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Bolševikai Lietuvai paduos tuščią Vilnių
KOMISARAI TUŠTINA 
BAŽNYČIAS, BANKUS, 
VISAS KITAS ĮSTAIGAS

HELSINKIS, Suomija, I Anot apturimų žinių, sovie- 
spal. 23. — Sovietų kariuome- komisarai ir kareiviai gro-

e
laikinai užėmusi Lietuvos ^as Ų’a brangesnio ir
| , • ivertingesnio iš bažnyčių, ban-
Tinę sorstine Vilnių tenai ’t e> a 's • ¥ • • X • • • v •

pelnijasi iki tas miestas 
gražintas Lietuvai.

bus kų, viešųjų įstaigų ir privačių
i namų.

Žinovai nurodo, kaip mies- 
Yilniuje yra katalikų šven- tas bus ištuštintas ir perdėm 

tovė. Bažnyčios istorinės, me- apiplėštas, tada bus Lietuvai
no atžvilgiu brangintinos. grąžintas.

LATVIJOJ IŠ KALĖJIMŲ 
PALEISTI KOMUNISTAI

HELSINKIS, spal. 23. —
Žiniomis iš Rygos, kaip Lat
vijoje, taip kitose Pabaltijo 
valstybėse, kurios su sovietų 
Rusija padarė savitarpės pa
ramos sutartis, kilo daug bai
mės dėl sovietų “protektora
to”. Įžymesnieji Pabaltijo po
litikai, profesionalai ir kiti 
apšviestesni žmonės pasirengę 
bėgti į Suomiją, ar kur kitur, 
kad išsivadavus iš numatyto 
bolševistinio pavojaus Pabal
tijyje • • . ' ___

Maskvos spiriama Latvijos 
vyriausybė iš kalėjimų palei
do ilgą laiką kalintus 40 kar-

IKI 407000 ASMENŲ 
VARŠUVOJE

STOKHOLMAS, spal. 23. 
— Buvęs švedų karinis attašė 
Varšuvoje Įeit. pulk. Erik de 
įgavai pareiškia, jo manymu, 
žuvę nuo 20,000 iki 40,000 
žmonių vokiečiams bombar
duojant Varšuvą.

“Man niekad neteko matyti 
su daugiau kaip vienu milijo
nu gyventojų miesto taip bai 
šiai bombarduojant”, sako a-

išė, kurs Varšuvą apleido še 
fomis dienomis anksčiau prieš 

pasiduosiant. “Kai kurios at
viresnės miesto dalys stačiai 
buvo nuklotos žmonių lavo
nais”.

Anot jo, kiekvieni penktieji 
namai ir svarbiausioji miesto 
trijų mylių ilga gatvė perdėm 
sunaikinta. Daugybė žmonių 
užmušta ir sužeista namams 
griūvant.

Vieną dieną vokiečiams 
bombarduojant miestą buvo 
pasireiškusi pasiauba ir baisi 
netvarka.

ščiausių latvių komunistų. Iš 
laisvinti raudonieji, be abejo
nės, aplink save suburs dau
gybę sekėjų ir su sovietų gar 
nizonų pagalba sugriaus šian
dieninę latvių vyriausybę.

Teks išgirsti, kad ir. kitos 
Pabaltijo valstybės iš kalėji
mų išleis raudonuosius.

Štai kame priežastis, jei 
Suomija nusprendė Maskvai 
nepripažinti koncesijų, kokias 
jai pripažino Pabaltijo valsty 
bės. Sovietų įgulos Pabaltojo
je yra reikalingos Maskvai 
tuos kraštus sovietinti.

POPIEŽIUS RAGINA 
MELSTIS DĖL TAIKOS
CASTELGANDOLFO, spal.

23. — Prieš apleisiant savo 
vasarinius rūmus Šventasis 
Tėvas Pijus XII atsisveikino
su šio miestelio gyventojais,!tų admiraliteto pirmasis lor-

DAUG VAISIŲ IR 
DARŽOVIŲ

ALYTUS. — Turgadieniais 
j Alytų beveik pusė turgaus 
aikštės būna užimta atvežtų 
vaisių ir daržovių vežimų. 
Vaisiai pigūs ir kokybės at
žvilgiu žymiai geresni negu 
kitais metais. Daržovės kiek 
prastesnės — tačiau jų labai 
daug pristato totoriai — ūki
ninkai. ** i

KALBĖS “DRAUGO” 
ADMINISTRATORIUS

Trečiadienį, spalio 25 d., 10 vai. ryto per 
Šaltimiero programą iš radijo stoties WHIP 
(1480 kiloc.) kalbės “Draugo” administrato
rius kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

PATRAUKTAS TIESON 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
VADAS BROWDERIS
iKomunist vadas tieson trauk, Thomas, resp. iš N. J., Dies 

NE\V YORK, spal. 23. — komiteto narios, nurodymo ge
Federalinė “grand jury” čia neraliniam prokurorui F. Mur 
įkaitino komunistų partijos pby, kad jis neareštuoja ir ne

Atlantike dega sutorpeduotas prancūzų kubilinis su aliejumi' laivas “Emile Miguet”.'sekretorių Earl Browderį už traukia tieson komunistų va- 
Nuotrauka padaryta iž plaukusio pro šalį amerikoniško laivo “President Harding”. 'naudojamasi klastuotu pasu. do Browderio, kurs Dies ko-

________ į______________________ (Acme telephoto). jjg tai pats prjsjpagįno rūgs.. mitetui išpažino naudojęsis
6 d. Dies komitetui. j,klastuotu pasu.

Paskelbus įkaltinimą fede-' Valstybės sekretorius Hull 
raliniai agentai tuojau Brow- buvo paskelbęs, kad už naudo 
derį areštavo ir teismas pas- jimąsi klastuotu pasu įstaty- 
kyrė 10,000 dol. laido. j mais numatyta bausmė 5,000

Įkaitini mas įvyko tik po dol., arba penkeri metai kalė-

Naciai sakosi, kad priešas nt| 
Vokietijos bado marieti ir ba eti

ČEKU KASYKLŲ ANGLIS 
SVETUR SIUNČIAMA

BERLYNAS, spal. 23. — 
Vokietija turi pakankamai sti 
prybės laimėti lukeriuojamą 
karą, kokį Anglija ir Prancū
zija veda, pareiškia nacių- va
dai.

Anglija su Prancūzija yra 
nuomonės be didesnių mūšių, 
vien blokuojant Vokietiją, 
joms bus galima laimėti karą. 
Tai aiški klaida, atsako na-

LAUKIA REVOLIUCIJOS 

VOKIETIJOJE

NEAV YORK, spal. 23. — 
Į Ameriką atvyko buvęs bri-

ragindamas juos ir visus pa
saulio katalikus melstis, kad 
Dievas grąžintų pasaulini pa 
tvarią laika.

STALINAS NENORI PA
DĖTI HITLERIUI

das Alfred Duff Cooper, kurs 
po Miuncheno pakto padary
mo apleido ministrų kabinetą.

Cooper tikisi, kad Vokieti
joje kilsianti revoliucija prieš 
Hitlerį ir visus nacius. Anot 
jo, vokiečių kariuomenės vir-

Pd RYŽTUS, sal. 23. — Su-'šūnėse yra daug nepasitenki- 
žinofa. kad Stalinas nori pa- Inimo naciams susidėjus su bol
sibkti draugingas Hitleriui, 
bet atsisako padėti jam 
jo kare prieš Angliją ir Pran
cūziją.

Maskvoje pažymima, kad 
karas Vokietijos vakaruose y- 
ra vokiečių reikalas.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALTKfSKĄ SPAUDA

Z

ševikais.
Cooper atvyko Amerikon 

vesti britų propagandą.

PARYŽIUS, spal. 23. —
Paryžiau? arkivyskupijos dau 
giau kaip 500 jaunų kunigų 
tarnauja pranefizų kariuome
nėje karininkais ir eiliniais 
kareiviais.

D. Britanija tik ir lankia ginklu 
embargo atšankinu, saka šen. Borai
AVASHINGTON, spal. 23. — kimas bus Amerikai pirmasis

Kalbama, senatas šią savaitę 
pagaliau balsuos ginklų em
bargo atšaukimo klausimu. Iš 
anksto žinoma, kad daugumas 
senatorių pasisakys užs atšau 
kimą. To reikalauja prez. Ro- 
ose veltas.

Šen. Borabas tad dar kartą 
pareiškia, kad embargo atšau

ciai. Vokietija badu nenumari 
narna. Vokietijos izoliavimas 
neįmanomas, nes vokiečiai tu
ri bendrą sieną su sov. Rusi
ja, iš kur gali gauti pakanka
mai maisto ir-įvairios žalia
vos.

Anot nacių, Vokietija gali 
prisiimti lukeriuojamą karą, 
kad ir ilgiausius metus tęstų
si. Tik vienas dalykas aiškus, 
šio karo nelaimės Anglija.

PRAHA, spal. 23. — Buvu
sios Čekoslovakijos anglies ka;

DAUG LENKŲ PINIGŲ 
YRA RUMUNŲ IŽDE

PARYŽIUS. — Čia atvežta

syklas vokiečiai eksploituoja, 
bet Bohemijos ir Moravijos 
čekams netenka anglies. Neto
li žiema, o gyventojai negali 
gauti anglies namų apšildy
mui. Nacių protektorato auto
ritetai žadėjo gyventojams 
sikirti anglies, bet žadėjimas 
nepildomas.

čekai patyrę, kad iškasamą 
anglį naciai eksportuoja į Ita 
liją, Vengriją ir Jugoslaviją, 
o patiems čekams liepiama 
laukti.

Šalia kūro čekams stinga 
dar ir maisto, ypač taukų ir 
kitų riebumų. Nepriklausomv-

Lenkijos valstybės aukso at-ibės laikais čekai to visa iš ki- 
sargos vertės apie 80 milijonų tur importuodavo, šiandien 
dolerių, kurias pasisekė iš uždarytas visokis importas.
Varšuvos išvaduoti prieš už- Neturint reikiamos kieky- 
plfisiant vokiečiams. bės pašaro, čekai priversti ga

Buvo vaduojami ir auksi- Mjus skersti.
niai ir sidabriniai pinigai, taip ,
pat sidabras gabalais vertės .POPIEŽIUS KONSEKRUOS ] tai padaryti negalėjo, nes ne-

komiteto nario, nurodymo ge- ti, arba abidvi šios bausmės.

LIETUVOS ATSTOVAS 
APGULTOJ VARŠUVOJ
KAUNAS. — Grįžęs iš Var

šuvos Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas minis 
tras Lenkijai dr. J. šaulys 
štai ką tarp kitko pasakojo a 
pie pergyventas dienas vokie
čių kariuomenės apgultoje 
Varšuvoje:

Pirmomis karo dienomis, 
'kai tik Lenkijos vyriausybė 
traukėsi iš Varšuvos, buvo 
pasiūlyta diplomatinių misijų 
šefams sekti lenkų vyriausy
bę. Kai kurių valstybių diplo
matiniai šefai su aukštesniu 
pasiuntinybės personalu išvy
ko. Bet Lietuvos pasiuntinys

iki 20 milijonų dolerių. Nuvež 
ti į Rumuniją ir, vokiečiams

MISIONIERIŲ VYSKUPUS

VATIKANAS, spal. 23. —
buvo kam pasiuntinybės pa
likti. Patarėjas ir pirmasis se

jo visai nedaug maisto atsar
gu-

Toliau min. dr. Šaulys pa
sakoja, kad pirmomis apguli
mo dienomis buvo bandyta te 
lefonu, telegrafu ir radiju su
sisiekti su Kaunu, tačiau tai 
buvo tuščios pastangos.

Rugsėjo 21 d. susisiekta su 
vokiečiais ir gautas jų patiki
nimas, kad tą dieną, tarp 2 ir 

| 6 vai. po pietų, pasiuntinybės, 
kaip lygiai jų personalas ir 
svetimieji piliečiai, gali iš 
Varšuvos išsikelti. Buvo gau
ta iš lenkų keliolika sunkveži
mių ii’ į juos sukrauti pasiun
tinybių ir jų personalo bei ki
tų svetimšalių būtiniausi dai
ktai. Tačiau visų pasiuntiny
bių ir jų personalo narių vi
sas kitas turtas liko, Kiekvie
nas galėjo pasiimti daugiau
sia po porą lagaminų. Kiti 
mūsų pasiuntinybės, iminis-

reikalaujant, ten užareštuoti į Pntas*? Tėvas Pijus XII j kret orius Užs. reik. ministeri- tro dr. šaulio ir kitų pasiunti
ir paimti į Rumunijos valsty 
bės banką.

Po karo sudarius naują Len 
kijos valstybę viskas jai bus 
grąžinta.

Kristaus Karaliaus šventės jos buvo atšaukti ir 
dieną, spalio 29 d., Šv. Petro naujus paskyrimus, 
bazilikoje konsekruos dvyliką
misionierių vyskupų, tarp ku 
rių bus du negrai.

NUMATOMAS AMERIKOS 
SU JAPONIJA SUSI

ARTINIMAS

PRIVALOMA KARINĖ 
MANKŠTA AUSTRALIJOJE

MELBOURNE, spal. 23. — 
Australijos vyriausybė paskel 

AV A .SHINGTON, spal. 23. — ,b£ privalomą karinę mankštą
Kalbama, kad Japonija kom- į visiems vyrams, kurie 1940 m. 
pramisti susiartinis su J. A. liepos mėnesį sulauks 21 me- 
Valstybėmis ir atnaujins nu- |ns amžiaus
trauktą tarp abiejų valstybių

žingsnis įsikišti karan. Anot 
Boraho, embargo atšaukimo 
užnagaryje yra D. Britanija, Į 
kuri nori čia įsigyti ginklų ir 
karo medžiagos. Šen. Bora- 
has spėja, kad ateinančių me 
tų pradžią J. A. Valstybės pa 
neigs neutralumą ir susimes 
britams gelbėti vyrais ir pini
gais.

prekybą. Jaonija darysianti 
žymius nusileidimus Kinijoje.

ŠVEDŲ PRINCAS 
BELGIJOJE

"BRIUSELIS, spal. 23. -
Belgijon su kokia tai slapta 
misija atvyko1 švedų karaliaus 
sūnus princas Charles Bema- 
dotte. Spėjama, kad gal jis

RIBBENTROPAS KALBĖS 
DANCIGE

BERLYNAS, spal. 23. — 
Vokietijos užs. reikalų minis
tras Ribbentropas rytoj kal
bės Dancige. Gal jis Hitlerio 
vardu pasiūlys taiką.

čia lankosi su taikos planais. Liepojos uostą.

turėjo

Pirmomis dienomis, ligi dar 
huvo traukinių ir kitoks susi
siekimas su provincija, A7ar- 
šuvoje maisto nestigo. Bet at
kirtus susisiekimą ir priartė
jus prie Varšuvos vokiečių 
kariuomenei, maisto klausi
mas pasidarė labai opus. Tuoj 
ėmė stigti mėsos ir kitų pro
duktų. Tik kai kuriose vieto
se veikė maisto parduotuvės 
ir jos dieną ir naktį buvo ap
gultos . žmonių. Paskutinėmis 
dienomis prieš išvažiuojant 
maisto Vnršuboje labai stigo 
ir daugeliui žmonių teko pus
badžiu gyventi. Diplomatinė
ms misijoms apgulimo pra
džioje buvo padėta pasirūpin
ti nors nedideles maisto at-

nybės nariu daiktai likę Var
šuvoje.

Vokiečiai atvykusius pa
siuntinybių žmones sutikę ma
loniai ir teikę visokeriopą pa
galbą. Kitą dieną 9val. ryto 
specialiu traukiniu visi buvo 
atvežti į Karaliaučių.

Kartu su pasiuntinybės na
riais parvyko ir kai kurie 
Lietuvos piliečiai, Buvę steu- 
gtasi surasti visus, kurių tik 
adresai buvo žinomi, nes no
rėta kuo daugiausia jų išvež
ti. Tačiau tik dalį žmonių bu
vo galima rasti, su kitais ne- 
susisiekta.

ORAS

RYGA, spal. 23. — Sovietų į sargas. Tačiau ir mūsų, ir ki- 
trys karo laivai atplaukė į I tų valstybių pasiuntinybės pa

CHTCAGO SRITTS. — De
besuota; numatoma dargana; 
kiek šilčiau.

Saulė teka 6:13, leidžiasi
skutinėmis dienomis jau ture- 4:56.
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Kokios Žinios iš Vilniaus

DRAUGAS

Vakarykščios ir ušvakarykščios žinios iš 
Vilniaus tikrai nemalonios. į Pergyvenant pasauliui ir

Skaudu buvo sicaityti žinias, kad Lietuva | Lietuvai rinitas valandas, ra- 
ncgauna lietuviškiausių atgaunamo Krašto ■ ginama visi lietuviai tarti sa- 
sričių ir kad gaunamoms sritims perimti da- vo žodį, kad mūsų mintys ir 

dvasia susikoncentruotų, kad 
gelbėti savo brangios tėvynės 
pavojingų situacijų. Taigi no
rėčiau viešai pareikšti savo

Didelio Lietini Pavojas Akivaizdoje

romos kliūtys,
Skaudu girdėti ir tai, kad jau ir taip nu

alintas Vilniaus kraštas yra plėšiamas, kad 
visoks turtas yra išgabenamas į Rusijos gi
lumų, kad Vilniaus gyventojai paliekami kęs
ti alkį ir šaltį. |

Iš tų žinių galime suprasti, kad d Imliai Lietuvos padėtį. Kalbėsiu at- 
yra sunkinamas Lietuvos būvis, kad didina-j virai ir drųsiai, kaip dera 

žmogui liuosam nuo bet ku
rių varžtų iš šalies.

ve prarys, kad po baisios pa 
saulinės tragedijos prašvis 
nauja gadynė nešanti laisvę 
visoms tautoms, taikų ir ra
mybę.

Džiugu, atgavus savo Vil
nių, paliuosavus bent laikinai 
iš bolševikų vergijos, tačiau

' . spalių 24 d., 1939

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražinu. 
Jei neprašoma tui padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač korespon- 
dencjas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašoma ja mašinėlėj 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ir asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
lalkraštln nededamos

Ko Lietuva Negavo

šeštadienio rytų iš Pittsburgho atvykęs į 
Čikagą prof. K. Pakštas buvo redakcijos už
klaustas apie naujas Lietuvos ribas rytuose.
Į klausimų ko Lietuva negavo, jis atsakė:

— Siaurinėje Vilnijos daly, Švenčionių ir 
Breslaujos apskričiuose, Lietuva negavo a- 
pie 15 beveik vienų lietuvių apgyventų pa
rapijų, būtent: Švenčionių, Drūkšių, Apso, 
Pelekų, Daugėliškio, Tverečiaus, Vasiūnų, 
Ceikinių, Meiagėnų, Adutiškio ir maišytų 
(lietuvių, lenkų, gudų) Vydžių, Strūnaičio, 
Lentupio ir kelių kitų. šitose parapijose gy
vena apie 80,000 lietuvių. O atgautoje Šven
čionių apskričio daly gyvena tik arti 40,000 
lietuvių ir truputis žydų bei sulenkėjusių.

— Sovietai sau pasilaikė dar gana stambų 
plotų Dzūkijos: Druskininkų, Ratnyčios, Mar
cinkonių, Kabelių, BeršLų, Rudnios, N c čios, 
Dubičių, Rodunės, Asavos ir Pelesos para
pijos, kuriose gyvena apie 30,000 susipra
tusių lietuvių. Jiems pasiliko ir keletas lie
tuviškai kalbančių salų, kaip Dzievemskis, 
Gervėčiai ir k., viso apie 10,000 lietuviškai 
kalbančių žmonių. Taigi Sovietai pasilaikė 
bent 130,000 lietuvių, o Lietuvai perleistoje 
daly su Vilnium yra tik apie 60,000 lietu
vių, apie 100,000 žydų ir arti 300,000 sulen
kėjusių lietuvių, viso apie 430,000 gyvento
jų. žinoma, tai tik apytikslūs apskaičiavi
mai.

— Vokietijos užimtoje Suvalkijos daly su 
Seinais, Punsku, Smaiėnais ir Vižainiu gy
vena 14,000 susipratusių lietuvių.

— Taigi iš 200,000 Lenkijos okupuotose 
dalyse gyvenančių lietuvių Sovietai sutiko 
mums grąžinti tik 60,000, arba arti trečda
lio. Be to, Siaurinėje daly, į šiaurę nuo Ne
ries (prie Buivydžių) busimoji siena išves
ta prieš visas etnografijos ir ekonomijos tai
sykles, pastatant Vilnių labai pavojingoje 
padėty, atkertant nuo jo lietuviškiausių Šven
čionių apskritį ir labai neracionaliai priar
tinant sienų prie Vilniaus - Daugpilio gele
žinkelio. Toks sienos pravedimas verčia da
ryti labai rimtų įtarimų. Nes pasilaikymas 
120,000 lietuvių Rusijai negali sudaryti jo
kios rimtos naudos, bet Lietuvai palieka di
delę žaizdų, nes Vi’niui atima lietuviškus 
valsčius, kurie geriausių rinkų gali rasti tik 
tame mieste. Vilnius švenčioniškiams labai 
lengvai pasiekiamas geru geležinkelio tinklu.

— Koks gi Sovietų tikslas atimti iš Lie
tuvos tuos mažus lietuviškus plotus?

— Tikslas gali būti tik grynai politinis 
bei militarinis. Atkirtus nuo Vilniaus lietu
viškų provincijų, neleidžiama miestui suaug
ti su visu kraštu ir lietuvėti. Priartinus šiau
rinę sienų per mažiau kaip 10 kilometrų prie 
Daugpilio - Vilniaus geležinkelio — atima 
mos galimybės perkelti sostinę į Vilnių, o 
pasilaikius Sovietuose apie 120,000 lietuvių 
galima bus iš jų gamintis agitatorių komu 
nistinei propagandai Lietuvoje.

• * •
šį vakarų prof. Kazys Pakštas kalbės Chi

cagos lietuvių masiniame susirinkime Lietu
vių Auditorijoj. Tuo būdu turėsime progos 
iš gerb. svečio išgirsti gyvu žodžiu apie Lie
tuvos ir Sovietų Rusijos sutartį, apie Vil
niaus kraštų ir naująsias Lietuvos sienas. 
Gerb. prof. Pakštas savo kalboj palies ir 
kitas didžiąsias mūsų tautos problemas. Tad, 
savo maloniems skaitytojams f chicagiečiams) 
nuoširdžiai patariame šį vakarų atvykti į 
svarbų masinį susirinkimų.

mos ir šiaip jau nelengvai išrišamos tautos 
problemos. Norima privesti prie to, kad tos 
•problemos Lietuvų visai suklupdytų.

Bet tauta nepasiduoda ir nepasiduos. Ji 
laikysis iš paskutiniųjų savo jėgų. Ners jai 
teks dirbti begalo sunkiose sąlygose ir vesti 
nelygių kovų, tačiau, kovodami vieningai 
ir neatiaidžiai, kovodama už teisybę ir savo 
šventas teises, ji išeis laimėtoja. .

Nusiminimui mūsų tarpe vietos negali bū-1 Lietuvių laikraščiai, gal, isė- 
ti, nes nusiminimas reiškia rezignacijų, pa- mus bolševikų, yra laisvi, ne- 
sidavimų. Lietuvių tauta gyvena tokį nio-' turi milijonierių, kuriems rei- 
mentų, kuris reikalauja iš kiekvieno sųmo- ketų tarnauti, užtat tebūnie 
ningo lietuvio didžiausio ryžtingumo, uoliau
sio darbo, nedvejotinos ištikimybės.

nuomonę liečiančių dabarties tų džiaugsmų nuodija tas fak
tas, jog bolševikai įsibriovė 
prievarta į lietuvių numus.

Jeigu Lietuvos valdžia pa
darė su sovietais tariamųjų

Šiandien Amerikos žurnali- i sutartį, tai netenka abejoti, 
stų ir laikraštininkų atstovai jog tas padaryta prievarta
prisipažįsta esu apmokami 
darbuotojai laikraščių savini
nkų - leidėjų ir priversti ra
šyti, kaip jiems ponai įsako.

APŽVALGA

Apie Sovietų Imperializmą
Kai Sovietai užpuolė Lenkijų, Brazilijos 

lietuvių laikraštis “Šviesa” padarė tokių 
pastabų:

“Šių savaitę buvo suvaidinta juodžiausia 
komunizmo istorijoje scena. Sovietų Rusija, 
keliomis progomis iškilmingai pasižadėjusi 
nevartoti jėgos tarptautiniuose santykiuose, 
šlykščiausiu būdu puolė sekmadienį Lenki
jų ir tknė grobti jos žemes. Sovietai teisina
si, esu, jie taip elgtis buvę priversti, nes 
Lenkijoje nebuvę jau tvarkos nei vyriausy
bės. Tai iš Hitlerio skolinti motyvai. Taip 
lygiai vokiečiai aiškino pasauliui Austrijos 
ir CekosIovakijos užėmimų. Gi vyriausybė 
Lenkijoje dar buvo ir Lenkijos armija dar 
kovojo prieš užpuolikus vokiečius. Nieko ne
paaiškina nė Molotovo pareiškimai, kad ru
sai ėję išvaduoti ukrainų ir baltgudžių. Nie
kam nepaslaptis, kokių “laisvę” Sovietai 
jiems duos. Jei rusų armija, atėmusi iš len
kų šias persekiotas mažumas, pasitrauktų ir 
leistų jiems patiems sutvarkyti savo ateitį 
pagal jų valių, tada pasaulis stebėtųsi bol
ševikų kilnumu. Šiandien, tačiau aiškiai pa
sirodė, kad Stalino diktatūra atsistojo šalia 
kitų imperialistų ir plėšimo mene nė kiek ne
nori atsilikti nuo fašizmo. Tarptautinę teisę 
ir tarptautinius pasižadėjimus Rusija sudras
kė tokia lygiai lengva ranka, kokia juos 
draskydavo Hitleris. Abidvi šios sistemos 
pasirodė lygiai vergijų žmonijai nešančios. 
Demokratija išduota tariamų jos gynėjų. 
Tiesioginiu užpuolimu, kuris nebuvo Lenki
jos išprovokuotas jokiu būdu, Sovietai su
laužė rusų lenkų nepuolimo sutartį, pasira
šytų 25 liepos 1932 m. Tas paktas 1934 me
tais pasirašytu protokolu Maskvoje buvo pra
ilgintas iki 31 gruodžio 1945 m. 3 liepos 1933 
metais nustatyta, kad užpuoliku bus laiko-

Reikia manyti, Stalinas bus 
lietuviams pasakęs: priimkit 
sutartį mano nustatytomis są
lygomis, užtat atgausite Vil
nių; jeigu gi nepriimat, tai 
mes Lietuvų okupuojame. E- 
sant tokioj padėtyje, Lietu
vos valdžia priversta buvo 

leista laisvai tarti žodis, ku-j priimti pirmųjų pasiūlymo da
riam, gal, redakcija pilnai ne-> lį- Tačiau čia prievarta įsi- 
solidaruos, bet nebus priešfn- laužta per tmūsų duris, bruta- 
gos jos pagrindiniams princi-! liška jėga paėmė viršų ant 
ipams. Redakcija gali pada-'teisės ir teisėtumo, 
ryti tam tikrų restrilkcijų, bet Pasauli, matyk tų! Nebūk 
teleidžia laisvai išsitarti. aklas ir kurčias į mūsų šauk-

Rusijos sovietui paėmus glną»paėmus
Lietuvų savo globon ir atida
vus Lietuvai jos sostinę, A- 
nierikos lietuvių laikraščiai 
reiškia džiaugsmo dėl Vil
niaus atgavimo, šiek tiek pa- 
reikšdami baimės dėl nepra
šomos bolševikų globos. Mano 
manymu, reikėtų mums ma
žiau džiaugtis, bet garsiau ir 
stipriau pasibaisėti, įkėlus sa
vo kojų į Lietuvos teritorijų 
rytų siaubui. Be abejonės, te
ko mūsų daugumai matyt 
lietuvių ir amerikiečių laik
raščiuose vaizdų estų valsty
bės, ant kurios bolševikas, už
dėjęs savo baisių letenų, laiko 
taip, kad nebeįmanomu estui 
išsprukti iš jo nagų. Taip pat 
man vaizduojasi Lietuva pa- “Marijampolės Medvilnės Au- 
teikusi į to paties bolševiko,: diniatns” ir K. Deveikiui lei- 
globų. Aš norėčiau šaukti lie- kinius steigti medvilnės au- 
tuviams ir visam pasauliui:! ^klonis. Darbo racionalumo 
lietuviai, budėkfcn, į vienin-l sumetin,ai«» “Marijampolės 
gų darbų, visomis savo jėgo-1 Medvilnės Audiniai ir K. 
mis gelbėkimės, laisvasis pa- Deveikis nutarė susijungti *r 
saulis, į pagalbą! .įsteigti vieną didelę medvil-

Taip, mums gręsia oidelis!nės audyklą, kuri turės apie 
.pavojus, mirtis Lietuvai kai Į 200,000 staklių. Įmonės bus

Lietuviai, kas gi mums da
bar daryti? Fizine jėga mes 
esam silpnučiai sulyginant su 
kaimynais, turtais neprilyg- 
stam priešui, belieka mums 
dvasios jėga, tvirtas pasiryži
mas gyventi, bet nerezignuoti. 
Lieka mums koncentruoti vi
sas jėgas, suburti visus lietu
vius, kad gelbėjus Lietuvų, 
kad atsilaikius prieš užgriu- 
vusį pavojų. V.

Ukmergėje Bus Didele 
Medvilnės Audykla

po tokiai. Jeigu bolševikai 
sugeba darbuotis ir kastis po 
tvirtų valstybių pamatais, vi
sur varyti savo propagandų 
po priedanga nekaltų obal- 
sių, tai Lietuvoj esamoj jų

KOVA UŽ VILNIŲ
Plaukė debesėliai aukštumoj dangaus,
virš kalnų ir jūrų ir namų žmogaus.
Plaukė ir sustojo žemėj Lietuvos
pavergtoj po jungu svetimos tautos.

Ten juos pasitiko tamsuma nakties 
ii* gyvi šešėliai lietuvių vilties, 
kad šių debesėlių ežerai vandens 
plaus pėdas vergijos ir iš po akmens.

Iš vilties tos gimė balsas, kaip daina,
pareiškė atėjus jau toji diena,
nuo kurios nebūsim mes daugiau vergai, 
bet valdovai Vilniaus ir tautos sargai.

Balso aidas bėgo kloniais ir laukais, 
jungės jis ir su kalvų žaliais miškais, 
su žinia jis beldės į duris visas 
ką pažįsta žemės ir dausų tiesas.

Kai vilties didingo balso to versmė
liko mums skaudi tik jausmų giesmė,
kėlės bočių kaulai iš garbės grabų
sulaikyti žingsnį svetimų stabų.

Ir šauliai, kariai — visas frontas jų, 
su tylios širdies tuo džiaugsmu nauju, 
jojo kur debesys jiems žygyj padės 
numazgoti kančių nuo tautos širdies.

Aušo rytas. Blizgo danguose žaibai.
Prasidėjo dvasios milžinų darbai:
sudrebėjo priešų nutolinti keliai
ir visi to krašto tamsūs pašaliai.

O kai trūko pilkos skaros debesų, 
tad perkūnas metė ugnį iš dausų; 
metė ant meškų, paukščių svetimų, 
kų nuplėšia stogus nuo tiesos namų.

Mūsų priešai — rudos meškos ir arai, 
jausdami kad būsiu jiems jau negerai, 
rodė keršto dantį Lietuvos vadams, 4 
bočių baltiems kaulams, debesų veidams.

Su nagais jie siekė lietuvių akis, 
bet teisybė mūsų ir žaibų ugnis 
nukapojo priešų kojas ir snapus, 
o jų širdis kasė į galius kapus.

Po šio karo džiaugės Vilnius, jo šalis;
džiaugės Geditoiino žmonės, jų pilis,
kad jiems plevėsuoja laisvės vėliava,
kad dėl jų kovojo visa Lietuva. y

Eglės Saka

sijos vadas Pijus Neiberka ir viška daina. Visi džiaugėsi
Draugija Užs. Lietuviams Re
mti. Kui kuriems buvo svar
bu tuoj grįžti į Londonu. Jų 

Pramonės ir Prekybos De- dalis rūgs. 28 d. išvyko per
partamentas neseniai davė Rygų, Taliną, Stockliolmų, Os- vietas.

lo. Iš Norvegijos plaukė lai
vu. Kiti gi pirmiau aplinki
niais keliais išskrido lėktu
vais.

įrengiama Ukmergėje
Kaip tenka patirti, akc.

“Gumos” bendrovė taip pat 
norinti prie savo įmonės įren
gti platų tekstilės skyrių. Ak. 
“Kauno Audinių” bendrovė

globoj, tenai laisvai gyvenant' pasiryžo įsteigti dirbtinė.-
jų kelioms dešimtims toks

inas tas, 'kuris ginkluota jėga įsiverš į ant- tančių kareivių, suprantama,
rojo teritorijų, šio pastarojo neišprovokuo
tas. Be to, dar tame pačiame susitarime pa
sakyta, kad joki politiniai, kariniai, ekono
miniai nė kitoki motyvai negalės pateisinti 
užpuolimo. Ir, štai, faktas: Sovietų Rusija 
puolė Lenkijų. Tuo būdu ji pasmerkė pati 
save ir nusileido ant vienos plokštumos su 
grobuoniškuoju nacionalsocializinu. Sulaužy
ta tarptautiniai pasižadėjimai ir visi princi
pai, kuriais rėmėsi tariamoji darbininkų val
stybė”.

Latviai Apie Lenkijos Tragediją
(Xjė) Latvių “Rits” savo vedamajame 

svarsto I^enkijos tragedijų. Pirtniausia jis

pasiekusią išvyka, deja... po 
keletos dieni} lietuviukai su. 
kitais miesto vaikais tapo iš
vesti iš I undono į saugesnes

bolševizmo propaganda bus 
skleidžiama galinga jėga ir sienio gatavi 
visu žiaurutoiu. Ar atsilaikys
Lietuva, netapus Sovietų pro
vincija?

pluoštinės medžiagos verpyk- 
lų. Tuo tarpu šios rūšies ver
palai yra importuojami iš už-

Kolonijes veikimas

Londono lietuvių klube nė
ra vakarėlių, nei šokių — vi
sa teko uždaryti su karo pra
džia. Mieste uždaryti kino ir 
teatrai. Keli lietuviai jaunuo
liai tarnauja kariuomenėje; 3 
tapo policininkais, 1 prieš
gaisrinėj apsaugoje.

Paskutinė išvyka

Pi ieš pat karo pradžią Lo
ndono “Rūta” su J. Lingiu, 
O. Neiberkienė priešaky sure-

Vaikai Lietuvoje

Lietuvoj pasiliko Londono 
ir Prancūzijos lietuvių vai
kai. Jie viešėjo užsienio lie
tuvių vaikų kolonijose, bet, 
karui kilus, nebuvo galima jų 
grąžinti pas tėvus. Toliaus 
juos globojo DULR. Vienas 

londonietis, baigusis Londone 
pradžios mokyklų, P. Bulai- . 
tis, įstojo į Marijonų gimna
zijų Marijampolėje.

Panevėžys. — Trečias 
raus fabrikas bus statomas 1^™ 
nevėžyje. Pirmas yra MariJ 
mpolėje, antras — Pavenčių.’ 
Fabrikų statys “Lietuvos Cu
kraus” akc. bendrovė. Vy-

Įšalo ekskursija

Gausi Londono lietuvių eks- 
Jeigu bolševizmas nežlugs! kursija buvo išvykus į Lie- 

šiame pasaulio tragedijos vei-j tuvą liepos gale. Išsiskirstę 
ksme, tai Lietuvai amžinų at-l pas gimines ir pabuvę tik mė- 
ilsį. Vienintelė mums viltis*' nesį laiko, kilus karui, “įša- 
toj mintyje, kad bolševizmas' lo” Lietuvoje. Nebuvo gali- 
ir socializmas bus atgyvenę mia grįžti per Vokietijų. La- 
savo amžių, kad jie patys sa J bai tuomi susirūpino ekskur-

ngė vaikučiams malonių iš-i . .. . _ .....
vyk, į didž.ulį Wlnpsna,le:™7±„ Pr't^,..P“al^ 
Zoo. Vyko ir suaugusieji. Pa
imtas didžiulis dviejų aukštų 
autobusas. Jame lengvai su
tilpo 70 išvykos dalyvių. Vai
kus vežė dovanai. Jie pama
tė gražiausį zoologijos sodą, 
laukuos ir kalnuos bėgiojan
čius liūtus. Pasijodinėjo dra-

kad 1938 m. bendrovė turėjo 
ž2ž,400.22 litų pelno. Visas - 
bendrovės tu^as 1C|£JU3,1O1 
litas.

Kaunas. — Eilinė metinė 

vyskupų konferencija Įvyko 
spalių 3 d. .Ii yra tuomi ypa-

didžiųjų valstybių savitarpio santykių k<An- lotovas pasakė, kad per 10 dienų vokiečiai 
plėšo; tuo mes greitai galėtume prarasti sa- iš Lenkijos atėmė pramonės ir kultūros cent-

pabrėžia savo krašto neutralumų kaip vie-’ vo neutralumų... Kartu spręsti didžiųjų vai- rus. Taip buvo ir tai rodo, kad Lenkijos vi- 
stybių problemas, tai reiškia rizikuoti atsi- daus padėtis, ūkis, administracija nebuvo 
stoti kada prieš vienų kurių didžiųjų vai- tokioj aukštumoj, kad leistų varyti plačią

nintelę išmintingų politiką mažiems kraštas. 
Toliau rašoma:

“Kaip mes matome, didžiųjų valstybių 
draugystė niekuomet nėra buvusi amžina. 
Vokiečiai ir rusai, po ilgo nesantarvės perio
do, dabar kartu sprendžia Lenkijos proble
mą. Mes esame pergyvenę ir Vokietijos bei 
Anglijos draugystę po Didžiojo karo, o da
bar esame liudininkai, kaip tarp jų vyksta

stybę, kaip tai atsitiko su Ix?nkija. Pati Len- imperialistinę ekspansijų, kurių mes Lenki- 
kija buvo kaip tik toji valstybė, kuri visur joje matėtote dar pereitais metais, kui len- 
■pabrėžė savo'didžiosios valstybės rolę ir tu- kai rugsėjo mėn. okupavo dalį Cekoslovaki- 
rėjo pretenzijų visur kartu spręsti Europos jos teritorijos. Tautinių ir socialinių proble- 
problemas. Įvykę faktai šiandien rodo, kad mų pūdytis, matyt, nebuvo tokia, kad gali- 
Lenkija nebuvo pribrendusi tokių pozicijų ma būtų turėti kokių nors perspektyvų karo 
užimti. atveju; čia slepiasi Lenkijos valstybės vyrų

.... , tinga, kad buvo labai įtemptu
mbliats. Vakare grizo i savo . x .
, ... T, , . . ... , politiniu momentu, Lietuvai
klubų. Pakeliui aidėjo lietu- f .. . ,, . . ....besiderant su Sovietų Rusija 

dėl Vilniaus, ir maloni dėl to, 
kad Lietuvos įgal. ministras 
prie Šv. Sosto St. Girdvainis 
buvo išvykęs per Kijevu į 
ROtoię Lietuvų atstovauti.

Kulautuva. — Čia apgyve
ndinti penki lenkų kariuome
nės kapelionai.

karas. Todėl mes niekur neisime perarti prie' Sovietų Rusijos ministeris pirmininkas Mo- ir tautos tragedija.”

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyje.

Pat. 7, 21.

t
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr.A. O. Rakauskas

INFEKCIJA KAULUOSE

Liga gali paliesti kaulus 
lygiai tokiu pat lengvumu 
kaip ir kitų kūno dalių aud
inėms arba organus. Tikrovė 
kad kai kurios kaulų dalys 
yra nepaprastai kietos, neap
saugoja nuo bakterijų užpuo
limo. Ilgieji kaulai panašiai 
kaip šeiva — viduj yra tušti. 
Be to kraujo pribuvimas i 
kaulus yra taip sutvarkytas, 
kati jų augimas iki reikiamo 
ilgio ir storio yra pilniausiai 
užtikrintas, būtent, iki žmo
gus pasiekia suaugimo perijo-

Ne vienam gal būt įdomu, > 
kaip gyviai gali nukeliauti į ! 
įvairias skeletono dalis. Jei
gu bakterijiniai gyviai atsi
randa kraujuje, tuomet jie pa
siekia visas kūno dalis įimant 
ir kaulus. Arba vėl, jeigu rau
menys tampa sužeisti ir ton

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- . 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa- 1 
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- I 
kučiu jau išparduota. »Todėl neati- j 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę ' 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

vieton įsibriauja infekcija, la
bai dažnai pro pažeistų kaulo 
plėvę, vadinamų pariosteum, 
įsibriovėliai gyviai gali įsi
veržti prie paties, kaulo. Mums 
yra gerai žinoma, kad dantų 
paliavn yra kiečiausia mūsų 
kūno dalis. Vienok ji gali būt
sunaikinta ir tos priežasties J 
dėlei dantys sutrupės pirm 
negu jį užpuls bakterijos.

Kaulų liga vadinama osteo- 
myelitis vra charakterizuoja
ma susiformavimu voties vi
duj ir arti galo bet kuria
me ilgame kaule. Susiforma
vę pūliai, nebent jie bus ište 
kinti, ilgainiui prasimuš pro 
kaulo audmenis, pasieks kau
lų plėvę, pagalinus ir pro plė
vę prasimušę pūliai pasiek, 
minkštumas ir ten turės pro 
gos kiek pasiskleisti, bet tuo
met sutinusi vieta su visais 
kitais ligos simptomais bv- 
aiškiausiai matoma.

Tokios infekcijos pradžia 
gali paeiti iš net labai mažos 
priežasties. Ligonis gali skus
tis gerklės skaudėjimu infek
cijos delei, arba bakterijos 
gali patekti į kraujų iš prie
žasties infektuotų tonsilų. Y- 
ra atsitikimų, kur pūliavimas 
kauluose ėmė sau pradžia iš 
infektuoto pūškelio arba uodo 
įkandimo. Nelabai seniai man 
teko gydyti ligonį, kuriam

V. 'S 
i r

ri?^***'*-t 

w- .-4

bet taipgi pristatyti ganėtinai 
skysčių, o reikale, padaryti 
kraujo transfusija. Operacijos 
daviniai yra gan teigiami, jei
gu liga nėra tęsusią virš 48 

valandų. Bet labai dažnai j- 
vvksta taip, kad. liga diagno
zuojama tik po kelių dieni}.

' Tuomet jau yra protingiau su 
operacija laukti dvi ar tris 
savaites.

Tokiuose atsitikimuose da
rymas operacijos per anksti, 
tai yra, kol votis vra nenu
nokus yra gan pavojinga. Tuo 
met galima infekcijai plėstis 
atidaryti naujus kelius. Tik 
iVmiems ligos simptomams 
praslinkus, darosi mažiau pa
vojaus eiti prie operacijos.

Kaulų infekcija greičiau ki
mba prie išblyškusių vaikų. 
Jei kurioj šeimoj vaikas ro
do silpnėjimo, išblyškimo žy
mių, reikia pasirūpinti tokiam 
vaikui gero, šviežio maisto, 
ganėtinai 'poilsio ir atsakingo 
gydytojo patarimo.

Lipdo Didžiulę 
“Lietuvos Mokyklų”

Skulptorius Petras Rimša 
neseniai lankėsi užsienyje, kur 
iš bronzos atliedino savo žy
mesnį “Lietuvos Mokyklon’,’ 
kūrinį. Dabar skulptorius pra
dėjo lipdyti tų kūrinį didelio 
formato. Lietuvos 'mokykla 
bus arti 2 m. aukštumo. Nors 

j šis kūrinys turės savo pirmy
kštę išvaizdų, tačiau jame bus 
ir kai kurių smulkių pakeiti
mų.

a

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE

Read How 
She Found 

Blessed Relief
Museles were so sore 
•Jiecould hardly touch I 
tiem. Used Ilamlins Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are stifT, sore, achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt tvarming action easc pain: 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 

ney-back istain. Money-l ; guarantee at all drug Stores.

HAMLINS

VVIZARD OIL
LINIMENT

for MUSCULAR ACHES and PAINS 
RHEUMATIC PAIN — LU|MBAGO

Mrs. Altą Altova iš Chile, viena 73 pasažierių ir įgulos 
laivo “President Harding”, kurie buvo sužeisti per audrų 
jūrose. Be to, tas laivas turėjo skubėti gelbėti įgulas dviejų 
Prancūzijos laivų, kuriuos nuskandino vokiečių povandeni
niai laivai. (Aome telepboto)

kėlėsi votis akies obuolyje. 
Priežastis voties buvo ta, kad 
viršui antakio buvo mažas in- 
fektuotas puškelis, kur} nieko 
blogo nemanydamas ligonis 
spaudė. Savo spaudimu sulau
žė audmenų užtvarų ir infek
cija patekusi į kraujų pasie
kė akies obuolį. O visgi tai

yra nepaprastai retas atsitiki
mas. Bet jis aiškiai parodo, 
kaip lengvai infekcija iš vie
nos vietos gali persiimti ki
ton.

Žymiausias ligos simptomas 
yra skausmas, o be to, tem
peratūra yra gan aukšta. Jei
gu liga sučiumpama pradžioj, 
tinimo gali būt labai maža, 
bet toji vieta būva nepapras
tai jautri.

Tikrai nemalonu sakyti, bet 
X-spindulių nuotrauka prad- 

1 žioje ligos, nenurodo kurioj 
vietoj yra infekcija. Tik vė
liaus, kuomet įvyksta sunai
kinimas kaulo, duoda savo
tiškų ant X-spindulių platos 
šešėlį ligai diagnozuoti.

Pirm negu einama prie iš- 
tekinimo pūlių, ligonį reikia 
tinkamai priruošti. Čia reikia 
ne vien skausmų kontroliuoti,

Banko Tarnautojas 
Apgavo Banką

Centrinio Žydų Banko tar
nautojas Leizeris Klioeas pa
dirbęs to banko vyr. buhalte
rio Kurliandskio parašą, 2700 
lt. sumai vekselį įdavė Leize- 
rovičiui ir gavo iš jo tą su
mų, o vėliau suklastojęs ban
ko orderį tų vekselį iš Leizo- 
rovičiaus atgavo. Paaiškėjus 
suktumui iš banko Tarnybos 
buvo atleistas, o dabar Apy
gardos Teismas jį nubaudė 9 

mėnesiais kalėjimo.

IMPORTANT!

Žem. Kalvarija. — Garsi Že

maičių Kalvarijos Dievo ma
lonėmis šventovė, kurios ju
biliejų Lietuva šventė perei
tų vasarų, sutraukia tūkstan
čius maldininkų iš visos Lie
tuvos. Čia klebonas yra bu
vęs Amerikoje misijonierius į 
kun. A. Petrauskas, MIC. Iš 
Romos parvykęs d. g. knn. L. 

Draugelis, MTC. taip pat ap
sigyveno prie Marijos šven
tovės.

medical tests reveal 
how thousands of W0MEN

HAVE BEEN 
ABLE TO GET NEVV ENERGY

Nauja, Balto Poreeleno, S 
svarų dydžio 1940 m. Skal
biama Mašina verta $09.00 už

54900
2 dideli ĮJlanketai dykai, ar
ba Prosinama Mašina dykai. 
$1.00 į savaitę.

išdirhvsčių: Philco, BCA,
Victor, Zenith, General Elec
tric, Farnsworth, ant neku- 

' rių 25% iki 40% nuolaida. 
Dykai elektrinis laikrodis, 
arba gegužinis laikrodis su 
kiekviena radija.

If you feel tired out, limp, liatless, 
moody, depreased—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
losing your boy frienda to more 
attractive, peppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dūli, 
tired, cross woman—

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If so, just try famous Lydia E. 
Pinkham’a Vegetable Compound 
made especially for women. Let it 
stimulate gaatrie juices to help digęst 
and ossimilate more wholesome #6od

which your body uses direcily for 
energy to help build up more phy»i- 
cal resistance and thus help calm 
jittery nerves, lessen female func- 
tional diatreas and give you ioyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 women have re- 
ported marvelous benefits from 
Pinkham’a Compound. Resulta 
should deliįht you! Telephone your 
druggist right now for a bottle.

WELL WORTH TRYING.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

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

--

_ A REALLT COULDNT TAT 
A THIN6 HARRY-JUS1 HAD . 
DINNER BEfORE 1 CAME OUT. 

BRIN6 ME A CUP 0F TEA 
WAI7CR - THATŠ ALL,--------

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

Td TARds 3088

Žymus Oro Teatras-Radio Valanda, leidžia Budriko Krautuvė Sek
madienio vakarais nno 5:30 iki fi:30 iŠ WCFL, 970 k. Badio Stoties.

Iuter-nat’l Cartoon Co., N. Y.

JŪSŲ VAIKŲ FOTOS
DYKAI

NEREIKIA NIEKO 
PIRKTI!
Atsiveskit savo vai
kų į mūsų Foto 
Studija ir gausit 
jo fotografiją dy
kai. Šis Pasiūlymas 
yra būdas, kuriuo 
mes norim supažin
dint apylinkės žmo
nes su Marąuette 
Foto Studijų... į- 
rodvt kokį puikų 
darba atliekame.

JŪSŲ VAIKO PAVEIKSLAS GALI TILPTI 

“DRAUGE. ’

Apribotam laikui... kas savaitę bus parenkamas 
vaiko paveikslas ir kartu su aprašymu apie jį bus 
talpinamas “Drauge“. Prie šio pasiūlymo nėra jokių 
sąlygų ... padarykit apointmentų tuojau.

TELEFONAS: REPUBLIC 0636

MARQUETTE STUDIO
6823 SOUTH VVESTERN AVENUE

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-Mįl MORGIČIŲ
INSUREDdįįjjfe

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedi ral Savings and Ix>an Insurance Corp., ĄVashinglon, I). O.

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
Plrmadienj, Ketvlrtadienj ir ŠeStadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 

pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais....................$2.25
NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai

syta laida, su kietais viršeliais......................................$1.50
TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida- 

navičius. Autoriaus leidinys .......................................... $1.00
KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

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

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

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PASAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —

Parašė Knn. P. Vaitukaitis.......................................... $0.25

1

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

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

Kaipo Toksai, “Draugas” Ufaipelnija Jūsų Pilnos Paramo 
Katalikiškas Laikraštis Yra J’ūsų Geriausias Drauga
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Vykstančiu Į Lietuva Dėmesiui
Dėl aplinkybių, kurias kon-, nių dienų, atsitikime jų gali- 

troliuoti esame bejėgiai, esą-1 ma gauti kalveliu kreipiantis į 
Ine priversti išimti iš trans- Stookhohnų, per bile Švedijos 
atlantinio susisiekimo M. S. konsulatų Amerikoje. 
Kun-gsholm ir M. S. Grip-
sholm po užbaigimo jų da
bartinių kelionių. Jie neiš
plauks iki pabaigos šių metų.

M. S. Kungsholm vyks j 
kruzus, kaip paprastai, kas 
meta, gi M. S. Gripsbolni bus 
Gothenburge.

Susisiekimas tarp Švedijos 
ir Amerikos bus palaikomas 
populerio garlaivio Drottnin- 
gholm. Išplaukimams nusta
tytos sekamos dienos (gali 
būti pakeistos):

Iš Neiv Yorko'.
Ketvirt., lapkričio 2 d. 12 vai.
Trečiad., gruodžio G d. 12 vai.
Iš Gothenburgo:

Antrad., lapkričio 21 d.
I’enktad., gruodžio 22 d.

Dėl esamų sųlvgų keleivius ... 
į Lietuvę galima nuvežti tik

Lietuva - Europos 
Basketbolo Meisteris

Lietuvos sporto pagrindas
yra besketholas. .Juo daugiau- k- . v . * .... . •■ . . . . . X. • • hJa, treciųjų — Prancūzija.šiai domisi Lietuvos sportini- __ , , ,
nkai. todėl ir besketbolo sta-

Antras Europos turnyras kiJa- šiame turnyre Lietuvos 
vyko 197 metais Rygoje, La-, £arbę £>’nė bei geriausiai pa

sirodė: .Jazbutienė, kantonas, 
Miuleraitė, Vailokaitytė, Mar-

tvijoj. Meisteriu tapo Lietu- 
I va, antrųjų vietų užėmė lta-

LIETUVIA1 DAKTARAI
sijos pusės Federalinės Soči-j 
Mistinės Tarybų Respublikos 
įgaliotiniai: Adolfas Joffė, 
Julijonas, Marchlevskis ir Le
onidas Obolevskis. ši sutartis, 
nustačiusi kartu ir Lietuvos 
sienas rytuose, turi 19 strai
psnių.

Tel. Yards 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iU 121

2 iki 4 ir 7 iki 0
Pimadieniaiz: 2 iki 4 Ir 7 106 0 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Eina gyveninio keliu, kaa 
!laikosi drausmės; kas gi ne
įžiūri sudraudimų, paklysta.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-0 P. JL 

,3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais u 

Seėtadieniais
| Valandos: 3—8 P. M.
1

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Yisi keleiviai, vykstu per 
Švedijų, privalo turėti Švedi
jos tranzito vizų, formalumai 
jų gauti: keleivis asmeniškai 
privalo kreiptis j arčiausį a- 
pylinkėj Švedijos konsulatų. 
Kreipiantis prašytojas priva
lo turėti: galiojantį savo pa
sų, jei Amerikos pilietis Lie
tuvos vizų ir du paveikslus. 
Viza išduodama tik gavus su
tikimų iš Švedijos užsienio

iki Gothenburgo ar Stockhol- 
nio. IŠ Švedijos į Lietuvų ke
leivis vyksta savo išlaidomis, 
galima parvažiuoti pei; Go
thenburg - Stockholni - flel- 
singfors - Tallinn - Ryga - 
Kaunas ir Gothenburg - Tra- 
lleborg - Sassnitz - Berlin - 
Eitkūnai - Kaunas. Reikalin
gas vizas galima gauti Švedi
joje kreipiantis j pervažiuoja
mos valstybės konsulatų. 

Laicokorčių kainos S. S.

“Drottningholm.” :}-6ią klasę
New York — Gothenburg,

.................................... $150.00
Gotlienibiirg — New York, 
................. .................... $181.50

Golitenburg — Stoekholm, 
gelžkelio bilietas, .... $5.00.

J. A. V. mokesčiai “Reve-. 
nue Tax” ar “llead Tax”Į 
neįskaityta.

}
l’rie kiekvienos laivakortės 

parduotos ar išrašytos laivo
kortės Amerikoje kelionei iš 
Amerikos mokama ‘ttevenue’ 
taksai $5.00. “llead Tax” 
mokesčius moka prie grįžta
mos į Amerikų ar “prepaid

negu kitų sporto šakų.

Vyrų pirmasis besketbolo 
turnyras vyko 19 ’5 metais 
Geneva mieste, Šveicarijoj. 
Tųsyk meisteriu tapo Latvi
ja, antrųjų vietų iškovojo Is
panija, trečiųjų — Čekoslova
kija. Pirmame Europos bes
ketbolo turnyre Lietuva, dėl 
asmeninių priežasčių, nedaly
vavo.

Antrame besketbolo turnyre 
Lietuvos trispalvę gynė bei 
geriausiai lošė šie žaidėjai:
F. Kraučiunas, kapitonas, Z. j ekiPlJ 
Taldžiūnas, L. Puzinauskas,
J. Žukas, A. Baltrūnas, A. 
Andriulis, Nikolskis ir kiti.

kevičienė, Astrauskaitė, Ma- Kamp. 15tos Gat. Ir 49th Ct. 
kūnaitė, Vaškelytė ir kitos.

Visuose Europos turnyruose 
dalyvavo apie po 10 valstybių

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutartį.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS

$8.00 išskiriant svetimtaučius 
vaikus (jaunesni 16 metų ir 
vykstu sykiu su savo tėvu ar 
motina — mokesčių “llead 
Tax nemoka).

Persiuntimui laivokortės 
kelionei iš Europos skubiuose 
atsitikimuose galima siųsti ka 
beliu, už kurį sumokama $5.

Trečiasis Europos besketbo
lo turnyras vyko 1939 me
tais Kaune, Lietuvoje. Savo 
pirmykštį titulų apgyjnč ir 
meisterio vardų iškovojo vėl 
Lietuva. Antrųjų vietų pyk
dama užėmė Latvija, trečių — 
Lenkija. Šiame turnyre gynė 
Lietuvos spalvas bei geriau
siai lošė: F. Kraučiunas, M. 
Ruzgys, Z. Puzinauskas, A. 
Andriulis, J. Jurgelė, K. Bu- 
driūnas, A. Baltrūnas ir kiti.

Moterų pirmasis Europos 
besketbolo

Moterų antrasis turnyrus į- 
vyks 1940 metais Kaune, Lie
tuvoj, o vyrų — ketvirtasis 
— Paryžiuje, Prancūzijoj.

R. Pocius

Res. 1625 So. 501h Avenue 
TeL Cicero 1484.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — t ir 6:30 — 8:30

ir pagal sutartį.

KAS PASIRAŠĖ 1920 ME
TŲ SUTARTJ

(XX) 1920 metų sutartis su 
Sovietų Rusi jas buvo pasira
šyta Lietuvos Respublikos 
prezidentu esant Aleksandrui 
Stulginskiui, o ministerm pir
mininku Dr. K. Griniui. Su
tarties originalai parašyti lie

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutaz.į.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginla 2421

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

Ofiso teL Canal 2346
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res tek Canal 0402

tuvių ir rusų kalbomis. Iš 
turnyras įvyko | Lietuvos pusės jų pasirašė 

1938 metais, Romoje, Italijoj.!Lietuvos įgaliotiniai: Tomas
Naruševičius, Petras Klimas,
Simonas Rozen-baumas, Juo- 

tautas

Meisteriu tapo turnyro rengė-
Swedieh American Line | ia Itali->a’ antr« viet» , ... ■

Lilltuanian Deparlnent - V°->“ Lietuva- trečli> ~ Len- Vail<>kaltls lr

Zy '&aJcčsi£/ 
SpecrudtitA, ru/urmaAe, 
-ruoį/usvq Jlūut ‘Rakinu 

k Totad^...ConUoUetibu

TEL. YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(ILVlhAUNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

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

2-tros lubos
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2886
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

eikalų ministerijos, vizai gau j laivokoitės, visi svetimtau
ti patartina nelaukti paskuti-Į čiai (ne Amerikos) piliečiai

EXTRACŪŠT
VITAMI

(CAKOTtNI)

SMITH BROS.
COUGH DROPS
(BLACK OR MENTHOL-S<)

EOONOMY and 
SATISFACTION ust

Double lėstedf DoubleActionf
BAKING ILV POWDER

Jone fhce Tbdayas45yittsAįo 
13 ounces for 25*

Full Pack •••NoSlack Fili ind

i

M1LLIONS OF POUNDS HAVF BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

KI05
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VALGiy GAMINIMAS 
IR

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

Didelė 223 puslapių knyga 
tu naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar virimai, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi- 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
llų knygą šaunia saatt f* fal* 
lą arba raftintje:

KAINA IU PMLSItnmifU

>1.10

>1.00

“DRAUGAS”
3334 8o. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL
*.« t-em mi >,«»♦ ♦»

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

Jr

DR. P. J. BEINAR
(B£lNARACSKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Telefonas HEMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryt©

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

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Res. Tel. PLAza 3200

_______ Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR. A. J. MANIKAS
Gi D f TOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgiuia Uit 4070 Archer AVS.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

7-T"

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Western Avenue
&EPUBLI0 6051

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiiee naujus namus ant 
lettfvų mėnesinių ilmokėjimų. Darau vi- 
•okj taisymo darbų be Jokio cash Jmokė- 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iėmokėjimų.
(Iictunu tariausi atlndaimų ii Flre In- 
surafice Companijų dėl taisymo apdegu 
uių karnų). Darau paskolas aut naujų ir 
ienų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

■amoasr*scs3BCss^^^mc"~ -

Res, 6956 lo. Talman Ava.
Bes. TaL GROvehUl 0617 
Offioa TaL HEMlock 4848

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 3—4 ir 7-0 vak. 
Ketv. ir Nedėliotai! rautaraa 

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOLIS
PBYSICIAN and 8URGSON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS l 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sutartį.
r

ų TaL PROspett IBM

usnie pagal 
Offioa TaL YARda 4787

Tai OANal 61RA

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1-^8 popiet ir 7—8 v. z.

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė. 

Telefonas RBFublie 7868

Office Phone Rea tad Office
PROspeet 1028 2860 S. Leavitt St
Vai: 8-4 pp. ir 7-0 vak. OANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadianiaia 
______ . aagal sutartį.

TaL YARda 6821 
Bea.: S£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VlRtima 0036 
Reaidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8 JO F. AI.

Resideaeija
8939 So. Claramont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pegal sutarti.

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROspeet 6669

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

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

6 iki 9 vakare 

TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 1660

IntradieKiaig, KatrirUdieniaii ii 
K* tarifu g

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Eirnukheniaj5. Tro2udx«iūiA ifl i

, ■
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KAS GIRDĖT CHICAGOJ
Rėmėjų Vakaras 
Gražiai Pavyko

MARQUETTE PARK. — 

Praeit*} sekmadienį parapijos 
salėj Marijom} Rėmėjų Drau
gijos 5-to skyriaus parapijos 
naudai įvyko šaunus vakaras, 
susidedantis iš lošimo, karį 
vykusiai išpildė artistas Si
monas Kvietkus su pagelbi- 
ninkais. Tikrai gražiai. Daug 
skanaus ir sveiko juoke su
teikė vakaro dalyviams. Kita 
dalis programos buvo šokiai, 
kuriems grojo L. Šimučio, Jr. 
orkestrą. Linksminosi visi — 
jauni ir seni, nes muzika bu
vo įvairi — lietuviška ir ame
rikoniška. Abelnai programa 
visiems labai patiko.

Vakarui paįvairinti, kalbas 
pasakė gerb. kleb. kun. Al. 
Baltutis ir gerb. kun. J. Ma
čiulionis, “Draugo” adininis- 
tratorius.

Na, žinoma, neapseita ir be 
baliaus, 'kuriame vietos komi
sija ir šeimininkai maloniai 
vaišino svečius. Taip pat ne
trūko ir gražių lietuviškų dai
nų, kurioms vadovavo biznie
rius Rap. Andreliūnas, Ona 
Vilimienė ir bizn. Kilienė.

Vakare matėsi kontrakto- 
rius Kazimieras Vilimas, b:z- 
nierius Kilas, R. Andreliūnas, 
Bagdonas ir daugelis kitų.

Reikia pasakyti, kad tikrai 
gražus ir jaukus buvo vaka
ras. Matyt, kad skyriaus rė
mėjai ir renginio, komisija 
daug pastangų įdėjo ir tokiu 
būdu parapijai bus gražaus 
pelno.

Žinoma, vakaro pasisekimas 
daugiausia priklausė nuo gerb.

kleb. kun. Baltučio, kuris per 
Į visas Mišias žmones ragino. 

Taigi, vardu komisijos ir
skyriaus ypatinga padėka pri
klauso visų pirma gerb. k’e- 
bonui ir visiems, kurie tik ko
kiu būdu prisidėjo darbu, ar 
tikietų platinimu.

Rengėjas

Stella Kalainiūtė
Maino Pavardę

BRIDGEPORT. — Louit 
Zaremba ir Stella Kalainiūtė 
nutarė savo gyvenime pada 
ryti svarbų žingsnį. Nutarė 
sueiti poron, tai yra priimti 
Moterystės Sa'krament;}. Iškil
mingas jų šliūbas įvyks Šv. 
Dovydo bažnyčioj šeštadienį, 
spalių 28 d. 5 vai. popiet.

Jaunavedžių tėveliai jaunie
siems buvo surengę didingų 
“ahower party”, kuri įvyko 

‘ spalių 15 d. Lietuvių Audito- 
' rijoj. Giminių, draugų ir šiaip 
i jau pažįstamų buvo labai 
daug. Buvo ne vien vietinių, 
bet taipgi buvo iš apylinkių 
— iš St. Charles, Melrose Pa
rko, Aurora ir Rockfordo.

Svečiai ir viešnios buvo 
šauniai priimti ir pavaišinti. 
Visi linkėjo jaunavedžiams ge 
riausios kloties jų naujame 
luome. Kaimynas

gi». •• SfcįiSSvJž. ':<•. K'< • visi Rytis į pamokslus, pelnyt'* 
Bažnyčios teikiamus atlaidus.

Akiinirk a iš futbolo rungtynių tarp Notre Dame ir Kariniuomenės (Army), Notrei- 
damiečiųi rinktinė kariuomenės rinktinę nugalėjo 14—7. Žaidimas buvo Cleveland, O., su- 

! traukęs per 80,000 publikos. (Acme telephoto.)

Choras Pradeda 
Veikimų

BRIGHTON PARK. — Ne
kalto Pras. P. Š. parapijos 
choras spalių 24, 7:30 vai. 
vakare, parapijos salėje ren
gia “Halloween” (kostiumuo
tų) balių - šokius. Vakaras 
bus pradžia plačios darbuo

tės, kuria choras yra užsibiė 
žęs atlikti šį sezoną. Rengi
mo komisija ir visa valdyba 
darbuojasi, kad šio sezono pa
rengimas gražiai pavyktų ir 
atsilankusius svečius bei cho
ro narius visapusiškai paten
kintų.

Kiek teko patirti iš rengė
jų visi svečiai bus pavaišinti 
gardžiu gėrimu ir skaniau 
užkandžiais, 'kuriuos gamina 
pačios choro bei 'komisijos na
rės.

Todėl širdingai kviečiami 
visi choristai, svečiai ir busi
mieji nauji choro nariai pir- 
mon parapijos choro pramo
gom Kvieslys

plės bendrovės krautuvės gir
dėsite daug gerų žinių apie 
pirkimą visokių namams reik-, 
menų, kuomet čia eina 24-tas 
metinis rudeninis išpardavi
mas. Nepamirškite pasiklau
syti. Rap. XXX

programa, susidedanti iš dai
nų ir muzikos. Taipgi bus 
žinių iš statistikos. Prašoma 
pasiklausyti. SSS

Šv. K. A. Skyriaus susirin
kimas įvyko sekmadieny. Va 
kare 8 vai. buvo suruošta se

sučių Kazimieriečių naudai 
graži pramoga.

Klebonas kun. S. Drauge
lis, reikalų spiriamas, išvyko 
į VVashingtonų ir New Yot- 
kų. Pargrįš šeštadienyje į Mi
sijų pabaigtuves, savo šv. Glo 
bėjo dienoje. Gary lietuviai 
ruošia jam pagerbti spalių 29 
d. “Variety Program”. Pra
džia 7:30. K.

Pranešimai
Lietuvių Moterų Piliečių 

Lygos susirinkimas įvyks spa
lių 25 d., Sandaros salėje, 814 
W. 33rd St. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti, nes iš
girsite daug įdomių žinių. Tai
pgi atsiveskite ir naujų na
rių. Valdyba

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINfiS 

MINTYS
lš angliško vertė

Kun. Ant M. Karuiiškii

Spalių 24 Diena
Jei neduodi iš meilės Die-I 

vui, tai yra it imtumei nuo] 
Dievo kų duodi.

Sunkenybių valandose gali
ma spręsti apie drąsių ir men- 
kavadvasių žmonių širdį ir 
būdų. Tai yra valandos, ku
rios parodo jų vertę ir ku
rios leidžia pamatyti, ar jie 
yra savo pasiuntinybės aukš
tumoje. Pijus XII

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

111 "ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800

GRAŽI “PASIUNTINIO” 

PROGRAMA

Šį vakarų, 7:45 vai. iš sto
ties WGES, 1360 kil., vėl bus 
graži “Pasiuntinio” radio

Misijos
GARY, IND. — Vienos sa

vaitės misijos prasidėjo pra
eitų sekmad. vak. Misijonie- 
įius, kun. K. Matulaitis kvie
tė Šv. Kazimiero parapijonus 
naudotis šv. Misijomis, lan-

PADĖKONĖ

A.

A. 1 A
VINCENTAS ŽIBĄS

(gyv. po nuni. 2222 W. 23rd 
PI., tel Canal 06 37)

Mirė spalio 22 d., 1939, 5:00 
vai. p. p., sulaukęs 22 in. amž,

Gimęs McNaughton, Wlsc.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Eugeniją, motiną Pran
cišką, seserį Moniką Peters, 
du brolius: Bronislovą ir 
Petrą, švogerj, švogerką, dė
des: Antaną Žibą ir šeimyną 
ir Joną Butkų, dėdienę Oną 
Bugaras ir šeimyną, brolio val
ką lr kitas gimines.

Velionis priklausė prie Lie
tuvos Vyčių 24-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas La<?hawicz 
koplyčioje, 2314 West 23rd PI.

Laidotuvės Įvyks trečiadicnj, 
spalio 25 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
ros Vartu parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Motina, Sc- 
smo, Broliai lr Giminės.

Laid. direktoriai Lachawlcz 
ir Sūnai, tel. Canal 2515.

A. “f" A.
ADOMAS JESIŪNA5

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

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

Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
šeimyną, gimines, draugus ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje, 4605 south 
Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirtad., 
spal. 26 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j švento 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai- 
dotvėse.

Dėl platesnių informacijų 
prašome kreiptis j laidotuvių 
direktorių J. F. Eudeikj, tel. 
Yards 1741.

RADIO
GRANADIERIŲ TRIO, 

MUZIKA, PATARIMAI, 

ŽINIOS, ĮDOMYBĖS, T.T.

Peoples baldų krautuvė 
ruošia specialiai gražių prog
ramų šiandie, 7 valandų va
kare, iš stoties WGES. Daly
vaus Radio Granadierių Trio, 
bus smagios muzikos, moterų 
“Grožio Žodynas”, daktaro 
kalba ir visokios žinios, pra
nešimai, patarimai, smagi mu
zika ir kitokie naudingi kiek
vienam dalykai. Ypač iš Peo-

s *

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČIŲ

“Rūtos” Daržo
Pikniko Žinios

— Kanarkas, kurias aukojo 
Kaz. Kudirka, 4539 So. Wash- 
tena\v Avė., laimėjo — M. Si- 
manas, 2300 So. Oakley Avė., 
G. Kraujalytė, 2245 W. 22nd 
St., eks-kareivis K. Oksas, 
2341 W. 23 rd PI. ir J. Gle- 
bauskas, 2121 W. 23rd Place.

— Kumpį laimėjo Uršulė 
Mažėnienė ir “Geros Dienos” 
užeigos savininkė, 2220 South 
Leavitt St.

— Kalakutų laimėjo Town- 
of-lakietis siuvėjas J. Over
lingas, 4602 S. Wood St.

PETRONĖLĖ WAITKIENĖ

(po tėvais Agentaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu spalio 12-tą d. 1939 m. ir po ge

dulingų pamaldų šv. Jurgio parap. bažnyčioje tapo palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse spalio 18-tą d.

Šiuomi reiškiame giliausią padėką gerb. pralotui M. L. Kruszai 
už atlaikymą Iškilmingųjų šv. Mišių ir už pritaikintą pamokslą 
bažnyčioje. Toliau dėkojame kun. S. Petrauskui už atlaikymą 
šv. Mišių ir už pamokslą kapuose, kun. S. Gaučui ir kun. S. J. 
Bartkui už atlaikymą šv. Mišių, kun. P. Kiškiui, MIC. ir kun. X 
švedui, MIC., už asistą laike šv. Mišių.' Dėkojame kun. B. Ur
bai už dalyvavimą pamaldose bažnyčioje.

Dėkojame kun. M. Švarliui, kun. J. Šaulinskui, kun. Kazlauskui 
ir varg. Gaubai už atsilankymą ant kapų.

Dėkojame šv. Kazimiero seserims už dalyvavimą laidotuvėse.
Dėkojame varg. prof. A. Pociui, p-lei F. Garuckaitel ir vaiku

čiams šv. Jurgio parap. mokyklos už giedojimą laike pamaldų.
Toliau dėkojame visiems giminėms, kaimynams Ir draugams už 

lankymą pašarvotos velionės koplyčioje ir už pareikštus mums 
užuojautos žodžius.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir grabnešiams. Dėkojame Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos ir Gyvojo Rožančiaus draugijų na
riams už dalyvavimą laidotuvėse.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips už tvar
kingą laidotuvių surengimą.

Pagalios reiškiame nuoširdžią padėką visiems dalyvavusiems ge
dulingose pamaldose ir lydėjusiems j kapines.

O tau, mūsų brangi lr mylima motinėle, po ilgų kančių šiame 
pasaulyje lai Gailestingasis Dievas suteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę: sūnus Kunigas Petras Waltkus, duktė Veronika lr 
žentas Jikjz. Kmidellūnas, Brolh-nės, švogeriai, Pusseserės, Pusbrolis.

•AKY, DfD. LAIDOTUVIŲ DIĖEKTOBIAI 
KELNER-PRUZIN

Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdraaati iki $6000.00 pat 
Federal Barine* and Loan lararance Oorp^ po United State*

prieki ftra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiao vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:09 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATIONJOHN PAKEL. Free.
6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306
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SHE LOŠT 20 
POHNBS OF FAT

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

To take off eicess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweets — eat more fruit and 
v« getablss and take a half teaapoon- 
fvl of Kruschen Balte tn a glass of 
bot water every morning to ellml- 
nate eacesa waste.

Mrs. Elma Verille of Havre da 
Grace, Md., wrltea: "I took off 20
Ilbs.—my clothes flt me fine now."

’ No drastle cathartics—no eoflstl- 
pation- būt blissful daily bowel ac
tion wh«n you take your little daily 
doee of Kruacheo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
miAUBIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIfiA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
_________ TcL LAFAYETTE 0727_______

TY V IC A T koplyčios visose 
LZ X IV X Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio tr 
šeštadienio rytais 10.0* valandą, Iš WII1P stotim (1180.)

M Povilu šal Ūmiem.

PRANCIŠKUS DYERS

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

Gimęs Chicago, Illinois, 
l’aliko dideliame nuliūdime:

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

Kūnas pašarvotas 717 West 
19th Place. Laidotuvės jvyks 
ketvirtad., spal. 26 d. Iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas j 
Dievo Apveizdos par. gažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Tėvas, Miotina, Se
suo, Broliai, švogeris. švoger
ka, Tetos, Dėtlfe ir Giminės.

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

ZIDORIUS BUTKUS

(gyv. adr. 6231 S. Campbell
Avė., tel. Prospect 6 527.) I
Mirė spalio 20 d., 1939 m., 

7:30 vai. vak., sulaukęs pu
sėms amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Amerikoje Išgyveno 47 me

tus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 dukteris; Oną, Juzefą ir Ma
rijoną, sūnų Petrą, žentą Juo
zapą Vazgauską ir jų šeimyną 
pusbrolį Antaną Chapą lr daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
2506 West 63rd St.

Laidotuvės jvyks trečiadieni, 
spalio 25 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo Panelės Švenčiausios par. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

N uoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
ta m us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukteris, Sūnus,
Ž»-ntas, l*Ufsbrolls ir Giminės.

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD lll A M P C patarnavimas 
AmDULAnbL dieną ir naktį

TA V ir A T KOPLYČIOS VISOSE 
D I J\ A I MIESTO DALYSE

AntboHy B. Petkus
6834 So. Western Avė. 

GROvehill 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

LaMcz ir Sunai
2314 West 23rd Plaoe 

l’hone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St 

Phone PULbnan 1270

I. Liulevičius
S. P. Mažeika

4348 So. California Ąve. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

Phone YARda 1138-1139

Antanas M. Phillips
3307 Lituanica Avė. 

l’hone YADda 4908

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

1646 West 46th Street 

Phone YARda 0781-0782

4704 S. W eat em Avė. 

Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halated St. 

Telefonas YARda 1419
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rof, Pakštas Kalbės Sį Vakara Lietuviu Susirinkime
Visi, kas nori detaliai žinoti apie Vilniaus | ir kokias sau pasiliko, būtinai turi atsilankyti j paliesti kiti šių dienų klausimai. Muzikalę pro- 

kraštų, kokias sritis Sov. Rusija Lietuvai gruzino Į Lietuvių Auditorijų šj vakarų, 8 vai. Be to, bus, gramų išpildys Liet. Vyčių Chic. Apskr. choras.

Nepaprasta Cicerieciams Naujiena
Ryt vakare, parap. salėj kalbės prof. K. Pakštas

<me Lietuvai didžius darbus 
dabar, kaip seniau kad nuvei
kėme.

Visi chicagiečiai būkime Lie 
tuviu Auditorijoj antradieni.

DALYVAUS “DRAUGO” BANKIETE 
MUZ. KASTAS SABONISšmušė Svarbi Valanda

Mes visi Amerikos lietuviai 
catalikai žinome, kad dabar 
lietuvhj tautai išmušė svarbi
valanda. Žinome, kad turimeĮ spaliu 24 d. Ten išgirsime a- 
sujusti. Taipgi žinome, kad Į pie tai, kaip dalykai stovi 

su Vilniaus kraštu ir.kuo ir 
kaip dabar mes Lietuvai pa
dėti, kad Vilniaus krašte sti
prėtu lietuvybė ir katalikybė.

Jonas Dimša

Vyčių Choro Žinios
Dalyvaukime didžiuliame 

Vilniaus atgavimo paminėji
me, kuris įvyks spalio mėn.

be vadovybės mūsų darbas ne
bus vaisingas. Toliau žino
me, kad tam darbui imsis va
dovauti A. L. lt. K. Federa
cija. Žinojome, kad Federa
cija tą darbą neatidėlios.

Ir štai Federacija prabilo 
ir padeda sukti visuomeninio 
veikimo ratą Vilniaus krašto 
reikaluose.

Federacija šaukia Chicagos
lietuvių masinitingą spalių 24 24 d. Lietuvių auditorijoje, 
d. Lietuvių Auditorijoj. Bū- 3133 S. Halsted St. Dainų 
kime ten visi. Išgirsime apie| programa jau paruošta. Visi 
reikalą remti Vilniaus krašto choristai prašomi punktualiai 
žmones. Juk žinome, kad len-l susirinkti. Pradžia 8 v. v. 
kai per savo viešpatavimą pa
vertė Vilniaus kraštą j tik
rą elgetyną, arba net galima 
sakyti, kad j tikrą utėlyną.
To krašto vargą padidino 
tūkstančiai karo pabėgėlių iš 
Lenkijos. Aišku, kad baisi ne
pakeliama našta krinta ant 
Lietuvos vyriausybės ir vi 
sr/cmenės. Skubėkime dabar 
i/i į talką. Atsinaujinkime 

nepriklausomos Lietuvos kū
rimo dvasioje.

Tiesa, daugelis dabar nega
lės taip Tikuti Lietuvą, kaip 
anais laikais. Daugelis iš mūs 
bedarbiaujame, daugelis iš 
mūs pasenome. Bet norėdami 
vis rasime būdus prisidėti. 
Štai aš anais laikais dirbau 
ir aukavau. Dabar bedarbiau- 
ju ir aukoti negaliu. Bei; nors 
jau persiritau per septinių de- 
sėtką metų savo amžiau-!, bet 
nuo darbo Lietuvos labui ne
atsisakau. Pasiduodu savano
riu katalikiškos visuomenės 
vadovybei ir visokį galimą 
darbą man pavestą su did
žiausiu uolumu ir meile atlik
siu. Raginkime prie darbo ir 
aukų vieni kitus ir nuveiksi

Į naujas patalpas
Nuo spalio 'mėn. 26 d. cho

ro praktika bus daroma su 
Aušros Vartų parapijos salė
je, bet West Side Hali (buvu
sioj Meldažio salėj), 2244 W. 
23 PI. Taigi, ketvirtadienį, ne- 
paklyskime — užsitkime į nau 
jąją chorų repeticijų vietą.

Naujų narių vajus
Verbavimas naujų choro na 

rių dar tebevyksta. Jaunime, 
pasinaudokime proga, dabai* 
j«its laikas įstoti į Vyčių cho
rą, nes tik pradedamos mo
kytis naujos dainos. Choras 
kitais metais turės daug gra
žių viešų pasirodymų net ir 
kitose kolonijose.

Barbeąue pavyko

Sekmadienį įvyko 
išvažiavimas į

Be jau anksčiau minėtos E. Kandrataitės, “Draugo” su
kakties baliuj, Shoreland Hotel, lapkričio 19 d., programo,] 
dalyvauja muz. Kastas Sabonis, Dievo Apvaizdos parapijos 
vargonininkas. Iki “Draugo” baliaus beliko nebedaug laiko. 
Skubėkite nusipirkti tikietus iš anksto “Draugo” ofise ar 
užsisakykite telefonu Canal 7790.

Mikas Motuzas Skubiai | Pasilinksmino ir
Išvyko j New Yorką

Pereitą sekmadienį Mikas 
Motuzas, vienas brolių Motu
zų, skubiai išvyko į New Yo- 
rką naujų filmų reikalais. Bro 
’is Kazys New Yorke jau yra 
susitvarkęs naują filmų prog
ramą apie Vilnijos kraštą.

Pagerbė

Vyčių
Pulaskichoro

woods miškus 
saulėta rudens diena. Čirški
nome ant ugnies mėsą ir pa
tys virėmia kavą. Atvažiavo 
nemaža ir svečių. Prof. mu
zikas Sauris dalyvavo su šei
ma. Dalyvavę patenkinti pa
rengimu. A. Sk

Kada grįš į Cbicagą, tada vė 
pamatysim mūsų tėvynę fil 
tuose, bet šį kartą su Vilnijo?

Buvo puiki,) kraštu. Sykiu bus rodoma ir 

Lietuvių Diena Pasaulinėj Pa
rodoje.

Praėjusį sekmadienį “Rū
tos” darže įvykusiame baliu
je ir piknike buvo daug ž>rrio- 
nių ir tikrai smagiai pasilink 
smino. Rūtos daržo steigėjai 
ir ekskareiviai yra dėkingi 
visiems atsilankusiems, prog
ramą išpildži ilsiems, pasidar
bavusiems ir dovanų aukoju
siems. Siame parengime bnvo 
labai daug gyvumo ir įvairu
mo. Susirinkusieji nuoširdžiai

V. BA. Į sveikino brolį Vladą (Cibuls- 
kį), kuriam jau suėjo 25 me
tai kai jis atvyko Į Cbicagą.

Smulkmeniškiau apie šią 
pramogą bus aprašyta vėliau.

Aktualiausias šių dienų lie
tuviams klausitnas yra Vil
niaus klausimas. Tuo klausi
mu gaudoma kiekviena laik
rašty pasirodžiusi žinia ir iš 
jos daroma vienokios ar ki
tokios išvados. Mes žinome, 
kad Sov. Rusija Vilnių grą
žino Lietuvai, bet nežinome,

į masinį Chicago lietuvių su
sirinkimą šį vakarą Lietuvių 
Auditori jon, nes čia tas klau
simas bus dar plačiau ir aiš
kiau nušviestas. Koresp>

Trys Šimtamečiai
Mažeikių apskrityje yra

gra-kiek, be paties Vilniaus, bol- žmonių, sulaukusių gan 
ševikai gražino lenkų 1920 m. žaus metų skaičiaus. Štai An- 
užgrobtosios Lietuvos žemių, geliuose gyvena Vaskys, a- 
Kas nori apie tai pilnai žino- Pie 100 metų, visai dar tvir
ti ir braižiniais žemėlapy tpa- tas, tik blogai matąs; Ju'odei- 
niatyti, būtinai turi išgirsti šiuose — Zibavičius ir Uže-

prof. ir geografo Kazio Pakš
to kalbą ryt, spalių 25 d., va
kare, parapijos salėj. Jis kal
ba begalo įdomiai ir kiekvie
ną klausimą visapusiai nušvie
čia. Taigi, ciceriečiai, nepra
leiskite progos.

Praeitą sekmadienį prof. K. 
Pakštas kalbėjo Roselande, 
Visų Šventųjų parapijos sa
lėj. Janonių buvo pilna salė. 
Dvi valandos praėjo lyg pen
kios minutės. Daug roselan- 
diečių dar žadėję atvykti ir

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

« 24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thls old wor1d 

does make progresą—now comes a 
prescription whlch is known to phar- 
maclsts as AHenru and wlthln 48 
bours after you start to take thls 
fcfvlft acting formula pain, agony and 
Inflammation caused by excess urio 
acld has started to depart.
•AHenru does Just what thls nuties 
says lt will do—lt ls guaranteed. Tou 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85

k centą and if it doesn’t brlng the joy- 
ous results you expect—your money 
vhole heartedly returned.

5 PAMOKSLŲ
| Kunigai turėtų įsigyti}
"Vyskupo Petro Prancfi-Į 

kaus Bučio, M.l.C. para
šytą

400 puslapių knygą. g

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

Chicago, III.

žerėse — Masolas, sulaukę po 
1(K) metų, bet dar darbuojasi 
ūkiuose ir daug papasakoja 
apie sunkiuosius praeities lai
kus. P. Š.

Rheumatism
NEURITISpX

Minute*
orMoney/hc/t

To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work quickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

Standard Clnb

Liaten to and Aduertiae over
PIUNOEGH’S YU60SUY'RADIS
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

IUtioa*WWAZ, Svory Sunday* 1 ta I
BM S. Clark St., Chieago — Har. SOM

THE BRIDGEPORT 

KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST 83RD STREET 

CHICAGO, ILL.

CLASR1FIFH

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

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

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

Taip pat bus įvesta į mūsų dienrašJį JAUNIMO ir MO
TERŲ 'skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 
lienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 
NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

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

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

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

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

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

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

“Draugo” Administratorius

S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite 
sipirkti ar užsakyti telefonu: CANaI 7790.

Antradieni, spalių 24 d. 
Chicago ir apylinkių lietuviai 
renkasi j Lietuvių Auditori
ją pareiškimui savo žodžio 
šiame pavojingame Lietuvai 
momente. Rinkimės visi! Ei
lė kalbėtojų, jų tanpe ir prof. 
Kazys Pakštas, išaiškins, ko
kioj padėty dabar yra Lietu
va. Išgirsime ko negirdėjome.

Pyktis yra trumpo pobū
džio pamišimas — Seneka.

R.

^Itchine, CtrRiuir 
ThisFastSav

_____ _________ -orMonnBitk
Forquick relief from itching ot eczema, pimples, 
athlete’s foot, seabits, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles, ūse worid famous. 
cooling. antiaeptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Grcaseless, stainless. Sootbes irritalion and 
quickly slope intense itch.ng. 35c trial bottle 
provee it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTIOH. 

1 *

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, K rikli t yno m lr Kito
kiem Bukletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Ltnksmaa Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLEP IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinė* 
nž Tokia Kainą

TIK $1.00 PT 

4-5 Kvortos...
Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ

15c. PBINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

Sl.EO

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

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

GEDIMINAS BLDG. A LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avo. 
Lafayette 8248

Kviečia visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vlc Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

išpardavimo bargenai
Už $6,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrini namą. 7815 Prlnceton Ave. 
Už |8,000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marąuette Road 
Salia Western Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalow, Califor- 
nia Ave., netoli 62nd Street.

LACEY, 5741 I.aSalle Street 
Phono Englevvood 1880.

REN DAI
3 dideli kambariai, naujai Jrengta. 
Galima gauti su aliejaus pečium ar 
be. Tinkamas advokato ar dakta
ro ofisui a,r mažai firmai. 2386 
Blue Island Ave.. tcl. Canal 2338.

RENDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė ir 4 kambariai. 
Krautuvė tinkama bile kokiam biz
niui. Atsišaukite: 414* So. Campbell 
Avenue, telefonas Lafayette 9480.

PARDAVIMUI NAMAI
Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dviejų-aukštų, 4157 Marm-ora Ave. 
Kreipkitės j Tėvas Marijonus, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

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

RECEIVERIV IŠPARDAVIMAS 
15 fletų mūrinis, kampinis namas.

Mėnesinė renda $500.00. Kaina 
$14.500.00.

4 fletų mūrinis, kampinis namas. 
8500 South. $11,000.00.

8 fletų mūrinis namas, arti 63čios 
gatvės. $12,500.00.

2 fletų namas (cementinis belsmon- 
tas). $3,000.00.

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Chas. Umleh (Urnikas), 2500 West 
«3rd St.. tet. PROspeet 8025.
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1TURTAS VIRS--------------53,500,000.001 kai
~ ’ s La

| ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
5 Dabar mokam 31/2% už Pa'

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nupirksite grosernę j- 

2 steigta 30 metų ir mūrin) namą. 2 
S kambariai užpakaly krautuvės ir 5 

kambariai virš krautuvės. Telefonas 
fayette 4932. adresas 3948 South

Westem Avenne.

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas West Engle- 
wood’e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo
nu: GROvehlll 3789.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas, gražioj aple- 
llnkSJe. Vienintelis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959 
West 7 lst Street.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų gražus mūrinis namas, 2 po 
4 lr 2 po 3 kambarius, arti Mar
ųuette Parko. Senatve ir ilgos verčia 
parduoti už $11,950. Įmoket reikia 
$6000. Likusius valdžiai Išmokėsite 
kas menes). 7207 So. Francisco Ave. 
Savininkas A. Slratov*eh, tel. Pros- 
neet 3140.

5 dėtus pinigus. Duodam pa- 

= skolas ant narni} 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
I FEDERAL’
I SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
alIlIlimillllHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII'i

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OV FINE FURNITURE" RINGE 1*04

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

PARDAVIMUI ANGLYS 
Genuine West Virgin,a Pocahantas 
Mine Run — 07.30; Illinois Egg or 
Nut — 15.25,

2 tonu loadats.
Telefonas DIREexel 8277.

REIKALINGA MERGINA 
Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moteris vargonininkauti lr šel- 
mynlnkautl. Kreipkitės J: ‘Draugas’, 
2384 So. Oakley Ave., Chicago, UI.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie gerai Išdirbto tavernos blmlo, 
kuria randasi geroj vietoj. Apgy
venta visų tautu žmonėmis; kampi
nis namas. 4 kambariai prie v,^ 
tos. Parduodama, nes esu viena mo
teris. Skubiai kreipkitės: 2301 So. 
Tjeavltt St., arba telefonuoklte SEE
Iey 1742.

I O AL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago -Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run ,8 gelausių mainų; 
daug dulkių išimta. Perkane 6 tonus ar dau
giau už toną ............................................................ *7.8*
PETROLEUM CARBON COKE, perkant 6 to
nua ar daugiau, tonas... .*7.40. Sales Tax Eksta.


