
DRAUGAS
Thb Lithuanian Daily Prikno 

CUHIJ8HED BT MARIAN OUILD. INC.. 
2334 So. Onkley Avė., Chlcaco Illlnola

___________Telephone CANaI 7790

The most lnfluentlal Lithuanian Daily 
lo Aiaeiic*.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS
LEIDŽIA marijonų bendrovb. 

SSM So. Oakley Avė.. Chicago, Illlnola
Administratoriaus telefonas CANaI 7778

VlenlntSlis tautines lr tikybines minties 
lietuvių dlenraStls Amerikoje.

VOL XXIII 3c a Copy Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Spalis-October 12 d., 1939 m. Kaina 3c No. 240

Sov. Rusijos sutartis su Lietuva pasirašyta
KAUNE IŠKILMES,
DAUG DŽIAUGSMO 
VILNIŲ ATGAVUS

% Sovietai sakosi jie nesikišią 
į Lietuvos vidaus reikalus

MASKVA, spal. ll. — So- KOPENHAGENAS, spal. 11. 
vietų vyriausybė vakar vėlai _ žiniomis iš Lietuvos, Kau-vakare pasirašė su Lietuva 
padarytą savitarpės paramos 
sutartį.

Sutartimi grąžinamas .Vil
nius su apylinkmis, kurias, ė- 
mus kartu ir Vilniaus mies
tu, apgyvena iki pusės mili
jono gyventojų.

Lietuva darbavosi atgauti 
visų Vilniaus kraštų, kaip tas 
buvo numatyta 1920 m. Lietu 
vos sutartimi su sovietais. Da 
bar atgauna tik to vienų pusę.

Pasirašyta sutartis galios 
15 metų. Sovietai įgija teisę 
turėti savo garnizonus keliose 
Lietuvos vietose šalies pasie
nių saugai. Garnizonams vie
tas ir jų didumą išpręs abiejų 
pusių mišri komisija.

Be to, sovietai Lietuvai pa 
rūpins reikalingų karinių rei
kmenų.

Pagaliau Maskva pasižada 
nesikišti j Lietuvos ekonomu 
nius ir socialinius reikalus.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PASIRYŽĘS DIDINTI 
KARIUOMENĖS SKAIČIŲ
WASHINGTON, spal. 11.— 

Prez. Rooseveltas iškėlė aikš
tėn, kad jo administracija pa 
sirvžusi šalies kariuomenę pa 
didinti iki 600,006 vyrų, įėmus 
pastovių kariuomenę, naciona 
linę sargybų ir atsargos kari
ninkus.

Prezidentas pažymėjo, kad 
tas palaipsniui jau ir vykdo

ma.

ne šiandien turimos nepapras 

tos iškilmės Lietuvai atgavus 

Vilnių pasirašyta sutartimi 

Maskvoje. Visur lietuvių tar

pe reiškiasi daug džiaugsmo. 

Lietuvos vyriausybės pastan

gos įvertinamos.

MASKVA, spal. 11. — Lai
kraštis “Pravda” didžiai į- 
vertina pasirašytų sovietų su 
Lietuva sutartį. Sako, kad pa 
darytomis su Pabaltijo vals
tybėmis sutartimis sovietų 
Rusija konsoliduoja tais pa
sieniais savo saugumų, nes im 
perijalistinėmis valstybėmis 
pasitikėjimas neįmanomas.

RYGA, spal. 11. — Žinio
mis iš Tallinno, Maskvon pa
kviestas Estijos kariuomenės 
vyriausias vadas gen. J. Lai- 
doneris. Bet jis, sakoma, ne
nori priimti to kvietimo.

Naujas federalinis senatorius A. B. Chandler (dešinėje). Kairėje Kentucky šen. A. 
Barkley, o centre — viceprezidentas Gardnerią, Senatorius Chandler pasitraukė iš Ken- 

jtucky gubernatoriaus vietos ir paskirtais senatorium mirusio jo tos valstybės šen. M. Lo-
gano vietoje. ■f Acme telephoto).

NIEKAS NEKVIEČIA 
JO TARPININKAUTI, 
SAKO ROOSEVELTAS

GRANATA UŽMUŠĖ 

BROLJ IR SESUTĘ

UKMERGĖ ,(E). — Rugsė
jo 19 d. 10 vai. ryto Ukmer-

HITLERIO SU STALINU 
SUSISĖBRAVIMAS 
ANGLIJAI NAUDINGAS

CHICAGOJ PIENAS DAU

GIAU PABRANGINTAS

Dėka šalies žemės ūkio de
partamento pastangoms Chi-irioji pusė nekviečia jo ta.rpi-
cagoj pienas nuo šiandien dar 
daugiau pabranginamas. Už 
atvežamų į namus pienų kvor 
tai reikės mokėti jau 13 cen
tų, o perkant parduotuvėse 
— 11 centų.

58 NACIŲ LAIVAI RUSI
JOS PRIEPLAUKOSE

RYGA, spal. 11. — Patirta, 
kad Murmansko ir Archangel 
sko prieplaukose, sov. Rusijo-

Karo sekretoriaus pavaduo^j^ yra pasislėpę 58 vokiečių 
tojas Johnson sako, kad xjen-j .keleiviniai ir prekybiniai lai
kuos likimas Amerika turi|Vai. tarpe yra ir laivas 
ibūti painoka. Amerika' būti- “Bremen”.
nai turi turėti mažiausia 600,
000 išmankštintų vyrų, ku
riuos būtų galima veikiai su
mobilizuoti.

VYRIAUSYBĖ UŽSAKĖ 

DAUG ŠAUTUVŲ

AVASHINGTON, spal. 11. — 
AVinchester Repeating Arms 
kompanijai karo departamen
tas užsakė padirbdinti 65,000 
G a rando pusautomatinių šau
tuvų. Daugiau šautuvų dirba
ma vyriausybės arsenale.

APIPLĖŠĖ VAISTINĘ

Du plėšikai apiplėšė vaisti
nę, 8142 Stony Island avė.
Piktadariai iŠ režisterio pa- 
grobė 50 dol., iš vieno vaisti
nėj buvusio damtisto 75 dol. ir' nukrito ties Calaqr. 
iš kito žmogaus — laikrodėlį. I nys žuvo.

SOVIETAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ Į 
SUOMIJOS PASIENĮ

Suomių vadai pareiškia, 
Suomija nepasiduos Maskvai

gėje Mildos gatvės 9 nr. A- 
AVASHINGTON, spal. 11. — Įleksas Auglys, 18 metų, ir jo 

Daug kas norėtų, kad prezi-1 sesu0 Leonora, 9 m., savo bu- 
dentas Rooseveltas pakiltų krapštė rastų kiaušinio for jos ministras pirmininkas 
tarpininkauti užbaigti karų'inos gran«tų, kuri sprogusi už- ■ Chamberlainas patyręs apie 
Europoje Apie tai daug ra- ,nua® abudu jantfuolius. tirą- Hitlerio su Stalinu susisėbra- 
šo spauda, ir apie tai pačiam nata ištyrus, rasta lenkų ga-j vinių, jis užsidaręs į privatų 
kongrese kalbama. mybos. Augliai jų rado Sodų. kambarį ir per kelias valan-

Prez. Rooseveltas vakar pa^gatv^ie’ Ino'kyklos kieme, pa-Į das studijavęs Europos žemė- 
reiškė, kad jis negali kų nors Į mest3 patvoryje. Toje mokyk lapį. Po to kabineto narių po- 
veikti, ne nė viena kariaujan ’0,Te laikomi internuoti lenkų sėdyje pareiškęs, kad Hitlerio

karininkai.

WASHINGTON, spal. 11. — 
Gauta žinių, kad kaip Angli-

ninkauti.
Tuo būdu prezidentas uždą 

ro visus tarpininkavimo svar
stymus.

NUŽUDĖ SENĄ PARDUO- 
TUVININKĄ

PEORTA, IIL, spal. 11. - 
Ties miesto vakarinėmis ribo 
mis plėšikas vakare užpuolė 
mažų valgomų produktų par
duotuvę. Primušė savininkų 
A. L. Hughes, 77 m. anrž., ir 
pabėgo , su 15 dolerių. Hughes 
mirė neatgavęs sųmonės.

Policija ieško piktadario.

5 ŽUVĘ SUDUŽUS 
LĖKTUVUI

BALBOA, C. Z., spal. 11. 
— Skridęs iš Baranquilla, Ko 
lombija, į Bogota, Kolombi- 
ja> Scadta keleivinis lėktuvą**

BULGARAI NEPARDUO

DA KREDITAN

SOFIJA, spal. 11. — Bul
garų padaryta prekybos su
tartimi su naciais naciai ga
li įsigyti Bulgarijoje sutarti
mi nužymėto maisto, liet turi 
už tai mokėti grynais pini
gais.

HELSINKIS, spal. 11. — IŠ 
Maskvos čia atvykęs buvęs 
lenkų ambasadorius V. Grzy- 
bovskis pasakoja, kad Bieloo- 
strovo apylinkėse, netoli Suo
mijos .pasienio, sutraukta so
vietų kariuomenės visa divi
zija su daugybe tankų ir sun
kiąją artilerija.

Pasiuntusi Maskvon savo 
delegacijų išklausyti sovietų 
“draugingų” reikalavimų 
Suomijos vyriausybė taip pat 
pasirengia netikėtiems įvy
kiams. Į pietvakarines pa
krantes sutraukia karo lai
vus, iš miestų iškelia gyven
tojus, ant na'mų stogų įtaiso 
kulkosvaidžius.

Suomija, turinti apie 3,800, 
i 000 gyventojų, yra maža prie 
šintis sovietams. Bet suomių

liai bus ginamasi, jei bus puo 
lama. Sako, verčiau mirti, i\ei 
patekti raudonųjų verguvėn. 
.Jie nurodo, kad anapus Bal
tijos jūros Estija, Latvija ir 
Lietuva pasidavė Maskvos 
verguvėn. Bet Suomija nepa
siduos.

Civiliniai gvventc, i iške
liami iš miestų: Helsinkio, Ta 
mesferso, Viborgo ir Abo.

Žiniomis iš Maskvos, sovie
tai nepatenkinti ten pasiųsta 
Suomijos delegacija. Maskva 
kvietė suomių užsienių reika
lų ministrų. Jis nevyko. Jo 
vietų delegacijos priešakyje 
užėmė suomis dalykų žinovas, 
J. Paasikivi.

Maskva dar nepatenkinta ir 
tuo, kad suomių delegacija ne 
įgaliota pripažinti kokius

vadai pareiškia, kad atkak- nors sovietų reikalavimų .

susisėbravimas su Stalinu y- 
ra niekas daugiau, kaip tik 
šaunus Anglijai pasitarnavi
mas.

Chamberlaino nuomone, Hi-

MIRUSIO KARDINOLO 
MUNDELEINO PALIKIMAS

Palikimų (testamentų) tvir 
tinimų teismas vakar priėmė 
mirusio kardinolo Mundeleino 
palikimo raštų.

Mirusiojo palikta apie 35,- 
000 dol. turto, daugiausia pi

IŠKELIAMI Iš 
PABALTIJO KRAŠTU 
VOKIEČIAI RAUDOJA 1
RYGA, spal. 11. — Vokieti

jos vyriausybė įsakė visiems 
vokiečiams koveikiau apleisti

nigais ir viskas užrašyta Baž-1Pabaltijo kraštų, nepaisant 
nyčiai, išėmus vienų tūkstan- turimų savo pilietybių. VisiPABRANGO KELIONE Į 

AMERIKĄ

KAUNAS (E). — Pastaruo 
ju metu beveik dvigubai pa-jtleris padarė glaudžius santy-
brango kelionė į Pietį; ir Šiau kias su Stalinu, bet reikia a- 
rės Amerikų. — Sovietų ka- bejoti, kad jis juo pasitikėtų, 
riuomenei baigiant Vilniaus Hitleris negali palikti neap- 
kraštų apstatyti, nuo rugsėjo saugotos per Lenkijų išvestos 
20 d. lenkų pabėgėlių skai- sienos. To pasienio saugai 
čius į Lietuvų visiškai baigia Hitleris turės išlaikyti iki 20 
sustoti. J divizijų vokiečių kariuomenės.
Kaunan yra atvykę “Chica-|Tas reiškia, kad Hitleris ne- 

go Tribūne” korespondentas galės tų divizijų nukelti į va- 
Donald Day ir Paramount ki- karinį frontų
no operatorius Dored. Kitas Hitleriui vargas, tai

Ukmergėj apsistojo Jungt. rytingg Vokietijos didieji žem 
Valst. buvęs konsulas Vilnių- -valčlžiai baronai. vadinami
F- į junkeriais, kurių yra daugybė 

|ir kurie Vokietijoje iš seno
vės įsigalėję. Šie baronai, ku
rie vyrauja kariuomenėje ir

LIETUVIAI GRIŽO Iš 
LENKIJOS

KAUNAS (E). — Rugsėjo I socialiniam gyvenime dabar
o asine- 23 ppr Ka-raliaučjų grįžo' reiškia daug nesitenkinimo 

Lietuvos pasiuntinybės Lenki- ' Hitleriu dėl jo susisėbravimo

Hitleris savo generolams isake 
atimti iš prancūzu vokiečio žeme

PARYŽIUS, spal. 11. — prancūzų veikimas nesuderina
Čia gauta žinia, kad spalio 9 i mas su Vokietijos karine gar-
d. Hitleris kariuomenės va
dams generolams įsakė būti
nai atimti iš prancūzų užimtų 
vokiečių žemę, esamų tarp

be ir prancūzai turi būti iš
vyti.

Šiam žygiui vokiečių vadai 
jau paskyrė keturias kariuo-

Maginoto ir Siegfrido tvirto-1 menės grupes ir pesiruošiama 
vių linijų — vakariniam karo puolimui prieš prancūzus. Nu 
fronte. matoma baisiai kruvinoji ko-

Hitleris pareiškė, kad ten va.

tį dolerių ir laidotuvių išlai
das. Tūkstantis dolerių palik
ta Mišioms už mirusiojo sie
lą-

Palikimo vykdytojais miręs 
kardinolas paskyrė Rockfordo 
vyskupų E. F. Hobanų ir šv. 
Kotrinos iš Siena parapijos, 
Oak Parke, klebonų prel. R. 
C. MacGuire. >

Be to, paliko dar namų Flo
ridoj. Tas yra atskirai ir šis 
reikalas toj valstybėj bus pro 
buojamas.

PANAIKINO ĮKALTINI- 
MUS PRIEŠ TRUSTĄ

Federalinis teisėjas P. L. 
Sullivan vakar panaikino 
“grand jury” iškeltus įkal- 
tinimas prieš “icecream” tru
stų. Tuo įkaltinimu tieson bu
vo traukiama apie 20 korpora
cijų ir toks pat skaičius ty 
korporacijų viršininkų.joje nariai, kurie vokiečių ka'su Stalinu. Stalino agentai 

ro vadovybės leidimu sykiu komisarai užplūdo sovietams
su kitų valstybių diplomati-(skirtų Lenkijos dalį ir pir- SKELBKITĖS “DRAUGE” 
niais atstovais apleido Lenki- miausia nusisuko prieš lenkus 
jų. Sykiu grįžo ir būrelis Var (žemvaldžius (dvarponius) ir 
šuvoje pasilikusių Lietuvos stambiuosius pramonininkus.
piliečių. Prekybos ir kitoki 
santykiai su Lenkija yra visiš 
kai nutrūkę.

ORAS

Jų valdytos žemės didieji plo 
tai (dvarai) skaldomi ir išda
linami valstiečiams, o fabri 
kai pavedami darbininkams. 
Nelaimė tiems lenkams žem
valdžiams ir pramonininkams,

CHICAGO SRITIS. —šian- kurie nesuspėjo nuo bolševikų
dien giedra ir šalta.

Saulė teka 5:59, leidžiasi
5:15.

pasprukti. Jie šiandieni yra 
arba kalėjimuose, arba išžu
dyti.

Vokietijos Iriaronus šie įvy
kiai baisiai sukrečia ir jie nu 
mato sau tokį pat likimų. Nes 
lmlševikams neims daug laiko 
savo idėjas permesti p<er sie
nų ir sukurstyti vokiečių dar
bininkus prieš baronus. Hitle
riu nepasitenkinimas reiškia 
narių prestižo mažėjimų, ir 
Hitlerio ištvermė kare gali 
susmukti. Tas gi naudinga 
Anglijai.

vokiečių kilmės gyventojai pa 
liesti tuo įsakymu. Iš Berly
no pareikšta, kad tie, kurie 
neklausys įsakymo nusikelti 
.Vokietijon, bus skaitomi de
zertyrais ir, prireikus, jie ne 
galės gauti iš Vokietijos jo
kios globos.

Pabaltijo valstybėse, o ypač 
Rygoje, yra daug praturtėju
sių vokiečių, įmonininkų, pra
monininkų, profesionali; ir ki 
tų. Latvijoje yra stambiųjų 
žemvaldžių. .Tiems įsakyta pa 
siimti kas tik galima ir viskų 
palikus vykti į Vokietijų. Tu
ri nusikelti ir dvasiškiai.

Tarp vokiečių kilo pasiau- 
ba ir raudojimai. Į artimiau
sius uostus, kur yra atplaukę 
vokiečių laivai, vyksta vokie
čių šeimos. Tš ligoninių pai
mami ir ligoniai ir vežami į 
laivus.

Vokietijos vyriausybė pas
kelbė, kad nukeliami į Vokie
tijų vokiečiai neturi nusimin 
ti. Užkariautuose Lenkijos plo 
tuose — buvusiam Dancigo 
koridoriuje (Podmorze), Poz- 
naniuje ir kitose vietose jų 
laukia namai, fabrikai ir že
mės ūkiai. Sako visi viskuo 
bus aprūpinti.

Rygoje vokiečiai parduotu 
vininkai parduotuves uždarę 
turtus likviduoja. Uždaromos 
ir vokiečių mokyklos ir visos 
vokiečių organizacijų įstaigos.

JLr.-V
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iš Vokietijos užimtosios Lenkijos dalies. Tad, 

ten reiks gyventojus aprūpinti pastoge, duo

na, drabužiais, reiks visą kraštą atstatyti, 

praves.! daug reformų. Ten reiks įdėti ne 

tik daug darbo, bet ir daug turto. Gyven

tojai turės pajusti, kad atėję tikrieji to kraš

to šeimininkai visu rimtumu ir nuoširdumu 

rūpinasi ir žmonių ir aplamai viso krašto 

gerove. Pastikime, kad Lietuvos vyriausybė,

perimdama nualintąjį Vilniaus kraštą, jo dabar daroma, bU. itaM,,, g Ko|onog bus

statymui turės tinkamą, planą.

Nors, kaip jau aukščiau sakėm, tauta Vil

nių atvaduoja labai brangia kaina ir ypa

tingai sunkiu savo gyvenimo momentu, ta

čiau ji kelia savo vėliavą aukštyn, turėda

ma vilčių, kad Lietuvos trispalvė, plevėsuo

dama Gedimino istoriškoje pilyje, uždegs 

sujungtos Lietuvon žmonių krūtines didesne 

savo krašto meile ir didesniu ryžtingumu 

laimingai pergyventi visas pavojų audras ir 

išsaugoti savo valstybės suverenumą.

atliekami.

Prisikėlimo bažnyčioje šiuo 
metu vykdomi vidaus įrengi
mo darbai. Darbas nesustoja
nei žiemų nei vasarų. Viršyti- lįįna0IŪLB,“nėt'r^kd«At' kitų "a- 
niai bažnyčios langai jau su- ^oj# bažny{i(>je j

•paverstos sietynais.

Apačioje, rūsyje, bus krip
ta ir didelė koplyčia, kur ga
lės būti laikomos laidotuvių

dėti, dabar dedami apatiniai. 
Bažnyčios langams bus sunau
dota per 500 ni stiklo. Per 
žiemą padarytos durys jau de
damos.

Ketvirtadienis, spalių 12, 1939 *

KAIP ATRODYS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA
Aukštai virSuu. Kaunu iSki-

luai Prisikėlimo bažnyčia d|ttpkviįaa(llaa lauko Svie80B „ 
visų Kaunu mieato be. pne-lTakare _ prožektoriy. Aps. 
tniearių v.etų, donuna ne v.o- U4ny{ia bū8ianti įd„.
nų kaunieti. Šioiuta dienomis ap6vieata _ j^esa ne 
turėjau progų apžiūrėti, kažjtiesiog kris žemyn, bet sklei-

gantiems

Rašant šį straipsnį, dar neturime po ran

ka Lietuvos susitarimo su Sovietų Rusija 

teksri. Taip pat dar neturime ir oficialaus 

pranešimo iš Lietuvos vyriausybės. Mat, de

rybos dar tebeina ir formaliai sutartis šiuo 

tarpu dar nebuvo pasirašyta.

Pranešdami savo skaitytojams žinią apie 

Vilniaus krašto dalies grąžinimą Lietuvai, 

naudojome Amerikos spaudos agentūrų šal

tinius.

Nors oficialiai ir nepatvirtinta žinia, kad 

Lietuvos ir Sovietų Rusijos sutartimi mūsų 

tauta atgauna Vilnių, galime būti tikri, kad 

taip ir yra. Tačiau neturim tos sutarties tek

sto, sunku yra reikšti savo nuomonę.

Sovietų Rusija turėjo grąžinti Lietuvai Vil

niaus kraštą, nes ji tą kraštą 1920 m. besą

lyginiai Lietuvai pripažino ir tą savo ak?ą 

patvirtino 1926 metais, sudarydama su Lie

tuva nepuolimo sutartį. Reikia tik stebėtis, 

kad, sulyg pranešimų, bolševikai tik apie 

pusę Vilniaus krašto Lietuvai tegrąžina. Jų 

pačią užgirtose sienose Vilniau* krašte yra 

virš milijono gyventojų, o grąžinamo j Lie

tuvai teritorijoj (inimant’ir Vilnių) tesama 

tarp 500,000 ir 600,000 gyventojų. Vadinas, 

Sovietų Rusija savo duotąjį žodį pilnai ne

išlaikė.

Pažymėtina ir tai, kad ir už pusę Lietu

vai priklausančios teritorijos, ji, Lietuva, 

skaudžiai turi užsimokėti. Už sugrąžintą sa

vo locnos žemės dalį, ji turi leisti statyti 

e&vo teritorijoj sovieją karo lėktuvų sto

vyklas, statyti tvirtoves Vokietijos pasieny

je ir įsileisti į Lietuvą keliasdešimtis tūks

tančių SovieJą Rusijos kareivių. Karo atve

ju visa Lietuva virstų mūšių lauku. Be to, 

Rusijai įstojus į pasaulinį karą, Lietuva 

nebeturi pasirinkimo — ji, nori ar nenori, 

verčiama kariauti drauge su Rusija.

Atsižvelgiant į tą, kaina už Vilniaus kraš

to dalį yra didelė. Ir tą kainą sumokėjus, 

pavojai Lietuvai nėra pašalinami.

Gal būt, kad, atsimindami tuos faktus, 

kad ir Lietuvos kaimynai (estai ir latviai), 

nieko negaudami, turėjo leisti Rusijos meš

kai įkelti koją į savo žemę, galime ramin

tis, kad Lietuva vis dėlto atgauna savo sos- 

rinę, tačiau neužmirštame ir to, kad ji at

gauna savo, o ne .svetimą kraštą užima, at-

Hitlerio Ir Daladier Kalbos
langai paprasto stiklo, o 

Anų dienų kalbėjo Hitleris.ir PremcūKijos _ vitražaj kurf 
premieras Daladier. Abu kalbėjo labai trum-

Pirmojo aukšto išoriniai 
vi-

pai. Pirmasis davė “pasku.'inį' ” savo per 

*pėjimą alijantams (anglams ir prancūzams). 

jei nesitaikysit — kariausiu ir sutriuškin

siu. Pasirodo, alijantai to “paskutinio” per

spėjimo ir grąsinimo nepabūgo. Jų vardu 

kalbėdamas Daladier pasakė, kad jie ka

riaus tol, kol nesutriužkins. hitlerizmą, sie

kiantį įsiviešpatauti visoj e x Europoje.

šiandien kalbės Anglijos premiera* Cham- 

berlain. Spėjama, kad jis. ne vfik patvirtins 

Daladiero kalbą, bet ir detaliai paskelbs 

tikslą už ką, pagaliau, alijantai kariauja. 

Jo kalbos laukia visi, ypač laukia Hitleris.

ba buvo susidomėjusios net 
užsienio firmos. Pavasarį bu
vo atvažiavęs iš Miuncheno 
Mayerio firmos atstovas, ta
čiau su juo nesusitarta, nes 
buvo atiduota daryti Lietuvos 
menininkams. Viršutinių au
kštų langai bus gelsvo ch ro
mi nio stiklo, kas suteiks baž
nyčiai tani tikro jaukumo. 
Dabar vykdomi ir vidaus tin
kavimo darbai.

Tinkavimo darbus baigus 
bus pradėti papuošimo darbai. 
Didžiausią darbą mūsų daili
ninkams teks atlikti, piešiant 
didžiojo altoriaus paveikslų,

viršų, į balkonus, chorus ir 
stogų, ves dveji, gana erdvūs, 
laiptai, pritaikyti didesniam 
žmonių judėjimui. Su laiku 
taip pat bus įrengti du kel
tuvai. Stoge bus Kryžiaus ke
liai ir didelė kapela, kurioje 
galės būti laikomos pamaldos.
Kapeloje degs amžina ugnis
žuvusiųjų dėl Lietuvos lais- šiai yra žmogui karts nuo kar
vės garbei. Čia bus lenta su Į to visus dantis ištraukti, ap- 
nepriklausomybės paskelbimo Į žiūrėti, sufiksinti (pataisyti) 
aktu, žymiųjų mūsų tautos ir vėl atgal sudėti, 
veikėjų posakiai, Amerikos

Po Svietą Pasidairius
Šiais čėsais girdime ‘apie vi

sokius, net gan prašmatnus, 
išradimus. Priklodui, Viennos 
dantistas H. Šneideris išrado 
naujų būdų dantims gydyti. 
Jis ištraukia skaudantį dantį 
ir jo vieton įstato dirbtinį,

palaidumu liežu- 
ciciliz-

mu, nacizmu, balšavizmu ir 
kitais izmais galvoms gydyti. 
Sakysim, nuplovei žmogui lie
žuvį, arba. nukirtai galvų, 
juos apžiūrėjai, išklynijai su- 
sinietusį viršui minėtų brudų, 
pataisei ir vėl pridėjai. Pada-

viams ir sergančioms

kurio šaknys yra padirbtos iš rįus tokį išradimų pirmiau- 
aukso ir sluoniaus kaulo.' žinoma, reiktų galvas 
Dantis su takiomis šaknimis jjįrSĮj įr jag knynyti Stalinui, 
prigija ir jo net negalima at- Hitleriui ir jų pakalikams, 
skirti nuo tikrųjų dantų. Ta-I nuo, kurįų kenčia visas švie
sai daktaras sako, kad geriau |ag

šiai.

lietuvių rezoliucijos ir kt. Už 
kapelos didelis balkonas tu
ristams po Kaunu ir apylin
kes pasižvalgyti. Prisikėlimo 
bažnyčia pasidarys ne tiktai 
religinis, bet ir tautinis, o 
kartu ir turistinis centras. 
Čia kas vakarų, kaip ir Karo 
Muziejuje, bus žuvusiųjų dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
garbei pamaldos. Per šias va

Vilniaus Krašto Lietuviškumas
P. Kupraitis aprašė “Darbininke” Fede

racijos 3 skyriaus, So. Boston, Mass., Vil
niaus užgrobimo minėjimo prakalbas. Anot 
jo, prof. K. Pakštas apie Vilniaus lietuviš
kumų ir bendrai apie .aktualiuosius tautos 
reikalus tarp ko kito taip kalbėjęs:

“Cliarakteringesnės ir svarbesnės jo kai 
bos mintys šios: Kai lietuvių mažos tautos 
aiLiiija* užėmė didelius plotus svetimų že
mių, ji (Lietuva) nevertė tautų vergauti, 
bet jas globojo, šiandien yra kitaip, šian
dien lietuvių tautos yra tragiškas likimas. 
Kova, kuri dabar eina, greitai pasibaigs, ta
čiau vistiek, jei Lietuva ir išliks sveika, ji 
stovi ir stovės ant didžiojo imperializmo ke
lio, kuris labai pavojingas mažoms tautoms. 
Rusai valdo šiandien septintų dalį pasaulio, 
tačiau jų imperialistiniai siekimai nežino ri
bų, nes jiems yra geros sąlygos plėstis. Jei
gu lietuvių valsybės kai kurie vadai praei
tyje būtų padarę mažiau klaidų, tai šian
dien lietuvių tauta būtų gyva, stipri ir svei
ka.

Vilniaus kraštas yra lietuviškas. Vilniaus 
kraštas turi daug inteligentų, kurių daug 
davė Lenkijos valstybei. Charakteringa ir 
tai, kad kol Lenkijų valdė lietuviai, lietuviš
ko kraujo vyrai, Lenkija buvo sveika ir ne
priklausoma, kai Lenkijų (pradėjo valdyti 
lenkai, ji neteko savo nepriklausomybės. Tie-

14 m. aukščio ir 9 m. pločio, karines ir kasdienines pamal
Tai bus garsusis nTflsų tauti- das vargonai grieš ir mūsų
nio atgimimo ir kartu religi- Tautos himnų.
nio prisikėlimo paveikslas/ , Vi .Paties bokšto aukštisvaizduojąs prisikėlusį Kristų 
ir besikeliantį Vytį. Taip pat 
daug darbo turės skulptoriai, 
kurie turės atvaizduoti skul
ptūroms Kryžiaus kelius, su
jungtus su mūsų tautos kentė
jimų keliais. Tai bus padary
ta ant stogo, jo pakraščiuose.

Pats bažnyčios vidus ir jos 
išorinė pusė bus šviesios spal
vos. Šalutines jos navas re
mia 15 m. aukščio kolonos. 
Pačios bažnyčios aukštis nuo 
grindų iki lubų 25,5 metro. 
Virš kolonų bus gana erdvūs 
balkonai, kuriuose sutilps keli 
šimtai žmonių.

Pačioje bažnyčioje bus 700 
sėdimų vietų, o stovimų — 
3000 — 4000 žmonių. Stoge 
per pamaldas galėsiu sutilpti 
per 2000 žmonių. Be. didžiojo,
bažnyčioje dar bus 4 altoriai.

»

Išradimas, žinoma, geras, ba 
žmogus žinos, kad jo burna 
yra lyg kokia mašina, kurios 
parts galima išimti, išklynyti, 
sutaisyti ir atgal sudėti. Bet 
ne pats svarbiausias. Jei aš 
būčiau daktafti ir su pretensi- 
joni prie išradimų, ieškočiau 
būdo žmonių liežuviams, o 
net ir jų galvoms, gydyti. 
Žmogaus liežuvis ir galva juk 
yra vožnesnė, negu jo dantys. 
Nuo sergančio danties kenčia 
tik vienas žmogus, turįs tų 
dantį, o nuo sergančio liežu
vio ir galvos — visas svietas.

Ir tikrai mandras būtų tas 
daktaras, ir svietui labai nau-

iki
kryžiaus viršūnės 72 m. Kai 
žiūri iš apačios, atrodo jis lie
knas, o iš tikrųjų jo plotis 
apie 70 m. Bokšto koplyčia 
bus pavadinta Lietuvos šven- gaunant brangiau už savo ek- 
tojo kunigaikščio Kazimiero sporto važmų, importo važma
vardu.

Bažnyčia norima baigti, jei 
piniginės kliūtys nesutrukdys,

gauna tik to dalį, ką patys bolševikai prieš sa, Lenkija gal bus atstatyta, jei Vokietija

devynioliką metų Lietuvai buvo pripažinę.

Tačiau, nežiūrint kad ir didele kaina at

gaunama senoji Lietuvos sostinė, galime 

reikšti pasi lenkinimą, kad Vilnius jau mū

są. Prie Lietuvos valstybės prisideda apie 

pusė milijono gyventojų, ją tarpe dauguma 

lietuvią. Prie valstybės prisijungia daugiau 

jėgą kovai už išlaikymą nepriklausomybės, 

kovai *u didžiuoju imperializmu, kuriam Lie

tuva yra ant kelio. Pats Vilnius, prisijungęs 

prie nepriklausomos Lietuvos (neabejojam, 

kad netrukus ten ir sos.inė bus perkelta), 

pasidarys mūsą tautos vieningumo ugdyto

jas ir akstintojas prie didesnių darbą ir ryž

tingesnių kovą už šventas tautos teises.

dis momentas ir šiaip jau reikalauja iš mū

są tautea dirbti su didžiausiu jėgą įsitempi

mu, bet, Vilnią atgavus, darbas dar labiau 

padidėja. Padidėja ir atsakomybė.

Reikia neužmiršti, kad Vilniaus kraštas 

per devynic’iką, metą buvo lenkinamas. Be 

to, jis nugyventas, suskurdintas. Drauga su 

Vilnium prie Lietuvo* grįžta daugybė be

darbių, varguolių, karo pabėgėlių, nemažai 

svetimo elemento, ypač daug žydų, išguri ų

(XX) Vardinių proga Tū
telė iš savo žmonos gavo do
vanom puikių lazdų su sidab
rinę buožele.

Tačiau netrukus jis buoželę 
nusuko ir nunešęs paliko lom
barde. (pawn shop.)

— Na, Silvestrai, — šaukia 
pasipiktinusi žmona, — kam 
tu mano dovanų taip sugadi
nai! Tu ir mane gal tiek te
brangini, kaip mano dovanų’!

— Cit, žmonelė! Nuploviau 
dėl to, kad lazda buvo per il
ga...

— Na ir asilas tu! Jei laz
da per ilga, tai reikėjo piauti 
nuo žemutinio galo.

— O ar tu žinai,, iš kurio
dingas, kurs išrastų būdą sėr- g'afe :ji' Savo per ilga!

išsilygina ir tokiu 
išvengiama kainij 
mo. — Tiksliau

būds yra 
pabrangi- 
sutvarkvti

per dvejus metus, paliekant prekybų, I inansų ministerija 
viršaus įrengimą ateičiai. Iki registruoja urmo sandėliuose
šiol Prisikėlimo bažnyčiai sta
tyti jau išleista per 1,000.000

ir pas stambesnius dealistus 
esamas prekių atsargas. Sky-

litų; iš valdžios gauta pašai- s^aJam kurui (benzinui, žiba- 

pos 145,000 litų; aukų surink
ta apie 500,000 litų. Dabar 
darbas varomas skolon. Atsi
randa gerų žmonių, kurie

lui ir kt), taupyti priemonės 
pritaikytos ir valdžios bei sa
vivaldybių įstaigom ir net di 
plomatinio korpuso nariamsjaunei a -

duoda beprocentinių paskolų,tyrinėjimas benzinu, gazoli -
ir dėl to darbai nesustojo. J 
bažnyčią sumūryta per 1,500.- 
000 plytų. J. R. T.

NEPAISANT KARO SUNKUMŲ LIETUVOS 
EKSPORTAS EINA NORMALIAI

nu ar motorinu varomų leng
vųjų automobilių ir rnotocikli, 
visiškai sustabdytas ir lei 
džiamas tik būtiniausiais rei 
kalais. Nuo spalių 1 d. žibah

KAUNAS. (E) — Kad ne-iir kokso tiekimo ir žada ne |
paisant dėl karo kaimynystė 
je susidariusių sunkumų, Lie
tuvos eksportas ir importas 
nėra pašlijęs, o kai kuriose 
srityse eina visiškai norma
liai, parodo kad ir kiaušinių 
eksportas. Rugsėjo 11-17 d. 
savaitę Pienocentras išvežė 
1,674.000 kiaušinių. Pernai 
per tų patį laikų buvo išvežta

bus sunaikinta, tačiau vis dėlto Lenkija bus 
mažesnė.

Šinndien istorinius įvykius veda milijoni
nės armijos. Estija, Latvija ir Lietuva yra 
pačiame žydėjime, jų kultūrinv pažanga eina 
dideliais šuoliais į priekį, tačiau, deja, šios 
tautos jau yra pakąstos šalnos — rusai į- 
kėlė savo kojų. Todėl šis momentas reika
lauja iš mūsų vienybės ir darbo. 3 milijo
nai lietuvių nėra per daug, kad nors vienas 
iš jų būtų galima iš to skaičiaus išmesti.
Meilė visų lietuvių visiems lietuviams. Ka
talikų pareiga ginti ir saugoti visų teisę, 1,690.000. Viso šiemet ligi 
nes katalikybė skelbia lygybę ir laisvę vi-lftjoi j užsienį išvežta 92.081.- 
siems ir visur. Viso pasaulio lietuviams rei- 880 kiaušiniai. Pernai per tų 
kia susijungti ir apeliuoti pasauliui, ieškant 
tiesos ir teisės.

Pasaulyje viešpatauja didelė melagystė, 
kuri per savo propagandos įstaigas visa ža
da, bet nieko niekam neduoda. Todėl mums ,, . ... -
lietuviams laikas jau susijungti. Dideliame ,na » nePaisanL paaun ėjusių

patį laikų buvo išvežta 82.- 
239.888 kiaušiniai. — Naujai 

i įsisteigusi lietuvių akcinė ku
ro prekybos bendrovė “Lai-

pertraukos gaunamais trans
portais patenkinti visų Lietu
vos mineralinio kuro pak'au- 
sų. — Įvairūs pramoninkai ir 
užsienių firmų atstovai gau
singai kreipiasi telegramomis 
ir laiškais į mūsų įsiatgas su 
įrodymais, kad užsienių fir
mos ir toliau neatsisako par 
duoti ir pristatyti Lietuvai 
visas reikalingas pramonei 
žaliavas. Pabrangusias tik 
važmos išlaidos, gi pneių pre
kių kainos liekančios nepasi- 
keitusios. — Ryšium su karo 
velkamais ir blokadinėmis 
priemonėmis, transportai jū
ros keliais yra pabrangę nuo

patriotizme glūdi dideli darbai. Mes būsime tarptautinės prekybos sąlygų 20 iki 50 nuoš. Taigi pabran- 
tiek dideli ir galingi, kiek išneš mūsų valia,!’1* lailrinų transporto nesklan- go ir Baltijos valstybių iin- 
tat būkime dideli ir galingi ir tvirtos va-l(lu,nV’ Yra padariusi stambių 1 portuojanių bei eksportuoja-
lios žmonės’

[sutarčių dėl akmens anglies mų prekių važmos, tačiau,

pardavimui įvestas kortelės. 
Kortelių sistema, kuri prakti
kuojama jau visoj eilėj neu
tralių valstybių ir ne vien tik 
skystajam kurui, turi tikslu 
apsaugoti, kad vieni neprisj- 
pirfetų tiek daug, kad kitiems 
nieko nebeliktų. — Gyvento
jams kuru aprūpinti Miškų 
departamentas šiemet vietoje 
900,000 kubinių metrų paga
mins pusantro milijono kub. 
metrų malkų, kurioms nusta 
tytos tvirtos kainos, kad ne
būtų spekuliuojama. — Taip 
pat padarytos priemonės, kad 
nesusitrokdytų Kaunui mais
to pristatymas. — Kuro rei
kalams žymiai atpigintas de- 
įaturuotas spiritas.

BO
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G. I. Smith, General Motors korp. Minneapolis, Minn., re
gijono Chevrolet auto pardavimo menedžerius (kairėj) ir M. 
E. Coyle, Generals Motors Chevrolet skyriaus prezidentas, 
federaliarn teisme South Bcnd, Ind'., kur pašaukti tardymui 
ryšium su General Motors korporacijos peržengimu antitrus- 
tinio įstatymo. (Acme telephoto į

»•/
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Lietuvos Sodžius Prieš 50-60 Metu
Kaso Meškuitis

Ss

(Tęsinys)

Gibaičiai — tai to sodžiaus 
pavadinimas. Jis esmine da
limi nesiskiria nuo 'kitu Lie
tuvos kaimų, taip kad jj gali
ma laikyti tipišku Lietuvos 
sodžiumi. Jo geografinė padė
tis: Šiaulių apskrities, Meš
kuičių valsčiaus prie vieške
lio tarp Meškuičių 3 klm. ir 
Lygumų 11 klm. Jis driekėsil

.Ūkimų, ler visus sodžiaus lau
kus teka Kulpės upelis, kuris 
išteka iš Šiaulių ežero, įteka 
j Mūšos upę. Kulpėj būdavo 
daug vėžių ir nemažai smul
kesnių žuvų.

Keikia manyti, nuo seniai 
čia žmonių apsigyventa. Ties 
sodžiumi ant Kulpės kranto 
randasi trys aukštesni pakra
učiau Kadangi apylinkė atsi
žymi lyguma, tai jie vadina-

išilgai vieškelio iš abiejų pu-i mi kalnais, šiandien tie pra
siu. Kaimyniniai sodžiai, su j kiančiai vardo "neturi, bet 
kuriais Gibaičiai rubežiuoja-1 man esant mažam, atmenu,1 

i, šie: Daugelaičiai, Dabkū-! juos vadindavo švedų kal

biai, Norkūnai, Naisių dvaras,Į nais. Jų viršuje stovėjo kry- 
A (tomaičiai. Karvazu dvaras, žiai, iš jų šonų ir vidaus pa-i 

samdydavo žmonių kaulai, va-! 

riniai, ar geležiniai karo ir 
papuošimų pabūklai. Šiaulių 

muziejuj randasi Gibaičių ka
lne iškasti žmogaus griaučiai 
(skeletas) su metaliniais pa
būklais, rodančiais, jog čia

jos, Prancūzijos, SSSR, Lat
vijos ir Vilniaus, gi iš kitų 
kraštų visai negauta. Rugsė
jo 17 d. gauta iš Vokietijos, 

s0_ Šveicarijos, Latvijos, SSR,

Kaip Atrodė Lenkų 
Kareiviai Atbėgę 
Į Lietuvų

KAUNAS (K) — Dar
vietų kariuomenei prie Vii-' Anglijos, Italijos, Suomijos, 

niaus neprisiartinus, rugsėjo Švedijos, \ ilniaus bet negau- 
18 d. dienos metu pradėjo iš ‘u *** ' lancuzijos ir Lenkijos, 
Vilniaus krašto per adminis-'*1* Rugsėjo 19 d. gauti lie- 
tracijos linijv pereiti j Lietu- tėviškieji laikraščiai is Jung- 
vą lenkų kariuomenės pabė-i^’n*U \ alstybių, liet gerokai 
geliai, kurie mūsų pasienio Į PasPnV. nenaujesni, kaip is
sargybų buvo tuojau nugink-lru^P*u,’*<)l *'• Lutų

geistina, kad amerikiečiai kar 
tku.rtėmis praneštų, ar ir po 
kiek laiko jie gauna korespon

Šiuo momentu, neskaitant jau
no miškelio ir Kulinų, aplink 
sodžių miškų nebėra. Tačiau 
anais laikais Gibaičiai apsu
pti buvo miškais iš trijų pu
sių: Naisių dvaro mišku, Baz- 
gavonės ir Liuoliškių mišku,
kuris skyrė Gibaičius nuo Da- ’ ilsisi kaulai žmogaus, kuris

PILNAS 
ELEKTRIKINES 

REFRIGERACIJOS 
PATARNAVIMAS

KIEKVIENAM RETAIL BIZNIUI!

• Neleiskite senos mados refrigeracijai ap
vogti jūsų pardavimus ir pelnus. Planuokite 
įvesti modemišką, pinigus taupantį įrengi
mų.

Be mokesčio ir prievolių vienas iš mūsų 
refrigeraeijos inžinierių patars jums kokio 
typo Elektrinės Refrigeraeijos įrengimas y- 
ra tinkamiausias jūsų reikalams.

Patelefonuokite šio patarnavimo dabar. 
Taipgi teiraukitės apie mūsų 24 mėnesių iš
mokėjimo planų elektriniams refrigernto- 
riams įtaisyti.

S
Telefonas RANdolph 1200, Local 2143

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 VVest Adams Street

Specialūs Amer. J. V. prokurorai: Victor O. AVaters, Holmes Baldridge ir Edmund J. 
Ford federaliam teisine South Bend, Ind., žiūri tenorai Motors korporacijos pardavimo 
departamento rekordus. Kaip žinoma, General Motors korporacija patraukta tieson už per
žengimų Sherman antitrustinio įstatymo. (Acme teleplioto)

gyveno dar prieš krikščionis- Ekskursantų Vaikai I Vyriausybės Paraginti
kųjų era. Tas viskas sako, jog, pasįĮiks Lietuvoje ; Ūkininkai Pasėjo 
Gibaičiai yra punktas, kur 'punl
jau seniai, seniai žmonių gy
venta, kur būta ir kautynių.
Be to, mano tėviškėje stove-! iš kitų kraštų į Lietuvų atvy-

luojami ir siunčiami į krašto 
gilumų internuoti. Sekamų, 
nigs. 19 d. jų pradėjo pereiti 
ištisi būriai ir daliniai, kurių 
tarpe daug sužeistųjų. Visi 
labai išvargę, alkani, dauge
lis ir apiplyšę. Jiems 'mūsų 
pasienio dalys suteikė būti
niausių pagalbų. Per vienų 
rūgs. 19 d. perų jo į Lietuvų 
apie 5,000 lenkų kariuomenės, 
kuri nuginkluota ir internuo
ta tuojau buvo išgabenta Į pa
skirtas vietas. Civilių atbėgu
sių tarpe yra ir Pilsudskienė 
su dukterimis.

dencijų ir laikraščius iš 
tuvos.

Lie-

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

Atgailavimas yra 
padarymo brolis.

užgana-

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KAUNAS (E) — šiuo me-! Daugiau Žiemkenčių 
tu Lietuvoje yra užsilikusių! KAUNAS (E) — Nno pu-

jo klojimas ir daržinės, kurių1 kusių lietuvių, jų tarpe 
stogų viršais teko bėgioti ir 
karstytis kūdikystėj; jie pa
statyti tokiu būdu, kokiu

sės rugsėjo baigėsi ilgoji sau- 
lrĮ sra ir kelinta diena kaip ly- 

Anglijos lietuvių ekskursijos ja arpa yra drėgna ir apsi- 
dalvviai ir Anglijos ir Pran- niaukę. Upėse, kurių vanduo 
elizijos lietuvių vaikai, kurie, per paskutinį dvidešimtmetį

nieks nebestato ir nieks ne-! čia buvo atvežti vasaroti už- buvo labiausiai nukritęs, da- 
atmena, kad būtų kada sta-į sienio lietuvių vaikų koloni- bar bėl pradėjo kilti. Dėl sau- 
toma. Daržinių galai rustais' jose. Šiomis dienomis kai ku-
išstatvta iki pat viršūnės, ant' rie Anglijos lietuviai ekskur-

viršūnių padėta ilgus per visų 
daržinę balkis, ant kurio ka-

santai išvažiavo aplinkiniu ke
liu per Latvi jų, Estiją, Šve-

binama gegnės. Žmonių pa--dijų ir Norvegiją. Kiti anks- 
sakojama, kad1 rastų keliant į čiau buvo išvykę aplinkiniais 
viršų savininkas padarydavo
alaus, kviesdavo talkų įkelti 
rastų. Tur būt, tuo pčiu lai
ku būdavo ir įkurtuvės. Nuo 
savo senelių, kurie atmena 
Napoleono laikus, teko girdė
ti, esu, mūsų klojimas ir dar
žinės pastatyta iš rąstų toj 
pačioj vietoj kirstų, kur ran
dasi kluonas. Tačiau seneliai 
sakė nežiną, kada tie pasta
tai padaryti. Pagaliau, geo-

keliais
vaikus pavojingiau leisti to
kiais tolimais keliais, jie grei
čiausiai pasiliks Lietuvoje sve 
čiuotis iki grįš ramesni lai
kai.

lėktuvais. Kadangi

srų išdžiūvusios ganyklos vėl 
pasitaiso. Rugių pasėliai gra
žiai sužaliuoja. Vyriausybės 
paraginti, ūkininkai šį rude
nį pasėjo rugių ir kviečių 
vietomis net daugiau, kaip 
pernai.

Susisiekimas su visais! 
kraštais palaikomas

KAUNAS (E). Lietuvos 
pašto susisiekimas su visais 
kraštais vienu ar kitu būdu 
teliepalaikomas. Tačiau nebe 
iš visur laiku pašto korespon
dencija, gaunama. Būna, kada 
korespondencija gaunama vi
siškai laiku, bet atsitinka kad 
ir labai pavėluotai. Pav. rug
sėjo 1G d. korespondencija 
gauta iš Vokietijos, Šveicari-

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers . .. and conipany 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glassea Kraft 
Spreads come in. »

A DON’T

NEGLECT 

A COLD

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ

\S *AriT*\*Ž»AKTV 
J/cg/ or VOUI 
//***/ INVCUMK 
F/^

INSURED

grynai lietuviški pavadini
mai; kitos pavardės paeina iš 
krikščirniškųjų vardų: Jur
gaitis (Jurgis), Juozaitis 
(Juozas). Tamošaitis (Tamo-

grafinė sodžiaus padėtis pa-( šius), Joniulis (Jonas), Vai- 
sako, jog čia nuo seniai žmo-! tiekūnas (Vaitiekus), 
nių apsigyventa. Senas vieš-
kelis, upelis ir kiek paklius 
lyguma — vis tai viliojančios 
žmogų apsistoti apy.-tovos. Gi 
buičių sodžiaus gyventojų pa
vardės irgi primena senovę.

; Budrys, Gulbinas, Danasas —

(Bus daugiau)

G A RS1 N K 1 TEK “DR AUG E "

Krūtinės slogos, kartos gali Išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančia 
šildančiu Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Ooun- 
tcr-irrila»it.” Milijonai yra varto
ję Jo per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima «auli aptielrasa

u-finnni*

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

OFISO VALANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Pirmadienj, Ketvirtadlenj ir šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Joseph F. Grlbauskas,
1500 So. 49th Court, Cicero, —

Sec’y
Phone Cicero 412

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

Naujausios Lieturiskos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

E GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 3 
E AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go- 31prie
3 resnį alų, kurį u/.vardmo NECTAR. šis Alna yra pagamintas ii im 
3 portnotų pirmos rūšies produktų.

3 Urmo (wliolessle) kainomis pristato j alines ir kitas ištaigas. Vi- 
3 suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
5 navimą.

| 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 |
riiiiiiimmiuiiiimiuimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiiiiimiiimmmiiiiiiiimiiiiii?

K ♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

Teisėjas AValter C. Lindley, 
pirmininkaująs iškeltoj Gene
ral Motors korporacijos biloj 
už peržengimų antitrustinio į- 
statymo. Byla nagrinėjama fe- 
deraliam teisme, South Bend, 
Tnd. (Acnie teleplioto)

.1

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

.♦♦♦♦♦♦♦♦♦k

...........

1=

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

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

' TIKiJIMO 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 Arkivyskupas-Metro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

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

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

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

Katalikiškas. Laikraštis Yra J*ūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas'” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.



4 Ketvirtadienis, spalių 12, 1939

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
Spalių 5 d., Sv. Vincento rimo taisyme, patenkino tūk-.^ 

moterų 'klubas laikė mėnesinį1 stanėius kostumerių-praeityje 

susirinkimų ir turėjo draugiš-^r dar geriau patenkins atei- 
kų vakarėlį, kurį šauniai su- tyje.

PHHJt, PA., LIETUVIŲ KRONIKA )
North Side i metams atseina. Nieks negali

j abejoti northsaidiečiij duosnu- 
Spalių 8 d. Moteivstės ^l‘iiaiu. Jie tų jau nesykį įrodė, 

kramentų priėmė Albinas Lee-! Jvi flk lnato reikaiQ> tui au. 
son (Lazauskas), garsus tut-, koja į» paskutiniųjų. Tik apie 
holo lošėjas, ir Moita 1 Litą-į vįeną dalykų jie lyg abejoja, 
kis. Liudytojais buvo Juozas. įuį apje nuosavos svetainės
Lazauskas ir Mrs. l’aul l^ar_| reikalingumų. Tuom tarpai

ruošė Beinaravieienė ir Kuku- 
ėionienė.

vra baigęgis. Jaunavedžiai 
aukštesnį mokslų 
Mums labai reikia i 
tiškų šeimynų. Abu 
kalba lietuviškai ir savo kil
mės nesigėdija. Tuojau po ves- 
tuivų orlaiviu išskrido į Ne- 
wark, N. J., nes Albinas yra 
futbolo komandos vadas East 
Orange, N. J.

Geriausios kloties 
lietuviškai porelei. •

kolegijų.
iiiteligen-

graziai

jaunai

Spalių 8 d. pakrikštytas 
Eduard-Erancis, Prano Dal
gio ir Onos Kutkauskiiitės 
sūnelis. Kūmais buvo: Tanias 
Rutkauskas ir Frances Česna.

Laimingai augti. Pranas 
Dargis yra ilgametis mūsų 
parapijos komitetas.

nuosavi svetainė yra parapi
jos ateitis. Be svetainės mes 
nestiprėsime, tik menkėsime. 
Reikia greitu laiku įkurti, 
svetainės fondų ir jį auginti, 
jam pramogas rengti. To fon
do pinigų nejudinti jokiems 
kitiems reikalams, padaryti jį 
geležiniu fondu. Prielankių 
balsų tam reikalui jau teko 
išgirsti. Tuščios, be prasmės 
kalbos tegul mus nesulaiko 
nuo gražaus didelio darbo. 
Kas pirmas aukos svetainės 
l'ondan? Kas padarys pirmų 
žingsnį, to D. Ž. parapijos is
torija nepamirš. Pirmyn, vy
rai ir moterys.

Vincas Kraužlys visoj Pitts
burgho apylinkėj yra gerai 
žinomas. Priklauso prie lietu- 

Spalių 7 d., mirė a. a. Juo- vių draugijų, turi daug pažį- 
zus Paleckis. Sunki operacija štamų iv draugų ir lietuviams 
jj parbloškė. Velionis buvo ri- patarnaus teisingai ir iš šir- 
nito būdo ir stambus parapi- dies.
jos rėmėjas. Paliko nuliūdime Neužilgo turės atidarymų ir 
brolį Adolfų. Laidotuvės į- prašo lietuvių užeiti tų die-
vyko spalių 10 d.

Lai gerasai Dievulis sutei
kia jam amžinų atilsį.

Spalių 8 d., Šv. Vardo drau
gijos nariai ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos. Taipgi Šv. Sa

lių pasižiūrėti jo krautuvės. 
Linkime / Vincui pasisekimo

naujame biznyje.

Pobažnytinės svetainės tai
symas jau prasidėjo. Bus pa
taisyta tinkamai, su įvairiais

k ramentas buvo išstatytas vie patogumais dėl parengimų
šai adoracijai, 
palaiminimu.

kuri baigėsi

Š. L. R. K. A. 35 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimų. Jau- 
nuoliai-ės rašosi ir vis dau
giau žada prisirašyti.

Jau visi kalba apie profe
soriaus Pakšto prakalbas Pi-

------------- I ttsburglie. Tai bus tikra pitts-
Visi apgailestaujame, kad' burgiečianis puota. Teko su- 

Mrs. Chas, Miller šiomis die-' žinoti, kad prof. Pakštas kai
nomis vyksta į Presbyterian 1 bės spalių 15 d. pusę po trijų 
nospital, kur turės pasiduoti | Piliečių svetainėje South Side, 
sunkiai operacijai.

Linkime Mrs. Miller 
tai sveikai grįžti namo.

Vyrukų parapijos du bingo 
vakarai parapijos labui buvo 
gana sėkmingi.

Spalių 13 d., moterėlės pa
rapijos žada suruošti du bin
go vakarus. Vyrukų bingo va
karai buvo sėkmingi, bet pil
nai pasitikime, kad moterėlių 
bus sekmingesni, nes jos vi
suomet šauniau pasidarbuoja.

grei-

spalių 15 d. pusę po septynių 
vakare kalbės North Side, lie
tuvių svetainėje ant Belmont 
gatvės. Spalių gi 18 d. vaka-

. , .. i. v . , • re po pamaldų kun. VaišnoroAukos anglinis tebeplaukia. | .; . ;
„ , , , • v i- v r parapijoj. Atsiras, gal, ir dau-Po dol. aukoje : A. Kruša, Le- . . , . , .

. I giau KPiskm 'IrtPlrviPTin
vanas, Malvina U.vmilevik, P.
>arikus, Clias. Miller, Eliza- 
deth Senulis, Stulginskįėnė, 
Diemeikis, Frank Madonis, 
Jartling, Plukis ir Maceikis. 
i’o 2 dol.: Vaišius, Lukšys ir« 
jaulys. Po 3 dol.: Mary Ki
ls, Printer. Šešis dol. aukojo 
jaunavedžiai: Mr. and Mrs. 
Albin Leeson. Kaip jaunoji 
išsitarė: “vietoj pirkti gėlių 
vestuvėms, tų dalį aukojame 
anglims”. Tokie atsitikimai, 
žinoma, yra didelė retenybė ir 
įdomybė. Kažin kaip kitoms 
mergaitėms tas nepaprastas 
įvykis patiktų. Manding kiek- 
.iena iš gilumos širdies pasi- 
purtintų ir net pasipiktintų... 
Klebonas visiems taria nuo
girdų ačiū ir tikisi sukelti 
liek, kiek anglys paprastai

Reiškia 'kiekvienas tu- 
progos išgirsti šį mūvų 

žymų mokslininkų ir lietuvių 
Ciceronų. Jei ne vienur, tai 
kitur. Tokie kalbėtojai nepa
sitaiko kas metų, bet gal sy
kį į kelias dešimts metų. Ne-i 
praleisk progos.

res

Sidabrinės Sukaktuvės
Spalių ll d. suėjo 25 metui 

vedybinio gyveninio Stanivo- 
vui ir Apolonijai Žvigaičia- 
ms. S. Žvigaitis paeina iš Ly
gumų parapijos, Sereikių kai
mo, o A. Žvigaitienė iš Va
balninku parap., Nemeikių 
kaimo.

Jų duktė, vienuolė Apoleni-

žiaus, mokinasi paskutinį me
tų Pennsylvania universitete 
(Wharton Law Scbool). Sū
nus Povilas, 11 metų lanko 
pradžios mokyklų.

S. ir A. Žvigaičiai ir šeima 
žinomi kaipo pavyzdingi lie
tuviai; užsiima verslu ir gy
vena adr. 5426 Woodland a v.

Šiuos žodžius rašantis 
progos

LIETUVIAI DAKTARAI

TaL Yards 8140.
VALANDOS: Nuo 11 iU 18;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pūmadieniais: 2 iki t Ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 18

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

, P’ie 
sveikina Žvigaičius ir

ja, mokytoja parapijinėj? mo- linki sveikiems ir linksmiems 
'kvkloje, Pbonexville, Pa. Sfl-Į sulaukti vedybinio gyvenimo 
nus Stanislova^, 21 m. am- auksinių sukakt ivių. F. P.

Nors tas daug kainuos pini
go, bet flomesteado lietuviai 
skolų išmokės.

Na, kas pasidarė su mūsų 
korespondentu “Dėde”, kad 
kelios savaitės nesimato žinių 
iš Homesteado ?

Seniau skundėsi, kad reu
matizmas pagavo kojas ir kad 
blogas oras, bet dabar kelios

tinkamiau pragyventi ir pasi
likusius darbininkus ir tar-

lių mūsų valstybės būklę, pa
darys tinkamų sprendinių, iš-

I.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniaia
Valandos: 10-12 ryte. 2-0. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai# u 
Še&tadieniaia 

Valandos: 3—8 P. H.

nautojus savo darbavietėse einantį iš mūsų valstybės gy
danti ne tik už save, bet ir vybinių interesų”.
už pašauktuosius, kad mūsų į--------------------- -
ekonominis gyvenimas galėtų SKELBKITĖS “DRAUGE”

TaL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAB 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

dile g. win$kunas
FHYSICIAN AND SURGBON 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 234b 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St. 
Res tel. Canal 0402

nornialiai vykti, be kitko pa
sakė: “Supraskime ir giliai 
savo širdysna įsidekime štai 
kų: Jei šiais sunkiais laikais 
mūsų vyriausybė sugebėjo 
valstybės gyvenimų taip tvar-

_ . . , . . i kyti, kad nebuvo įtraukti į
savaites kaip oras labai gra- . , . x x . ..
„ , ... ... ... ginkluotus konfliktus, tai u
žus. Ar tik neisisuko kokia- „ . ,
...... mokės surasti kelius ir darbo
kita liga? . A .

apsaugos sųlygas sutvarkyti... 
Mūsų vyriausybė budriai se- 

i ka įvykių eigų ir kasdien sa- 
i vo pasitarimuose pakartotinai 

North šiite patarimas yra f persvarsto padėtį, atidžiai ir 

geras. A. Z. visapusiškai išžiūrėdama pa
kitėjusias sųlygas. Tikėkime, 
kad ji, turėdama reikalingų 
duomenų, ir įvertindama rea-

ne p

Iš S. S. irgi jau seniai nie
ko nematyti. Na, kokios te; 
ligos viešpatauja?

Homestead

Naujas biznierius
Gerai žinomas visoj aplin

koj Vincas Kraužlys (Kraus) 
įsteigė krautuvę S. S. Pitts
burghe, ant Carson St. šalę 
K. Stravinsko čeverykų krau
tuvės: deimantų, auksinių žie
dų, laikrodžių, niuzikališkų 
instrumentų ir kitokiij daiktų.

Kadangi Vincas yra eks
pertas laikrodininkas, nes per 
5 metus taisė pas A. Katilių,

West End Homestead, 2 metus J. Q. Ba-
rns, Duųuesne, ir 12-ka metų 

Rugsėjo oO d., įvyko laido- žymiausioj laikrodžių krautu-

Prašo Darbdavių Duoti 
Darbo Pašauktųjų
Kariuomenėn. Šeimoms

KAUNAS (E) — Darbo 
Rūmų pirmininkas Pr. Šulai- 
tis kabioje per radio, kvies-; 
damas darbdavius suteikti da-. 
rbo pašauktųjų kariuomenėn 
šeimoms, kad jos turėtų iš ko

Padėkonė

L1ETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal suta/ų.
Ofiso telefonas FROspect, 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

f£L YARDS 6667

DR. FRANK C. KWINN
(RVliAJlNHKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

_________ ir Pagal Sutarti.________

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Av«.

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvray 288b 
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Mirė rugsėjo 27 d., 1939 m., i ofiso — Wentworth 1612.

ONA RAMOŠKIENĖ 

(po tėvais Butkunaitė)

tuvės a. a. Onos Ramoškienės. 
Velionė mirė po sunkios ope
racijos. Paliko nuliūdime my
limų vyrų Vincų ir sūnelį An
tanų. Laidotuvėse dalyvavo 
kun. A. Jurgutis ir kun. J. 
Pikutis. Velionė buvo stambi 
parapijos rėmėja ir nuolati
nė bingo mėgėja.

Lai gerasai Dievulis sutei
kia jai amžinų atilsį.

vėj Pittsburghe, J. M. Ro- 
berts, dėl to turi daug paty-

NEURITIS
RflliVE PAIN IN UW MINUTII

To relieve the torturing pain of Neuritia, 
Rfaeumatiim. Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
cotiee. Does the work qufckly—mušt relieve 
vrorst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggiata. Don’t 
auffer. Ūse NURITO on thls guarantee today.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakaro 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonas HEMIock 0286

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. A. J. MANIKAS
Vincų ir sūnų Antanų, ‘ VIBgiaia 1116 

Valandos

ALEX ALESAUSKAS & S0NS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Šutau visokios rųiiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iftmokejimų. Darau vi
sokį Uisjrao darbą be jokio cash ĮmokA 
Jimo. ant lengvų mėneulnii, iimokėjimų.
(Iigannu geriausį atlyginimų ii Fire Ia 
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip

kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

sulaukus 49 metų amžiaus. Ve

lionė gimė ir augo Lietuvoje, 
Panevėžio apskr., Traškūnų 
parap., Jeskagės kaime. Ame J 
rikoje išgyveno apie 30 metų.

Mirdama paliko nuliūdime 
vyrų
marčių ir daug kitų giminių.

Velionė buvo pavyzdinga 
moteris, dikta ir stipru. Po 
trumpos ligos ir operacijos 
mirė.

Palaidota rūgs. 30 d., sn 
bažnytinėm apeigom, šeimy
niškam skiepe, Šv. Marijos ka
pinėse, McKees Rock, Pa.

Vyras ir sūnus dėkoja vi
siems dalyvavusiems luidotu- 
vėse žmonėms: giminėms, 
draugams, parapijonains, pa
žįstamiems ir gerb. dvasios 
vadui kun. K. J. Vaiaaoriui.

Širdingas ačiū visiems.
V. R

____________ (Skelbimas)

AKIŲ GYDYTOJAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4070 Archer Avė.

1—3 ir 7—8 
Kasdien įėakvrtis Seredų

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

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

TeL YARds 0994 
Res. Tel. FLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehlll 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. U SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL 8-4 ir 7-9 vak.
Ketv. it Nedėtomis susitarei

2423 W. Marųuette Road

TaL YABda 0881
KENvrood 0197

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

OR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETltlUALLY AKIŲ 
LIETUVIS

RiivlrA SO metu praktikavimo 
Mano Garantavtmaa

Palengvins aklų įtempimų, kaa ea- 
tl prleilastlmt galvoa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų (tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karStĮ, atitaiso 
trumparegyste Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mallauelas klai 
das. SpecialS atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus, kreivos akys *tl 
taleomoa

Valandoe: nuo 10 Iki S vaL vak. 
Nedėl.oj pagal sutarti.

Daugely ntaldhtmų akys atitaiso
mos he akintų, kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonu YARda 1S7S

DR. STRIKOL’IS
PMY8I0IAH and BUBGBOB 

4645 Sa Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Ofiso TsL VIBgtala 0036 
Reaidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M,

Reaideaeiia
8989 Bo. Claremont Ava.

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL YARda 4787 
Namų TaL PBOspaet 1888

Tel OAHal 6188.

DR. BIEŽIS
•TDYT0JA8 IB CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. t* 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonu REPublic 7868

Tai OANal 0267
Rea TeL FROspect 6666

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

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

6 iki 9 vakare .

Office Phone Ree aad Offioe
PROspeet 1028 8869 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal ntarit.

TaL YABds 8846

DR. C. L VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal gntartį

DR. V. L SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefeau bafayette 8660

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais G

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YABds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniu jų



n

Ketvlriadienls, spalių 12, 1939 BRITTGTS TS

Biznieriams Ir Profesijonalams Reikia 
Artintis So Lietuvio Visuomene

Amerikos Lietuvių Ekonominio Centro 
Valdybos Laiškas

| ąpio artininiosi ir savo romi- žinių laiškais arba per spali
nio reikalingumų, su šokiais.' dų.

Rugsėjo 11 dienų New Yor
ko įvyko Amerikos Lietuvių 
Ekonominio Centro suvažiavi- 
onas, kuriame tarp kitų daly
vavo ir kalbas pasakė įžymūs 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
gyvenimo vadai. Visų kalbos

organizacijų, ar tai Lietuvių 
Vaizbos Butų ar Lietuvių Bi
znierių ir Profesijonalų Sų
jungų, ir apie savo susiorga- 
nizavimų tuoj pranešti Ek. 
Centro Valdybai. Reikalinga 
prisiųsti visų į tų organiza-

buvo taikomos į reikalų Ame- cijų susirašiusių narių ir vie- 
aikos lietuviams stiprintis e- tos valdybos sųrašų. Kur pa
konominiai, biznieriams ir 
profesijonalams organizuotis, 
ir visai išeivijai rištis arčiau 
jsavitarpyje.

Kalbas sakė Lietuvos Ali 
nistras P. Žadeikis (jo kalba 
buvo priduota raštiškai, nes 
Ministras negalėjo asmenis-

tys nepajėgs sutverti tokios 
organizacijos dėl stokos in
formacijų, prašome tuoj krei
ptis į E. C. valdybų.

2. Visi esanti Lietuvių Vai
zbos Butai ir Profesijonalų ir 
Biznierių Sųjungos prašomos 
tuojau išrinkti vienų narį iŠ

kai dalyvauti), Lietuvos Gene-' savo tarpo ir įgalioti jį būti
ralinis konsulas Jonas Bud
rys, konsulas P. Daužvardis, 
dr. Jonas Šliupas, prof. K. 
Pakštas, Garbės konsulas adv. 
A. O. Šalna, Lietuvos Versli
ninkų Sųjungos atstovai, Brie 

■ dis, dr. Kaškelis ir J. Valen- 
tfckonis.

Suvažiavime išrinkta nauja 
valdyba iš šių Amerikos Lie
tuvių Vaizbos Butų narių:

Pirmininkas — Charles K. 
Pikelis, Pittsburgh, Pa:

Vice pirmininkai — dr. Au
kštikalnis, AVaterbury, Conn., 
ir F. Petrulis, Arlington, N. 
J.

Sekretorius — K. S- Kar
pius, Cleveland, Ohio.

Iždininkas — A. S. Trečio
kas, Newark, N. <j. t

Prisilaikydama suvažiavi
me pareikštų minčių, pagei
davimų ir tarimų Ek. Centro 
Valdyba imasi darbo savo bro 
lių lietuvių tarpe išeivijoje ir 
pradės užmegsti artimesnius 
ryšius su ekonominėmis or
ganizacijomis Lietuvoje, kaip 
tik ten pradės dalykai nusi
stovėti dėl šiuo tarpu įsisiū
bavusio karo.

Amerikos lietuvių tarpe Ek. 
Centro Valdyba imasi vykdyti 
sekančius būtinus mūsų su- 
sistiprinimui darbus:

1. Kviečia ir ragina visose 
kolonijose kur tik randasi 
lietuvių biznierių ir profesi
jonalų skubiai sudaryti savo

jūsų atstovu Ekonominiame 
Centre. Jis skaitysis Ekono
minio centro atstovas jūsų 
kolonijoje ir padės centro va
ldybai dirbti įvairius darbus 
ekonominiais atžvilgiais. Toks 
atstovas gali būti jūsų orga
nizacijos pirmininkas arba ir 
šiaip narys, kuris interesuo
jasi ir turi laiko veikimui.

3. Seniau gyvuojanti ir nau
jai susidarę Vaizbos Butai ar
ba Sųjungos pradėk it vykdy
ti savo kolonijose programų 
“Artinimosi su visuomene” 
ir obalsį “Savas pas savų”.

Iki šiol ir biznieriai ir pro
fesijonalai bėdavoja, kad lie
tuviai vieni 'kitų neremia, ei
na pas svetimtaučius, o kai 
reikia kokios pagalbos tik ta
da kreipiasi į savus. Tame 
kaltė ne visuomenės bet pačių 
biznierių ir profesijonalų. Jie^ 
būdami gabūs, sumanūs biz
nyje ir profesijose, privalo 
būti ir lietuvių gyvenimo va
dais, veikėjais ir darbinin
kais savo kolonijoje ir priva
lo dirbti auklėti savo vien
taučius prie supratimo kaip 
svarbu ir būtina yra remti sa
vus, saviems išvien laikytis, 
nes tik tada lietuviai visur 
bus stiprūs ir privers kitus 
skaitytis su savim.

Susiartinimų su visuomene 
galim pravesti rengiant links
mus vakarėlius su dainomis, 
muzika, trumpomis 'kainomis

' Tiems vakarėliams biznieriai 
ir profesijonalai suauk auja 
reikmenis ir lietuvius kviečia 
atsilankyti be jokios įžangos 
arba padarant visai mažų įža
ngų kaštams padengti.

Tuose vakarėliuose reikali 
nga gražiais pamokinimais ra
ginti lietuviškų visuomenę 
prekiaut su savais biznieriais, 
eiti pas savo profesijonalus, 
išvien remti lietuvius einan
čius į Amerikos politikų, a- 
pie savo veikimus reikalinga 
rašyti lietuviškuose laikraš
čiuose, ir raginti lietuvius re
mti savo spaudų, kuri yra ir 
bus Amerikos lietuvių visuo 
meninio gyvenimo vadovė ir 
talkininkė ekonominiuose lr 
kultūriniuose mūsų darbuose.

Vasaros metu rengti tokius 
pat draugiškus išvažiavimus 
piknikus sukviečiant sn/o ko
lonijos lietuvius pasilinksmin
ti, arčiau susidraugauti su 
savo biznieriais ir profesija- 
nalais.

Lietuvių visuomenę kviečia
me būti draugais savo biznie 
rių ir profesijonalų. Žinokit, 
kad tik savas jums geriau
sia pagelbės jūsų bėdoje ai 
nelaimėje, todėl savas turi vi
sada būti vertas jūsų para 
mos kada jūs atliekat savo 
biznio reikalus ar reikalaujat 
profesijonalo patarnavimo.

Vaizbos Butai ir sųjungos 
prašomos skubiai atsiliepti į 
tai kas iš jūsų prašoma — pri
siųsti savo išrinkto atstovo 
vardų ir anerašų Ekonominio 
Centro Valdybai kuo greičiau
sia.

Jei reikalinga naujiems bu
tams tveriantis informacijų, 
jas tuoj gausite atsikreipda
mi į centrų. Kur bus ne per 
toli ir patogu, visada jums 
mielai pagelbės sutverti jūsų
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Kai kurie profesijonalai ma 
no kad jiems netinka maišy
tis su paprasta visuomene. 
Bet tie daro didelę klaidų. 
Visuomenė labiau geibia tuos 
profesijonalus, kurie darbuo
jasi lietuvių gyvenime ir ku
rie visur dalyvauja. Lietuviui 
darbininkui yra garbė, kad jis 
gali pasveikinti, palinkėti pre 
fesijonalui ‘,gerų dienų”
išgirsti iš jo gražų simpatiš
kų žodį. Tik tiems profesijo
nalams gali būti nepatogu vi
suomenėje maišytis, kurie ne 
moka prideramai užsilaikyti 
ir nenori kad žmonės matytų 
jų kokio nors netaktiško el
gesio.

Taigi, pradėdami savo dar
bų, mes, Ekonominio Centro 
valdyba patiekiame jutus, biz
nieriai ir profesijonalai, vir
šuje patiektus darhavimuisi 
pasiūlymus. Toliau priklausys 
nuo jūsų pačių, kaip su savo 
lietuviais susidraugauti, kaip 
gauti jų pritarimų ir paramų 
jūsų bizniuose ir profesijose.

Kas reikalinga iš Ekonomi
nio Centro Valdybos, mes vi
sada mielai jums pateiksime

Sąjungiečių Veikimas
Moterų Sujungęs 48 kuo

pos reguleris 3U?irinkimas į- 
vyko spalių 2 d. Susirinki
mas buvo skaitlinga*. K. Bar- 
čienė atsivedė naujų narę P. 
Maksvitienę.

Rudeninio pikniko komisi
ja išdavė raportų. Pelno liko 
(apsimokėjus visas išlaidas) 
virš 50 dol. Kuopa dėkinga

visus mūsų kuopos raštus tal
pina, gerb. kleb. kun. H. J. 
Vaičūnui už paskelbimų baž
nyčioj ir patalpinimų straips
nio “Pranešėjuj”, “Margu
čiui” už paskelbimų per ra
dio, Miliauskams už duonelę, 
H. Schwartzel už gautų per 
Juozų Rakašių dykai busų, 
Stašaičiui už nuvežimų reik
menų į piknikų, P. Navickui

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kon. Ant. M. Karužiškis

Spalių 12 Diena
Viltis yra pasiuntinys, žmo

gaus pasiųstas, pas Dievų, kad 
atneštų jam atgal malonę ir 
atleidimų.

Ypatingų padėkų išreikšta N.. 
Rakašienei ir Maksivitienei.

Raportų iš rengiamo vaka
ro, kuris įvyks sekmadienį po 
Kalėdų, išdavė P. Česienė. Ra
portų iš pagerbimo A. Stašai- 
tienės ir M. Vaičūnienės iš
davė pirm. P. Zakarienė. Kuo-

. .pa nutarė dirbti bazare (tu- kolomjoje Vaizbos Butų atsi i _ . .. .¥Įres savo būdų). Komisija iš
rinkta iš: P. Zakarienes, A.lankydamas Ekonominio Cen 

tro valdybos narys, arba jau 
esančių kitų kolonijų Vaizbos 
Buto atstovas.

Visi išvien, broliai lietu-' 
viai, imkimės darbo vigani- 
zuotis ir stiprintis ekonomi
nėje kryptyje. Šiame darbe 
neturi būti 'maišoma nei reli
gija, nei pažiūros, nes bizny
je ir profesijoje visi esam ly
gūs. Pasidarbuokime, pažiū
rėkime kiek daug galime nn- 

11 dirbti veikdami ir laikydamie
si išvien.

Amerikos Lietuvių
Ekonominis Centras

Chas. K. Pikielis, pirm. 
Pittsburgh, Pa.

Remkite Savuosius 
Biznierius

komisijai: P. Zakarienei, A. už iškepimų “Hot dogs”, dar- 
Stašaitienei ir K. Barčienei. bininkėms: S. Baltkojui, N.

Stašaitienės ir M. Vaičūnie 
nės. Visos kitos narės žadėjo' 
dirbti kas vakaras. Kuopa nu
tarė užmokėti už vienų laimė
jimo knygutę, kurias ‘.Drau
go” ag. buvo įteikęs “Drau
go” jubiliejaus proga. (Vie
na knygutė grąžinta atgal) 
Taipgi nutarė prisidėti prie 
palaikymo Lietuvos Paviljo
no Pasaulinėj Parodoj, New 
Yorke.

Kuopos susirinkimai esti į- 
doniūs, trumpi; narės išsiskir
sto kupinos gerų minčių

Korespondentė

Padėka
Po Moterų Sųjungos 48 'kuo

pos rudeninio pikniko, nega
lime praleisti nepadėkojus pi
rmiausiai “Draugui”, kuris

Rakašienei, A. Maksvitienei, 
M. Vaičūnienei ir J. Stankie
nei; svečiams iš Brighton Pa
rko, Town of Lake, Melrose 
Park, Marąuette Park, Bul- 
variškianis ir ciceriečiams, Pi
lkiui, savininkui Liberty Gro
ve. Visiems ir visoms dar ka
rtų ačiū.

Renginio komisija: Petronė
lė Zakarienė, Agnieška Stašai- 
tiexė, Kotrina Barčienė.

i;

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and possess the 
slender form you crave—you can't 
lf you listen to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweets — eat more fruit and 
VcgetabHs and take a half teaspoon-
Cjl of Kruschen Salts ln a glass of 
ot water every morning to eUml- 

nate excess waste.
Mrs. Elma Verille of Havre de

Grace, Md., wrltes: "I took off 30 
lbs.—my clothes flt me line now.”
< Mo drastic cathartica—no constl- 
pation—būt blissful daily bovrel ac
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

GIESMYNAS
įsigykite Nauja Giesmyną. JameM•tam* Bažnyčios 

aa-jslka patvari

rasite Visiems 
Giesmes.

Giesmes Ir 
Ant 8. Pocius

Išleido O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — M centai, pri. 
dedant 10 eentų perslunUmul.

LIITUVI8KAS
MISOLtUS

Šlovinkim Viešpatį.
Mlfttoo Ir Mišparai, Lletuvllkal 

Ir Lotyniškai, visiem* Sekmadie
niams Ir šventėms lr kitos Mal
dos Ir Giesmė*. Antras pataisytas 
leidimą*. Parėdė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odo* viriai*, 
kaina — S.TB. Reikalaukite id:

DRAUOAS PUB. 00.
2334 So. Oakley Ava., 

Chicago, Ulinoia

jĮiiiiiiiiiiinniiiiiimmiiiiiinmiimiimnimiiniinimiiiiiiiiiiiiiiinnmiiimiimim:

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

IftSUREE

i Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti Ud *6000.00 pm = 
5 Federal Savings and Loan Insurance Oorp^ po United States "

31%Mokame Ui
Padėtus Pinigus ^^2

Ofisų vai.: 9:00 vaL ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
g dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
iiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiimiiimimHiiiiiniiiiiiimiiiiimiŠ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
UDRAUBIA B DIDCAUSIA LAIDOJIMO {fTAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

H V YAT koplyčios visose 
I-v I Iv r> I Chicagos dalyse

Klausykite mfl*ų radio programo Antradienio tr 
šeštadienio rytais 10.00 valandų, U W1IIP stotim (1480.) 

Ra Povilo flalthnlcrn.

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

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

Tasai, kurs turi tiesų, turi 
daug prietelių.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 

Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800

KAZ IMI E R A S 
PALUBINSKAS

Mirė spalio 11, 1939, 3:02
vai. ryto, sulaukęs 49 m. amt.

Gimęs Liaiuvoje, Tauragės 
apskr., Kaltinėnų par., Bttau- 
čiu kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Bronislavą, po tėvais 
Jackavlčiutė, dukterį Karoliną, 
pusseserę Elzbietą IPilkauskie
nę, jos sūnus: Kastantų, Pran
ciškų ir Antanu, jų moteris’. 
Oną. lr Nancy, 2 Švogerkas — 
Augustiną šatkienę, Švogerį Pe
trą ir Karoliną Linkauskienę, 
pusbrolį Adolfą Palubinską ir 
jo šeimą ir gimines.

Velionis priklausė prie Cice
ro Lietuvių Kareivių ir Chi
cagos Lietuvių draugijų.

Kūnaspašarvotas 4901 West 
Roosevelt Rd.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 14 d. Iš namų 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Anta
no par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, I)nkt»\ 
Pusseserė, švogerkos, švoge- 
ris. Pusbrolis ir Giminės, č

Laidotuvių direktorius C. 
SyreWicze, tel. Cicero 294.

JONAS MISUNAS
Mirė spalio 7, 1939, 10:00 v. 

vak., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Utenos ap

skrityje, Daugaiiiškės par., Ito- 
briškių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nulūdime: 

moterį Kazimierą, po tėvais 
Paplauskaitė, sūnų Povilą, duk
terį Stefaniją, žentą Bob Mc- 
Elroy, pusseserę Pauliną Le- 
sauskienę, brolį Adomą Patė- 
jūną, 2 švogerius. Juozapą Pa
plausk; ir Juozapą Raubą, 2 
švogerkas: Marijoną Paplaus
kienę lr Agotą Raublenę ir jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių, draugų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4224 S. Ar
tesian Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., spalio 12d. Iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo švč. Pane
lės par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Duktė, Žentas, Pusseserė, Pus
brolis, švogeriai, švogerkos lr 
Giminės.

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

LAIDOTUVIŲ
’VT
rs |j DIRTOMAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C PATARNAVIMAS
A m D U LA N u l dieną ir naktį
DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

Aittoi) B. Petkus
bdiamitz ir Smai 
1. Lieleviėais
S. P. Mažeika
Antanas M. Pliillips
1.1. Žele 
Albert V. Petkos

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109

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

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1646 We8t 46th Street 
Phone YAKds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. 1 Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YAKds 1419



o
1 * —s Ketvirtadienis, spalių 12,193^

KAS GIRDĖT CHICAGOJ
V.

Spalių 9 d. Prakalbos
NOKTU SIDE.

13 d., parapijos svetainėj j- 
Vyks prakalbos — pauiint'ji- 
nias Spalių 9 dienos, kai prieš 
19 metų lenkai užgrobė Lie
tuvos sostinę Vilnių. Viso pa
saulio lietuviai nenurims iki 
nebus atgautas Vilnius.

Visi, kuriems rupi Vilniaus 
likimas, ir kas jo laukia, kvie
čiami susirinkti j parapijos 
svetainę, j ėjimas nemokamus. 
Bus graži programa, kurių 
išpildys jauni vyrukai, vado
vaujant varg. N. Kultui. Kal
bės adv. A. Lapinskas, kle
bonas kun. J. Šaulinskas ir 
“Draugo” red. L. šimutis.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir pasiklausyti prakalbų.

Rengėjai

lonijos veikėjas. Per būsimų 
vajų tikimasi, kad kuopa dar 

hp'l"V padidės desėtku, 'kitu naujų 

nariu. s.

Sęjungietes Parėmė 

Svarbų Reikalą

AVEST STDE. — Spalių 17 
d. Moterų Sųjungos 55 kuo
pos įvyko skaitlingas mėne
sinis susirinkimas, kuriame 
apsvarstyta visa eilė reikalų 
ir iškeltų naujų sumanymų. 
Tarp kitko nutarta suruošti 
vakarų susitarus su vietos so- 
dalietėmis, nes sųjungiečių ta
rpe yra ir sodaliečių. Turint 
kuopai įžymių scenos 'mėgėjų, 
kaip pirm. Petraitienė, Bal
čiūnienė, Aitutytė, Kazanaus- 
kaitė, Jasnauskienė, buv. New 
Haven, Conn., veikėja ir taip 
pat gabių scenos veikėjų Jur- 
kštienę, sumanymas lengvai 
bus įvykintas. Vaidinimai mū
sų tarpe kaž kodėl pradeda 
retėti, tat reikia tik pagirti 
sųjungietes, kad neapleidžia 
ir tos dirvos.

Atsilankius į susirinkimų 
Pasaulinės Parodos Chicago 
komiteto nariams: J. Brazai
čiui ir I. Sakalui ir nušvie
tus reikalų palaikyti Lietuvos 
paviljonų atdarų ikį užsida
rys visa paroda, susirinkusios 
suaukojo 2 dol. AVest Side ko
lonijos kvotai išpildyti.

Moterų Sųjungos 55 kuopa 
gražiai gyvuoja. Savo eilėse

Gražiai Pagerbė
BRIGHTON PARK. — Spa

lių 8 d., Vengeliausko svetai
nėj susirinkusios 20 kuopos 
sųjungietes pagerbė seimo at
stoves: E. Statkienę, dabar
tinę centro iždininkę, M. Pau
kštienę ir Garbės narę F. Ša
tienę. Visoms įteikta gėlių ir 
po dovanėlę, taip pat sudėta 
daug linkėjimų. Kadangi ba
nkietas buvo šeimyniško po
būdžio, svečių jame nedaug 
dalyvavo. Bet buvo garbės tu
rėt savo tarpe centro pirm. 
EI. Paurazienę iš Detroit, Mi
chigan, kuriai irgi įteikta gė
lių. Dėkodama už tai pasakė 
įdomių kalbų ir sudėjo linkėji
mų atstovėms ir visai kuopai.

A. Poškienė, dabartinė cen
tro iždo globėja irgi pareiš
kė linkėjimus.

DHXTTGFX3

Du čikagiečiai draugai: Leroy Landweihr ir Robertą Sarvey susimušę už merginų Elden 
Taylor, kuri “abu lygiai mylinti” atsidūrė policijos nuovadoj. Ten patirta, kad policija 
jų ieškojo ryšium su atliktomis vagystėmis Effingbam, III. Taigi, dėl merginos netikėtai 
abu pakliuvo į policijos rankas ir į kalėjimų. (Acme telephoto)

Laimė Ir Nelaimė
BRIGHTON PARK. — Spa

lių 7 d." U. Restainienei jos 
namuose draugės (U. Gestau- 
tienė ir J. Baliūnienė) suruo
šė supryzo vakarėlį gimimo 
dienos proga. Dalyvavo M. S. 
20 kuopos narės, nes Restai-
nienė priklauso kuopai, yra 

Beje, dar dalyvavo viešnia 1 viena darbščiųjų narių ir pa
vyzdinga motina - šeimininkė.S. Kukienė iš Springfie’d, III.

Šeimininkės: Jonikiene, Šru- Susirinkusios
pšienė, J. Barkauskienė ir H. 
Barkauskienė pavaišino gar
džia vakariene.

Po vakarienės pažaidus, pa
sivaišinus, padainuota “Il
giausių metų” EI. Paurazie- 
nei jos gimimo dienos proga 
ir išsiskirstyta. Koresp. A. P.

Iš Aušros Vartų 
Draugijos Veikimo

AVEST SIDE. — Praeitų 
sekmadienį Aušros Vartų vy
rų ir moterų dr-ja laiko, mė
nesinį susirinkimų, parapijos 
salėj. Susirinkimas buvo skai
tlingas ir padaryta gerų nu

Pranešimaijos dienoje (ll-X) Lietuva
atgavo Vilnių su Aušros Vur- j

Kazimiero narsto. į Sv- Kazimiero Kapinių Di

rektorių susirinkimas įvyks
tais ir sv

muku važinėjasi, bet jam esu čius, abu AVest Side biznie- 
sunku atvykti į Misijas. Da- riai. 3) Andr. Miliauskas 
bar susirgo ir jo žmona. Be Jonas Vėžys, e'kskareivis. Tei
to. sertra Ad. Ūsienė ir Pr? sėjas bus M. Vertelka, Brigh-serga
Korbašienė-Bijaikaitė. ' ton Parko žinomas biznierių

— Gražus politinis lošimė- 
lis bus spalių 22 d. “Rūtos” 
darže, arba salėje. Gauti visi
politikieriai: ‘Chamberlainas’ iankmS. Laukiama kitų.
— V. Kubaitis, “Vilniaus Ka-Į

„ . ........ ,kielių” laikytojas; “Daladie- -Vaikų Misijos baigiasi
o imaivr.. t>ji - I ketvirtadienį, 3 vai. Studen-

įteikė brangių ras Sun. Pileckas, atsar-
t d t • • TaTYtO 11* T)lf

gos policininkas; “Mussolini”
Ant. Lenartavičius AVest

Side biznierius; “Hitleris” — 
šerifas V. Sakavičius ir “Sta
linas” — M. AVallace — de
mokratas.

— Aušros Vartų par. yra 
į 700 suaugusių vyrų. Misijo
se skaitoma jų apie 200 atsi-

— Pereitų šeštadienį Brigh
ton Parke į moterystę Įstojo 
Elena S. Nauiecknitė su 
zapu A. Liorenta - Lawrenco
Didelės iškilmės buvo bažny
čioje ir namuose. Pažįstami 
jiems linki gražaus sugyveni
mo ir laimės.

— Labdarių centras šį sek
madienį 15-X turi piknikų 
Vytauto parke. J. Dimša ir 
P. Fabijonaitis deda pastan
gų, kad piknikas gražiai pa
vyktų. Jie pakvietė ir br. 
Vladų į taika. Žadėjo j»m pa
gelbėti spalių 22 d. “Rūtos”

1 v ldarže.
— Akademijos Rėmėjų Bri

ghton Paiko skyrius per savo 
centro piknikų, Vytauto par
ke, išpardavė valgių už 200 
dol. Jos tokį pat pasisekimų 

ir turi ir kituose piknikuose.
— Neseniai Brighton Par

ke VI. ir EI. Navickai suruo
šė “grand opening” savo biz
niui. Keletą dienų vaišino sve
čius.

ketvirtadienį, spalių 12 d., 8 
vai. vakare, šv. P. M. Gimi- 

uo’ m o parapijos salėje. Visi gerk 
direktoriai kviečiami susirink
ti.

Kun. A. P. Baltutis,
Šv. Kazimiero kapinių 

pirmininkus

Kas tau nemalonu — ir ki
tam to nedaryk.

Išnuomuojamas 4 kambarių 
flatas, apšildomas, karštas va
nduo ir pečius. Reikale pra
šom is kreiptis adresu 2322 W. 
24th St. ant 1-mo pagyvenimo.

2 Kunigai turėtų įsigyti 5
I Vyskupo Petro Pranciš- į 
* kaus Bučio, M.l.C. para- S

Standard Clnb

Jšytj
' PAMOKSLŲ

400 puslapių knygą.

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

Chicago, 111.

dovanų.
Tik viena buvo nemalonu, 

kad jų tų pat dienų sužeidė 
gatvėkary važiuojant į darbų. 
Susijaudinus ji pasakė: “Tai 
šiandie sykiu aplankė mane 
nelaimė ir laimė”.

Užmiršus savo nelaimę, sy
kiu linksminos ir juokavo. Su 
sirinkusių padainuota jai “Il
giausių metų” ir palin'kėta 
greit pasveikti. Koresp. A.P.

— Trys poros ristikų su
daryta šiaip: 1) S. I). Lakavi- 
čius ir Jul. Liulevičius, abu 
laidotuvių vedėjai; 2) Juozas 
Dobrovolskis ir N. Karlavi-

Labdarių Piknikas
Ateinantį sekmadienį, spa

lių 15 d., rengiamas piknikas 
Vytauto darže. Tai bus pas- 

tariinų. Nutarta surengti kau- kutinis šių metų piknikas. Re
ngia Labdarių Sųjunga. Bus 
gera muzika. Kurie atvažiuos,

liukais žaidimų (bunco par
ty) ir vakarui įvykdyti ko
mitetas jau pradėjo darbuo
tis. Paimta M. Jasnausko sve
tainė, prie S. Oakley ave. ir 
Cermak Rd. Mykolas Jasnau- 
skas priklauso prie minėtos 
dr-jos ir svetainę davė dykai.

turės “good time”. Rap.

Kauliukų lošimas ir kortavi- 
turi veik visas žymesnes ko mas įvyks 29 d. spalių.

/KIDS”

Žinių - Žinelės
— AVest Side apylinkė gro

žėja. Taisomi namai, pav., 
Vladas ir M. Jaukščiai nau
jai pertaisė savo namus ir 
pagražino visų 23-ų gatvę. Da
rbų atliko brigbtonparkietis 
kontra'ktorius Br. šūkis.

— Aušros Vartų par. se
niausias vyras, rodos, yra Jo
nas ./aukšti;-, turįs 90 metų 
Kiti sako, kad už jį vyresnis 
Jonas Kulbaitis.

— Jonas Totoraitis, 2144 
AV. 23 St. serga 11 metai. Ne
gali vaikščiot, nors su veži-

tams ir mokslus einančiam 
jaunimui pamokslas bus ket
virtadienį 5 vai. Bendroji šv. 
Komunija jaunimo bus penk
tadienį. ,

— Šv. Ražančiaus Misijos, 
kurias veda kun. Matulaitis,) 
MIC., sutraukė daug žmonių. 
Misijos baigsis sekmadienį, 
7:30 vai. vakare.

— Šiandie, 9 vai. yra sudė
tinės šv. Mišios prie Aušros 
Vartų Šv. Panelės už atsiver
timų prie Dievo nutolusių lie
tuvių ir už skaistykloj ken
čiančius. Taip pat sudėtinės 
Mišios bus penktadienį ir šeš
tadieni.

— Misijonierius prašė pa
dėkoti Švč. A1. Marijai, kad

RHEUMATISM
■ llIEVf PAIN IN MW MINUTES

To relieve the torturing pain of Rheuma
tism, Neuritis. Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutei, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates. n.o nar- . 
eotics. Does the work q«ickiy—mušt relieve 
svorat pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggists. Don’t 
suffer. Uae NURITO op this guarantee today.

Amerigo Bertilini, Chicago 
slot mašinų raketierius, šio
mis dienomis nužudytas kitos 
piktadarių gaujos. Prieš savo 
žudikus, sakoma, ant kelių 
parpuolęs prašęs paleisti gy
vų, bet pas gengsterius nėra 
pasigailėjimo. (Acme telepb.)

THE AWFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Cheek Beloir And See If You Have 

Any Of The Signs
Ouivrring n*rvM ran mak. you old and 
haggard looking, eranky and bard to Uva 
with— can Imp you avake nights and rob 
you o< good health, good timas and Jobą.

Don't lst youraeii "go" Ūks that. Start 
taklng a good, reliable tonic—one made topo- 
rlall* jot womm. And eould you aak for any- 
thing vhoae beneflts have heen better proved 
Įhan vorid-famnue Lydis E. Pinkham’a 
Vegetable CompoundT

vithout faO from your dniggiat Over a mll
llon vomea have vritten in lettera reporting 
vonderful beneflte.

For the past 60 years Lydis E. Pinkham’a 
Vegetable Compound haa helped grateful 
voman go "amiling thru” trying ordeala. 
Why noflet lt heip YOU7

__  ________  herbą and roote of
Pinkham'a Compound heip Natūra calm 
your ehrieking nervee, tone up your system, 
and heip leaaan diatraaa from female tune- 
tional dfaorlMTL

Meke a nota NOW to gat e bottle of thls 
i'a Compound TODAYtime-proven Pinkh»ni’a

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK ’100 PTS1.60

1 Standard 
r Club

I dVz

4-5 Kvortos.
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ

15c. hrinksas

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų J 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių* 
informacijų kreipkitės pas Chas.< 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Ave. 
Lafayette 8248

♦ <

K-

Renduojame salę vestuvčms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai lr moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kllūbams duodame 
dykai. Krelpklt&s.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Ave.

Tel. LAFayettc 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

&iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiK

|TURTAS VIRS-------------- $3,500,000.001
I ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
= Dabar mokam 31/2% už pa- 
| dėtus pinigus. Duodam pa- 

= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
I FEDERAL 
Į SAVINGS

antį
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

KiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw«

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"TH® HOME OF FTNK FURNITURE** SINCE 1904

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

4192 ARCHER AVENUE f
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEYVICH, Prea. =

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST S3RD STREET 

CHICAGO, ILL.

Listen to and Advertisc over
PAUNDEGH’S YUGOSUIV*RADIO
Folk Songs and M ašie 
Tambmritza Orchestra

Station* WW AE, Every Sunday* 1 te S 

836 S. Clark St., Chieago — Har. 3008

CLASSIFIED
PARDAVIMIT

Parsiduoda tavernas West Engle- 
wood’e su keturiais kamhnriais pa
gyvenimui. Karštu vandenin apšildo
mas. Gersi vieta. Atsišaukite telefo-
nu: GROvehlll 3769,

REIK AI.INGAS DARBININKAS
Rėlkalingas kriaučius. Turi turėti 
patyrimą, ant vyrų ir moterų darbo. 
Atsišaukite: 1453 VVest 79flt Street.

PARDAVIMIT TAVERNAS
Pardavimui tavernas, gražioj apie- 
linkėje. Vienintčlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
VV<>it 7 lst Street.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 ir 2 po 3 kambarius, arti Mar- 
ųuetto Parko. SenatvS ir ligos verčia 
parduoti už $11,950. ĮmokSt reikia 
$5000. Likusius valdžiai Išmokėsite 
kas mėnesj. 7207 So. Francisco Ave. 
Savininkas A. Slratov*ch, tel. Pros
pect 3140.

ANT PARDAVIMO 
Dviejų aukštų namas. Pirmame flo- 
,re yra Storas, antrame flore — pra
gyvenimas. Atsišaukite: 7126 South 
Rockwoll Street, Chicago.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prio gerai išdirbto tavernos biznio, 
kuris randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautų žmonėmis: kampi
nis namas. ’• 4 kambariai prie vie
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Tjeavltt St., arba telefonuoklte SEE
Iey 1742.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Banktetam Sutelktam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago-Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run 18 gelausių mainų; 
daug dulkių išimta. Perkane B tonus ar dau
giau už. toną ....................................................... 87.65
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas. .. .87.40. Sales Tay E k sta.


