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HITLERIS LIETUVAI GRAŽINA KLAIPĖDA
KRAŠTAS GRĄŽINAMAS 
55’MS METAMS

PARYŽIUS, spal. 25 (Dai
ly Times korespondencija). — 
Stalinas vakar paskelbė, kad 

litleris Lietuvai (reiškia, sov. 
Rusijai) paveda Klaipėdą 55 
metams. Vokiški interesai šiau 
r i nėję Europoje dabar atsire
mia į Lietuvos pasienį. Tokiu

būdu Hitleris pirmąjį kartą 
grąžina atgal savo užkariautą 
sritį be jokio už tai sau atpil
do.

(Žinia neaiški. Nežinia, ar 
Lietuvai grąžinamas visas 
Klaipėdos kraštas, ar gal tik 
uostas, ar jo dalis, Uostas 
sov. Rusijai reikalingas).

VARŠUVOJ ŽUVUSIŲJŲ 
BUS IKI 50,000

BERLYNAS, spal. 25. —I liais apdaužyti. Narni kieme
Amerikos vienos, bendruoir.e-' sprogusios bombos šiaušto di 
nės du atstovai W. MacPo Idoka duobė, kurioje užkasta

•■HM” SOVIETŲ KARIUOMENES 
IŠRANGA SULŪŽO JAI 
ŽYGIUOJANT ESTIJON

RYGA, spnl. 25. — Užsie
nių pasiuntinybių kaliniai a- 
tašės, kuriems leis-ta stebėti 
raudonosios sovietų) armijos 
žygiavimą į Estiją, grižo su 
prastais įspūdžiais apie sovie 
tų kariuomenės našumą.

Sovietų armija Estijon įžy
giavo užimti skiltas įgulų vie

tas. Tai daugiausia motori
zuoti daliniai su milžiniškais 
tankais. Susekta, kad daugiau 
kaip 20 nuošimčių tankų, šar
vuotų sunkvežimių ir trakto
rių sulūžo iki nužygiuota į 
skirtas vietas. Žygiavimui bu 
vo numatytos dvi paros, o 8- 
nit net keturias.

nald ir II. Morris atlanko Va? 
šuvą tikslu sudaryti šelpimo 
programą. Penkias dienas ty
rė išgriautą Lenkijos sostinę.

•lie apskaičiuoja, kad Var
šuvoje žuvę iki 50,(XX) asmenį} 
ir keletas šimtų tūkstančių su 
žeistųjų. Apie 35 nuošimčiai 
visų miesto namų sugriauna

keliolika žuvusių arimų.
Prieš karą V a: Vi ✓ i t • rėjo

iki 1,300.000 gyventojų iš ki. 
rių apie 30 nuošinrius suda
rė žydai. Nacių gernvr'e or- Į 
ganizaJ’os visus kito išliku
sius gv'n. tojus šiai) taip šei 
pia mautu, o žydams liepta 
patiems ‘•avimi rūnintis. Kei

čia vaizduojami trys vyrai Chieagoj poli eijos sulaikyti. Iš kairės pusės: dr. Horner 
Herman Maerz, Joseph Schimpf ir George Heppner. Anot policijos, jie priklausą prona- 
cinei “Silver Sbirts” organizacijai ir siuntinėją žydams parduotuvininkanis grasinimus, 
reikalaudami stambių sumų išsipirkimui. Ne atsiekę tikslo, jie daužo parduotuvių langus, 
arba ant langų stiklų paišo swastikas. (Acme telephoto.)

NACIŲ KARO LAIVAI 
TRANKOSI ATLANTIKE

Norvegi-

vokiečių orinėmis bombomis} kia u numanyti ap:c žydų ste-
ir patrankų šoviniais. Iš kitų 
namų apie 20 nuošimčių suy a 
obna, k m ie reikalingi patai
symų.

Anot jų, dauguma žuvu
siųjų yra dar tarp griuvėsių 
ir ims gražaus la’ko juos iš
imti.

Visi t’ltai Skersai V';**'? u- 
pės išlikę. J. A. Valstybių am
basados į.amai DE srapne-

vj. Voki. "iams nieko nestinga.
Elektrom šviesa ...’i'tui grą 

žinta įr,vandentiekiai patai
syti.

Mieste palaikoma griežta 
karinė tvarka. Po 7 00 vaka
ro be specialaus le’ Pn'o ne
galima išeiti gatvėn. Nok* 
gatvėmis patruliuoja poromi
lenkų ,.bl’cistai ir tm: ka
reiviai.

BELGAI NEPATENKINTI 
BRITU LAIVŲ BLOKADA
BRIUSELIS, spal. 25. —

Belgų autoritetai ir spauda 
reiškia didelio nepasitenkini
mo britų vykdoma blokada. 
Pažymi, kad dėl tos blokados 
nukenčia ne tiek vokiečiai, 
kiek neutralinės valstybės.

B riti} karo laivai trukdo 
belgų komerciniams laivams 
plaukiojimą. Keleivinius ir

.. prekybinius laivus jūroje su
sako kontra-

VĖLIAUSIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS KARIUOMENE 

PRADĖS ŽYGIUOTI
* VILNIAUS SRITIN

KAUNAS, spal. 22. — So- 
vietų Rusijos užsienių reikalų 
komisaras Molotovas pranešė, 
kad Lipfnvow^wrtuo4ne«ė -ga
linti pradėti palaipsniui žy
giuoti Vilniaus sritin.

PASKOLA VILNIAUS
KRAŠTO REIKALAMS

KAUNAS, spal. 22. — Pe-laiko ir juose ieški 
bandos. Dažniausia keleivius rėmimas nualinto Vilniaus 
izoliuoja taip, kad jie negali krašto tuojau reikalauja iš

SUOMIJA SVARSTYS SOV. 
RUSIJOS SĄLYGAS

susisiekti su namiškiais.
Britai kitaip elgiasi su 

lijos laivais. Jų visiškai 
kliudo ir nesulaiko. Tai

HELSINKIS, spa! 25. — 
Iš Maskvos traukiniu parvy
kta su sovietų galutinomis 
sąlygomis suomių vyriaus) - 
bės delegacijos du nariai, dr. 
Paasitcivi, delegacijos pirmi-

to, kad Italija yra didelė ir 
galinga valstybė ir ji nepakę- skola.

valstybės iždo išlaidų, kurios 
Tta-i normaliam biudžete nenuma

tytos. Tam reikalui Lietuvos 
seimas priėmė 50 mil. pasko
lą, kuri vadinsis Vilniaus pa-

MASKVA. — Žiniomis iš
, ... stų britų veiksmų.Murmansko, sovietų autonte-1 . . ,

. ., -v . . . i Kas kita yra su maža Beitai paleido is internavimo vo-J .. . w ,
............................. , ,, j. Igną ir kitomis mažomis vals-kiecius jurininkus, ten atlydė- .
. . v , . -i-ii tybėmis, Britai su .jomis nešusius užgrobtą amerikonišką .

liukas, ir V. A. Tanner, fi-' prekybinį laivą City of Flint 
ansų ministras. Jie parveža ' Maskvoje pareiškiama, kad lai ° 

sovietų memorandumą, kurj 'vas taip pat bus paleistas po 
vyriausybė aptars ir praneš 'prekių patikrinimo. I

Maskvai. j BERLYNAS. — Hitleris
Kiti delegacijos nai iai I,a-1 turėjo pasitarimus su genero- 

siliko Maskvoje. jiais įr j.aj kurjaiB stabo kari-
Yra žinoma, kad Suomija ' ninkais. 

griežtai priešinga sovietams j BERLYNAS. — Užkariau- 
pripažinli kokias nors konce-įtos Lenkijos teritorijų, kurios 
sijas, kurios būtų pavojingos ' neinkorporuotos Vokietijon,

NUSKANDINTI
KETURI BRITŲ LAIVAI
LONDONAS, spal. 25. — 

Vakar britams buvo nelaimin
ga diena šiame kare. Keturi 
ji} prekybiniai laivai Atlanti- 
ke nuskandinta. Penktasis 
graikų laivas nuskandintas 
Šiaurės jūroje.

Iš keturių trys britų laivai 
nuskandinta netoliausia Gi
braltaro. Tai Menin Ridge 
(2,474 tonų), Tafna (4,413 t.) 
ir Lcdbury (3,528 tonų). Ket
virtojo laivo — Clan Cbis- 
bolm of Glasgov? nuskandini- 
mo vieta nepasakyta Šis pa
starasis laivas buvo 7,256 to
nų ir vos 1.937 metais pasta
tytas.

Amerikoniškas prekybinis 
laivas Croivn City nuskandin
tų britų laivų 36 įgulos vyrus

FR0NDHE1M, 
ja, spal. 25. — Sužinota, kad I 
vokiečių karo laivas (kruize- , 
ris) Emden (10,000 tonų) At-' 
lantike sulaikė amerikonišką 
prekybinį laivą City of Flint 
ir jį pasiuntė internuoti į Ko
la įlanką, sov. Rusijoje.

Ryšiuni su tuo iškeliama ai 
kštėn, kad keletas vokiečių 
karo laivų praslydo pro britų 
blokadą ir šiandien atviroje 
jūroje trankosi ir užpuldinėja 
ne tik britų, bet ir neutrali- 
nių valstybių, prekybinius 
laivus.

Kitas vokiečių kruizeris 
Deutseliland (10,000 tonų) 
taip pat veikia Atlantiko prieš 
prekybinius laivus. Yra dar ir 
trečias, kurio vardas kol kas 
nežinomas.

Tai tiesiog piratiniai lai
vai. Ne kokia britų blokada, 
tsuabvKeli nacių laivai trank 
jei nacių laivai gali pro ją 
prašliaužti. Kruizeriai gi nė
ra povandeniniai laivai. Šių 
panėrusių negalima pastebėti.

lšaiydę vokiečių karo laivai 
britams daug žalos padarys 
iki jie kur britų laivų bus pa
stebėti ir iveikti.

Suomijos nepriklausomybei, 
arba neutralumui.

Sužinoma, kad Suomija so
vietams pasiūlusi tris savo 
salas Suomijos įlankoje, neto
liausia Kronštado. Bet už tni 
nori iš sovietų gauti Kareli
jos teritoriją, kur daug suo
mių gyvena.

Nežinoma, kaip į tai sovie
tai atsineša.

SOVIETŲ PREKYBOS 
MISIJA BERLYNAN

generaliniu gubernatorium 
Hitleris paskyrė Hans Franką 
iš Austrijos nacį.

BERLYNAS. — Vokietijos 
pasitarimai *iu Vatikanu dėl 
lenkų katalikų stovio pažan
gi uo ja. Lenkams bus leista tu 
rėti pamaldas ir religinę vei
klą.

MASKVA. — Sovietų užr 
imtuose Lenkijos plotuose per 
įvykusius rinkimus tik 10 nuo
šimčių balsuotojų pasisakė 

Į prieš jungimąsi su sov. Rusi- 
SoJja. Balsavo 4,433,997 asmenysMASKVA, spnl. 25. 

vietų ekonominė misija iš 45j iš 4,776,275 turinčių teisę bal 
narių išvyko Berlynan. suoti.

TRAUKIA TIESON 
GELEŽINKELIUS

AVASHINGTON, spal. 25. —
Teisingumo1 departamentas

spauda reikalauja traukia tieson Amerikos gele- 
britų, kad jie savo žygius vi- Cinkelių sąjungą, kuriai pri- 
soms neutralinėms valstybėms klauso 236 atskiri geležinke- 
lygiai taikintų. Belgų viešoji Kai, už Sbermano antitrusti- 
nuomonė dėl to vis daugiau nio įstatymo peržengimą, 
nusisuka prieš britus.

ESTIJOJ TARP VOKIEČIŲ 

IR ESTŲ ĮTEMPIMAS

RYGA, spal. 25. — Ilgiau-

T. SĄJUNGOS SU
VAŽIAVIMAS

ŽENEVA, spal. 25. — T. 
Sąjungos sekretorius Avelo-

išvadavo.

ŽMOGŽUDE PASPRUKO 
IŠ LIGONINĖS

PH0ENIX, Ariz., spal. — 
Iš valstybės ligoninės pabėgo 
beprotė žmogžudė AVinnie 
Ruth Judd, kuri 1933 metais 
nužudė dvi moteris, buvo tei
smo .nuteista pakarti, paskiau 
pripažinta beprote.

BERLYNAS, spal. 25. - 
Nacių laikraščiai rašo, kadsius metus Estijoje estai su ■ nas sušaukia šią Sąjungą su 

vokiečiais sugyveno draugin- važiaviman, kurs prasidėsiąs (Vokietijos vyriausybė planuo 
gai. Dabar kilo tarp jų nesu-^ gruodžio 4 d. ja lėktuvais pulti Angliją,
tikimai. Estai skleidžia lape------------------------------------------------------------------------------ —

563 KOMUNISTAI YRA
leris prieš Estiją bolševikus 
užsil,’:(*e FEDERALINEJ TARNYBOJ

AVASFINGTON, spal. 25. 
— Dies komitetas padavė vie
šumon -rąšą komunic< t ir jų 
artimų bičiulių, kurie federa-

SAUGOJA LAIVUS NUO 
SABOTAŽO

NEW YORK, spal. 25. —
Sužinota, kad vietos uoste lai’hnčje tarnyboje užima aukštas
koinus didelius keleivinius lai pozicijas. Paskelbta 563 pa- 
vus, prancūzų Normanuie ir'vardės ir nurodyta kai kurių 
britų Queen Mary, priešai pla 'gaunamos aLgjos nuo 5,000 iki 
nuoja sabotažuoti. Paskirta 10,000 dol. per metus, 
policija laivus saugoti. Komitetas pažymi, kad iš

vardintųjų dalis kitados pini- 
giškai rėmė Ispanijos raudo
nuosius gaivalus ir daug dar
bavosi dėl komunistų pasise
kimo Ispanijoje prieš frankis
tus.

Šių komunistų valdininkų 
yra visuose vyriausybės de
partamentuose, boarduose ir 
komisijose.

NUODIJA MIESTO IR 
APYLINKES GYVEN

TOJUS
RADVILIŠKIS. Jau kelin

ti metai, kaip čia veikiąs anks 
čiau buvęs Br. Glezerių, o da
bar ake. “Odos” b-vės odų 
fabrikas, nuodiją dujomis 
miesto ir apylinkės gyvento
jus.

Ne kartą, apylinkės ūkinin
kai tuo reikalu kreipėsi į tei- 

[smą, nes nuo leidžiamųjų iš 
fabriko cheminių dujų buvo 
užnuodytas vanduo, kurio gy
vuliai pabandę pastipo. Teis
mas fabrikantus nubaudė ir į 
sakė pastatyti atitinkamus fil 
trus, tačiau visa tai fabrikan 
tams palyginama mažai ką te 
gelbėjo. Tik trumpą laikotar
pį šiek tiek dujų smarvė buvo 
sumažėjusi. Dabar vėl visu 
smarkumu nuodijami gyven
tojai.

Nemažesni gyvybei ir svei
katai sudaro pavojų, nežmo- 
niškas miesto gatvėmis auto
mobilių ir motociklų laksty
mas.

SNIEGO PŪGA ALBERTA 
PROVINCIJOJE

EDMONTON, Altą., spal. 
25. — Nepaprasta rudens snie 
go pūga ištiko Alberta pro
vincijos šiaurinę ir centrinę 
dalis. Kai kur per sniegą 
žmonės vos išsikasa.

VENGRIJA BIJO
NACIU SUKILIMO
BUDAPEŠTAS, spal. 25. — 

Vengrijos vyriausyl "• į«akė 
policijai praplėsti .aidėjimą 
prieš numatomą nacių sukili
mą tikslu sugriauti dabartini 
režimą.

Vengrijos nacių vadas Kai
man Hubay paskelbė, kad ven 
grų masės stovi su nacinis ir 
prieš vyriausybę, kuri globoja 
žydus.

Naciai reikalauja vynausy- 
liės konfiskuoti šimtus tūks
tančių akrų žemės, kurią žy
dai, valdo, arba nuomuoja. Ta 
žemė priklauso vengrams, ne 
žydams, pareiškia naciai.

KONSTANZA, Rumunija, 
spal. 25. — Rumunų policija 
suėmė tris vokiečius, kaltina
mu? šnipinėjimu.

ZAPYŠKIS. — šiemet za- 
pyškiečiuose derlius puikus ir 
našus. Rugiai brandūs, Kvie
čiai kiek menkesni, o vasaro
jus, itin geras. Ir pievos ge
rai davė, tik atolas skystes
nis. Sodai buvo apytušti. Bul
vės šiemet labai geros ir po 
krūmu našios. Bulves kasa. 
Geros ir daržovės, tik nevisos. 
Menkesnės morkos ir svogū
nai. Šiaip kitos puikios.

ORAS
CTTTCAGO SRTTTS. — De

besuota; numatoma daugiau 
lietaus; kiek vėsiau.

Saulė teka 6:15 leidžiasi 
4 53.
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Grąžinkime šeimą Dievui

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

nės revoliucijos idealas. Pasaulinės revoliu
cijos idėja buvo populiarinama su didelėmis 
pastangomis užsieniniuose kraštuose. Mėgai- 
lėta jos propagandai nei pinigų, nei žmonių. m'» sPe‘ltJ mėnesio pra- ir kartu su ja mano gyveni-
Tiktai efektyvių tos propagandos rezultatų džioj ateina pas mane pasi-, nia< skriejo saulėmis. Dau- 
užsieniuose kol kas nebuvo per daugiausia, tarti jauna motina. Su savim giau negu kartą V. Dievas

Vokiečių kancleriai paleidus Sūkį - sj į *‘Vi^ T* « »!«•<-'.lemtina .noti-

rinkli vckUkas žemes, paimti globon vokie- .>>•»«*«I g»rt,n,«>(, merga*. ny.Mfe .naudu bu-

čių tautos dahis, net išbarstytas kituose kraš- Tėve, ką tunu dantį, vome begalo laimingi. Bet
tuose, viešai buvo akcentuotas ir vėl rusų kad mano vyias nenori tuiė- šiandie tamsūs skausmo debe- 
susirūpinimas slavų tautomis
saro Molotovo lūpomis pasisakė
vo globą slaviškuosius gudus ir ukrainie- —Ar jis eina sekmadieniais. 
uius. Iš esmės tas noras globoti slavus yra šv. Mišių išklausyt! — kiau
tą pati panslavistinė idėja. Ji atgema iš nau- siu.
jo. - , j — Ne; jau keli metai, kai

Ar ji sustos, ar plėsis tcliau? Ar noras su- velyk*11? apleidžia, 
jungti visas slavų tautas augs, ar savaime — kaip pati! —
nunyks? Ar visos slavų tautos bus norima — Kai sirgau, negalėjau

“Draugo 30 Metų Sukaktis
Kalba kun. J. Mačiulionio, MIC., pasakyta is 

WHIP radio stoties

v . •! a v i i . . , maiiirenu, prir.x nviiKib i
mis. Rusija komi- ti dengiau vaiky! Ji. pyks- sys apdengi, mudu ir mudu; ,,(|vi ag ali(|ar5 ..
nsakė imanti i sa- ta lr snaudžia-mane. negani kartu. ,, .. , . .uuai u j w go radio valandų, jo

sujungti, ar tik tos, kurios jau dabar Sovie- Paskui reikėjo mergaitę au-

Tėvų Savaitė

Jau kelinti metai, kai yra rengiama va
dinama Tėvų Savaitė. Jcs tikslas:

1. Duoti pajusti tėvams ir motinoms be
galinę svarbą naudoti geriausius metodus 
vaikų auginimui ir auklėjimui ir supažindin
ti juos su ^altiniais, iš kurių gali gauti in
formacijas ir pagalbą šeimyninių problemų 
rišimui.

2. Ugdyti kooperatyvui} susipratimą ir ben
dradarbiavimą tarp tėvų ir mokytojų, taip 
pat tarp mokyklų ir visuomenės.

3. Padėti visuomenės pastangoms gerinti 
mokyklas, rūpintis vaikų sveikatingumu, rek
reacijos galimumais ir pašaukimų ugdymu.

4. Akstinti organizuoti grupes, kurios stu
dijuotų ir diskusuotų vaikų auginimo ir auk
lėjimo problemas.

Šiam gražiam ir naudingam sąjūdžiui pa
deda tevų-mokytojų sąjungos, motinų klu
bai, bažnyčios. Sąjūdis plečiamas visame kra
šte.

Būt gera, kad šiuo sąjūdžiu susidomėtų ir 
lietuviai tėvai bei mūsų mokyklų mokytojai. 
Gyvename tokiais laikais, kuomet vaikų au
ginimu, auklėjimu ir, aplamai, jų dvasine 
ir medžiagine gerove labai rimtai reikia su
sirūpinti.

Aktualus Klausimas
Kilus katestrofai Europoje, ieškoma tik

rųjų šaltinių, iš kurių jos iškyla. “XX Am
žiaus”, Lietuvos katalikų dienraščio bendra, 
etanus p. bervus, svarstydamas tą klausimą, 
kelia tokių minčių:

Per paskutinius keliolika metų populia
riausi buvo tautos, klasės, rasės interesai. 
Tauta, klasė, rasė buvo tie centrai, apie ka
riuos buvo telkiami kraštai ir kurių intere
sais buvo pateisinami politiniai žygiai. Bet 
šaiia jų išpopuliarėjo dar viena sąvoka, kuri 
izreismams žodžiu, prasidedančiu pan... pans- 
lavizmas, pangermanizmas, panchirstianiz- 
mas, paneuropizmas, panamerikanizmas... Ši
tie sąjuctziai turi tiksią suorganizuoti visuo
tinę vienybę daugiau nekaip atskirų tautų 
ar valstybių, būtent, vienybę visų slaviškų 
tautų, vienybę visų Europos tautų, vienybę 
visų Amerikos tautų.

Nė vienas tų sąjūdžių nebuvo toks popu
liarus ir neturi tiek savo tradicijų kaip pan 
slavizmas. Sujungti visas slavų tautas naujai 
didelei misijai — šita idėja jau randama Ru
suos 18 amžiuje,- ja egzaltuojunasi 19 am
žiaus pradžioje; (ir patį vardą davė 1826 m. 
slovakų filologas Herkelis); ji atgyja vėl su 
slavianofilais antroje amžiaus -pusėje. Idėja, 
vadinas, gyva, skirias tik jos formos. Tačiau 
ar tos visos slavų tautos butų vieno caro vai 
džioje, kaip svajojo Sibiro ištrėmime Jurij 
Krisanicas, kroatas, pavadinamas pirmuoju 
panslavistu; ar visos slavų'tautos turėtų su
sibėgti ir susilieti į vieną slavišką jūrą, kaip 
formulavo Puškinas; ar Rusija, didžiausia 
iš visų slavų, paliktų atskiras slavų tautas 
ir imtų tildai jas globoti, kaip norėjo Feo- 
dorovo neošiavizmas, — pagrinde vis tiek 
lieka tas pats noras sutelkti visas slavų tau
tas ir pastatyti jas kaip vienumą prieš kitas 
tautų grupes. Tai būtų didelė ar tik mora
linė ar ir materialinė jėga. Tai būtų idealas, 
kuris įprasmintų slavų tautų gyvenimą ir 
paskatintų išlaikyti gyvenimo dinamiką.

Kurį laiką panslavizmo idėja buvo nustelb
ta kito šūkio. Jį pakeitė hecminis šūkis: vi
sų šalių proletarų... vienybės arba pasauli

Man yra labai malonu kai- badu garbingai vado 
bėti per Šaltinu, ro radio va- vagos lietuviams. J 
landą j brangius klausytojas, vija prieš tris s..v. 
Atsimenu, prieš penkis metus, gė savo žemišką <Ia 1 

I>rau- “Draugas”, tikinus

ni- 
' 1- 
ai-
g?
ik

Bebalsę gus, ilgus metus tara
Kartą savaitėje vykstu į pfr radio, turbūt, pirmą kar- tuviams, 

gražias Surrey apskrities apy- tą girdėjome “Draugo” lei- “Draugas” ir jo dabartinis
.linkės, kur yra didžiulė dirks- 
niams gydyti įstaiga, vadina-

. . ... . . Įneš ji yra pamišus. Ten ma
tų Sąjungos teritorijoje yra? O juk žinom, gurt. I - . ADsįb.ausu. iS
kad dar yra ir slovakį, ir čekų, ir bulgarų Dai ar atpratau ir gėda ro- 1, , ‘ 5.. '..
ir Irt. slaviškų tautų? Ar slanko, tento.' dyti. ' bal"s’ gul‘ ’* loTOJe’ "“''us

turėtų susilieti su metropolija, ar galėtų pa
laikyti atskiros tautos savo autonomiją?

džiautoj radio valandoj. Svei- administratorius pirmą kartą 
kinu Povilą Šaliimierą, jo pa-, susitikome Wilkes-Bar:e, Pen

iau silpnapročių ligoninė. Čiaj gelbininkus bei klausytojus ir nsv.vanta valstijoje. Nema- 
’inano mylimoji leidžia savo; linkiu ištvermės ir daug link niau, kad “Draugas”, porsi- 
dienas, ilgas, sunkias dienas, smų jo suruoštų radio valau- keldumas iš "^Vilkes-Barre į 

dų. j Chicagą, patrauks tuo pačiu
Trims dienoms prieš Jo E-1 keliu ir mane. Bet tai Įvyko.

■pasauliui ir supratimui. Bu-
— Suprantu. Jūsų šeimoj vusis gražutis jos veidas per-

nėra Dievo; Jarn neliko vie- 
j tos, nors sąžinė protestuoja. 
Paklausykit, ką aš jums .pa

Tatai priklausys nuo daugelio faktorių. Ta
čiau tų klausimų tripotetiškiems atsakymams
medžiagos yra davęs pats dabartinis mo- v. ... ..
mentas, ypačiai demarkacijos linija tarp So- "a ***-
vietų S-gos ir Vokietijos linija taip iškom 
burnota, kad pro Rumuniją, Sovietų S-gą at
siremia į Vengriją, gauna tiesioginį kontak
tą su ukrainiečiais, toliau — slovakais, če
kais, kurie taip pat slavų tautos, bet dabar 
Vengrijos ar Vokietijos protektorate. Kaip 
bus norima tuos klausimus išspręsti, nuo to 
priklausys ir Sovietų S-gcs bei jos kaimynų 
santykiai — bičiuliški ar priešingi. Tai di
delė problema.

mą Dievui ir surasite laimę. 
— Bet kaip aš tai galiu pa

daryti! Nuo pat sutuoktuvių 
dienos abudu nebuvom bažny
čioj, nei prie Sakraimentų.

kreiptas; jos šypsnis sustin
gęs. Kai pabučinoju brangia-

minencijos Kardinolo Munde
lein mirtį buvau audiencijoj 
pas jį ir prašiau palaiminimo 
dienraščio “Draugo” skaity
tojams bei bendradarbiams.

sias jos lūpas, — nėr atsaky-1 Jo Eminencija, išklausęs ma-
__ ___  • i__ ; ą * i„ __ x ii - v i •*mo nuo jos, kurią aš taip la 
bai mylėjau, nors ir dabar ji 
laiko mano širdies raktus.

“Kelionė atgal į Londoną 
man buvo sunki. Kaip aš ga
liu pasakyti grįžtąs į šeimą,

nes, suteikė prašomą palai
minimą ir žadėjo dar raštu 
prisiųsti, kad minint “Drau
go” 30 metų sukaktį būtų ga-

Tad ruošimo darbas prie 
30 metų mūsų dienraščio snJ 
kaktuvių paminėjimo jau sma
rkiai eina pirmyn. Draugijas 
ir biznierius kviečiame dėtis 
prie išleidimo istorinio “Drau 
go” numerio, kuris, pramato- 
ma, išeis net 32 puslapių. 
“Draugas” per 30 metų rė
mė draugijas ir biznierius ir

Reakcionieriai Kalti?
Aną dieną buvo suimtas ir apaaitintas 

Amerikos komunistų vadas Earl Browder už

— Žinoma, gaila, kad taip *• *’ s ’ . kur nėr žmonos nei motinos!
atsitiko. Visgi matau jūsų šir
dyje, o gal *r jūsų žmogau; 
sąmonėje užsiliko tikėjimo ki 
birkštis. Ar judu kada svar-

|i klausia, kada sugrjž 
mama, ir tėtė negali jiems pa
sakyti. Grįždamas aplankau
'mažą bažnytėlę, kur amžinai

stėte, kalbėjote, koks yra mo- . • * » o i
terystės tikslas? —? paklau
siau.

— Tai visiem suprantama.
Nebuvo reikalo kalbėtis.

— Bet jeigu jūs ir jisai bū
tumėt žinoję, kad svarbiausis

tas. Čia, šiame ramybės dan
guje, kur visa tylu ir ramu, 
pakelia savo nukamuotą šir
dį prie Dievo, išpasakoju Jam 
savo vargus ir aš išeinu daug

žmogus. nes aslaimingesnis ___ o..~, -__ ___moterystės tikslas yra žino-Į.... v , ... • J . 1 pavedzian mano sielą savo
tai, kad jis važinėjo } Maskvą svetimais pas- nių gimines praplėtimas, au- Kflrabli ir >• m_n tpik:R 
pertais. “V-uis”, lietuvių bolševikų lai'kraš-. ginant visus V. Dievo gauna ’. ,■ ; ginant visus V. Dievo gauna 
tis puolasi savo vadą teisinti. Girdi, Brow- mus šeimai vaikelius, — ne- 
deris nekaltas, bet kalti šio krašto reakcio-1
nieriai. Rašo: x

“Kalbant apie Browderio areštą, reikia 
atskirti pamatinę priežastį, dėl ko jis bu
vo suareštuotas, nuo techniškos Tegalės 
priekalbės. Tikra priežastis tai reakekmie^ 
rių pasibriežimas uždaryti burną Ameri
kos Komunistų Partijai, kuri nuosekliau
siai kovoja -prieš karo pavojų, kuri nuo
sekliausiai gina Amerikos neutralitetą. O 
legale priekabe, pretekstu buvo tas fak
tas, kad Earl Browderis kelis kartus buvo 
nuvykęs Europon su pasportu, išrašytu 
kito žmogaus vardu. Jisai keliavo po sve
timų vardu, po pseudonimu”.
Jei čia kalti tie nelabieji “reakcionieriai”, 

tai vi^ dėlto labai neaišku, koks buvo reika
las Browderiui važiuoti į Maskvą net kelis 
kartus ne savo, bet svetiniais vardais! Koks 
buvo reikalas slapstytis! Kaip žinome, Jung
tinės Valstybės palaiko normalius santykius 
su Sovietų Rusija ir jos piliečiai, nesislėp
dami gali keliauti į Rusiją, jei tik iš Rusi
jos konsulų gauna vizas.

Komunistai gali aiškintis, kaip tik jie no
ri: Browderis ne be reikalo slaptai važinėjo 
į Maskvą. Jis ten gaudavo slaptų instruk
cijų komunistų partijos akcijai Amerikoje. 
Kaip ten, pagaliau, ištikrųjų bnvo, paaiškės 
teisme.

Kaltinti “reakcionierius” dėl to, jei kas 
nusižengia tvarkai ir įstatymams, yrn tikra 
nesąmonė.

Padėtis Kaune
Latvijos laikraštis “Rits”, rašydamas apie 

padėtį Kaune šiuo kritišku Lietuvos gyveni
nio momentu, pastebi;

“Dideli įvykiai, kurie palietė artimiau
sius Lietuvos kaimynus, žinoma, buvo di
delis lietuvių tautos pergyvenimas, šitai 
kodėl reikia ypačiai pabrėžti tą tvarką ir 
discipliną, kuri viešpatauja Lietuvoj šių 
snukių dienų metu”.
Ištikro džiugu, kad taip pavojingais lai

kais Lietuvos visuomenė, jo* vadai bei pati 
krašto vyriausybė sugeba išlaikyti ir rimtį 
ir vieningumą. Tuo būdu ir gręsiančius vals
tybei pavojus bus lengviau nugalėti.

būtų kilę nesusipratimų. Ant 
raeilis tikslas — savitarpė pa

Įima spaudoje paskelbti. Mes daug prisidėjo prie mūsų baž-• • ’*■ *tą Jo Eminencijos palaimini-, nvčių n- mpkyklų kūrimo. Su 
mą įvertiname ir jaučiame,! džia.’gsinu minėdavo ir rašy- 
kad Jo Eminencijos linkė ji-J daro apie įkurtuves, sukak* 
mai, paeinantieji iš jo kilnios tuves ir apie visus jų laimė
širdies, mus stiprina šioje mū-

r-
sų darbuotėje. Mes, lietuviai, 
turbūt, gavome Jo Eminenci
jos paskutinį palaiminimą, 
nes po tos dienos Jo Eminen
cija daugiau audiencijij nie
kam neteikę

Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein ir “Draugas” Chi

j'imus ir progresą. Žadame ir 
toliau šį gražų, lietuvių visuo
menei naudingą ir garbingą, 
darbą dar smarkiau varyt pi
rmyn. Bus mums labai malo
nu atsilyginti spauda už jūsų 
rėmimą dienraščio “Draugo” 
30 metų paminėjimo.

Tad draugijų ir bizmen
cagos lietuviams tarnavo lygų paramos mes prašome pairu 
laikotarpį — 23 metus. Abu-i nėjimui “Draugo” 30 metų 
du statė lietuviams bažnyčios,' darbuotės. Visus kviečiame į 
mokyklas, seminarijas', kole- ' 30 t)raugo”. bankietą,

Gal kurią dieną Dievas P‘<ias’ lig°nines; abudu linkė- kurs įvyks lapkričio 19 d., 
i divo lietuviams laikytis Ka- 6 valandą vakare, Shoreland

mali
nau,jos drąsos kovoti šią sun
kią gyvenimo kovą.

raina kaip kūno srity, taip, ras gaHmn išklausyt mano 

dvasios gyvenime.
— Bet, tėve, sunku gi išau

ginti visus galimus sulaukti 
vaikelius; ar gi nėra išimčių? 
— nekantriai paklausė.

— Tikrai, kartais labai su
nku tėvams pernešti jų luo
mo ir pareigos skausmus ir 
darbą, sunkenybes ir nepasi
sekimus, liūdesį ir baimę be
auginant ir beauklėjant vai
kučius, bet ar žinot kada taip 
būna? —

— Kada? —
— Kai tėvų tikėjimas į Die

vą, į amžiną atlyginimą dan
guje pranyksta iš jų širdies. 
Kai jiems atrodo, jog negali 
pasišvęsti moterystės 

, laims, kuriuos V. Dievas nu 
statė. Tada pasiskiria . savo 

tikslus: savimeilę, prabangą, 
ištaigas; tada pradeda ieško
ti “išimčių”.

— Bet jeigu abudu sutin
ka?...

• — Tarp, jei sutinka nesi
naudoti įgautomis moterystės 
sakramentu savo, teisėmis, jei 
abudu sutaria santūrą, — ta
nia nieko nėra peiktina.

— Sunkiai galimas daly
kas. —

— Aišku, o vis gi dažnai 
pasitaiko. W. D. Young, An
glijos katalikų rašytojų na
rys, pasakojasi savo gyveni
nio tragediją “fniverse”. Jis 
rašo:

“Prieš keletą metų stojau 
su moterimi prie altoriaus, 
'kur V. Dievas mudu snjung#' 
Motervstės Sakramentu. Ji!

prašymą, Tuo tarpu aš galiu Bažnyčios tradicijų; a- Hotel.
vien tikėtis ir melstis”.

— Panašių nuotykių, Tani 
sta, be abejo pati žinai dau
giau. Tai rodo, kad nefaimės 
metu santūra yra galima ir 
būtina. Ji nesunkesnė ir lai
mės dienomis, nes visa gali
me Tame, kurs mus stiprina. 
Tad, jei judviejų gyvenime, e- 
sant rimtoms priežastims, pa
sireiškia santūra, t. y. nesi 
naudojate Moterystės Sakra
mento teisėmis, — bukit ra
mūs: Dievui nennsikalstate.

— Bet, tėve, didelė šeima — 
didelis apsisunkinimas. —

— Aišku, be ankų, o kar

mino našta, ypač, kad ją pa- siektų tiks’.ą, kuriam V. Die-
lengvina Dievo malonė, pa
galba, — ji pasidaro nesunki.

— Man sakė pagyvenusios 
moterys, kad sunku tinkamai 
išauginti gausią šeimą.

— Ką gi tamsta vadini “ti
nkamai”! — paklausiau.

— Kaip reikiant.
— Taigi, kiekvieni tėvai 

duoda vaikams mokslo ir pa
lieka turtų pagal savo išga
les. Ne visi tėvai gali siųsti 
vaikelius į universitetą ir pa
likti milijonus. Tėvai yra į- 
pareigoti suteikti vaikeliams

tais ir be didelių aukų neap- pagrindinį, esminį auklėjimą, 
’ sieinaina: tenka pakelti gyve* t. y. tokį, kad suprastų ir at-

vas juos leido pasaulin — t 
y. amžiną laimę danguje. Ši
tie gi dalykai prieinami var- 
gingiausiems tėvams, nepai
sant kiek jie turi vaikelių. Ir 
jų pačių laimė danguje padi
dės su kiekvienu vaikeliu, ku
rį jie pridėjo prie išrinktųjų 
skaičiaus.

— Bet kai yra vaikelių ma
žiau šeimoje, lengviau juos 
prižiūrėti, apsaugot nuo su
gedimo.

— Neapsigaukit: lengviau
siai sugadinami vienturčiai, — 
jūe išpaikinami.

J
(Tęsinys 3 pusi.)

_. . . v i I Amerikos lakūnai Kenneth F. Baxter ir Ronert McDaniels pasiekę naują lengvu lėk-
turejo gerinusias savybes, ko-( (irvu ore įgRįlaikym0 rekordą. Jie ore išbuvo 333 valandas ir 49 minutas. tai yra daugiau 
rių gafėtų pageidauti vyras kai 22 dienas. Nusileidę Municie, Ind., aerodrome, abu buvo labai nuvargę. (Aeme telephoto)
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
Atsišaukimas Į 
Pittsburgho Ir 
Apylinkių Lietuvius
delbiamieji:

Alums, Pittsburgho lietu
viams, daug ko trūksta; mū
sų viešame gyvenime daug y- 
ra spragų. Vienas trūkumų, 
tai religiniai*- tautinėje dva
sioje — pakraipoje vedamo 
radio. Tik per radio šiandie
ną galima pasiekti visus lie
tuvius, išblaškytus po įvai
rias mainas - maineles, ti'k 

radio galima į juos pra- 
ir ji) tautinę dvasią su

stiprinti, kad nežūtų savo tau
tai. Tik per radio galima len
gviausia nors dalinai sujung
ti užkampiuose kyvenančius 
lietuvius su visa mūsų išeivi
ja, su jos veikimu, troškimais
ir siekiais.

Tiesa, Pittsburghe turime 
lietuvišką radio pusvalandį,

tačiau ar to mukus pakanka! 
Manau, kad ne. Mes augame, 
auga ir mūsų reikalai. Buvo 
laikai, kad Pittsburghe tebu
vo viena Sv. Kazimiero lie
tuvių parapija; šiandieną tu
rime net astuonias Pittsburg- 
bo apskrityje. Augdami ir sti
prėdami, auginkime ir kultū
ros įrankius, be kurių mūsų 
išeivijai būtų sunku išlaiky
ti lietuvišką dvasią, o ypač 
mūši) gražią lietuvišką kal
bą. Mums reikia radio. Tami- 
sta esi nuoširdžiai prašomas 
prisidėti prie įsteigimo ant
ro lietuviško pusvalandžio 
Pittsburghe.

Aukas meldžiainie siųsti vie
nam iš žemiau pasirašiusių 
valdybos narių. Ačiū.

Su tikra pagarba,
Kun. J. Vaišnoras, dv. vadas 

409 Tabor St., Pgh., Pa.
J. Tamkevičius, pirm.,

2021 Jane Str., S. S.
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Grąžinkime Šeimą 
Dievui

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Klebonų Dėmesiui

Jo Ekscelencija vysk. P.
Būčys, M It’., Marijonų Kon
gregacijos Vyriausias Vado
vas, paliko mane Amerikoje mano jums patari.nas.
toliau dirbti. Būsiu Ameriko- ’Tu,lu kartu su V. l):evu esa- 
je per visą ateinančią 'žiemą.

Vokiečių kreiseris Emden, kuris sulaikė Amerikos prekybinį laivą City of Elint kelyje iš 
New York į Manchester, Anglijoj, ir nuvarė į Murmansko (Sov. Rusijos) uostą. Ame
rikos vyriausybė tokį vokiečių žygį skaito per žengimu įstatymų. (Acme telepboto)

PILNAS
ELEKTRIKINES

REFRIGERACIJOS
PATARNAVIMAS

KIEKVIENAM RETAIL BIZNIUI!

• Neleiskite senos marios refrigeracijai ap- 
voig/ti jūsų pardavimus ir pelnus. Planuokite 
įvesti modernišką, pinigus taupantį įrengi
mą.

Be mokesčio ir prievolių vienas iš mūsų 

refrigeraeijos inžinierių patars jums kokio 

typo Elektrinės Refrigeraeijos į.Engimas y- 

ra tinkamiausias jūsų reikalams.

Patelefonuokite šio patarnavimo dabar. 

Taipgi teiraukitės apie mūsų 24 mėnesių iš

mokėjimo planą elektriniams refrigerato- 

riams įtaisyti.

Telefonas RANdolph 1200. Local 2143

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 VVest Adams Street

A. Paleckis, rašt.,
401 Stadimn Str., Pgh.

J. Grebliūnas, ižd.,

1601 MaClure Avė.,
Homestead, Pa. 

Patarėjai:
Kun. J. Misiu%

1529 Meropolitan St., N.t
Knn. M. J. Kazėnas,

2114 Carson St. S. S.
Kun. A. Jurgutis

Bridgeville, Pa.
Kun. E. Vasiliauskas,

318 -r 4tb Avė.,
Homestead Pa.

Kun. J. V. Skripkus,

South Hills, Pgh., Pa.

te apie tai? Meldžiu išsitarti, tyje chorai žada pakartoti tas 
1 nes 'kitaip galvosime, svarsty- dainas AVest End ir North

smie ant viekas trepsėsime ir Side. 
vaikiai kas išeis. Čia reikia
veikti greitu, nes laikas bė
ga. Turėtumėm savo svetai
nę, tai su koncertais nereikė
tų listi į švitiną daržą, nes 
tas ir neparanku ir atrodo 
kartais negr iib.

North Side
Mrs. Clias. Miber sugrįžo 

ii ligoninės. Po sunkios opp 
racjos eina svei'kvn.

Sunkiai susirgo Venckienė. 
Tretininkės turėtų prižiūrėti 
savo narę, nes ji palaidojus
savo vyrą praeitais metais, j 
gyvena pati viena. Linkime 
greitai pasveikti mūsų gerai 
parapijos darbininkei. Ji, kiek 
galėdama, visuomet rėme savo 
bažnyčią.

Mūsų ir Esp’.im chorų ko
ncertas spaliu 22 d. galima 
vadinti pavokusiu, nes dai
nuota geriau ir galingiau, ne
gu paprastai tenka girdėti. 
Žmonių galėjo būti daugiau. 
Soutlisaidiečiai ir bomestea- 
diečiai to koncerto nerėmė, 
nes jų chorai nedalyvavo, o 
mūsiškiams ir espleniečiaims 
toloka visiems nuvykti į S. 
S. Pertraukose gražiai pakal
bėjo A. Mažeika ir a<lv. Shu- 
Itz. Bravo mūsų jaunimas. 
Lauksime dauginu.

Šiemet aukos anglėms plau
kia duosniau,- negu kitais me
tais. Dar po dol. aukojo: A. 
Povilauskienė, S. Plikinąs, Al. 
Sadauskas, Kubį'skienė, J. Ta- 
nkelevičius, I. Buinb'ys, A. 
bukumas ir puse dol. J. As
trauskas. Ačiū. Duosnumas, 
tai parapijos kraujas — gy- 
»vbė.

West End
Spalių llS d. čionai įvyko 

prof. K. Pakšto prakalbos. 
Žmonių susirinko gana skait 
lingai. Kalbėtojas plačiai nu 
švietė Lietuvos pažangą vi 
sose srityse.

Spalių 19 d., Šv. Vincento 
moterų klubas laikė susirinki
mą ir turėjo draugišką vaka 
rėtį, kurį suruošė DeJolin ir 
Kaminskienė. Tie vakarėliai 
moterims labai patinka ir 
skaitlingai juos lanko.

Girdėjau, kad Jablonskienė, 
Šimkienė ir kilos geros mo
terys renka aukas nupirki
mui vaikams minist rantams 
naujų sutonėl’u ir kam/ii. Jau 
turi surinkusios pusę šimto.' 
Gražus darba?. Žmonas noriai 
aukoja geram tikslui. Rašant 
šiuos‘žodžius, štai, koįrin min
tis atėjo gavon: ar nerūkė 1 
tų sušaukti parapijos susirin
kimą ir nupirkti taip vadina
mą “Liberty Hali’' ant Rees- 
drle St. Esu tikras, kad pa
rapija neprakištų Ką mano

Parapijos moterys rūpestin
gai vykdo “bingo” vakarus. 
Jų ruošiami keturi vakarai, 
be abejo, bus sėkmingi.

Spalių 22 d., vestendiečiai 
skaitlingai dalyvavo chorų 
koncerte. Nors koncertas bu
vo ruošiafcnas South Side ko-

j lonijoje, vestendiečiai ir no- 
rtbsaidiečiai nepatingojo nu
važiuoti. Chorai pakartojo dai 
nas, kurios buvo dainuojamos 
Lietuvių Dienoje. Dainos vi
siems patiko. Trumpoje atei-

KrAttnei, 
vjn»tjrtl I

DON’T
NEGLECT 

A COLD
kurio- ąall 0*1- 

lm«, papraeUI pa- 
lengMcJa pavartojus raminančią, 
bildančią Miiatcrole. Munterole nė
ra tiktai moatė. Jinai yra “Ooun- 
ter-lrrlta«»L” Milijonai yra varto
ję Ją per 85 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima Mauti aolleknae

nelalm

MMl

Didžiai Gerbiamieji Kuni
gai Klebonai, norintieji pasi
naudoti mano dvasiniu patar
navimu, malones šiuo reikalu 
kreiptis arba į Am. Marijonų 
Provincijolą, D. G. kun. dr. 
J. Navicką, MTC., Afariannpo- 
lis College, Thompson, Conn.,’ 
arba teiksis parašyti man 
“Draugo” adresu: 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, TU.

Kun. K. Matulaitis, MIC.

P. S. Kitų katal. laikraščių 
prašau perspausdinti šią ži
nutę. K. A. M.

te bendra kūrėja i naujos kar
tos. Nenusikalskite Dievo nuo
statams ir šventai motinystei. 
Abudu grįžkite prie Dievo, 
eikite šventų sakramentų ir 
užsitikrinsite Dievo palaimą, 
savo šeimai.

Susimąsčius jaunoji moti- 
ma išlaikyti tautiškumą Ame- 
sisveikinus, išėjo. Dieve, grįžk 
į jų šeimą!

Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

Jei nori, kad gyvenime tau 

sektųsi, turėk viltį, ištvermę 

ir drąsos savo sumanymą iš. 

pildyti.

^iiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiimimiimiHiiiiiiitaiiiiiiimi

Malonu mums girdėti, kad 
inž. A. Mažeika atvyko į Pitts S 

burglią ir žada apsigyventi. 5 
Jis yra visuomenės veikėjas = 
ir didelis jaunimo mylėtojas. , = 
Jo apsigyvenimas Pittsburghe 
be abejo, padidins veikimą.

Vietinis

■■sO

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S

Paskutinėje maldoje prašo
me (pokorn.), kad Dievas Pa'|S GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai geria ir mėgsta 
darytų mūsą sielas tyras ir j 5 AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge-
kad mus atnaujintų savo rna-l! resni knri NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im-
, , , ' ,, , i 5 portuotų pirmos rūšies produktų.lone duodamas pagalbą oabar =
ir ateityje. Bažnyčia šiandien 
siunčia Dievui šias gražias 
maldas už visus tikinčiuosius. 
Gera mums žinoti ko Bažny
čia prašo iš Dievo nuims. Mes 
šv. Mišių metu prašykime tų 
malonių sau ir visiems tikin
tiems.

Oš

She’s pretty as 
a picture,

but . • • . .

No one ean tolerate halitosi.i (bad breath). 
It can ruin almost any girl’a popularity 
. . . her closest friendshipa.

Food fermentation in the mouth is Rai d 
by some authoritics to be a major cause of 
halitouia. And the insidious thing about 
this ollensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of eourse ... only too wcll. Būt, un- 
fortunately, it is such a delicate subject 
they won’t tell.

So don’t enmble with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
nccessary chances. 11 is so simple to take 
precautions by gargi ing with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
Important engagements. Lambert Phar- 
macal Company, St. Li/uis, Miuouri.

LISTERINE
HALITOSIS

« (BAD BREATH)

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELJ

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

(1480 Kilocycies)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šunim Burnin Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Bntkas * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsintė * Elena Pečinkaito *
Jonas Rukštaln * Mikas Overlingas * Kristina Krisčinnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

W H 1 P. . . 10 vai. ryto iki 11 vai. W H I P 
Kas Ryta ' * Kas Ryta

— Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi- 
= suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar-
= navtmą. )
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| 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 
tŽiiiiiiiiimiiiiiiiimmii..... .

K

PASKOLOS
Greitai Ir Pigiai ant

1-Mįl MORGIČIŲ
INSURED

^jĮįjjįfe

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

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto Iki 5 v. v. 
Plrmadienj, Ketvlrtadienj ir še&tadienj 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 Lieturista 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 LIŪDININKAI (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 RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 

politas .Tuoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —

Parašė Kun. P. Vaitnkaitis................................................................................$0.25

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo- 

nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

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

Kaipo Toksai, "Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos. 
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Drangas.

- ev-K.kU

1
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BROOKLYNO LIETUVIU ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
30 MEiy SUKAKTĮ MININT

Rašo Kun. K. Paulicnis

BRUOŽAI Iš PRAEITIES
Tikros ĮMirupijoH istorijos 

parašyti negalima. Bažnyčios 
tikslas yra dvasinėje srityje, o 
dvasios vaisiai nėra apčiuo
piami. Bažnyčios tarpininka
vimu teikiamos malonės yra 
paslėptos, tad bet koks Istori
jos rašymas bus nepilnas, tik 
paviršutinis, paliečius regi
mus, išorinius dalykus.

Pilna, tikra istorija, kokia 
težinoma vien Danguje, surin
ktų nesuskaitomų, neišmatuo
jamų kiekį garbės teiktos Vie
špačiui Dievui per trisde 
šimts parapijos gyvavimo 
metų, svarbiausia per šv. Mi
šių aukas. Tik prisiminkime 
ir stenkimės i si vaizduoti, kad 
per trisdešimts metų nei vie
no sekmadienio — jau nekal
bant apie šiokias dienas —

slnirgbo ir South Brooklyn, 
lietuviai praminė Central 
Brooklyno kolonija, kur ir y- 
ra šv. Jurgio bažnyčia, ant 
Verk Street.

Si Brooklyno dalis, palygi
namai labai maža, yra pri? 
pat seniau smarkiai supramo
nintos sekcijos; čia visai arti 

! didžiausių laivų prieplaukos, 
kur rasdavo darbų šimtai ir 
tūkstančiai žmonių; čia jvai- 

, riausios dirbtuvės — cukraus, 
j kavos, muilo, kur dirbdavo ir
gi tūkstančiai, jų tarpe ir lie
tuviai.

Galima sakyti, kad šio šimt
mečio pradžioje Central 
Brooklyne gyveno gal per 
tūkstantis katalikų, todėl na-

Hester C. Hutington, turtinga New York filantrope (kairėj) užstačius $7,500 laidų paliuo- 
savimui laisvėn Amerikos Jungt. Valstybių traukiamų tieson komunistų partijos sekreto
rių Earl Browder (dešinėj). Na, o bolševikai visuomet šaukia: “Šalin buožės, kapitalistai!” 
(Acme telephoto)

turalu, kad jie nutarė steigti kusių, nei nuo kalbos lietuvis-, daiktų. Tik mes vadovų ma
daiktų, kuriuos 

Lietuvninkai brangina. Lie
tuvninkai turi čia savo drau-

katalikų parapijų. Nemažai kos ir kitų 
lietuvių tada gyveno ir South 

nepraleista be nekruvinos au- i Brooklyne, bet jie buvo labiau 
kos, primenančios bei atnau- išsisklaidę ir nepajėgė įsteigti i gystes, daugiausia broliškos 
jinančios mums mūsų išgany- savo parapijos. Nuo pat pra- pašelpos. Lietuvninkai daugu
mo, paslaptį-atpirkimų. džios jie dėjosi prie Central! nias išėjo iš savo tėvynės su

pijos draug. Šv. Traicės. 
V. Dziankauskas, prez.

AKIŲ GYDYTOJAS

Ketvirtadienis, spalių 26, 1939

Adresas: 59 S. 2nd Strpet i 
Brooklyn E. D. via New York, 
United States of America.

(Bue daugiau)

Pirmoji meilė — galinga; 
daugelis tampa jos skausmin
ga auka, .nes greitai sušąla j 
nesutirf)domų ledų; iš antrų
jų -.neilės žiedų — laimingiau
sias moterystės vainikas; o 
tretieji meilės žiedai jau per
daug dvelkia skaudžia gyve
nimo realybe, ir sunku juos 
beapvainik uoti.

Vieni bijo Dievų prarasti, 
kiti bijosi Jį surasti. Pascal.

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai Tarda 3146.
VALANDOK- Noo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pir-'tadieuiaiti* 2 iki 4 lr 7 iki : 

Šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
OTDTTOJAS IB CHIEURGAk

*> iltini up pritaiko
3343 S. Halsted Street

OR. P. ATKOČIONA
DANTISTAS

AV
u

I • i I9th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais iz 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

. ... . .... Brooklvno lietuvių. Tada ne
pilnoje, tikroje istorijoje. . , ... ..
... . , ,. , . , » . 'sva lota keltis, kaip šiandien

reiktų surinkti taip pat ir vi-1 ,. ...
'daroma, į tokias dalis kaip 
1 Ridg,ewood, Cvpress Hills,

............... t, v v 'East New York, Woodhaven,gų, misijonierių Bažnyčios
, X • X-. • v • v I Richmond Hill, Ozone Park, vardu, ar tai tikinčiųjų zmo- _ . ’ „
.v v- ,v , . A , Jamaica ar Maspeth. nių įs širdžių gelmių. O kas 

galėtų sužymėti tuos dvasiš- 
kus stebūkhis, per trisdešimts 
metų atliktus paslaptingame

sas maldas siųstas prie 
kščiausiojo sosto, ar tai kuni-

Pirmoji lietuvių parapija 
Brooklyne bendra su lenkais

Atgailos Sakramente, kiek ap
sunkintųjų sielų sutaikinta su 
Dievu, kiek nesuskaitomų kitų 
malonių suteikta per kitų Sa
kramentų dalinimų; kiek dva
sios sustiprinimo per Sutvir
tinimo Sakramentų; kiek ma
lonių — palaimiu laimingam 
šeimyniniam gyvenimui išmel
sta per Moterystės Sakramen
tų?

Jau 1875 metais Brooklyne 
buvo žymus lietuvių skaičius. 
Tais metais jie susibūrė su 
vietos lenkais katalikais ir į- 
kūrė šv. Kazimiero parapijų.

tvirtu krikščionišku tikėjimu, 
ir tas tikėjimas širdyse žmo
nių neataušo, kada perplauke 
plačias jures-mares.

Skelbėjų krikščioniško mo
kslo Lietuvninkai Amerikoje 
ne daug turi, o jeigu vienas i 
ar kitas ir atsiranda kur, tai 
Kristaus mokslų tuojau mai
šo su lenkyste ir su lenkinimu 
Lietuvininkų... Mums Lietuv
ninkams yra reikalingas skel
bėjas Kristaus mokslo, katali
kas, Lietuvninkas kūnu ir 
dvasia, mylėtojas tėvynės ir

Greene Avenue, netoli nuo gaivintojas meilės artimo.
dabartinės šv. Jurgio bažny
čios. Pradžioje, matyti, lietu
viai su lenkais sutiko, bet 18- 
82 m. lietuvis klebonas, kun. 
Butkevičius turėjo palikti tų 
bendrų parapijų, kaip sako

Taigi, mes atsišaukiame į 
jus, mieli broliai tėvynėje ir 
mylėtojai josios, kad teiktu
mėtės neužmiršti apie savo 
sųgymius, Amerikoje gyve
nančius: tarp mūsų rasite pla-

•Visa tai supiatę, sušunka-, įstorįkaj, (](-ų lietuviškumo (čių dirvų dėl sųjimo gerų ja- 
e su .Švento Rasto įkvėptu Brooklvno lietuviai, palikę šv. vų: mokslo teisybės, teisingu-

“T/. . .. .... .
me
pranašu: “Iš tikrųjų čia Die 
vo namai ir Dangaus vartai!” 
Tie tegali tikrai suprasti ti
kslų, kuriam yra steigiamos 
parapijos, statomos bažny
čios, jos užlaikomos, kunigai 
šventinami, kurie jau yra pe
rėję slenkstį šio žemiško gy
venimo ir įžengė į amžinųjį, 
ypač jeigu laimingi buvo skir
tis su šiuo pasauliu, aprūpin
ti Motinėlės Bažnyčios patar
navimais.

Parapijos kūrimas

žai turime ir darbininkų dva
siškuose laukuose.

Taip tai ir mes, Lietuvnin
kai Naujo Yorko susitaisėme 
draugystę, kuri pvii'.na vardų 
“Lietuviška Naujo Yorko pa 
rapija vardan Šv. Traicės”. 
ir norime gauti kunigų Lietuv
ninkų ir tėvainį. Tuos iš 
mūsų brolių, kurie jautusi esu 
pašauktais ganyti Kristaus 
aveles teisingai, kurie myli tė
vynę ir nori dėl jos kų gero

. . . svaigimo, akių įtempimo, nervuotu-
gelbėti įtaisyti, tuos savo pro- mo, skaudamą akių karšų, atitaiso 

. . - . » » trumparegystę ir toliregystę. Priren-
lius kunigus mielai užprašo- I gia teisingai akinius. Visuose atsltl- 

. , . . j kimuose egzaminavimas daromas su
me, idant pasigarsintumėte elektra, parodančia mažiausias klal 

das. Special* atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedalioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys ati taiso
mos be akintų. Kainos pigios kaip 
pirmian.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat ir 49th Ct

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

ir pagal sutartį.

•Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484.

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvirš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių Įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo.

pas mus su savo norais atva
žiavimo, o mes per gromatų 
tuojaus suteiksime artesnę a- 
pie parapijų žinių.

Vardan liet. N Yorko para- Telefonu YARda 1373

Kazimiero parapijų, prisidėjo 
prie New Yorko lietuvių šv.
Kazimiero Draugijos, vėliau 
persikėlusios į Brooklynų, ku
ri sudarė šv. Trejybės tera
pijos Draugijų, rūpinusių vienybę su tėvyne, per vieny- 
gauti lietuvį kunigų NewYor- Ybę ir sutikimų savo tarpe

mo ir meiles artimo ir tėvy
nės. Tiktai ateikite, o padėki
te mums savo dvasiška galy
be, neapleiskite mūsų. Mes 
nors toli gyvename, bet per

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

ko ir Brooklyno lietuvių dva
sios reikalams aptarnauti.

Čia įdomu pasiskaityti tų 
dienų laiškų rašytų Brookly 
no ir New Yorko lietuvių ka
talikų vardu, ir atspausdintų 
“Aušroje”, 1885 m., kurį kun.

Šv. Jurgio parapijos bažny-Milukas paskelbė savo knygo- 
čia yra toje Brooklyno dalyje,

daug gulime įtaisyti minėtų

kurių lietuviai vadina Central 
Brooklyn. Nuo pat lietuvių 
apsigyvenimo Brooklyne YVi- 
Jliainsburgho dalia yra gau
siausiai lietuvių apgyventu. 
Spėjama kad taip pat nuo 
pradžios nemažai lietuvių gy
venta už Prospect Parko, mie-

“Naujanie Yorkas, 12 VII 84.

Mylimieji lietuviškos dva- 
sės lietuviški kunigėliai!

Amerikoje yra daug lietuv
ninkų. Lietuvninkai gyvena 
dangiausia dideliais būriais 
viename daikte. Toks gyven i-

sto dalyse vadinamose South mas nepavelija Lietuvnin- 
Brooklyn, Bay Ridge. Vidun-[ kams nutausti nuo savo gen- 
nę miesto dalį, tarp Willimn-i čių ir brolių tėvynėje pasili-

VALGiy GAMINIMAS 
IR

NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminimui, 

pyragų pajų ir duonų kepi 

mui; Įvairių konservų ii 

preservų darymai, paukfi

Didelė 223 puslapių knyga 

su naujausiais receptais į 

tienos kepimui ar virimai, 

daržovių ir vaisių užlaiky

mas, ir tt Taipgi yra vi- 

į šokių naudingų patarimų 

šeinuninkėma

Šių kurią galima gaatt p« pak
tų arba rastinėje

0H. JOY!
Whst a joy tn relief from a fough dur to 
■ cold. Get it with Smith Bre». Courcb Dropa 
Black or Menthol, 5(*. Both laite deticroos,
Smith Bros. Cough Drops are tho 
oniy drops cMtaimng VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raitės the resistance of 

mucous membrana of noar and rhraar m 
cold infections. ndien lack of retitt- 

•eca i. d .e to Vitarajn A deikience.

KAINA BU PERSIUNTIMU

£1.10

$1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspeet 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KVLECLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 V akare, 

_________ ir Pagal Sutarti.________

TeL CANaI 6969

OR. WALTER J. PRILUPSI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 YVest Cennak Road
OFISO VALANDOS:

1 - t ir 6:30 — 8:30 valuže
ir pagal satartį.

drTf. g. winskunas
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. Leavitt SL
Res teL Canal 0402

~DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL,

Telefonas MIDway 288b
OFISO VALANDOS:

Nao 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 vat ryta

DR. P. J. BEINAR
(BEINARACSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
* i Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
gydytojas ir chirurgas 

VIRginia 1118 4070 Archer Avu.
Valandos: 1—3 ir 7—B 

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredomis ir Nedėk, pagal sutartį.

Telefonas HEMIock 6286

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

Ofiso valandos: i
10—12 vaL ryte 

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

Suaitarius.

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

TeL YARda 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

ALEX AlfSAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Štatam visokios rųėiee naujus namus aat 
lengvų mėnesinių iėmokėjimų. Sarau vt- 
aokį taisymo darbų be Jokio cash įmokė- 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iėmokėjimų.
(Iigaunu geriausį atlyginimų U Pire Ia 
rarance Companijų dėl taisymo apdegu 
šių namų>. Darau paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Res. <968 So. Talman Ava.
Res. TaL GROvehiU 0617 
Offica TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

YaL 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia

2423 YV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SUBGBOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS!

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomia pagal sutartį. 

Office TaL YARda 4787 
Namų TaL PROapect IBM

Tol OANal MII.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Road 
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v. B-

REZIDENCIJA
6631 S. CaHfomta Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Office PTione Rea aad Offiee
PROapect 1098 8369 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KŪWAR
(KO W ARS KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 YV. 63rd SL, Chicago 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

TaL YARda 5921 
ten: KENiraod 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0086 
Residencijos tsl BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reiideaeija
8989 So. Claremont Ava. 

Valandoa 9—10 A. M.
Nedėliomia pagal iu tartį.

Tsl OANal 0267
Res. TeL PROapect 6668

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARda 9246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Nerodei nmzul mtarti

DR. V. E. SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai Lafayette 9660

Aatradiemaia, Ketvirtadieniais ia 
Penktadioaiait

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994 

Pirmadieniais, Trečiadieniais i|
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I CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS )
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Vakarienė! Vakarienė!
Spalių 29 d. vakare, Šv. 

Antano parap. salėj, dr-ja Die
vo Motinos Sopulingos rengia 
metinę vakarienę j— A»okylį. 
Daug kas būtų rašyti apie 
minėtos draugijos nuveiktus 
gerus darbus parapijai, kata
likiškai spaudai ir vienuoly
nams, bet kų čia viskų bera
šysi. Žodžiu, tai draugija, prie 
kurios visos jaunos moterys 
ir merginos turėtų prisirašy
ti. Mėnesinis mokestis mažas, 
o nauda ir pašalpa didelė.

Grįšime pne vakarienės. 
ĮMe», ciceriečiai, žinome, kad 
Šv. Antano dr-jos vyrai .jno- 
ka pagaminti labai skanias 
vakarienes, bet negali “by- 
tinti” moterų Dievo Motinos 
Sopulingos dr-jos. Vyrai, tai 
vyrai; jie tik pramokę nno 
savo žmonų. Žinote, kad mo
kinys negali daugiau žinoti 
už mokytojų.

Dr-jos pirm. M. Paseckie- 
n4 sako, kad šiemet metinė 
vakarienė bus tikrai karališ
ka. Be to, bus dar ir graži 
programa. Žinote, kų M. Pa- 
seckien4 pasako, tas ir įvyk-

| sta. .lei netikite, atsilankyki- , 
j te spalių 29 d. vakare į para
pijos salę. Matysite, kų mo
terys gali. Rap.

Retos Iškilmės
I

Spalių 29 d. Šv. Antuno 
parap. bažnyčioj per sumų į- j 
vyks retos iškilmės: Antanas 
ir Ona Olbikai gaus palaimi
nimų ir atnaujins savo prie
saikų, kokių buvo padarę 
prieš 25 metus.

Prie paminėjimo 25 metų 
savo vedybinio gyvenimo su-' 
kakties (sidabrinio jubilie
jaus) A. ir O. Olbikai rengė
si daugiau kai mėnuo laiko. 
Palydovų į bažnyčių turi su
kvietę net 25 poras ir visi 
žymūs ir žymios žmonės. Be 
to, visi bus vienodai pasipuo
šę.

A. Olbikas yra parapijos 
komiteto narys, geras para- 
pijonas, katalikiškos spaudos 
rėmėjas ir nuolatinis * ‘Drau
go” skaitytojas. Žinoma, to
kiems žmonėms prie progos 
neatsisako nei klebonas tin
kamai patarnauti.

Po bažnytinių iškilmių į-

y 1 1A y i fe V;ji w* hl < jr. —,. - oK i M

I PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS

Ilš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 26 Diena
Jie klausė Kvailį: “Kur 

gini* tavo mei I’1: Mylimojo 
paslaptyse, arba jų apreiški 
nie žmonėms?” Jis atsakė: 

f ‘‘Meilė savo pilnume nedaro 
šitokio skirtumo kaip šus; nes 
Mylėtinis laiko jo Mvlimojo 

I pas'aptis slaptai paslėpęs; jis 
' taipgi jas slaptai apreiškia, 
' jis vis dar jas užlaiko slap- 
Į tomis”.

______________
SKELBKITĖS “DRAUGE”

A.
ANTANINA ZUPKIENE

(PETRAUSKAITĖ)

(gyveno po num. 810 So. Victory St., Wankegan, 111.)

Mirė spalio 23 d., 1039 m., 10:30 vai. vakaro, snlankns 68 me
tą amžiauš. Gimns Lietuvoje. Jvilo iš Vilkaviškio apskričio, Gra
žiškių parapijos, Kanniškių kaimo, birželio 17 d., 1870 metais.

Į Ameriką atvažiavo 1891 m., ir tais pačiais metais vedė Vincą 
Zupkujs. Waukegane išgyveno 48 metus. Tai buvo pirmieji lietu
viai Waukeganc.

Paliko dideliame nuliūdime: vyra Vincą,.sūnų Vincą, 4 dukte
ris: Oną Sutkicnę, Seserį Vincentą (Šv. Kazimiero vienuolyne), 
Liudviką Mickienę ir Viktorią Andrulienę, 2 brolius: Vincą Pe
trauską, Lietuvoje, ir Joną Petrauską, Chicagoje, seserį Oną Kas- 
deleviči«Dę, Waukegane, 3 žentus: Antaną Sutkus, Viktorą Mic
kus, Juozapą Andrulis, marčią Ircne Zupkus ir 10 anūkų: Leo
nas Sutkus, Lucille Sutkus, Albert Sutkuj, Florentina Sutkus, Vin
cas Zupkus, Kita ZujAus, Victoras Mickus, Rosemaric Mickus, 
Tbcresa Andrulis ir Annette Andrulis, ir daug giminių Lietuvoje.

Priklausė prie: Lietuvių Kyn,o Katalikų Susivienijimo virš 23 
metus, taifigi prie Apaštalystės Maldos, Tretininkų, Aamžinojo ir 
Gyvojo Rožančiaus, Marijonų Rėmėjų ir Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų draugijų. Buvo tvėrėja ir stambi aukotoja Švento 
Baltramiejaus bažnyčiai.

Kūnas pašarvotas Znpkų namc:810 Victory Street, Waukegane. 
Penktadienį, spalio 27 d., 9 vai. ryto bus nulydėta į Šv. Baltra
miejaus parapijos bažnyčią. Po pamaldų bus nulydėta į Ascension 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažįstamus- 
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Storas, Dukterys, Sesuo, Žentai, Marti, Anū
kai, ir visos Giminūs.

KiiiimiiimimimimrmiinnnMiMnifnniiHiiiiiiiiiuiiiuiuuiiiiiiiinmimiiiimm*

SKOLINAU PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

Kiekvieane ypatoe padėti pinigai yra apdraueti Dd |SOOO.O0 
Federal Savings and Lena Inemaace Oorp, *• United

3
2

Pennsylvama geležinkelio Cliicago-Detroit ekspreso katas trofa Fort Wayne, Ind. Du keleiviai žuvo, o 12 sužeista. Ka
tastrofa įvyko 'kuomet tušti vagonai buvo kito garvežio užsta mti ant praeinančio ekspreso. (Acme telephoto)

vyks šaani puota Parkholme 
Community House, 1820 So. 
Slst Avė. Kas ten bus, tai 
tik tie sužinos ir patirs A. ir 
O. Olbikų vaišingumų, kurie 
tur4s laimės dalyvauti.

Jubiliatams linkiu gausių 
Dievo malonių. Rap.

Liko Tik Dvi Savaites
Laikas b4ga, bet Moterų Sų- 

gos 2 kp. narės nesustoja vei
kusios prie rengiamo sidabri
nio jubiliejaus bankieto, ku- 1

Mokame Už 

Padėtos Pirrigla
31%

Ofiao vaL: 9:00 vai. ryto iki 6:99 vak. Pinsadieraaia, 
dieatsia ir šeštndienmia iki 9‘M vak. \

CHIGAGO SAVINGS & LGAN ASSOCIATION

i 68
9nmm

JOHN PAJUCL,

6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306
immmtminmiMMMimiiMiffniimifmnvmiimiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiif

Prof. K. Pakšto Prakalbu Maršrutas
Šiuo metu Chicagoj vieši 

prof. K. Pakštas, kuriam Fe
deracijos Chicago apskritis 
rengia prakalbų maršutų. Iki 
šiol jau kalbėjo: Roselande, 
Bridgeporte (Lietuvių Audi
torijoj) ir Cicero. Kitur pra
kalbos įvyks šiomis dienomis:

Spalių 29 d., 3:30 vai. po-

Prof. K. Pakštas kalba ak
tualiausiu dabar lietuviams 
klausimu — Vilnijos grųžini- 
mo Lietuvai klausimu. Ne tik 
begalo įdomiai kalba, bet ir 
braižiniais parodo, kokias 
sritis bolševikai Lietuvai pa
dovanojo, kokias sau pasili
ko ir kokiais išrolfir/vimais

Kas tau nemalonu — ir ki 
tam to nedaryk.

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

DON'T BFGREY

piet, Dievo Apvaizdos para- ' tai darė. Visa tai kiekvienam

ris įvyks lapkr. 12 d., Šv. An
tano parap. svetainėj.

Kviečiame visus dalyvauti man- 
minėtam parengime. Ypatin
gai ciceriečius, nes jie geriau
siai žino sųjungiečių nuveik
tus praeity didelius darbus.

Prašome nevėluoti įsigyti 
bilietus nuo narių, nes vėliau 
gali pritrūkti.

Rengimo Komisija

pijos salėj.
Lapkričio 5 d., 7:30 vai. va

kare, ŠŠ. 
parapijos

Petro ir Pauliaus 
salėj, West Pull-

URBA O ė 1 ė s Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
<180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

■I

Parengimai Nusisekė
Praeitų šeštadienį, Liuosy

bės svetainė nuo pat apačios 
ir iki viršaus buvo pilna gra
žios publikos. Tai tikrai bnvo 
jubiliejinis Raudonos Rožės 
klūbo parengimas. Nors or
kestrą .brangi, bet gerai ir ne- 
skupėjo griešti; Šok6 ja i turė
jo puikios progos linksmin
tis.

Gruodžio 3 dienos bankieto 
komitetas jau daro planus, 
svarsto. Tai nemenka proble
ma, bet, sutartinai veikiant, 
viskas galima.

Stankų sidabrinis jubiliejus 
buvo šaunus. Nesitikėta tiek 
svečių. Dviem atv6jais reikė
jo ruošti stalus. Per vakarie
nes jubiliatams- sudėta gražių 
Įinkėjhnų. Tarpe sveefų — 
kalbėtojų buvo ir Dėdė Pasa
korius.

Kaip Stankai, taip ir jų 
dukt4 Onut4 visa kuo pilnai 
patenkinti.

Linkime jubiliatams laimiu-

SHE LOŠT 20 
« OF FAT

Feel toli of pep and poeeeeH tbfl 
almder f®rm you erave—you can't 
lf you Iistea to goaslpers.

To take off eaeeae fat go Hght on 
fatty meats, butter, cream and aug- 
ary — eet more frult and
vagetabtm and take a half toaapoon- 
fol of Kruechea Salta ln a glaaa ot 
hot water every mornlng to ellml- 
nate eaeeea vmete.

Mra. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., wrnee: "1 took off 30 
Ibe.—my clothea flt me fine now.”
' No drastlc eathartlcs—no eonttl- 
psrtkm—būt bllaaful dally boevel ac
tion wben you Ūke your Uttle dally 
doae of Kruroben.

Lapkričio 8 d., 7:30 vai. 
vakare, Town of Lake (Davis 
Sąuare park auditorijoj, prie 
45 ir S. Paulina gatvių).

Lapkričio 12 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros Vartij parapi
jos salėj, West Side.

Kada įvyks prakalbos kito
se kolonijose, vėliau bus pa
skelbta.

gai sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Šį šeštadienį Shamete. sve
tainėj linksminsis našlės ir 
našliai. Suprantama, bus ir 
ne jų stono. Parengimas yra 
visiems. Vakaro vyriausias 
komiteto narys Labutis. Jisai 
daugiausiai išplatino tikietų. 
Jam gelbsti J. Dobilas ir R. 
Račkauskienė. Tikisi sutrau
kti nemažai svečių. Tnri pa
samdę gerų 'muzikų. Įžanga 
25c. D.

lietuviui ne tik įdomu, bet 
ir privalu, žinoti, dėl to nei 
vjena lietuvių kolonija netu
rėtų pasilikti nesuruošus sve
čiui prakalbų. Tokį kalbėto
jų nedažnai tenka mums tu
rėti.

Būtinai reiktų patenkinti 
norų — išgirsti prof. K. Pak
što kalbų — ir tolimesnių nuo 
Chicago miestų lietuvių: Ga
ry, Indiana Harbor (Ind.), 
Waukegan, Rockford, Spring 
Valley, Kewanee (Uh), Ke
nosha, Racine, Mihvaukee, 
Port AVasliington, Sheboygan 
(Wis.) gerb. klebonai, arba 
veikėjai tų kolonijų, pasitarę 
su klebonais, prašomi prof. K. 
Pakšto prakalbų reikalu krei
ptis į Federacijos Chicago ap
skrities pirm. I. Sakalų, 2334 
Soč Oakley Avė., Chicago, 111.

Dos*l totorata grey hair. Grey hair 
■sahsa yoa look old aad (ed old. 
Try tha ilodara* Method (or CoL 
•ring Hair . . . CLAIROL. YoaTI 
appredate the gtrick, pleasant treate 
Bent. No bleaching reąoired ta 
eetten the hair whan yoa ase 
CLAIROL. YoaTI lęve the resuSta 
en yoar hair-—beautiful, natūrai* 
lookinf color tiutt defies detection 
See yooroelf as yoa vouM Ske tn

N0W»tr

to am •» teta totedaakta fiOMNf OtaeJea fteksttte.
«t ita «< tom 

itectaM

40AM OA®. OAUtOUIm. 
ISVm URIt, M«s

H

A. t A.
URŠULĖ PAMEDETIENĖ

(|mi tėva.s Yakavičaitu. Gyv. 
adr. 1338 S. Hermltage Avė.)

Mirė spalio 25 d., 1939 m., 
10:50 vai. ryto, sulaukus pu
ses amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskrityje, Kvedainės parapijo
je, Keltinės kaime.

Amerikoje išgyveno 35 mek
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterį Oną. sūnų Leonų, mar
čių Marijonų, anūkę Judith ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4005 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
spalio 23 d. Iš koplyčios 3:30 
vai. ryto bus atlydėta j švento 
Kryžiaus purap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges fr pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnus, Anū
ke, Seserys, Ir Gimines.

Laidotuvių diekrtortus J. F. 
Eudeikis, telefonas Yards 1741.

^Scratchinfi FleHeve 
i HchFast 
•orUoiRyBitk

Forųuick relief from itehing of eezema, pimples. 
athlete’s foot. seabies. rashes and other ez- 
temafly caused skin troubles. ūse world-famous, 
cooting. antiseptie, liquid D. D. O. Prescription. 
Greaseless. stafnless. Soothes irritation and 
qaickty stopa intenae itehing. 35c trial bottle 
praves it. oryour money baek. Ask your 
druggaet today for D. D. O. Prescription.

LAIDOTUVIŲ
MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A M P C patarnavimas AlrlDULARbL dieną ir naktį

DYKAI•ART, ITO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
•SRIAUBIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TJ V V' A T koplyčios visose 
A Chicagos dalyse

Klausykite mOeq ra*Uo programo Antradienio lr 
IcSUfflcnlo rytate 10.M valandą, H WIIU» stoties (14A0.) 

fio Povilo Raltlmlcra.

Anthony B. Petkas
Lachawiczir Sanai 
1. Lialevicias
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips

6834 So. IVestern Avė. 
GROvehUl 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 AVest 23nd Place 
l’hone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFavette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Westem Avė.
Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St.

Telefonas YARds 1419
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Iš Prof. Pakšto Kalbos DRAUGO’’ SUKAKTIES BANKIETE DALYVAUJA 
LEOKADIJA SABONIENĖ

Šių dienų lietuviškųjų vi-, jo .jos laikvsiųsis. Ta sutarti-
ėtuonienę labiausia domina Vi
lniaus klausimas ir jo išsiri
simas. Tuo klausiinu nuodug- 
niai kalbėjo vakar vakare 
prof. Pakštas.

Profesorius Vilniaus klau
simų yra nuodugniai ištyręs 
— istoriniai, geografiniai ir 
religiniai. Todėl ir jo kalba 
galėjo būti ir buvo viena rim
čiausių kalbų tuo klausimu. 
Ji dauk kuo skyrėsi nuo dau
gelio pirmiau įvykusių kalbų 
kuriose kalbėtojai daugiausia 
laiko pašvęsdavo vieni antrų

mi Lietuva turėjo gauti šiuo 
laiku 32,000 kvadratinių ki
lometrų žemės su 1,500,000 
gyventojų. Vadinas Sovietų 
Rusija savo žodžio neišlaikė, 
lr juo skaudžiau, kad Lietu
va negavo lietuviškiausių že
mių.

Čia noromis nenoromis kyla 
klausimas, kuriais tikslais 
Rusija taip suskaldė Vilnijos 
kraštų? Greičiausia ateities 
propagandos sumetimais.

Bendrai, šiandie lietuviij 
tauta atgavusi Vilnių džiau

koliojimu, -o ne tikram, tak-J giasi, bet kartu jaučia ir sun- 
tais paremtam dalyko nusvie- kių atsakomybę. Kartais su
timui.

Jei vakar kas į prakalbas 
ėjo tikėdamiesi išgirsti šiurkš
čių žodžių, jei tikėjosi tik 
pasiklausyti tik paprasto ban
kinio iškalbingumo ir parink
tų, kartais ir nelabai švarių, 
žodžių tirados — turėjo apsi- 
vilti, nes savo kalboje profe
sorius bereikšmiais žodžiais 
nesvaidė.

Po ilgo laiko Lietuva vėl 
susilaukė senosios sostinės 
Vilniaus savo ribose, deja, tau 
tos džiaugsmas nėra ir nega
li būti toks koks turėtų būti, 
nes Lietuva, šiaip ar taip, 
jaučiasi nuskriausta savo di
džiojo kaimyno, kuris 1920 
un. liepos 12 pasirašė su ja 
sutartj ir primygtinai pakarto

atgautu Vilnium galima ne
tekti ir nepriklausomybės. 
Reiks suburti visas lietuviš
kąsias pajėgas, sukonsolidįlo
ti visų lietuvių tautų bend
ram Vilniaus atstatymo ir at- 
lietuvinimo darbui.

Trumpai kalbėjo L. Šimu
tis. Pirmininkavo Ig. Saka
las, Federacijos apskrities pi- 
rmin. Gražiai dainavo L. Vy
čių choras.

Prakalbose, kurios nusitęsė 
tris su viršum valandas, buvo 
apie 300 ar daugiau žmonių. 
Aukų Vilniaus reikalams su-* a
rinkta $132.05. Rap.

Red. prierašas: Plačiau a- 
pie prof. Pakšto kalbų bus 
rytoj.

Vakaras Su Daugeliu 
Dovanų

MARŲUETTE PARK. - 
Šv. Ražunčiaus ir Altorių Puo 
Šimo draugija užprašė šv. Mi
šias draugijos intencija spalių 
29 d., S vai. ryto. Visos na
rės prašomos ateiti bažnyčion, 
nes “in corpore” eisim prie 
šv. Komunijos.

Tų patį vakarų parapijos 
salėj, 6:30 vai., turime vaka
rienę, per kurių bus laimėji
mas. Kas turite laimę, malo

nėkite atsilankyti į šį vaka
rų. Bus labai daug puikių 
dovanų, o viena didžiausių, 
šiai draugijai padovanotų, y- 
ra Žvinakio gražus lovai “ma- 
trasas”. Visos dovanos suau
kotos mūsų geraširdžių biz
nierių.

Po vakarienės bus progos 
pašokti prie geros muzikos.

Marketparkiet*'

Savo 30 metų sukakties paminėjimo bankiete, lapkričio 19 
•t. Shoreland Hotel, “Draugas“ ruošia šaunių ir turiningų 
programų, kurioje dalyvaus žymiausios Chieagos lietuvių me
no pajėgos. Be jau pasižadėjusių dalyvauti: E. Kandrataitės 
ir K. Sabonio šiomis dienomis maloniai sutiko programų pra
turtinti ir žymi Chicagos muzikė p. Leokadija Sabonienė. Ti
kietus bankietui jau galima gauti “Draugo“ ofise ar užsi
sakyti telefonu: Canal 7790. Skubėkite!

visiems kitiems, kam tik rūpilip-“ 

dabartinė Lietuvos padėtis. 1 PAMOKSLŲ 
Visiems yra aišku, kad Vil-j| Kunigai turėtų įsigyti 
nius grįš Lietuvai nualintas, į t Vyskupo Petro Pranciš* S 
tuščiomis sienomis, su išbadė-' | kaus Būdo, M.I.C. para- 8 
jusiais gyventojais. Tat visos Išyta
Lietuvos ir mūsų šventa pa
reiga vargų kenčiančius bro
lius sesutes vilniečius gelbėti.

Šiame susirinkime aptarsi
me tolimesnį veikimų ir drau
gijos vardo pakeitimų.

Valdyba

A'merikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, spa
lių 27 d., 9 valandų vakare, 
daktarų Strikol ir Vežei ofise, 
4645 So. Ashland Ave. Visi 
būkite laiku.

Dr. A. J. Guasen. sekr.

šytą
400 puslapių knygą.

Kaina 01.75
“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, III.

GARSINKITES “DRAUGE”

Grįžo Iš Lietuvos 
Žurnalisto Stasio 
Piežos Sesuo

NEW YORK (telegrama). 
— Spalių 24 d. švedų linijos 
laivu grįžo iš Lietuvos Sesuo 
Felicija (pranciškonė), kuri 
mokėsi Lietuvos Universitete. 
Prie laivo ją sutiko jos bro
lis žurnalistas Stasys Pieža, 
jo žmona ir dukrelė. Tuo pa
čiu laivu grįžo iš Lietuvos 
sportininkai — Jack Lubinas, 
Edvardas Martinaitis ir An
tanas Jusčius.

Kunigai Skripkai 
Chicagoj

Šiomis dienomis Chicagoj y- 
ra kun. Kazimieras Skripka, 
Binghampton, N. Y., lietuvių 
par. klebonas, ir kun. Juoza
pas Skripka, Šv. Pranciškaus 
Seserų kapelionas iš Pitts
burgh, Pa. Jiedu lanko sun
kiai sergantį kun. Aleksandrų 
Skripkų, Šv. Kryžiaus parap. 
kleboną.

baiga bus sykiu moterims ir 
, vyrams, (šių savaitę misijos 
vien tik vyrams). Kaip mo
terys, taip ir vyrai misijas 
lanko labai skaitlingai. Misi
jas veda ir labai gražius pa
mokslus sako tėvas J. Kidy
kas jėzuitas.

Spalių 28 d., 8 vai. vakare 
Juozo Gaidelio naujoje ir pa- 
tokioje salėje, adresu 12304 
So. Halsted St., rengiama gra
ži “Halloween party“.

Iš Moterų Sąjungos 
49 Kuopos Veikimo

BRIDGEPORT. — Moterų 
Sąjungos 49 kp. rengia “bu
nco party“ lapkričio 8 d., 7:30 
vai. vakare, gražioje, erdvio-Į 
je vietoje: adr. 3615 So. Hal
sted St.. t. y. narės ir kasos, 
globėjos Onos Volongienės į- 
staigoj.

Komisija susideda iš narių,

Pranešimai
Moterų Sųjungos Chieagos 

apskrities susirinkimas įvyto 
šį penktadienį, spalių 27 d., 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. 
parapijoj, Brighton Park. Vi
sų kuopų atstovės prašomos 
skaitlingai susirinkti. Sus-mo 
pradžia 7:30 vai. vakare. Kuo
pos neužsimokėjusios savo 
duoklių į apskritį, prašome 
atsilyginti.

Sekretorė S. Sakalienė

NORTH SIDE. — Mergi
nos, kurios priklausote prie 
veikimo “Piloto Duktė“, dra
mos, malonėkite susirinkti re
peticijai' ketvirtadienį, spalių 
26 d., 7:30 vakare, 2047 St. 
Paul Ave. V. Daugirdienė

Kidneys Mušt 
CleanOutAcids

Ezcess Aclds and potsonous srastes ln your 
blood are removed cnlefly thru 9 million tlny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non- 
organic and non-systemlc dlsorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
Nights, Nervousness, Leg Pains, Gireles Un
der Eyes, Dlzziness, Backache, Swollen 
Ankles. or Burnlng Passages. In many suęh 
cases the dluretlc action of the Doctor’s pre
scription Cystez helps the Kidneys clean out 
Ezcess Aclds. This plūs the palllatlve work of 
Cyatez may easlly make you feei likę a new 
person ln Just a few days. Try Cystes under 
the guarantee of money back unless com
pletely satlsfled. Cystes costs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee proteets you.

Pyktis yra trumpo pobū
džio pamišimas — Seneka.

West Pullmano 
Naujienos

Spalių 29 <1., 3 vai. popiet 
ŠŠ. Petro ir Povilo bažnyčio
je baigsis Misijos. Misijų už

Administratoriaus Pranešimas
Sulaukus “Draugo“ 30-ties metą 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 atidaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio Įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimą. Bankieto ti
kietai po $2.00.

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

Taip pat bus įvesta į mūsų dienraš.į JAUNIMO ir MO
TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 
dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 
NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

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

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

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

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

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

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

“Draugo” Administratorius

P. S. Tikietus jau galima gauti “Draugo“ ofise. Skubėkite 
nusipirkti ar užsakyti telefonu: CANai 7790.

kurios nuoširdžiai dirba, kad 
pramoga kuopos mindai pa

lvas nori gražiai laikų pra- Į vyktų. Senesnės narės džiau- 
leisti, kviečiamas atvykti. ; giasi turėdamos jaunų jėgų, 

Juozas Gaidelis yra stambus nenuilstančių darbininkių, 
parapijos rėmėjas ir dienrašč. Taip pat ir valdyba nuosir-

' Draugo“ skaitytojas.

Spalių 29 d., parapijos sa- 
parap. komitetas ir vi

sos parapijoje gyvuojančios 
dr-jos rengia vakarų “Hallo- 
ween Dance“. Grieš Pliil Pal- 
mer orkestrą. Jau daug bilie
tų išplatinta ir manoinia, kad 
publikos bus pilnutėlė salė. 
Bus duodama gražios ir nau
dingos dovanos už gražesnį ir 
prašmatnesnį apsirengimų.
Visi kviečiami dalyvauti. Pel
nas parapijai. Rap.

GARSINKITES “DRAUGE”

THE BRIDGEPORT 

KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3480
604 WEST SSRD STREET 

CHICAOO, TT.L.

CLASRIFIFn
TURI BCTI VARDUOTA ŠJ MĖNESI
Parsiduoda tavernas už nebrangią 
kainą. Jsteigta 6 metai; gerai einasi 
bišnis. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra Jrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. <155(1 So. State Street.

<•

džiai padeda komisijai dar
buotis. Visos narės žadėjo pa
aukoti dovanų.

Ypatinga padėka priklauso 
Onai Volongienei. Ji ne tik 
nemokamai užleidžia savo jau
kius kambarius žaidimui, bet 
ir pati prisideda darbu ir do
vanomis. Iš to jau aišku, kad 
pramoga bus linksma, įvairi, 
kuopai naudinga.

Komisija, valdyba, ir visa
kuop.i, nuošinlžiai k\ ie< m gve *||||||||||||||||||||||iniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinillllllHllimillliliHlllllllllllllllllll2

“narZu"^ |TURTAS VIRS-------------^,500,000.001
kuopų

BRIDGEPORT. — Vilniui 
Vaduoti Sų-gos skyriaus su
sirinkimas įvyks spalių 26 d., 
parap. mokyklos kambary, 8 
vai. vakare. Susirinkimas la
bai svarbus. Reikia susirinkti 
visiems buvusiems nariniais if

CUTS-BURNS7SCAlDS
should be ąuiekly treated to pie ven t bad after- 
effects as well as relieve pain. Uae OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. At your 
druggist's—money back if not satisfied. For 
freesample write Mosso Laboratories, 215South 
Leavitt Street, Chicago.

fyUICK RELIEF F8R FEEf

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Llnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Standanl Club
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.
4-6 Kvortoa...

Reikalaukit 

SAVO APYLINKĖS
TAVERNOJ 

15c. PRIKKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

IŠPARDAVIMO BARGENAI 
Už $6,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrinj namą 7315 Prineeton Ave. 
Už $8,000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marąuette Road 
šalia Westem Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalotv, Califor
nia Ave., netoli 62nd Street.

LACEY, 5741 LaSalIe Street 
Phone Englevvood 1680.

RENDAI
3 dideli kambariai, naujai Jrengta. 
Galima gauti su aliejaus pečium ar 
be. Tinkamas advokato ar dakta
ro ofisui ar mažai firmai. 2366 
Blue Island Ave.. tel. Canal 2338.

i Degtinės 19 
Kainą M

S1.60A
iSlaatUr-t 
t Club

11’ t

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų/; 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių" 
informacijų kreipkitės pas Chafl/I 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Ava. 
Lafayette 8248

kartų paremti jauna

Koresp. O. Aleliūnienė

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South Western Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

RENDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė lr 4 kambariai. 
Krautuvė tinkama bile kokiam biz
niui. Atsišaukite: 4140 So. Campbell 
Avenne, telefoną* LafayeMe 9480.

PARDAVIMUI NAMAI
Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės i Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

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

I ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.001
= Dabar mokam 31/2% nž pa- 
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

1192 ARCHER AVENUE |
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pre*. =

IST AND AR D 
! FEDERAL1 
Į SAVINGS

LOAN ASSOCIATIOM 
OP CHICAGO

KmimimimmimiiiiimiiiiiiiiiiiHmiiiiiiiiiimiimiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiir:

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THH HOME OF FINE FURNITURE” 8TNCE 1904

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

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

RECEIVERIV IŠPARDAVIMAS 
15 fletų mūrinis, kaihpinls namas.

Mėnesinė renda $500.00. Kaina 
$14,500.00.

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

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

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

Taipgi mainome. Teisingas patarna
vimas.

Chas. Urnlch (Urnikas), 2500 West 
63rd St.. tel. PROspect 6025,

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nuplrkslte grosernę J- 
stelgta^SO metų ir mūrinj namą. 2 
kambariai užpakaly krautuvės ir 5 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
Lafayette 4032, adresas 3948 South 
Westem Avenne.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas West Engle- 
tvood’e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atslšaukito telefo- 
nu: GROvehtll 3769.

PARDAVTMUT TAVERNAS
Pardavimui tnvernas, gražioj aple- 
llnkėje. Vienintėlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 959
West 71st Street.

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

PARDAVIMUI ANGLYS 
Genuine NVest Virginia Pocahantas 
Mine Run — $7.30; Illinois Egg or 
Nut — $5.25.

2 tonu loadais.
Telefonas DREezei <$77.

REIKALINGA MERGINA 
Kuo greičiausia reikalinga mergina 
ar moteris vargonininkauti lr Sel- 
mynlnk&utl. Kreipkitės J: ‘Drangas’, 
2384 So. Oakley Ave., Chicago, 111.

IEŠKOMA PARTNERIS AR 
PIRKĖJAS

prie 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. 
Leavitt St., arba telefonuoklte SEE
Iey 174$. ~~~

POCAHONTAS Mine Run Iš geiauslų mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau už toną ........................................................... $7.6$
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 6 to
nus ar daugiau, tonas... .$7.40. Sales Tax Eksta.

i


