVE

CLASSIFIED

Mes pasižymėję su mūsų 
“Macbineless Waves,” nes su- 
gergeniiioja lr švelniausius plau
kus. ir tas gerbenlimjimas laiko
si tol kol plaukai Išauga..

Mes garantuojame mūsų
“permanents.”

$4.75 Ir aukščiau 
kiti $2.50 ir aukščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 
SHOP

1726 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Varde 2771 

16 metų patyrimo.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Tavernas, tinkamas degtinės krautu
vėj (TJųuor Store). Kaina su šlaku 
$525.00. Gera vieta. Telefonas BOU- 
levard 0210, 

STRAND—FAMHA’ LA1TNDRY CO. 
2021-51 West Chieago Avenue

Telefonas Brunsvviek 8100
Geriausia vieta siųsti savo plovinius 

| Rekomenduoja:
Bendradarbis Joseph Ynris, 

4001 Campbell Ave.

PARDAVIMUI TAVERNAS
Pilnai Įrengtas; gera vieta; biznis il
gai Išdirbtas. Atsišaukite; 2250 AVest 
23rtl Place. — Telefonas Canal 5970

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statan visokios rųJHaa naujos narnos aot 
lengvų mėnesinių llmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbą be Jokio cash Jmokė- 
Jimo, ant lengvų mėnesinių llmokėjimų.
(Iigannn geriami atlyginimą ii Pire In- 
rarance Oompanijų dėl taisymo apdegu
siu namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo- 
kėjimų nno B iki 20 matų. Reikale kreip
kitės pris:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

%

_ _ _ _ _ _

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 f

PARDAVTMUI
Pardavimui naujas Beer Cooler A 

Coli Box lr Work Benches dėl užei
gos. Parsiduoda pigiai. Atsišaukl-

i te telefonu; BOUI'vanl 4552.

PARDAVIMUI TAVERNA
Randasi geroj vietoj. Išdirbtas biznis. 
Turi būti parduota greitu laiku, nes 
negaliu laikyti dėl ligos. Anna Rmz- 
gulls. 2(145 West 43nl St. Phone 
VlRginia 2157.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalinga 10 patyrusių degtinės 

pardavėjų. Alga lr komisas.
Atsišaukite

Donato Kentucky AVholesnle I.lųnnrs 
2001 W. Slst St.

Chtengo. Tll.
■ i

PARDAVIMUI NAMAS 
..3 fletų bargenas, 7314-16 South

. Rockvvell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9,260.00

I Agentas ant vietos nuo 1 Iki 4 vai. 
popiet Sekmadieni. Tel. Stevvart 02.30.

PARDAVIMlT TAVERNAS
Kampiniame name; didelis sta

kas; pilnai (rengtas; gera aplelin- 
kė; parduosiu pigini. Turiu kitą 
blzn). Atsišaukite;

3300 So, Princeton Ave.

PARDAVIMlT! NAMAI 
Vienas dvlejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi

i dvlejų-aukštų. 4167 Marmora Ave. 
Kreipkitės j Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Ave.. Chieago. Dlinols.

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainui 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau.

au už toną ............................................................... $7.«»
ETROLEUM CARBON COKE. perkant 6 to

nus ar daugiau, tonaa... .$7.40. Sales Tai Eksta.


