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MIN. URBSYS IR GEN. RASTINIS MASKVOJE
SOVIETAI SUSIMETA 
LIETUVAI NEGRĄŽINTI 
VILNIAUS MIESTO

KO SOVIETAI NORI 

LIETUVOJE

HELSINKIS, Suomija, 
spal. iŠ. — Žiniomis iš Mask
vos, tenai nuvykusi Lietuvos 
delegacija tartis su sovietais 
dėl jų reikalaujamų koncesi
jų Lietuvoje.

Lietuvos delegacijos prieša
kyj® yra užs. reikalų minis
tras J. Urbšys ir kariuome
nės vadas gen. S. Raštikis. 
Lietuva reikalauja Vilniaus ir 
tikisi jį atgauti.

Sovietai Lietuvai stato 
šiuos reikalavimus: įgyti tei
sę statyti laivynui bazę arti 
Palangos ir geležinkeliu tran
zito. Be to reikalauja sau tei
sės įginkluoti Lietuvos Vo
kietijos pasienį. Už tai Mask
va Lietuvai žada Vilniaus 
krašto platokų ruožų (bet ne 
Vilniaus miestų) ir lietuviš
koms prekėms transito teises 
į Odessų.

ir komunistų internacionalo 
agentai ir užimtuose imiestuo- 
se ir miesteliuose sudarė dar
bininkų ir valstiečių sovietus. 
Kone visur atrado savo šali
ninkų, pirmiau slapta veiku
sių Maskvos naudai.

Komunistų sovietas sudaly
tas ir Vilniaus mieste. Žinio
mis iš Maskvos, dabar Vil
niaus sovietas (Maskvos žo
džiais: Vilniaus ‘darbininkai’) 
priešinasi Vilnių grųžinti Lie
tuvai. Nori, kad Vilnius pa 
siliktų sov. Rusijos ribose.

Sovietų vyriausybė tai iš
kėlė aikštėn, kai Lietuva, 
svarstydama Maskvos iškeltus 
reikalavimus nusistatė atgau
ti Vilnių ir kad Vilniaus gra
žinimo klausimas Imtų pažy
mėtas sutartyje.

Iš a. a. kardinolo Mundeleinp laidotuvių gedulo 
vaizdas. Apaštališkas delegatas, J. E. Arkivyskupas 
Mišių smilko kardinolo karstų.

AMERIKOS LIETUVIAI 
STOVI UŽ VILNIAUS 
ATVADAVIMĄ
Lietuvon pasiųsta kablegrama

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos ir Lietuviu R. K. 
Susivienijimo Amerikoj cen
tro valdybos pasiuntė į Lietu
vų per Eitų tokių kablegra
mų:

“Pranešame jums, broliai, 
kad mes, Amerikos lietuviai, 
griežtai stovime ir stovėsime 
už pilnų Lietuvos nepriklauso

mybę ir prašome vyriausybės 
stengtis atgauti Vilniaus kra
štų, nedarant su okupantais 
kompromisų, kuri» pažeistų 
valstybės suverenumų”.

Kablegramų pasirašė Fe
deracijos pirmininkas Dr. A. 
Rakauskas ir Liet. R. K. Su
sivienijimo pirmininkas L. Ši
mutis.

VILNIAUS BOLŠEVIKAI 
PRIEŠ LIETUVĄ

RYGA, spal. 8. — Paskui 
raudonųjų armijų į Lenkijos 
valdomas teritorijas įsiveržė

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
SUVALKUS

BERLYNAS, spal. 8. — Vo
kiečių kariuomenė užėmė Su
valkų miestų ir to krašto yi
sų dalį, kurių 1920 metais len
kai atplėšė nuo Lietuvos ir 
savinosi taip, kaip Vilniaus 
kraštų. Vadinasi, vokiečiams 
tenka ir Seinai.

ANGLIJA PAGEIDAUJA 
NEPRIKLAUSOMOSIOS 
LENKIJOS ATSTEIGIMO

SUOMIJA ŠAUKIA 
ATSARGAS SAUGOTI 
SAVO NEUTRALUMĄ

BERLYNAS, spal. 8. — 
Naciai išvysto ko plačiausiai 
propagandų už taikų Hitle
rio planais.

Sakyta parlamente Hitlerio 
kalba per radijų pakartota 
angliškai ir įprancūziškai.

Naciai laukia, kad, rasi, 
prezidentas Rooseveltas pakils 
tarpininkauti ir kariaujan
čioms pusėms pasiūlys paliau
bas.

Patirta, prez. Rooseveltas 
nenori imtis žygių be santar
vės valstybių pritarimo.

HELSINKIS, spal. 8. — 
Suomijos vyriausybė gavo so
vietų kvietimų pasiųsti Mask
von savo delegacijų aptarti 
savitarpinius politinius ir e- 
konominius klausimus.

Kiek žinoma, Suomija nusi
stačius sovietams nepripažin
ti jokių koncesijų. Bet, dele
gacija, matyt, bus pasiųsta.

Gavusi kvietimų Suomijos 
vyriausybė tuojau tarnybon 
pašaukė kelerių metų atsargi
nius. Pažymėta, kad tas rei
kalinga padidinti pasieniais 
apsaugų. Aišku, Suomija taip 
lengvai nepasiduos sovietams, 
kaip padarė Estija ir Latvija.

LONDONAS, spal. 8. — 
Anglijos vyriausybė rimtai a- 
tsineša į Hitlerio taikos su
gestijas, penktadienį iškeltas

MIRĖ WICHITA VYSKU
PIJOS VYSKUPAS

AVICHITA, Kans. — Mirė! savo kalboJe parlamente. Vy- 
JE. vyskupas A. J. ScLwert riausybė Hitlerio kalbos turi

nį studijuoja ir tariasi su 
Prancūzija, kas toliau veikti.

. . Yra žinoma, kad ministras
Palaidotas spali o 5 d. Daly-; pinnįnįnkas Chamberlainas

vavo keliolika vyskupų. Gedu ______________ _
lo Mišias pontifikavo Toledo

nėr, AVichita vyskupijos gany 
tojas, 59 m. amžiaus.

vyskupas K. J. Altcr.

CHICAGOJ NUŠAUTAS 

IEŠKOMAS PLĖŠIKAS

Policija užtiko ir

tomis dienomis parlaimente at
sakys Hitleriui į jo sumany
mus. Reikalaus aiškiau nu

rodyti savo sugestijai, nes 
kai kurios jo kalbos dalys 
stačiai nesuprantamos. Cliani- 
berlainas pareikš, 'kad Hitle
rio sugestijos turi būti pla
čiau svarstomos.

Pranešta, kad Chamberlai
nas karo nutraukimui paduos 
Vokietijai šias griežtas sųly
gas:

Anglija nieku būdu nesu
tiks pripaž;inti Hitlerio nusi
statymo, kad santarvė turi jo 
sugestijas “pilnai priimti, ar
ba atmesti”.

Anglijos ir Prancūzijos rei
kalavimai neturi būti neigia
mi.

Vokietija būtinai turi sutik
ti atstatyti nepriklausomų 
Lenkijų.

Svarbiausia sąlyga — Vo
kietija turi išsižadėti savo 
nepakenčiamo agresyvumo.

Paskelbus šias karo nutrau
kimui sųlygas Chamberlainas 
lauks Vokietijos atsakymo. 
Rasi, tuo būdu ir bus prieita 
prie paliaubų.

SUSISIEKIMAS TARP 
KAUNO IR RYGOS

KAUNAS (E).- Tarp Ry
gos ir Kauno Aero klubų ve
damos derybos oro susisieki
mui tarp šių miestų įvesti. 
Svarbiausiais klausiniais jau 
esu susitarta, tad manoma, 
kad Kaunas — Ryga oro su
sisiekimas greit bus pradėtas.

KAUNAS (E). — Rugpifl- 
čio mėn. iš Lietuvos buvo iš
gabenta prekių už 20,1 mil. li
tų, o įgabenta už 17,6 milijo
nų. Balansas rugpiūčio mėne
sį aktyvus 2,5 milijonu litjj.

IR ČEKAI SUDARĖ VY

RIAUSYBĘ PRANCŪZIJOJE

nušovė PARYŽIUS, spal 7. — Iš 
ieškomų plėšikų Jobn M’Gui-1 Londono čia atvyko buvęs Če
re, 42 m. amž., kurs rugpiūčio! koslovakijos prezidertas Be- 
įnėnesį pabėgo iš Jolieto ka- neš. Jis Prancūzijoje sudarė 
Įėjimo. ' čekų vyriausybę.

Planuojamoj atstatyti Lenkijoj 
bos įsteigta žydams rezervacija

BERLYNAS, spal. 8. — Na
cių sluoksnuose kalbama, kad 
Hitleris turi naujų sumany
mų, kas darius su Vokietijos 
ir Lenkijos žydais, kurių yra 
apie 3 milijonai.

žydų valstybės steigimo 
Lenkijos teritorijose sumany
mas .paneigtas.

Šį kartų Hitleris turi nau

jų planų. Sudarytoj buferinėj 
valstybėj paskirti ruimingų 
rezervacijų žydams. Į tų re
zervacijų bus pakviesti ir ki
tų valstybių žydai ir, sako, 
jiems ten būsiu pakankamai 
vietos.

Anot nacių, žydų rezervaci
ja bus didesnė kaip Palesti
na,

50 AMERIKIEČIŲ 
VARŠUVOJE

AVASHINGTON, spal. 7. - 
Valstybės departamentas pa
informuotas, kad užsi likusie
ji Varšuvoje 50 amerikiečių 
yra saugoje ir tik vienas jų 
lengvai įžeistas.

J. A. Valstybių ambasados 
kanceliarija ternū išlikusi. Bet 
konsulatas ir ambasadoriaus 
rezidencija sunaikinti

NACIAI IŠTRAUKS VO
KIEČIUS IŠ LATVIJOS
RYGA, spal. 8. - Vokieti

jos pasiuntinys Latvijai lat
vių vyriausybės reikalauja 
leisti apie 33,000 vokiečių iš 
Latvijos nukeldinti į Vokieti
jų. Vyks pasitarimai.

SKELBKITES “DRAUGE”

pamaldų katedroje 
A. G. Cicognani, po 
(Acme telephoto).

ANGLIJA ATSAKYS 
HITLERIUI Į JO 
TAIKOS SUGESTIJAS

LONDONAS, spal. 7. 
Anglijos vyriausybė rauda, 
kad Hitlerio taikos sugestijos 
yra labai neaiškios, taip kad 
to visa nereikėtų nė svarsty
ti. Nežiūrint to, vvriausybi 
nuodugniai ir atsargiai Hitle
rio sakytų parlamente kalbų 
perstndijuos ir paskelbs savo 
atsakymų.

Įdomiausia tas, kad .Hitle
ris nepasiūlo tiesioginės tai
kos, nepaduoda, sulygo, nė žo
džiu neprasitaria apie repara
cijas. Jis tik nurodo, kad Eu
ropa reikalimra taikos, kad 
Vokietija mielai sutik-ų pa
liaubas, jei kuri nors atsakin
ga bešališka valstybė, kad ir 
Amerika, jas iškeltų. Je’ tas 
neivvs. Vokietija pasirengus 
kariauti ir neturi ga. :oje ka- 
io pralošimo, nors ilgus me
tus prisieitų grumtis.

Hitleris savo kalboje klau
sia Anglijos, kokiais sumeti
mais ji kariauja. Gal nori at
statyti Lenkijų! Sako, Versa
lio sutartimi įkurta Lenkija 
daugiau neatgims ir Anglija 
turėtų tai žinoti. Bet gal An
glija kariauja, kad sugriauti 
šiandieninį Vokietijos režimų, 
klausia Hitleris. Ir atsako, 
kad ji to neatsieks ilgiausius 
metus kariaudama. Bet visgi 
milijonai žmonių turėtų pa
guldyti galvas, jei karas būtij 
vykdomas. ų

Sakoma, kad gal pirmadie
nį ministras pirmininkas 
Cbamberlainas parlamente at
sakys Hitleriui ir reikalaus 
paaiškinimų. Jei bus siekiama 
paliaubų, prieš tai ims ma
žiausia 10 parų įtempto diplo 
matinio darbo.

Kas blogiausia, kad Hitle
ris nurodo santarvei nesikišti 
į jo užkariautų teritorijų liki
mų. Tas, girdi, yra Vokieti
jos reikalas. Ir tas griežtai ne 
priimtina.

Tikintieji gausingais buliais lanko 
a. a. kardinolo IHeleioo kripta

Šeštadienį ir vakar tikinčių
jų būriai lankė St. Mary of 
the Lake seminarijos Nekalto 
Prasidėjimo koplyčioj kriptų, 
kur penktadienį palaidotas vi
sų mylimas ganytojas arki- 
.vyskupas kardinolas Munde
leinas.

Pranešta, kad ir ateityje, iš
ėmus seminarijos auklėtinių 
turimų pamaldų laikų, koply
čia būs atidaryta, kad duoti

Ta.valstybėse
KOMUNISTU EILĖS 
SPARČIAI MAŽĖJA

NEAV YORK. — Žinovai su 
seka kad J. A. Valstybėse pa 
skutuliais laikais pradėjo 
sparčiui mažėti komunistų ei
lės. Kurie tik sugeba protau
ti, tie pameta komunistų par
tijų, arba kitas raudonųjįj or
ganizacijas ir dedasi prie kitų 
organizacijų. Be eilinių komu
nistų pasitraukia daugybė ir 
vadų ir žymesniųjų asmenų, 
kuriems dar neseniai komunis 
tų idėjos ir jų valdžios forma 
Rusijoje imponavo.

Amerikos raudonųjų eilės ir 
seniau Amerikoje buvo nestip 
rios. Jos pradėjo smukti, kai 
Stalinas pradėjo žudyti rau
donosios armijos žymiuosius 
vadus ir kitus, o paskiau pa
čius komunizmo pionierius — 
.paties Lenino sėbrus.

Dabar gi komunistų eilės 
pradėjo sparčiai retėti, kai 
Stalinas susisėbravo su Hitle
riu. Komunistai nieku būdu 
negali suprasti, kas pasidarė 
su Stalinu, jei jis dedasi su at
kakliausiu komunizmo priešu.

Negalėdami patęsti šios kei 
stos Stalino vadovybės, raudo 
nieji atsiveik’na su savo oran 
gaiš ir pasitraukia iš raudonų 
jų eilių.

Daug kas įdomauja šios ša
lies komunistą'". Sako, jie a- 
teityje gali čia sudaryti rim
tų pavojų. Dabar žinovai atsa 
ko, kad nebns jokio pavojaus. 
Komunistai patys savaime iš
nyks.

progos žmonėms atlankyti 
kriptų ir pasimelsti už miru
sį kardinolų.

Dėl kardinolo mirties semi
narijoje visų savaitę pamokos 
buvo nutrauktos. Šeštadie
nį grąžinta normali tvarka. 
Bet gilaus gedulo žymės il
giausius laikus neišdils. Kar
dinolo šventovė visados bus 
gausiai žmonių lankoma.

LENKAI KATALIKAI 
PAKLIUVO PAGONŲ IR 
BEDIEVIŲ VALDŽION
AVASHINGTON. — Nacių 

ir bolševikų užgrobtoj Lenki
joj yra apie 24 milijonai kata
likų. Lenkų daviniais, minė
tam skaičiuje yra apie 20 mi
lijonų vienų lenkų katalikų. 
Prieš valstybės nupuolimų, 
Lenkijoj buvo vienas kardino
las, 4 arkivyskupai, 41 vysku
pas ir 9,685 kunigai.

Lenkijų suskaldžius, po 
draug suskaldytos ir kai ku
rios vyskupijos. Apie 17 mili
jonų katalikų pakliuvo nacių 
pagoniškai valdžiai ir apie 7 
milijonai — bolševikų bedie- 
viškųjai.

Tas yra nepaprastai skau
dus Bažnyčiai ir katalikams į 
vykis.

PARYŽIAUS BAŽNYČIO
SE PAMALDOS UŽ

LENKIJĄ

PARYŽIUS, spal 7. —
Čia visose katalikų bažnyčio
se vakar įvyko speciales pn- 
maldos — MPios, už Lenkijų.

BUKAREŠTAS, spal. 8. — 
Rumunija, Vengrija ir Jugo
slavija sudarė sųjungų, kad 
.pasipriešinti Maskvos ir Ber
lyno užgaidoms. ų

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — šian

dien debesuota; lietus; vėsiau.
Saulė teka 5:56, leidžiasi 

5:19.
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Spalių Devintoji

ringumų, ji mokėjo net savo priešams prieg
lauda suteikti.

Dieve duok, kad Vilniaus uigrcbikai, ga
vę taip skaudžių painokų, prasikrapšty,ų sa
vo akis, pamatytų savo klaidas ir nuošir
džiai už jas gailėtus, kad ateityje, jei kada 
vėl pradės gyventi nepriklausomu gyvenimu, 
išnaujo nesusirgtų biauria imperializmo li
ga, kuri ir Lenkijai ir visoms kitoms val
stybėms yra labai pavojinga.

Apie dabartinius Vilniaus okupantus ir 
aplamai apie to kraš .o klausimų, rašėme pra
ėjusiame šeštadienyje. Užteks čia pabrėžti, 
kad mūsų tauta Vilniaus neišsižadės, nežiū 
rint į kokio užgrobiko rankas jis nebūti) 
patekęs.

Jon. Pilipauskas

Iš Pasikalbėjimo Su Italu 
Putni Daratai

Lietuva ir karas mis Rusijos buvusiomis teri-
“ . . ... torijomis pripažintas Lietuvai.Gyvename sunkius laikus. ' r r

Fanatiškos didybės ir žiau- Vienas trečdalis su sostine 
raus grobio troškulio laikus. Vilnium 1920 m. spalių 9 d. 
Žmonių minios paskendo na- užgrobtas lenkų. Sis užgro 
cijonalizmo extazėj ir kurs-ty- bimas nebuvo legalus — Lie- 
tojų įdegti sukilo vienas prieš tuva Vilniaus niekados nebu- 
kitų. Sunyko visos sutartys, vo atsisakiusi. Tarp Lietuvos 
nusiginklavimo konferencijos ir Lenkijos nebuvo galutinos 
ir taikos paktai. I sienos — buvo tik administra

cijos linija. Tadgi, Lenkijai 
i pakrikus ir jos teritorijai pa-Tai istoriška diena, kurios mūsų tauta nie

kuomet neužmirš. Neužmirš jos nė Lietuvos 
priešai lenkų vadai, kurie, benorėdami per
daug apžioti, patys užspringo ir Lenkijų pra
žudė.

Mums gaila lenku tautos, jos nekaltų žmo
nių, kurie dėl savo vadų gobšumo, dėl jų 
nesugebumo tiek kraujo turėjo pralieti, į 
vargų patekti ir į belaisvę papulti. Patys 
jų vadai nedaug tenukentejo.- jų dauguma 
į užsienį pabėgo ir, gal būt, nemažai jos 
turto išsigabeno savo asmeniškiems reika
lams. Iš jų, berods, tik vienas, sąžinės grau
žiamas, nusišovė. Kovoti su priešu iki ga
lui paliko tik tie lenkų tautos vadai, kurie 

„priešinosi vyriausybės n eprc tingai politikai.
Tie Lenkijos politikai daug tautų nuskriau

dė, nuskriaudė ir mūsų tauta.

Besikuriant nepriklausomai Lietuvai, jie 
darė didžiausias kliūtis ir iš visų savo jėgų 
varėsi, kad visų Lietuvų sau pasiglemžti. 
Tai jiems nepavyko. Kai Lietuva jau gyve
no ir nepriklausomu gyvenimu, lenkai vis 
dar nesiliovė jai kenk A

Štai pavyzdi*.
1920 m. spalių mėn. 7 d. Suvalkuose susi

rinko Lietuvos ir Lenkijos atstovai, padarė 
sutartį, kuria Vilniaus kraštas pripažintas 
Lietuvai, jų savo laisva valia pasirašė. Bet 
po dviejų dienų, rašalui dar nenudžiūvus, 
būtent spalių mėn. 9 d., iš pasalų puolė 
Vilniaus kraštų ir jį užgrobė. Per devynio- 
likų metų okupantai žiauriai kankino Vil
niaus krašto lietuvius: varžė jų ne tik tau
tinį, bet ir grynai religinį ir kultūrinį veiki
mų, persekiojo ir net žudė mūsų tautiečių 
veikėjus,, pūdė juos kalėjimuose, ištrėmė. 
Lenkų valdžia uždarinėjo lietuvių mokyk
las, organizacijas, spaudų, baudė už kalbė
jimų lietuviškai, griovė viskų, kas Purėjo 
bet kokių lietuviškų žymę. Net ir tuo mo
mentu, kuomet pati Lenkija jau buvo Vo
kietijos kariuomenės triuškinama, atsisakė 
lietuviams pripažinti kultūrinio veikimo lais
vę, iki paskutinės savo “mirties” valandos 
laikė dantyse įsikandę išplėštų Lietuvos bran
gų turtų.

Kiek kartų buvo mėginama daryti pasita
rimus su Lenkija dėl Vilniaus, kiek kartų 
užsienis Lenkijai patarė išspręsti Vilniaus 
klausimų, bet lenkų politikų neprotinga po
litika, pašėlusi puikybė neprileido Vilniaus 
ginčų gražuoju, susitarimo keliu išspręsti.

Nuskriausta Lietuva, žinodamas, kad Vil
nius visais atžvilgiais jai priklauso, nusista- 

• tė su Lenkija nepalaikyti jokių santykių, kol 
Vilniaus kraštas jai nebus sugrųžintas. Tų 
santykių neturėta per su virš ašfooniciikų
metų.

Bet, štai, 1938 m. kovo mėnesyje nei iš 
žio nei iš to Lietuva susilaukia griežto ul
timatumo. Arba taikykitės, užmirškit Vil
niaus klausimų, panaikinau J karo stovį, ar
ba mes pubim Lietuvų ir į dulkes sutrin- 
sim! Tai buvo lenkų “broliškas’’ reikalavi
mas, kurį Lietuva buvo priversta išpildyti. 
Ir tokį žygį Lenkija darė Hitlerio drųsina- 
ma. To Hitlerio, kuris maždaug po pusantrų 
metų pačių puikuolę Lenkijų (su Stalino pa
galba) sutreškino.

Tokia tai Vilniaus užgrobimo istorija, bai
gusis pačių jo užgrobikų likvidavimu.

ftie fak.ni čia minimi ne dėl keršto lenkų 
tautai, kurios šiandieninė padėtis ir prie
šuose turi išaukti pasigailėjimų, bet verti
nant spalių 9 d. skaudų mūsų tautai Įvykį.

Lietuvių tauta nėra kerštinga. Tai matome 
kad ir iš šio įvykio: kuomet Lenkija buvo 
skaldoma, dešimtimis tūkstančių lenkų at
bėgo į Lietuvų ieškoti glcbos ir tos globos 
Lietuva neatsakė. Neį Pilsudskio, pačio vy
riausio kaltininko dėl Vilniaus užgrobimo, 
šeima Lietuvoj rado šiltų ir saugių vietų. 
Oia mūsų tauta parodė krikščioniškų kultū-

Čekoslovakijos Padėtis
Pagal tarptautinę teisę Čekoslovakija ne- kioja po kaimus ir miestus/ ~~SqVJ R^jjos rankas

nustoja buvus nepriklausoma ir suvereni mirties šmėkla ir karo siaubas Uetuvai teks savo teisi„ 
XX°j" “"“ŽiaUS kUltŪ‘

transkai svetimos valstybes okupuotas kras- ral ,r civilizacijai. Kas dėl to Vilnijos j.
tas. Tai rezultatai: 1) Muncheno sutarties, 
su kuria Čekoslovakija buvo priversta ati 
duoti svarbius pasienio regijonus Vokieti
jai, Lenkijai ir Vengrijai ir tuo būdu palik 
fo be apsigynimo, 2) šešių mėnesių despera- 
tinės padėties, kai Vokietija nuolatiniu spau
dimu ir intrigemis stengėsi respubliką su
naikinti ir 3) Vokiečių militarinės okupaci
jos įvykusios po kovo 15, 1939 m.

štai tie trys faktoriai, kurie Čekoslova
kiją disorganizavo, bet jos nesunaikino. Re
miantis tarptautine teise dar ir šiandie ji 
yra nepriklausoma ir suverene, nes gi ii 
pačiuose Muncheno pasitarimuose Čekoslo
vakija nedalyvavo ir visi sutarties paragra
fai užmesta Čekoslovakijai prieš jos norą 
ir neteisėtai, kų šiandie jau ir Anglija ii 
Prancūzija aiškiai mato ir žino.

Paskui gi periodas tarp 1938 m. spalių 
pirmosios ir 1939 m. kovo 15-osios Vokie
tijos buvo vartojamas Muncheno laimėjimų 
eksploatacijai ir pasirengimui galutino Če
koslovakijos disorganizaviino ir pavergimo 
Po Muncheno ir -patys čekoslovakai tikėjo 
Vokietijos žodžiu, deja, jie skaudžiai apsi
vylė, nes pasirodė, jog Vakarų valstybės vi
sai nesidomėjo tolimesniu Čekoslovakijos li
kimu, gi be jų pagalbos ji buvo bejėgė, o 
Vokietijai Muncheno sutartis buvo tik pir
masis žingsnis.

Ir štai kovo mėn. 1939 m. Vokietijos ka 
riuomenė peržengia Muncheno nustatytas ri
bas. Tuo pačiu Vokietija panaikina Munche
no sulartį ir nelegaliai užima čekoslovakijų 
ir padalina .į provincijas.

Todėl šiandie Čekoslovakijos pasiuntiny
bės ir konsulatai tebeveikia kai kuriose val
stybėse kaipo de jure suverenios Čekoslo
vakijos valstybės, nors de facto ji laikinai 
priešo okupuota Čekoslovakija dar tebėra ir 
Tautų Sųjungos narys.

Paraginimas Kovoti
‘Garsas” rašo: “Vilniaus gedulo diena

Šiandie Europoj ir vėl slan-

kaltas ir koks laukia Europos 
likimas — išspręs ateitis ir 
istorija.

Dabar mes tik spėlioti, spe
kuliuoti įvairiais greit vyks
tančiais įvykiais ir nugąstau
ti dėl rytojaus tegalini.

Daugiausia mes rūpinamės 
ir nugųstaujame dėl Lietuvos 
likimo, kuris nelabai jau 
šviesus atrodo, nes šiuo laiku 
jų supa du galingi, pilni vy
liaus ir savo didybe apsvaigę 
kaimynai.

Šiuo klausimu šiandie ir te
ko apsilankyti pas Chieagoj 
reziduojantį Lietuvos konsu
lų p. Daužvardį ir kiek pla
čiau išsikalbėti.

“Dėl karo Lietuvos likimas 
ne taip jau skaudus atredo”. 
pasakoja p. konsulas, “Nes kų 
iš mūsų gerieji kaimynai ga
lėtų beimti. Geriausiomis ir 
svarbiausiomis Lietuvos dali
mis jie jau pasirūpino anks
čiau. Tiesa, karo pradžioj pa
dėtis Lietuvoj buvo labai į- 
tempta, bet šiuo laiku gali
ma tikėtis, jog karo Lietuvoj 
bus tikrai išvengta”.
Vilniaus klausimas

atatinkamais organais.

Kaip Vilniaus ir viso Lietu
vos trečdalio klausimas išsi
ris man netenka spręsti. Ta
čiau noriu pabrėžti, kad rei
kia rimtumo ir rimties šį 
klausimų traktuojant. Vil
niaus klausimas negali būvi 
sprendžiamas korespondencijų 
ir kavinių žiniomis. Rimtose 
sferose jis taip ir nespren
džiamas.

Karo ir kavinių korespon
dencijos tinka liežuviams, ne 
galvoms — galvos medžiagų ir 
faktus ima iš tikrų šaltinių”.

“Tiesa, įdomu, p. Konsule, 
ar pašto ir telegrafo susisie
kimas su Lietuva jau sutvar
kytas!” nukrypau nuo temos.

Pirmiau Lietuvos pastos 
daugiausia ėjo per Vokietijų,1 
todėl ir įvyko susitrukdymų. 
Tačiau dabar jau ir paštas ir* 
telegrafas veikia reguliariai. 

Lietuvos Krepšininkai.

Tiesa šiandie daugiausia 
spekuliuojama Vilniaus klau
simu. Tačiau tai labai neat
sargu ir netikra.

Šiandie Vilnius grįžo į tas 
pačias rankas, kurios jį 1920

Toliau kalba nukrypo apie 
Lietuvos krepšininkus, kurie 
turi lankytis Amerikoj šį ru- 
denį. i i JOS

“Labai galima, kad jie at
vyks, nes jau karui prasidėjus 
buvo kreiptasi Lietuvon ir 
gauta teigiamas atsakymas.

Matbt dėl krepšininkų jo
kių išlaidų nė Lietuvos nė A- 
merikes lietuviams nesusida-

m. pavedė Lietuvai. Tada a- ry3, nes kelionę ir išlaidas pa- 
pie Vilnių kalbėjo Europos dengia Intercollegiate Basket- 
sostinėse, o dabar visam pa- kali Ass’n.
šauly j. Geležinio vilko legen
da pildos.

Žinot Lietuvos su Sov. Ru-
spalių 9-ji — čia pat. Šiemet šių dienų mi
nėsime ypatingoje dvasioje ir aplinkybėse.
Vilnius jau naujų okupantų rankose. Po rau- sUa 1920 m. liepos 12 d. pa-

Lietuvos krepšininkams jau 
beveik ir žaidimai nustatyti. 
Numatoma žaidimai su Loyo- 
la, Marųuette, Duųuesne, De

donosios armijos globa, Vilniuje ir visame 
krašte paskubomis steigiami sovietai. Su
valkų sutarties laužytojai ir okupuotos Lie
tuvos kankintojai jau apmokėjo savo žy
gius. Generolas Želigovskis, Pilsudskio pla
nų vykdytojas, vadovavęs lenkų legijonams, 
iš pasalų puolę lietuvių kariuomenę ir jėga 
atplėšęs Vilnių, jau ramiai ilsisi po šalta ve
lėna. Jį nukovė raudonarmiečiai. Matyt, bi
jodamas su kitais lenkų generolais ir aficie- 
riais bėgti į Lietuvų ieškoti prieglaudos, tu
rėjo susidurt su raudonarmiečiais ir jų bu
vo sulikviduotas. Buvęs Vilniaus vaivada 
Boeianskis pasižymėjęs lietuvių persekioji
mais, nusišovė Rumunijos pasieny. Taip, sun
kios nuodūmės šaukiasi Dangaus atmoniji- 
mo.

Šių metų spalių 9-tų turime padaryti griež
tų pasiryžimų visomis moralėmis ir materia- 
lėinis mūsų jėgomis kooperuoti ir remti Lie
tuvos vyriausybę jos pastangose atgauti Vil
nių ir trečdalį teritorijų. Kaip Lenkija pasi
rodė silpna, taip ir Rusija, nežiūrint ar ji 
bus raudona ar juoda, prisiglemžus svetinių 
žemių ir tautų, tik daugiau susilpnės ir ma- 
žiausinm priepuoliui užėjus jes viduriai ne
atlaikys pavergtų tautų išsiveržimų”.

daryta sutartimi Vilnius su troit, No.be Dame, Holy Cross 
visomis lietuviais apgyvento- etc....

ŠIUO LAIKU VALDŽIA NELEIS Iš UŽSIENIO 
(VEŽTI DALYKU

KAUNAS (E). — Finansų Nebus leista išvežti tokias 
ministerijai įvedus licensijas,prekes, kurios reikalingos! 
eksportui ir importui, bus ve- krašto saugumui, sitybai ir 

tp. — Patiriaua, kad užsienių

Balsai Šaukianti Teisybes
Amžinai paniurę dienos,
nėr jaukios gyvybės.
Skubink šuoliu, broli mielas —
gelbėt reik tėvynė.
Jok per laukus, jok per pievas,
broliams rankos ilsta;
meldžia naktį, meldžia dienų —
šokdink žirgų riestų.
Ašaros krauju pavirto
ir krūtinėj šneka:
— Išsiilgę Aušros Vartų :
jau kelinti metai...
Paskubėk! Gyvent ne laikas, . v
grandys kai sukausto — 
lekia Vytis rausvam gaisre 
ir dangus parausta.
Kelias Vytautas iš kapo 
ir sūnų grandinės:
— Atiduok, plėšike, Vilnių:
čia mana tėvynė!...

BALSAS IS AUSROS VARTŲ.

Palaima jums kenčianti, Dievo vaikai, 
neliūskit — nušvis jums rytojus.
Neliūskit, tylėkit, kentėkit kantriai — 
sugrįš jūs tėvynė į rojų.

Girdžiu aš. Maldas jūs kasdienų 'kartojat,
Marijų iš Vartų vis šaukiat.
Varpai bokštuos rauda, sirenos vaitoja — 
palaukite, mieli, palaukit...

VYTAUTO DIDŽIOJO DVASIA,

Nenurimstu ir laukiu greičiausia tiesos.
Atkelk, Vilniau, vartus lietuviui; 
prailgo jau laukti šviesiosios dienos, 
jau laikas kovoti už būvįl

Šventoji Marija. Šventi Aušros Vartai.
Juk Jūsų sūnus aš buvau nuo senai.
Lietuviam tėvynėj gyventi leisk kartu — 
aš Vytautas Didis, jie mano vaikai 1

Šventų Aušros Vartų, Marija Šventoji!
Nerimstu, nerimstu — aukų tiek padėta, 
man širdį su Vilnium plėšikas išrovė — 
grąžinki lietuviui, kas jain pažadėta.

BAISAS IŠ AUŠROS VARTŲ.

Lietuvi! Aš tavo, nuo amžių aš tavo: 
plėšikas krauju neatpirks nuodėmės.;

•Skambės pilis Vilniaus varpais žalio vario 
ir plauks aidas Vilniuj rytinės giesmės.

Sužeis žalios rūtos, žaliuos Neries krantas. 
iVtgims ir skambės vėl akordai dainos.
Težino išvytas iš tėviškės lenkas, 
kad jam niekada neįveikt Lietuvos.

VYTAUTO DIDŽIOJO DVASIA.

Juk tiek ilgai vargo lietuviai vergijoj,
Virš dvidešimts metų šiandienų sulaukė.

Šventi Aušros Vartai, Šventoji Marija.
Klausykit, sirenos kaip verkia, varpai bokštuos kaukia.

Kaip verkia sirenos, varpai kaip vaitoja, 
kaip verkia lietuvis po sunkia našta.
Neverks nėkada jis už laisvę kovojant, 
tik laisvė ir laisvė skambės amžinai...

>
Verkia sirenos, ūžia vargonai —
Spalių devinta — gėlos diena.
Varsto krūtinę varpų akordai: 
šiandien lietuviui malda viena.
Tavo, lietuvi, malda šiandienų 
prie Aušros Vartų Panos Šventos.
Jok naktį žygin, o grįžki dienų, 
lauk ir sulauksi džiaugsmo dienos.
Ūžia sirenos, rauda sirenos, 
tėviškė laisva rėdos juodai, 
aidi sirenos, plaukia per slėnius: 
verkti tėvynei skirta ilgai.
Aidi ir plaukia lyguinon raudos.
Verkia lietuvis Vilniaus pilies:
— Sugrįžki, mielas, sugrįžki lauktas, 
laukiam, kol rytas bokštus nušvies.

M. Vališauakienė-Kudirkaitė
dama nuosekli užsienių pre
kybos politika, ž Numatoma finuos yra pasiūliusios atga-
šiuo laiku neleisti įvežti iš .benti Lietuvai reikalingus kie 1 
užsienių prabangos dalykų, Įkius žibalo, gazolino ir benzi-| 
kaip tai vaisių, konservų, vy- j no, taip pat kad j Kaunu jau, 
nų, likerių, brangiųjų automn atgabentas pirmas didelis an-’ 
bilių, avalynių, liuksdsinių ga- glių ir kokso transportas. Be’ 
lanterijos prekių, tai yra to to jau išduota licensinjų iš- 
kių dalykų be kurių galima vežti 150.000 tonų akmens an- 
apsieiti ir kurias galima pa glies, dėl kurios jau firmų 
atgaminti vietoje. Išvežti bus tarpe susitarta. — Kauno uo- 
leidžiaina tik tuomet, kuomet ste šiuo metu yra didelis ju- 
bus parduodama geromis kai- dėjimas. Nemunu yra atpluk- 
nomis ir lengvomis atsiskai- dyta apie 15 didelių baidokų 
tymo su užsieniais sųlygomis. Įsu malkomis, plytomis, staty

bine medžiaga iš krašto ir su JvairCfiybČS 
1000 tonų cemento bei 500 to-j 
nų meksfalto, geležies ir kt. 
prekių iš Klaipėdos.

— Mokslininkai nustatė, 
kad žiemos metu daugiau pau
kštelių nuo troškulio miršta, 
negu nuo bado ir šalčio.

Kas tau nemalonu — ir ki 
tam to nedaryk.

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

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

— Pelėdos labai naudingi 
ūkininkams paukščiai. Jos su
naikina daugybę pelių ir žiur
kių.

— Varlės gali į ledų įšalti 
ir jos išlieka lede 14 dienų 
gyvos.
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JAUNIMO KLAUSIMU
Kun. V. Masiulio referatas, skaitytas Federacijos kongrese

(Pabaiga) valdyba sudaryta iš atstovų iš kiekvienos
Tokią jaunimo santrauką iŠ visą jaunimo P*™?!™ j’u"in’0 kraupią. Jaunimo valdy- 

draugiją, ir 14 parapijos sudart dabartinė y.18a atsakomy“’. da^a. Darbui 
Apreiškimo Parapijos Kataliką Jaunimo' at!]ktl TaLįy^.pa8k,r,a,18 Ja"”m0 v,fras k°- 
Draugija. Kas ta Katalikų Jaunimo Drau

I

gija? Žodžiu, viso jaunimo susirinkimas, vi
sli parapijinių draugijų ir taip parapijoje 
priklausančio jaunimo suėjimas. Ne atskiros 
kuopos arba parapijinės draugijos jaunimas, 
bet visos parapijos jaunimas, ar jie vienos 
kitos draugijos nariai, ar ne. Būdami katali
kais ir lietuviais, pagrindinis jų tikslas, ži
noma, bus veikti Dievui ir Tėvynei. Bet mū
sų tikslas tų jaunimų pritraukti, nes pritrau
kus mes žinome, kad jis iš savęs mūsų dar
bų dirbs. Tuo reikalu, Katalikų Jaunimo 
Draugija sykiu duoda ir progos su savai
siais susieiti, su savo metų jaunimu drau- 
gautis, valdytis, pasilinksminti, žaisti, sekti 
kultūros menų ir visiškai užsiimti didesniu 
visuomeniniu veikimu, kuris kuopai arba 
draugijai neįvykdomas, be^ lengvas visų 
kuopų bei draugijų jaunimui, kuris išvien 
veikia. Kad tokia draugija jaunimo mėgia
ma, aišku iš dabartinės Katalikų Jaunimo 
Draugijos narių skaičiaus, kurioje vienerių 
metų bėgyje yra virš 700 narių. Kame su
plauktoms tokio skaičiaus jaunimo Argi ne 
tas pats jaunimas, kurį mes patys norime 
paimti po savo globa? Išvados kitos negali
me padaryti, kaip pripažinti būtinų reikalų 
suvesti visų jaunimų į vienų organizacijų.

Tokių organizacijų įsteigti gali kiekvienas, 
kurio širdyje yra troškimas jaunimui padė
ti, kuris nesibijo išsižadėjimo, pasišventimo 
ir pasidarbavimo. Tokios širdies turi ypa-

mitetus, grupes, sutvarko veikimų įvairiose 
srityse ir, žodžiu, įvykdo, kas ti'k jaunimui 
ir organizacijai bus naudinga. Vienas svar
biausių darbų — paruošti tinkamų progra
mų kas savaitę susirinkimo metu. Taip, ma
tote, paįvairintas kiekvienas vakarėlis. Šo
kiai, žinoma, jaunimo saldainiai, bet viena 
valanda kiekviename susirinkime paskirta 
ypatingai programai. Vienų savaitę pakvies
tas svečias kalbėtojas, kitų savaitę rodomi 
judomi paveikslai, trečių daini} koncertas, 
ketvirtų dramos ratelio vaidinimas, ir taip 
toliau. Visas atliekamas laikas paskirtas pa
silinksminti šokiais arba žaidimu.

Suimdami visų, kas sakyta, turime tokių 
išvadų: turime pasirūpinti proga ir vieta 
jaunimui susieiti su visu jaunimu. Ir ka
dangi mes nuoširdžiai norime savo jaunimų 
suorganizuoti, pilnai prisidėsime prie jų dar
bo, jei ir klebonas ir parapijonai rems jau
nimo veikimų. Sušaukti visa jaunimų, su
vesti visuotiniam darbui pasiseks tik tada, 
kada organizacija bus visiems prieinama. O 
bus prieinama, jei susieis visas jaunimas, Jei 
atidarysime savo duris ir įleisime be jokio 
mokesčio. Toks griežtas nusistatymas būti
nai reikalingas, ypač šiomis dienomis, nes 
ne visas jaunimas turi iš ko užsimokėti. To
liau, įdėję pinigų tokios organizacijos įstei
gimui, neprakišime, bet laimėsime. Jaunimas . .
parengs kelius balius metų bėgyje ir iš liku- tuvos ir toliau eksportuoja-Į grįžo į savo normas ir krau-,suteikta teise, tvarkytį garny- 

sias “Maistas” rugsėjo 3-10. tuvėse vėl galima visko gau-'bų, taupymų ir prekių bei ine-šio pelno pamažu atmokės. Bet didžiausia.' 
mūsų pelnas bus — mūsų jaunimas. Lietu-

tingai būti vietos klebonas, nes nuo jo* pa- vis draugausis su lietuviu, katalikas su ka-
reina jaunimų sušaukti ir jam įteikti visas 
priemones pasiekti bendradarbiavimų ir vie
nintelį veikimų jaunimo tarpe. Tik tada ne
bus pavydėta nė vietos, nė salės, nė para
mos, būtinų priežasčių jaunimo organizacijos 
pasisekimui. Daugiau, tokia organizacija, sa
votiškai parapijinė, jos pamatas parapija. 
Suorganizuokime pirmučiausiai visos para
pijos jaunimų, ir tik tada visų parapijų ir 
kolonijų jaunimų privesime prie kokio-nors 
milžiniško darbo arba veikimo. Vienos min
ties jaunimas, kur jis bebus, dės visas savo 
pastangas atlikti, kas glūdi arti jo širdies, 
jei tas jaunimas atskirai pralavintas. Paskui 
organizacijai niekuomet nepasiseks, jei visiš
kai nebus jaunimui pavesta pačiam valdytis, 
jei bus leidžiami augusieji dalyvauti, jei vi
sa atsakomybė nepasiliks jaunimo rankose. 
Čia nereiškia, kad jaunimas bus be tvarkos, 
be priežiūros. Tuo pasirūpins dvasios vadas, 
bet jaunimui paliks visų valių įvykdyti, nes 
pasisekimas organizacijos pareina nuo pa
ties jaunimo pasidarbavimo ir valdymos. 
Jaunimas turi suprasti ir jaustis, kad jie 
čia turi savo organizacijų, kad čia jaunimas 
vienas veikia. Pavyzdžiai, Katalikų Jauni
mo Draugija jaunimo vedama. Organizacijos

Nuotrauka iš vakarų fronto. Prancūzų kariuomenė apkasuose. Toliau, kairėje, matyti paminklas žuvusiems pasauliniam 
kare. (Acme telephoto)

LIETUVOS EKSPORTAS DEL KARO 
EUROPOJE NENUTRAUKTAS

KAUNAS (E) — Nežiūrint daugeliu atvejų ir dideliais 
susidariusių naujų sųlygų, m§ kiekiais, bet atatinkamoms 
sos ir pieno produktai iš Lie- įstaigoms įsikišus prekyba

ĮSAKOMA laikytis kuo didžiausio taupumo
KAUNAS (E). — Finansų 

ministras, pasiremdamas ne
paprastuoju metu tautos ri
kiui tvarkyti įstatymo jam

talikų, visi eis bendrai prie šv. Komunijos, 
dalyvaus mūsų išeivijos veikime. Argi čia 
ne ugdymas tos katalikybės, tos lietuviško
sios dvasios?

Be abejonės, kiekvienas mūsų trokšta sa
vo jaunimo likimų užtikrinti. Kiekvienas mū
sų pasiryžęs visas pastangas dėti ir savo i laikoma apie 600,000. Nuo jų 
jaunimų vesti prie lietuviško visuomeninio | ,metus gaunama apie 2 mi- 
darbo. Kelias atdaras. Žinoma, bus daug iš- iįjonaį klgr. vilnų. Apie 1 mi 
sižadėjimo, daug išlaidų, kol jaunimui su

d. išvežė 6,203 kiaules, 125 ra-j ti, kaip ir prieš karų. Išski- Įdžiagų įvežimų ir 
guočius, per 17,500 paukščių 
ir arti 12,000 kg. kitų mėsos

paskirsty-
riant tuos dalykus, kurių pa- ^mų, įpareigojo visas įstaigas 
rdavimas yra suvaržytas arba ir visus valdininkus laikytis

gaminių. Pienocentras per tų 
savaitę išvežė 2,207,880 kiau
šinių. — Avių Lietuvoje pei 
vasarų su prieaugliu esama 
apie 1,300,000 kg., o per žiemų

laikinai sustabdytas, kaip sky 
stojo kuro. — Kuro taupumo

kuodidžiausio taupumo, ypa
tingai susilaikyti nuo nebūti-

sumetimais sumažėjus Kaune nų užsieninių prekių pirkido.
— Kainų tvarkytojas vėl nu
baudė visų eilę pirklių ir fir
mų už kainų kėlimų ir prekių 
slėpimų. Nubaustųjų pavardės

teiksime tų, ko jis reikalauja. Bet pasekmės 
bus vertos 'mūsų didžiausio pasidarbavimo. 
Turime, klebonai ir parapijiečiai, sykiu dar
buotis ir susilauksime iš jaunimo nemirštan
čių vaisių. Apreiškimo Parapijos Katalikų 
Jaunimo Draugija susilaukė pasisekimo to
dėl, kad klebonas sutiko ir su savo parapi
jiečiais parėmė tos draugijos įsteigimų. Šian
dien neabejotinas tos parapijos jaunimo nė 
tikėjimas nė lietuviška dvasia. Sušaukdama 
ir globodama savo jaunimų, parapija džiau
gias taip jaunimo, taip tėvų didesniu parė
mimu. Tokiu darbu nė vienas neapsiriksime. 
Savo maldomis, savo išgalėmis linkėdami vi
so gero, dėkingas bus jaunimas, bus mūsų 
ir parapijos karščiausi rėmėjai, Dievui ir 
Tėvynei didžiausi veikėjai.

ligonu klgr. vilnų dar įveža
ma. Į Vokietijų šiemet buvo 
eksportuota už 400,000 lt. vyš
nių. Už 300,000 lt. eksporta
vo Pienocentras ir už 100,006 
lt. privatūs pirkliai. — Pir
momis karo dienomis buvo 
prasidėjęs nenormalus reika
lingų ir stačiai nereikalingi} 
prekių pirkimas didesniais, o

privačių taksi ir autobusų 
skaičiui, taip pat sunkveži
miams, dabar geras dienas 
turi arkliais važiuojamieji ve
žimai ir vežikai, o transpor
tui padėti atvažiuoja iš Kau 
no apylinkių ūkininkai su sa
vo vežimais, kurie padeda ga
benti malkas ir persikrausty
ti ir už tai gerokai uždirba.

— Iki rugpiūčio mėn. 1 d. 
visoj Lietuvoj buvo užregis
truota 57.504 radijo abonen
tai.

varžius kietojo kuro (anglies 
ir kokso) vartojimų priva
tiems reikalams, gyventojams 
smarkiai pradėjus pirktis 
malkas ir durpes, Kaune bu
vo bepristingstų kaip malkų, 
taip durpių. Tam reikalui į 
pagalbų atėjo Miškų departa
mentas, kurs ėmėsi iš savo 
sandėlių pristatyti miestui ku 
ro. Dabar kaip malkų, taip 
durpių galima pirktis, kas 
kiek nori ir pigesnėmis kaino
mis, negu pas privačius per- 
kupčius. Privatiems kainų 
tvarkytojas taip pat nustatė

skelbiamos spaudoje. — Su- pastovias kainas

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Remkite tuos visus-, kurie skelbiasi “Drauge”

Į^| 02 ---- THE WffOHO FLAVOR-

She’s pretty as 
a picture,

būt..........
No one can tolerate halitoais (bad breath). 
It can ruin ai moet any girl’s popularity 
... her elosest (riendshipa.

Food fermentation t n the mouth ii said 
by some authorities to be a maior cause of 
halitoais. And the inaidioua thing about 
thia offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course... only too well. Būt, un- 
fortunately, it is such s delicate subject 
they won’t tell.

So don’t gamble wlth your sočiai oppor- 
tunitiea ana your happineas by taking un- 
necessary chances. It is to simple to take 
precautions by gargling with pleasant- 
taating Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is ąulckly checked and its 
odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic hshlt. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar- 
macal Company, Si. Lotai, Miuouri.

LISTERINE 
to HALITOSIS

• (BAD BBBATD) *

Lietuviškas Viešbutis
Chicago, III.

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5 000. 
per Fedi rai Savings and Loan Insurance Corp.. TVashinglon, D. C.

OFISO VALANDOS: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais iki 8:00 vai. vak.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

2435 So. Leavitt St.
TEL. CANAL

Vfalter Neffas, sav.

9585

Linksma girdėti, kad atvažiavus 
į ChTcagų, surandi Lietuviškų 
Viešbutį pernakvojimui. Nagi, 
Laure, ar aš tau nesakiau, kad 
kaip, atvažiuosi į Chicagų, tai ra
si WALTERIO NEFFO Viešbu
tį? Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikiausius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambariai šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dienų-naktį, nes p. Walteris 
yra prielankus žmogus, senas gy
ventojas Chicagos miesto.

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

W0MEN!
read how thousands have been able to

GET NEVV ENERGY
IMPORTANT Mtificsl Tįsti Imsi WNT Fmm Ly<1« E. PIskkM's Viptskls Cm- 
pnnM Hm Imu Hstpisg Wtik, Rindosm, Ntrvous Womes For Ovtr Hslt A Conturyl

If you feel tired out. limp, llstless, 
moody, depressed—if your nervea 
are constantly on edge and you’re 
losing your boy friends to more at- 
tractive, peppy vnmen—SNAP OUT 
OF ITI No man likęs a dūli, tired, 
rrsnky wnm»n.

All you may need is a good reliable 
tonie. If so try famous Lydia E. 

• Pinkham’a Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to help 
digest and assimilate more whoie-

some food which your body uses 
directly for energy—to help build 
up more physical resistanęe and thus 
help calm jittery nervea. lessen fe
male functional distreaa and give you 
joyful bubbling energy that is ra- 
fleeted thraout your whole being.

Over 1,000,000 woren have re- 
ported marvelous beneflta from 
Pinkham’s Compound. Resulta • 
should doliįht youl Telephone your 
druggist right now for a bottle.

I

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

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

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

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

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

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

įstatymo. Išleido Kauno Arkivvskupas-Mctro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —

Parašė Kun. P. Vaitukaitis................................... $0.25

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

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 So. Oakley Avė., . Chicago, III.
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POVANDENINIAI LAIVAI
Jų raida nuo Aleksandro ; 

Makedoniečio liįji šių dienų
Prieš susipažindami su šio« 

straipsnio turiniu, prisiminki-- 
me, kati šiuo metu dviejų van-i 
denynų dugne guli neseniai- 
nuskendę trys povandeniniai- 
laivai: ‘Šipulius’, (‘Squalus’» 
jau iškeltas. Red.) “Tlietis”' 
ir “l’lieni.vas”, kurių patal
pose per du šimtu žmonių su-

• , . . I
sirailo tragiškiausiomis ap- •

Kiek vėliau, 1850 m., ang
las Burnas išrado naujų po
vandeninį laivų, kuris galėjo 
nugrimzti ir vėl išplaukti van
dens paviršiun. Tai buvo me
dinė valtis su odiniais, armo
nikos principo kraštais. Sraig
tų pagalba tie odiniai kraštai 
galėjo išsiplėsti ir susitrauk
ti, tai padidndami, tai suma
žindami bendrų visos valties 
paviršiaus tūrį. Nusileidžiant

. , . . . _T . po vandeniu valties turis bu-
linkybėnus sau mirti. Ypačiai* v. . ., ,vo mažinamas, o norint įskil-
tragiskas buvo anglų povan-r. . .
, . . . . ■? v . ti i paviršių — didinamas,
deninio laivo llietis žuvimas, » , , _ ,.Kad butų įmanoma kvėpuoti, 

išradėjas naudojo ilgų medinį
kuris sujaudino visų pasaulį. 

Pažinti jūrų gelmes ir pa- vamzdį, kurio vienas galas
naudoti tų pažinimų įvairiau- buvo valtyj, o kitas išleidžia- 
siems savo reikalams, žmogus mas vandens 
trokšta nuo seniausių laikų.
Net graikų filosofo Aristotei- 
lio raštuose randame žinių 
kad 332 m. pr. Kr. Aleksan
dras Makedonietis vartojęs*^ įovandeninė va]tis buvo 
savotiškų povandeninį apara-l^^ Temzės upėg dugnan
^v..aie SU i)elsa’s' buvęs &i vams |)UV0 taip pat medi- 
tuščiaduiis indas, kuris nepri-?n-, ^čiau jog pranašumas bu- 
sipililvdavęs vandens vertiką-.yo vertįngas ta prasme, kad 
liai gramzdinamas į vandenį.^ tgal6jo tam tikrų irklų pa_ 
Tokiame inde leasdavęsis į; gap>a judėti ir povandeniu. 
jutos gelmes Makedoniečio f pįrmasai metalinis povan- 
karys, norėdamas prakiurdin- deninis laivas tebuvo iSragtas 
ti priešo laivų. Tačiau ši piie- Į-j-j-g ni jį išrado Dovydas 
monė buvo labai nevykusi, ne, jješnelis, vadinamas povande- 
sėkminga ir ji beveik nieko. njnįo plaukiojimo tėvu. Beš- 
bendro netuiėjo su šių dienil ,nelio išrastas povandeninis 
povandeninių laivų principais. laivag «Tortin” buvo kiauši-

paviršiun.

1620 m. olandų 'gydytojas 
i Romelius Van Drebelis žy- 

’ 'miai patobulino Burno išras- 
itų povandeninį laivų. Drebe-

llitleris kalba reichstage. (Acme radioplioto)

landas- Yan-Elvenas išrado
periskopų, kuris įgalino stebė
ti esant povandeniu tai, kas nuostolius.
dedasi vandens paviršiuje.! ,, - v.i d I Pavirsi,”»»
,Pirmas šį išradimų povande-1 
niniams laivams pritaikė ru
sas Dževeckis, įjungęs į savo ' 
povandeninį laivų ir vieno ar
klio jėgos elektrinį motorų.
Dževeekio laivas po vandeniu 
įstengė plaukti net 7 km grei
čiu ir galėjo su savim pasiim- į

eialistų, įstengia priešo karo 
laivynui padaryti didžiausius (

plaukių karo lai
vai taip pat ieško būdų, kaip 
nugalėti tuos povandeninius 
siaubus. Ligi šiol surasta ne
maža apsisaugojimo būdų.

I Naudojamasi tam tikrais apa

ratais, kurie praneša apie be- 
1 siartinantį povandeninį siau-

L1ETUVIAI DAKTARAI

Tai. Yards 3146.
VALANDOS: Nno U iki 12; 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir-nadieuiais • 2 iki 4 Ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

ir akintos pritaiko
3343 S. Halsted Street

prašydamas panaudoti jo iš- Povandeninių laivų evoliu- 
rastų povandeninį laivų prieš | cija vyko labai pamažu, ir 
blokuojančius Naujorkų
lų laivus. Pamėginta,
tin” pasiėmė statinaitę para
ko, atitinkamai jų paruošė mi
nos paskirties darbui ir mėgi
no susprogdinti karo laivų 
“Iglų”. Tačiau tasai bamly-

ang-
“Tor-

Pirmasai povandeninis lai-i nio formos. Jo viduj buvo vieįluas nePasK‘bė, nors

vas tebuvo išrastas 1538 in. 
Istorikas Bekonas pasakoja, 
kad tais metais ispanų mies-

nain žmogui pasitalpinti an
ga, iš viršaus pridengiama ak
linu dangčiu. “Tortin” po

te Toledo buvo pastatytas lai- vandeniu judėjo dviejų sraig- 
vas, kuris galėjo nusileisti į • tinių irklų pagalba, varomų 
jūros dugnų ir judėti po van-! ranka. Nugrimzdimas dugnan 
deniu ant ratų. Deja, smulk-! buvo vykdomas pripildant 
kesnių žinių apie šį keistų po- i vandeniu du metalinius rezer- 
vandeninį laivų istorija mums f vuarus, o iškilimas į paviršių
nepaliko. Tačiau, sprendžiant 
pagal ano meto laivų statybos

Tor-
“Ig-tin” ir buvo palindęs po 

lo ’ ’ apačia.
XVIII amžiaus būvyje bu

vo ir daugiau mėginimų išras
ti tobulesnių povandeninių 
laivų. 1795 m. Armanas 
zeras pateikė prancūzų 
riausybei savo projektų, 
gal kurį povandeninis laivas 
turėjo būti varomas garo ma
šina. Pažymėtinas yra prancū

• bų. Ypačiai sėkmingai čia pa
ti dvi minas. Dževeekio pato-1 ., . v , , i-n... sitarnauja žvalgybos lėktuvai, 
bulintasai povandeninis laivas , ,• , ._A , . V,__ v. .lv. Į?lat stebint jurų is viršaus,

net paprasta akim galima į- 
žiūrėti vandens gelmes ligi 15 
— 20 metrų. Yra ir daugiau į- 
vairių priemonių gintis nuo 
tų sunkiai pastebimų siaubu 
nų. Tačiau, kaip ten būtų, po-

teikė labai daug gražių vilčių, 
tačiau tuometinė caro valdžia 
jo darbo neįvertino ir tolimes 
nei gabaus išradėjo veiklai 
užkirto kelių.

Daug dar įvairių valstybių 
vyrų suko galvas, kaip geriau 
sukonstruoti povandeninį lai
vų, kad jis sėkmingiau tar
nautų praktiniams reikalams.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 

Aatradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
Šeštadieniais 

Valandos; 3—8 P. M.

vandeniniai laivai įvairiau
siais būdais apeina tas saugo- 
jimosi priemones. Apie nepap 

. . rastų jų vaidmenį žmonija
Tik dvidešimtojo amžiaus pra i dar daug, daug sužinos atei-
džioje pasisekė surasti pa
grindinius šių dienų povar 
niniams laivams taikoj 
principus. O svarbiausias 
išradimas — vidaus de 
variklis. Nuo to laiko poi

paprastu ir

XIX amžiuje nedaug tebuvo
tikimasi iš jų naudos. Tačiau Į,J1 j lams apie
vienas reikšmingas įvykis žy-1 jaįv^ 
miai sustiprino povandeninių 
laivų reikšmę ir pagreitino jų 
tobulinimo darbų. — Vyks
tant Šiaurės iv Pietų valsty
bių karui Amerikoje, pietie-

kietija naudojo 
400

karo ri 
povandeninių

Šiuo

J. Žk.

TeL OANal

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDO8:
1 — t ir 6:30 — 8:30 vaitai* 

ir pagal sutartį.

— tų vandenį išleidžiant.
Bešneko “Tortin” buvo

technikų, spėjama, kad pirma-į panaudotas ir kariniams rei- 20 b ultono išrastas povande
ninis laivas “Nautilus”. Pul- 
tonas suprojektavo

sai povandėninis laivas buvo kalams. Jo išradimo metu 
pagamintas iš medžio, o jo kaip tik vyko Šiaurės Ameri

ties kare.
LIETUVIAI DAKTARAI

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

Ofiso teL Canal 2346
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT 3k 
Res tei. Canal 0402

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutar.į.
\ Ofiso telefonas PROspeet 6737 

Namų telefonas VIRginia 2421 DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros labo*
CHICAGO, ILL

Telefonas MIDway 288V
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

TEL YARDS 5667

DR. FRANK C. KWINN
(KVlUClNSKA^) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

! DR. P. J. BEINAR
(BELNARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

1 TELEFONAI:
- i Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 6280

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

Ofiao valandos:
10—12 vaL ryte

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

Susitarius.

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

TeL YARds 0994
Rez. Tel. PLAza 3200

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredą 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL YABds 6821 
Rea.: KENwood 6107

metu visos vaisi 
stengiasi turėti kuo daų 
šia povajideninių laivų, 
džiosios valstybės š-ii 
statosi didžiulius povan 

kreiserius, kurie s
čiai gelbėdami šiauriečių 
blokuotus, uostus, ryžosi pa
naudoti povandeninį laivų 
“Davidų”. Tai buvo 1864 m. į pasiima su savim po 
“Davidas” su devynių žmonių! septynių metrų

už

Me- įgula puolė šiauriečių karo 
vy-, laivų ‘‘llauzatonikų” ir sus- 
pa-' progdino. Sprogimo ir laivo 

skendimo sukelta vandens sro
vė pagavo nesuskubusį pas
prukti “Davidų” ir taip put 
jį nuskandino. “Davidas” kad 
ir žuvo, tačiau jis atliko labai

ir tokių Į didelį žygį, privertusį pasau-

muš

4 — 
ilgio

forma, greičiausiai, bus bu-į kos kaias su Anglija. Be§ne.! povandeninio laivo savybių, jjį susidomėti povandeninių 
rusi statinės ar dėžės pavida-įlis kreipėsi į amerikiečių ka- Į btinų viena antra iš dalies Į laivų vaidmeniu.

lo. riuomenės vadų Parsonsų. naudojama ir šiandie. Maždaug tuo pačiu metu o

“THIK THAT IEIII BAITO

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So* Western Avenue
REPUBLIO 6051

KLAUSYKITE

New City Furnitiire Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

»♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦ «>♦**>** *>>»♦*>*><*♦♦»♦»»»♦>>>> » « ♦.**.♦!* M

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statan riaokio* nanjns namai ant
lengvų m&neainlų iftmokėjimų. Daran vl- 
aokį taisymo darbą be jokio caah įmoki- 
jimo. ant lengvų mėnesinių iėmokėjimų. 
(Iigannn geriansį atlyginimą ii Fire In- 
ntrance Oompanijų dėl taiaymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo- 
kėjimų nno K iki 20 metų. Reikale kreip-

prie:

f f -."F

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

500 
apsiginklavę 
laivai, valdomi

MADE HER 

MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief
Musele"! werc so sore 
she could hardly touch

(ound wonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, tore. achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt warming action easc pain- 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will n 

ney-back i
not

stain. Money-back guarantee at all drug store*.

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMENT
For MUSCULAR ACHES and PAINS 

RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

t

VALGIU GAMINIMAS i 
IR

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

Bes. 6968 So. Talman Ava.
Bes. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

2423 W. Marąuette Road

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
ftią knygą galima gantl per pm*- 
tą arba raktinėje:

KAINA Bū PER8IUNTI1ITJ

$1.10 
BASTIN £JB 

$1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAOO, ILL.

DR. STRIKŪL’IS
PHT8I0LAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal ratartį. 
Office TeL YABde 4787 
Namų TaL PBOepeet IBM

Tei OANal 61BK

DR. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. ».

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonai REPnblie 7888

Offiee Phone Ree aad Offiee
PROapeet 1028 8369 S. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-0 vak. CANel 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutarti.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M.

Un.idOT.wi i.
2930 Sa Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal antartį.

Tel OANal 0267
Rea TeL PROspeet 6669

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

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

6 iki 9 vakare 
TaL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 

Seredoj pagal entartį

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 

Telefonas Lafayette 8660
Antradieniais, Ketvirtadieniais ll 

PenktadiOTriaia
4631 So. Ashland Avė.

Tel YARda 0994
Pirmadieniais, Treėiadieniaia ig

tMtadiaaiaia.
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Savotiški Japonu Papročiai li Gimimą Diena
Draudžiama bučiuotis ir bu

čiuoti rankas. — Neleidžia ro
dyti filmų, kuriuose artistai 
bučiuojasi. — Pasibučiavimas 
begėdyste. — Tačiau nesidro
vima pasirodyti nuogais. —

Svečius kviečia į vonios 
kambarį

Pasibučiavimas Japonijoj 
ne tik nemadoje, bet tiesiog 
laikomas begėdyste ir nusikal
timu, Ten ne tik vyras žmo
nos ir tėvai savo vaikų nebu
čiuoja, bet ir vaikai nebu
čiuoja savo tėvams rankų. 
Norėdami reikšti pagarbą vy
resniesiems, japonai sudeda 
rankas ant kildinės ir žemai 
nusilenkia, prideda ranka prie 
širdies arba nors nuleidžia a- 
kis žemyn. Mylintis vyras, 
norėdamas pareikšti žmonai 
savo meilę, kalba jai apie gė
les ir lygina jų su gražiais 
žiedais, o moteris prašo vyro 
leisti nuauti jo avalinę, atsisės 
ti prie jo kojų ir pan. Tiesa, 
japonų inteligentams ir šiaip 
didmiesčių gyventojams tenka 
pamatyti besibučiuojančius 
europiečius, bet nuo tokio re
ginio jie tuojau nusisuka, nes 
laiko jį nepadoriu ir šlykščių. 
Jei koks nors nežinuolis pa
bučiuotų senai japonų poniai 
rankų, ši tokį jo veiksmų pa
laikytų didžiausiu įžeidimu.

Kai prieš keletu metų Ja
ponijoj buvo suruošta meno 
paroda, į jų buvo atvežta iš 
Europos keletas garsių pavei
kslų, kuriuose vaizduojamas 
pasibučiavimas arba jiabučia- 
vimas j rankų. Japonų valdžia 
uždraudė tuos paveikslus'sta
tyti parodoje ir rodyti juos 
publikai. O garsių prancūzų 
skulptoriaus statulų “Pasibu
čiavimas” grąžino į Europų 
neleidę iškelti iš laivo. Iš visų 
filmų ir visų paveiksluotų 
žurnalų, atvežamų į Japonijų 
iš Europos ir Amerikos, japo
nų cenzūra iškerpa tas vietas, 
kur vaizduojami bet kokie bu
činiai. Bučkiai japonams su
kelia tikrų siaubų. Tačiau ja
ponui visai nieko nereiškia 
pasirodyti viešai visiškai nuo
gam. Kad namiškiai ar sveti
mieji mato jį nuogų, jis ne
jaučia jokios gėdos ir neran
da reikalo slėpti savo kūnų. 
Vasaros karščių metu savo 
namuose japonai dažnai vaik-

vonios kambarį ir kalbasi su 
juo sėdėdamas nuogas vonio
je. O jei yra antra vonia, tai 
ir svečių pakviečia kartu išsi
maudyti.

Kai japonai apsiautė anglų 
koncesijų Tiencine, jie visus 
iš koncesijos miesto išeinan
čius ir į jį įeinančius išreng
davo nuogai, ieškodami kon
trabandos ir pinigų. Net eu
ropietes moteris išrengdavo 
nuogas vidury gatvių ir išlai
kydavo ištisas valandas šim
tų kareivių ir žioplių akivaiz- 
doja. Kai anglai prieš tai griež 
tai protestavo, japonai teisi
nosi, kad jie nežino europiečių
papročių, o jų papročiai esą I didėjo. Jos dažnai kliudo lai- 
tokio dalyko visai nelaiką do Vams plaukioti. Mokslininkai
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Nev York Yankees metikai (pitcliers), laimėję du “World series” žaidimus. (Acme te
lephoto)

rovės įžeidimu.T
Milžiniški lobiai vandenyno . 
paviršiuje .... ii 
4 milijonų kv. kilometrų pie
vų plotas plaukioja jūroje.— 
Augalai, iš kurių galima ga
minti cukrų, jodu, klijus ir 
trąšas. — Medžiagos į>opie
nui užtektų 1,000 metų. — 
'Galima pagerinti viso pasau

lio liesas dirvas

Celiuliozė šiais laikais yra 
labai brangus ir reikalingas 
daiktas. Jų gamina iš medie
nos daugiausia iš taip vadina
mų eglinių popiermalkių. O iš 
celiuliozės gamina popierį, 
dirbtinės medvilnės siūlus į- 
vairiems audiniams, dirbtinį 
šilkų, šukas, sagas, kietas api- 
kakles ir daug kitokių dalykų. 
Bet celiuliozei gaminti reika
linga mediena, miškas. Juk 
vien tik popierio gamybai vi
sas pasaulis per metus suvar
toja milijonus kietmetrių miš
ko medžiagos, todėl miškai 
sparčiai mažėja ir kyla susi
rūpinimas, kas bus, kai pasi
baigs miškų ištekliai? Vienas 
amerikietis profesorius rašo, 
kad to pavojaus nereikia bi
joti — celiuliozei gaminti me
džiagos nepritruks, lr jis nu
rodo milžiniškus brangios ža
liavos šaltinius.

Atlanto vandenyne, ties An- 
tilių salomis, yra vadinama 
Sargaso jūra, kurioje yra 
plaukiojančios jūros paviršiu
je pievos, turinčios apie 4 mi
lijonus ketvirtainių kilometrų 
ploto. Tos pievos susidariu
sios iš jūrų žolės, vijoklių ir 
įvairiausių augalų. Tas pie
vas jau Kolumbas pastebėjo

nurodo, kad tų pievų augmeni 
ja labai turtinga naudingomis 
medžiagomis. Iš tų augalų ga
lima gaminti cukrų, jodu, j- 
vairius klijus ir geros rūšies 
celiuliozę. Tik reikėtų tuos 
augalus krauti į laivus ir vež
ti į fabrikus. Apskaičiuojama, 
kad, jei tuojau imtų iš tų au
galų gaminti celiuliozę, tai vi
sam pasaulin* žaliavos popie- 

1 rio gamybai užtektų 500 me
tų, o gal ir ilgiau. Iš tų pievų 
augmenijos galima gaminti 
geras trąšas, ir tik vienų tūk-

stant inę dalį tų pievų sunau
dojus trąšų gamybai, užtektų 
50 metų patręšti viso pasaulio 
liesas dirvas taip, kad javai 
<luotų trisdešimtąjį grūdą. 
Mokslininkas sako, kad pasau
lis dar perdaug turtingas ir 
tingus, jei nesiryžta naudoti 
tų milžiniškų Sargaso jūros 
lobių. ) i

Rosetta Overlioler sulaiky
ta Kokomo, Ind., policijos ta
rdymui ryšiui su sunkiu su
žalojimu podukros 15 metų 
amžiaus. (Acme telephoto)

ščioja nuogi. Jei japonas mau I Amerikos atradimo laikais, bet 
dosi, o tuo metu pas jį ateina i nuo to laiko pievų plotas ne 
svečias, jis šį pasikviečia į j tik nesumažėjo, bet žymiai pa-
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Kidneys Mušt 
CleanOufAcids

Excess Aclds and polsonous w»stes ln your 
blood are removed cnlefly thru 9 mllllon tlny 
dellcate Kldney tubes or Uiters. And non- 
organlc and non-systemlc disorders of tho 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
Nights. Nervousness, Leg Palns, Clrcles Un
der Eyes, Dlzslness, Backache, Swollen 
Anldes, or Burnlng Passages. ln many such 
cases the dluretlc actlon of the Doctor’s pre- 
scrlptlon Cystex helps the Kidneys clean out 
Ezcess Aclds. Thls plūs the palllatlve work of 
Cyetes may easlly make you fed likę a new 
person ln Just a few days. Try Cyatei under 
the guarantee of money back unless com- 
plrtely satlsfled. Cystex costs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee proteets you.
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PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 9 Diena
My lėtinis išėjo ieškoti savo 

Mylimojo, ir jis rado žmogų, 
kurs buvo bemirštąs be mei
lės. Ir jis sakė: “Koks dide
lis tai liūdnumas kad žmogus 
mirtų be meilės!” Tat Mylė- 
tinis sakė bemirštančiąjam: 
“Sakyk, kodėl tu miršti be 
meilės?” U jis atsakė: “Kad 
aš gyvenau be meilės”.

įsigykite Nauja Giesmyną. Jame 
rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes lr maslką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

IAleldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 eentų persiuntimui

LIETUVJSKAS
MIŠOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Kilios Ir Mlftparal, Lietuviškai 

lr Lotynlikat, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms, lr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina —- 1.75. Reikalaukite U:
DRAUGAS PUB. 0 0. 

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois

Dovanos Adresų 
Masinos Fondui

Po $1.00 aukojo: policinin
kas S. Pileckas, siuvėjas G. 
Burba, J. Klimas, 1).- Žukie- 
nė, M. Pratapienė. Biznierka 
B. Vilčiauskienė, gražiai iš
puoštos tavernos sav., 2059 
"VV. Cermak Bd., žadėjo dova
ną ir pati su sūnum ir duk- 
tere Brone dalyvauti “Bū
tos” darže piknikų pabaig
tuvėse, spalių 22 d. Rap.

— Žvaigždį ninkai yra sus
kaitę daugiau kaip 30 milijo
nų žvaigdžių. Be, teleskopų 
mes tematome jų tik apie 
1000.

Bus Biznierių j
Ir Politikierių

AVEST SIDE. — “Rūtos” 
darže piknikų sezono uždary
me — pabaigtuvėse, spalių 22 
d., pakviesta daug svečių ir 
biznierių iš visų Chicago lie
tuvių kolonijų. Bus ir lietu
vių politikierių: šerifas V. Sa
kavičius su sūnum adv. Hen- 
dry, M. AVallace, V. Palike- 
vičius, vadinamas Vilsonu ir 
kiti. Rap,

Onytė Gailiūtė, gyv. 4422 
So. Artesian Ave., Brighton 
Parke, spalio 9 dieną mini sa
vo gimimo dieną ir 19 metų 
jaunystės. Ta proga Onytė 
jau gavo daug gražių dova-j 
nėlių nuo savo giminių ir kai
mynų. Tuomi Onytė užsitar
navo nuo visų pagarbos savo 
gražiu, doringu gyvenimu. Vi
si jai linki ilgiausių metų.

Onytė Gailiūtė su savo tė
veliais ir pažįstamais bus 
VVest Sidėje Būtos daržo pik-J 
nikų pabaigtuvėse spalio 22 
dieną. Rap.

. Didžiausias pastatas pasau
lyje yra Šv. Petro Katedn. 
Romoje.

dėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 

:ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

E FFICIENT
Ūse only one Icvcl tcc- 
spoonful to a cup of sifted 

flour for most redpes.

■f/t BAKING 
HVPOWDERj

Šame price today 
as 48 years ago

25°unces f°r 254
Manufacturtd by bikiny pow<Jcr 
spccialitts wbo make notking būt i 
baking pow<l«r—under suparvision I 

k of espert ckemitts of netionalj
ropute tion.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEtN 
USED BY OUR GOVERNMENT

2 iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimimimiiiiiiimmmimiiiiimmimių?

I SKOLINAM PINIGUS
I ANT 1-MŲ MORGIČIŲ
= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei = 
E Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States E 
S Ooverameat priežiūra.

INSURED

Kalėdos Artėjimo 
Ženklas

Brolis Vladas ana dieną ga
vo iš kun. dr. Mcndelio, Bal- 
tiniore, Md., tokio turinio te
legramą: “Laukiame plotke- 
lių. Negalime pradėti kalėduo- 
ti. Skubinkit siųsti kartu sn 
vokais”.

Atsakymas į telegramą — 
Pasiųsta du tūkstančiai plot- 
kelių.

Mat, pirmoji kregždė, pra
nešanti, kad jau šv. Kalėdos 
artėja. Apsirūpinkime iš.ank
sto plotkelėmis, ruoškimės.

Nors br. Vladas buvo tuo 
tarpu užimtas Būtos daržo už
darymo pikniku, tačiau dirba

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

• Don ’t suffer from bum-
ing, smarting eyes.
Murinę brings you
fjuick, amazinį relief.
Murine’s six extra in-
gredients completely
wash away eye irrita-
t ion-makeyour eyes feel
clean, fresh.alive! Ūse Murinę twicedaily. 
•Eye strain due todust, dri ving, glare, elose work. 
movies, reading, late hours. Murinę willnot cor- 
rect eye deficicncies. For treatment of organiceye 
disorders, see a competent profeuional at once.

URME,7 * Fon FvZFC
“ Vou r • I L>J

AT ALL DRUG STORES

ir Kalėdų dovanėliu “dirbtu- *. *
vėjo”. Pažymėtina, kad Bū
tos daržo piknike br. Vladas 
minės 25 m. sukaktį kai at
vyko į didžiųjų Chicagos lie
tuvių kolonijų. Rap.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

■S s
S Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- S 
E dieniais ir šeštadieniais iki 8:0V vak.

] GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į
JOHN PAKELi, Pres.

| 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 |
giiiiiiiiiiiimiiiifiiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiiiiitmiiiiiiiimiimiiiiimiiiiimiimiiiiiiii

•AKT, DID. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOBIAI
KELNER-PRUZIN 

Variausiai Patarnavimai — Moterie patarnauja 
Phone 9000 6S0 W. 16th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

TA V 1Y A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite milsų radto programo Antradienio Ir 

ftcšladlcnlo rytais 10.00 valanda, ** VVIIIP stotim (1480.) 
Su Povilu fialUmlem.

LAIDOTUVIĮĮ
H

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U DIII A M P C patarnavimas 
AmDULANuL dieną ir naktį

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Anttauiy B. Petitus
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Ladianicz ir Sniai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlrnan 1270

I. LMaus
S. P. Mažeika

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

Antauas M. Pliilliiis 3307 Lituanica Ave. 
Phono YADds 4908

1.1. Zolp
Albert V. Petkos
P. I. Ridikas

1646 "VVest 46th Street 
Phone YABds 0781-0782

4704 S. AVestern Ave. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YABds 1419
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Šį Vakarę Renkamės 
Į Svarbias Prakalbas

Šiandie Spalių Devintoji. 
Prieš devynioliką metų mūsų 
istorinė sostinė Vilnius su treč 
tiuliu Lietuvos buvo lenkų už
grobta. Vargo, skurdo, kentė 
priespaudą lietuviai patekę le
nkų nelaisvėn. Laikydami prie 
spaudoj mažumas ir visokiais 
būdais persekiodami lenkai 
nematė, kad tuo jie 'kasa duo
bę sau, savo nepriklausomy
bei. Šiandie Lenkijos jau ne
bėr ir niekas negali drųsiai 
sakyti, kad ji bus atsteigta. 
Mūsų sostinę Vilnių ir visas 
buvę po lenkais žemės dabar 
užgrobė bolševikai. Gyvenų ir 
dirbą Rusijai Amerikos lietu
viai (bolševikai) pastaruoju 
laiku visur skleidžia kalbas, 
kad bolševikai Vilnių buvo 
siūlę Lietuvai, bet Lietuva at
sisakė jį pasiimti? Ar taip 
buvo? Iš kur tos kalbos! Ko
kiu tikslu jos skleidžiamos 
Jei, iš tikrųjų, buvo siūlyta 
Lietuvai Vilnius, dėl ko ji jo 
neėmė? Į šiuos ir kitus begalo 
įdomius klausimus bus atsa
kyta šį vakarų, minint Spalių 
9 d., Aušros Vartų parapijos 

salėj, po misijų, apie 9 valan

dą. Kalbės svečias iš Londo- 

tenykštės lietuvių para-no,

Paskutinė kardinolo Jurgio' Mundelein kelio nė į St. Mary of the Lake seminarijų, Munde
lein, III. puošnia Chicago gatve — Michigan Ave. — iš Šv. Vardo katedros. Šimtai gedulu 
pauostų automobilių ir šimtai tūkstančių abiem gatvės pusėn susikaupusių tikinčiųjų paly
di mylimojo Ganytojo palaikus į amžinojo atilsio vietų. (Acme telephoto)

pijos klebonas kun. dr. K. Ma- j ŽINIOS IS AMERICAN LEGIJONO
tulaitis, MIC., kun. M. Urbo
navičius, MIC. ir kiti. Pra
kalbas pamargins parapijos 
choro dainininkai.

Visi, kuriems rūpi Vilniaus 
likimas, ir kas jo laukia, kvie 
čiami susirinkti. Įėjimas ne
mokamas.

Šį vakarų, Spalių 9 dienos 
paminėjimų, rengia vietos 
Federacijos skyrius.

Federantas

DARIUS-GIRĖNAS POST 271
BAIGIAMAS STATYTI MEMORIAL NAMAS. IŠKILMIN
GAS ATIDARYMAS BUS LAPKR. 11 IR 12 D. NORIN
TIEJI DAR GALI ĮAMŽINTI VETERANŲ

; IR SAVO VARDUS

Štai, pilna sauja įvairių ži-| turim.” Labai ačiū už naujo 
nučių plačiajai visuomenei ir, vardo pasiūlymus, bet iš ank-

Administratoriaus Pranešimas

niūsų rėmėjams. Ve, kas bu
vo, yra ir bus veikiama.

Vasariniams parengimams 
pasibaigus ir 21 Amerikos Le
gijono konvencijai praėjus, da 
bar visi daugiausiai interesuo
jasi apie statomąjį namų 4416-

c . , * • i • 18-20 So. Westem Ave., kuris,Sulaukus Draugo 30-ties metų gyvavimo malonu pasi- , ,. . ...
džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi sakyti, .jau baigiamas.
lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria
me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 
darbuotę ir kartu bus apdaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio Įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimą. Bankieto ti
kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietą bus išleistas padidintas “ Drau
go” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 
pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienraš'.į 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 vieną, tikie- 

tą į Bankietą ir paminėjimą “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

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

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

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

Tikietai 30-ties Metų Paminėjimo Bankietui išdalinami se
kančiai: i

šv. Antano Parap. — Cicero ............................ 1 iki 50
šv. Jurgio Parap. — Bridgeport................... i.. 51 iki 100
Gimimo švč. Panelės Par. — Marųuette Park 101 iki 150
šv. Kryžiaus Par. — Town of Lake ................. 151 iki 200
Nek. Prasid. švč. Pan. M. parap. Brighton Pk. 201 iki 250
Dievo Apvaizdos Par. — 18th St.,.............. 251 iki 280
Aušros Vartų Par. — West Side.....................281 iki 310
Visu šventų Par. — Roselande ....................ų. 311 iki 340
šv. Petri) ir Povilo Par. — West Pullman .... 341 iki 370
šv. Mykolo Par. — North Side ......................... 371 iki 400
Šv. Juozapo Par. — So. Chicago.......................... 401 iki 420
šv. Kazimiero Par. — Chicago Heights...........421 iki 440
šv. Baltramiejaus Par. — Waukegan..................441 Vd 460
šv. Petro Par. — Kenosha, Wisc.......................... 461 iki 480
Šv. Pranciškaus Par. — Indiana Ęarbor, Ind. 481 iki 500
Šv. Kazimiero Par. — Gary. Indiana ............ 501 iki 520
šv. Petro ir Povilo, — Rockford, III.................... 521 iki 540
šv. Petro ir Povilo — Westville, UI....................541 iki 550
šv. Onos Par. — Spring Valley. III.........................551 iki 560
šv. Vincento de Paul Par. — Springfield, UI. 561 iki 570
šv. Kazimiero Par. — Racine, Wisc.................... 571 iki 580
šv. Gabrieliaus Par. — Milwaukee, Wisc. .. 581 iki 590 
Nekalto Prasidėjimo Par. — Sheboygan, Wisc. 591 iki 600
šv. Antano Par. — Kewanee, III................ .. 601 iki 610

PASTABA: Prie kiekvieno stalo sėdės po 10.

Jums labai dėkingas,

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

Iš lauko viskas baigta, ir iš 
vidaus jau daug darbo atlik
ta. Dėkui komanderiui Wm.

Ant pirmų lubų bus mažes
nės svetainės susirinkimams, 
mažesniems parengimams su 
baru ir visokiais įrengimais, 
moderniška virtuve su keltu
vu (elevator), kuriuo bus ga
lima užkelti valgius ir ant 
antrų lubų ir į didžiulę svetai-

Day”, lapkr. ll ir 12, 1939. 
Tikietai jau pardavinėjami ir 
tikimasi visuomenės gausios 
paramos šiam svarbiam rei
kale.

Įsigykite nors po vieną ti
kietą iš anksto, nes tais pini
gais mes galėsime patobulin-

nę. Taipgi didelis kambarys , tį ne tik namų, bet ir kitus 
posto reikalams (lieadųpart-Į įrengimu:
ers) ir kambariai kitiems rei
kalams. Comniunity Service 

— įrengtas kambarys apylin
kės patarnavimui, nes dauge
lis žmonių turi įvairių išaug
tų ir kitokių drapanų ir kitu 
dalykų, atliekamų, kurių ne
turi kur padėti. Čia bas prii
mami tie drabužiai, o posto 
moterų skyrius sutvarkęs iš
dalins beturčių šeimynoms.

Be to, dar planuojamas 
“Medical Room”, jeigu tik 
rasis geraširdžių lietuvių da
ktarų teikti ir medikalę pa
galbų beturčių šeimynoms, y- 
pač vaikučiams ir seneliams.

Namas su iškilmėmis bus a- 
tidarytas per “Armistice

Taipgi išgalintieji prašomi 
siųsti aukas, kad galėtumėt 
vardus įrašyti amžinai atmin
čiai į bronzinę lentelę.

Wm. J. Kareiva

EXTRA
DOMINIKAS VARNAS 

NAUJAS L. V. CHICAGOS 

APSKR. PIRMININKAS

Vakar L. V. Chic. Apskr. 
seimelvj išrinktas naujas pir
mininkas. Buv. pirm. Bol. Kli
mas išrinktas iždo globėju, 
Kvietkutė — raštininkė, Ši
mulis — iždininkas, A. Stan
kus — vice-pirmininkas.

sto galiu sakyti, kad eabar- 
tinis vardas niekada nebus 
permainytas, nes tas vardas 
ir namas yra statomas kaipo 
paminklas ir amžina atmintis 
pasaulinio karo žuvusiems ka
ržygiams, sykiu ir visiems ve
teranams, kad ir po karo mi
rusiems. Jįj vardai bus įrašyti 
bronzinėj lentoj, jei tik šei
mos to pageidaus. Nors jau 
keletu sykių buvo prašyta per Į

B. Sebastian ir statybos ko- laikraščius, kad šeimos tokių
miteto pirm. B. R. Pietkie- 
wįez už didelį pasišventimų 
darbų varant pirmyn, su pa
galba posto narių ir bendra
darbių, kurie taipgi pašven-

karžygių tuojau atsišauktų, 
bet iki šiol mažai teatsišaukė. 
Nejaugi jie yra amžinai už
miršti? Norintieji, kad tokių 
karžygių vardai būtų ant tos

švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

MACARON8- 
. AND-CHEESE. 
READY IN 9 MINUTES

tė brangų laikų padėję dirbti. “Memorial” lentelės, dar ka-
Šiandien namas savo 
mu patraukia praeivio akį. 
Būriais žmonės apstoję gėri
si darydami visokias išvadas. 
Kai kurie net ir naujų vardų 
siūlo, sakydami: “Vietoj A- 
merican Legion Darius-Girė- 
nas Memorial ITall, turėtų bū
ti Brighton Park Star”. Kiti 
sako: “Ne, ne, turėtų būti 
Lithuanian Star, nes tai vie
nas puikiausių namu, kų mes

grazu- rtų prašomi tuojau susižinoti 
su Memorial Building komi
tetu, 2608 AV. 47th St., Chi
cago, III.

Name ant antrų lubų bus 
viena puikiausių svetainių su 
vėliausiais įrengimais, 36 pė
dų “horse shoe” baru, “smo- 
king room”. Virš baro, ant 
trečio balkono “AVardrobe” 
ir “Lounging lobby”.

Š Kunigai turėtų įsigyti j
j Vyskupo Petro Pranciš-t 
'........................1
pytą

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

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

Chicago, SH.

Sodaliečiy Šokiy 
Vakaras Čia Pat

BRIGHTON PARK. — Šeš
tadienį, spalių 14 d., sodalie
tės rengia metinį balių, para
pijos svetainėj, prie 44-tos ir 
California gatvių. Grieš Court 
land Day and Uis Knights of 
Rhythm. Visus užkviečia ko
misija, nesigailėsite atsilankę. 

_______________ AV

Remkite Savuosius 
Biznierius

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST S8RD STREET 

OHIOAGO, ILL.

Stamfard M

Listen to and Advertise over
PAUNDECH’S YUGOSLAV’rJUJIŪ
Folk Songs and Music 
Tambaritza Orchestra

Btation* WWAE, Every Suuday*l te I 
538 S. Clark St., Chicago — Har. 3008

CLASSIFIED

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų.” 
! Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
' informacijų kreipkitės pas Chas. 
i Zekas, Sccretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 Sonth Fairfield Ave. 
Lafayette 8248

-s
Renduojame salę vestuvSms. susi
rinkimams, Šokiams Ir kitokiams 
parengimams. Naujai lr moder- 
niSkal Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimu kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Ave.

Tel. LAFayetto 5054 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

KEIKALINGA
vyras arba moteris. Turi būti gra
žaus išvaizdos. Jokio patyrimo ne
reikia. Tuojau atsišaukite: Mister
Wi:iiam. 1856 West 47tli St., — 
nuo 9 iki 11 valandos ryto.

PARDAVIMUI NAMAS
4 fletų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar- 
ąuetto Parko. SenatvS ir ilgos verčia 
parduoti už $11,950. Įmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai išmokėsite 
kas mėnes). 7207 So. Francisco Ave. 
Savininkas A. Siratovk’h, tel. Pros
pect 3 140.

“AR JŪS ESATE MATŲ 
SUNSET PARKĄ?”

Jis yra pikniko daržas, miškas Ir 
ūkis su visais miesto patogumais ant 
farmos, prie Archer Ave. arti 135- 
tos gatvės. Pikniko daržas didelis Ir 
turi apdarytą, šoklų salę ir barą. 
ši vieta populiari kaip vasaroj, taip 
ir žiemoj. Apart to, yra 5 kambarių 
modemiškas namas ir kombinaciji- 
nis garadžius ir daržinė. Viskas tik
tai 10 metų senumo.

Ckis užima 30 akerų ir pikniko 
daržas ir medžiai 20 akerų. 1500 pė
dų ant Archer Avenue ir 1500 pėdų 
nut 13K-tos gatvės. Mntvkit»:
Ben F. Bohac, 2641 W. 51st 

St., Chicago, Illinois.
ANT PARDAVIMO

Dvieju aukštų namas. Pirmame fio- 
,re yra Storas, antrame flore — pra
gyvenimas. Atsišaukite: 7128 South 
Rofkrvell Street, Chicago.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautu žmonėmis: kampi
nis namas. 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Leavltt St., arba telcfonisokite SEE- 
ley 1742,

KID5-e”'e’ COAT £iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiimi2 
|TURTAS VIRS------------- £3,500,000.001
1 ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.001 
s == Dabar mokam 31/2% už pa- 
= dėtos pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD
I FEDERAL
I SAVINGS =

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
KilIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIiiltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlT:

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui dvieju (2) aukšaų na
mas — 2 fletai lr krautuvė.

7120 South Rockvvell Street, 
Chicago, rilnols

RENDON Ft.ETAS 
6 kambariai: miegamasis porčlusf
refrigeratorius: geslnls pečius: karšto, 
vandenio šiluma: antras aukštas: pi
gi renda. 7001 So. Talman Ave.

4192 ARCHER AVENUE Ę
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. =

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"TITE HOME OF FINE FURNITURE” RINGE 1»O4

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

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

PARDAVIMUI
2 AUKŠTŲ medinis namas. 1 krau
tuvė— 5 gyvenimui kambariai Ir 6 
kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
gatvės Ir Canalport Avenue. Meti
nių pajamų $398.00. Pilna kaina 
$1,000. Edw. Chernanskas, 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANai 2183.

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
Paieškau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad gyvena New Yor
ko valstybėje. Kilęs iš Kaltinėnų 
parapijos. Krutllijų kaimo. Turiu 
svarbų reikalą. J. Pocius. 4450 So. 
Hermitage Avenne. Chicago. III. ..

RENDON KAMBARIS 
Rendon apšildomaa kambarls. Jei 
norite galite naudoti lr virtuvę. Vir
tuvė belsmonte. Atsišaukite: 6834 8. 
Talman Ave. Chicago.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Banktetam Suteikiam Pa

tarnavimu.

Linksma. Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

POCAHONTAS Mine Run iš gelauslų mainų? 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau už toną ..................................................... $7.65
PETROLEUM CARBON COKE. perkant R to
nus ar daugiau, tonas... $7.40. Sales Tas Ekšta.


