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VILNIAUS MIESTAS
KAUNAS, spal. 27. — Demarkacijos linijos gairės, ku

rios per 19 metų Vilniaus kraštų, buvo atskyrusios nuo Lietu
vos, šiandien iškilmingai sudegintos lietuvių kariuomenei įė
jus atgautan kraštam

Vilniaus miestan Lietuvos kariuomenė įeis rytoj, spalio 28 d. 
) Ties demarkacijos linija sovietų kariuomenės vadas for
maliai pasitiko lietuvių kariuomemės vadų ir šiam įteikė gėlių 
puokštę.

J. A. Valstybių lietuvių Lietuvai dovanotu Laisvės yarpu 
šiandien pirmų kartų čia varpuota iškilmingai minint Vilniaus 
atgavimų.

SUOMIAI PASISKIRSTĘ 
DEL SOVIETŲ SĄLYGŲ

/I

HELSINKIS, spal. 27. — 
Sovietų reikalavimų Suomijai 
klausimu suomių vadai neturi 
vienodų nuomonių. Fininasų 
min. Tanner, kurs tomis dieno 
mis iš Maskvos parvežė nau
jus reikalavimus, pareiškia, 
kad kai kurie sovietų pasiūly
mų punktai Suomijai griežtai 
nepriimtini. Dėl jų reikalin
gas derėjimųsis ir, rasi, bus 
laimėta.

Bet užs. ministras pirmi
ninkas Erkko yra kitokios 
nuomonės. Kalbėdamas patri- 
jotiniam susirinkime jis nuro

EMBARGO ATŠAUKIMAS
NESUKELS KARO
SAKO PREZIDENTAS
WASHINGTON, spal. 27.— 

Pre®. Rooseveltas vakar kal
bėjo per radijų. Jis peikė ir 
barė tuos agitatorius, kurie 
tvirtina, kad ginklų embargo 
atšaukimas reikš Europos ka- 
ran įsikišimo pirmųjį žingsnį.

Taip nėra, sakė prezidentas. 
Ir patys agitatoriai tai žino, 
bet jie tvirtina kitokiais su
metimais remdamies.

Anot prezidento, J. A. Vals
tybės yra neutralios ir karo 
vengja ir vengs. Tad minėta 
agitacija prieš ginklų embar
go atšaukimų yra paprastas 

baubas.

TURKAI PRIEŠ 
» SOVIETIZMĄ

ISTANBULAS, spal. 27. — 
Turkija jungiasi su Iranu 
(Persija), Iraku ir Afganis
tanu suturėti Maskvoj sovie
tizmo plitimų.

“DRAUGO” PROGRAMOS 
ORO BANGOMIS

Pradedant su pirmu lap
kričio antradieniu iš WGES 
radijo stoties (13G0 kiloc.) 7j- 
30 iki 8:00 valandos vakare 
“Draugas” leis oro bango
mis radijo programas kas an
tradienį. Programos susidės 
iš gražios muzikos, svarbių 
pranešimų ir žinių. Prašome 
visų pasiklausyti šio dailių 
programų.

3c a Copy

dė, kad paskutiniais dviejais 
metais dvi valstybės išbrauk
tos iš Europos žemėlapio. Tad 
suomiams reikia tai giliai įsi
dėmėti ir šaltai pagalvoti a- 
pie savo ištvermę. Suomiai 
turi daug drųsos, dar daugiau 
.pasiryžimo. Bet ištvermė turi 
savo ribas.

Nežiūrint šios savo nuomo
nės ir ministras Erkko yra 
griežtai nusistatęs už tautos 
teises ir už tolesnius su sovie 
'tais pasitarimus. Matyt, mi
nistras Tanner vėl vyks į Ma
skvą toliau tartis

BRITAI IR DEMOKRATIJA
LODONAS, spal. 27. — 

Britų vyriausybė pilna burna 
šaukia, kad Britanija šian
dien kovojanti už demokrati
jų. Iš tikrųjų taip nėra. Tie
sa, gal ji svetur nori matyti 
demokratijos klestėjimų, bet 
pas save — jokios.

Vienas darbo partijos ats
tovas vakar parlamente iškė
lė britų demorkratijos klausi
mų. Jis nurodė, kad Indija il
giausius metus šaukiasi de
mokratinės valdžios formos, 
bet tas jai nepripažįstama.

Vyriausybės atstovas į tai 
atsakė, kad Indijos gyvento
jai pirmiau turi savo tarpe pa 
naikinti klasinį ir geografinį 
pasiskirstymų ir tik tada gali 
sulaukti dominijos stovio.

Jam atsakyta, kad britų vy
riausybė neleidžia indams kon 
soliduotis.

SKELBKITES “DRAUGE”

SENATAS NEPALIKS 
GINKLŲ EMBARGO
WASHINGTON, spal. 27. - 

Senatas šiandien uždarė gin
klų embargo klausiimu disku
sijas ir G7 balsais prieš 22 at
šaukti.

Vadinasi, administracija lai
mėjo.

Prieš pat balsavimų buvo 
pasiūlyta keletas priedų. Bet 
visi pasiūlymai atmesta ir iš
keltas balsavimas.

Iš vakaro prezidentas per 
radijų kalbėdamas peikė vi
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KALBĖS “DRAUGO”
ADMINISTRATORIUS
Sekmadienį iš radijo stoties 

AVCFL (970 k.) 5:30 vai. va
kare kalbės “Draugo” admi
nistratorius kun. J. Mačiulio* 
nis, M. I. C.

BOLŠEVIKAI SOVETINA 
VILNIŲ IR KRAŠTU

KAUNAS (E). — Maskvos 
laikraščių pranešimu, Vil
niaus sovietų valdžia jau ati- 
davusi valstiečiams Rudnios 
apylinkėje 3 didelius dvarus 
apie 30,000 margų ploto, ku
riuose steigiami kolektyvus ū- 
kiai.
Vilniuje gyvenimas grįžtųs J 
normalias vėžes. Mieste esan
ti sudaryta darbo gvardija iš 
1,500 narių, kuri palaikanti 
tvarkų ir 'kovojanti su chuli
ganizmu, spekuliacija ir sabo
tažu. Gyventojai jau gauna e- 
lektrų ir vandenį.

Iš 110 įmonių, pasak “Kom 
somolskaja Pravda”, jau dir
bančios 79. Greitu laiku dir
bsiančios ir likusios įmonės. 
Mieste dabar normaliai dir
bančios visos mokyklos, insti
tutai ir kino teatrai, kuriuose 
rodomos sovietų filmos.

CITY OF FLINT SIUNČIA

MAS J VOKIETIJĄ

WASHINGTON, spal. 27. — 
Vėliausiomis žiniomis iš Mas
kvos ir Berlyno, amerikoniš
kas prekybinis laivas City of 
Flint iš sov. Rusijos vandenų 
lydimas į Vokietijų, matyt, į 
Hamburgu, internuoti.

Laivų valdo vokiečių įgula.
Amerikiečių įgula yra laive.

NUSISTATYMAS PRIEŠ 
LIETUVOS PRIEŠUS

KAUNAS (E). — Patiria-; 
ma, kad tarpe civilių lenkų pa 
bėgėlių yra ir tokių atbėgusių 
Į Lietuvų, kurie visų laikų vei 
kė prieš Lietuvų ir vadovavo 
savo laiku garsiame politi
nėms demonstracijoms, kurio
se buvo šaukiama “Marsz do 
Kowna”! Tokie negalėsiu Lie 
tuvoj ilgiau pasilikti, kaip 14 
dienų.

sus tuos, kurie priešinasi gin
klų embargo atšaukimui tvir
tindami, kad embargo atšau
kimas esųs pirmasis žingsnis 
įsivelti karan.

Ši kalba, suprantama, dar 
daugiau paveikė administra
cijos šalininkus.

Klausimas dar neužbaig
tas. Senatas dar kartų turės 
balsuoti dėl visiško atšauki
mo. i i , .. J

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIKIŲ RINKTINIS CHORAS “DRAUGO” BANKIETE

Pirmoje eilėje sėdi: Adelė Druktenytė, Florencija Poškai tė ir Dolores Sabonytė.
Antroje eilėje stovi; Paulina Švagždytė, Janina Pikturnaitė, Elena Lesauskaitė ir Valerija Rutkiūtė.
Šv. Kazimiero Akademikių Rinktinis Choras dalyvaus“ Draugo” Bankiete, kurs įvyks lapkričio 19 d. Shoreland

Hotel. ' * V

smogia diktatoriams
SPĖJAMA, VOKIEČIAI
RENGIAS PUOLIMAN
PARYŽIUS, spal. 27. — 

prancūzų kariniai stebėtojai 
yra nuomonės, kad vakari
niam fronte vokiečiai rengias 
puoliman. Tas galima numa
nyti iš jų priešakinių sargybų 
veikimo. Vakariniam fronte, 
pasnigę, nepaprasta dargana. 
Nežiūrint to, vokiečių sargy
bos ima smarkiau veikti. Ma
tyt, nori patirti prancūzų po
zicijų stovį.

Kai kurie prancūzų nuomo- 
niauja, kad vokiečiai gal pla
nuoja Prancūzijon įsiveržti 
per Belgijų, Olandijų, arba 
Sveicarijų, kadangi pulti Ma- 
ginoto tvirtovių linijų nėra 
galimumų.

Gana to, vokiečių karo va
dovybė, matyt, rengiasi ko
kiems nors nepaprastiems žy
giams, nes Vokietijos su 
gretimomis valstybėmis tele
fonu susisiekimai žymiai su
varžyti.

PRAHOJE ĮVYKO 
RIAUŠĖS

PRAHA, spal. 26. — Čekų jau 
nieji patrijotai gatvėse staiga 
pakilo šūkauti; “Rusai atei
na!” Kilo riaušės. Daug lan
gų išdaužyta, keliolika asme
nų sužeista.

Naciai kaltina slaptų komu
nistų organizacijų.

MASKVA, spal. 27. — So
vietų vyriausybė paskyrė N.
Saranovų pasiuntiniu Vengri-

• • jai.

PRANCŪZIJOS IR
ANGLIJOS LIETUVIŲ
VAIKAI LIETUVOJE'
KAUNAS. — Piasidėjus 

karui, Draugija Užsienių Lie
tuviams Remti turi daugiau 
darbo ir rūpesčių. Labai pa
sunkėjo draugijos darbas ir 
galimybė susisiekti su užjūrio 
didžiosiomis lietuvių kolonijo
mis. Šiuo metu Lietuvoje dar 
yra likę iš kitų kraštų vasa
rai atvykusių lietuvių. Be to, 
yra likę Anglijos ir Prancūzi
jos lietuvių vaikai, kurie čia 
buvo atvežti vasaroti į užsie
nio lietuvių vaikų kolonijas. 
Dabar tuos vaikus sunku ir 
pavojinga, vežti į jų tėvų gy- 
venamųsias vietas., Pasiliko 
Lietuvoje ir Anglijos lietuvių 
ekskursijos dalyviai. Rūpina
masi visus, kurie būtinai turi 
išvykti, išleisti į jų nuolatines 
gyvenamas vietas saugiais ke 
liais.

Ryšium su tuo DULK šian
dien mūsų visuomenes para
mos labiausiai reikalinga nei 
kada nors. Draugijos uždavi
niai karo metu daug didesni. 
Reikia rūpintis lietuviais ka-. , .... . , nes negalėdami grįžti tiesia?naujanciose šalyse. Aiskn, kad ®. ... " ,

, . . . . ,. per Vokietija, privalo važiuo-
ten bus nemaža lietuvių j di-
delį vargų patekusių. Jiems 
bus būtina ne tik moralinė, 
bet ir medžiagine parama, ku
rių, 3U atinknmų valstybių vy
riausybėmis susitarus, drau
gija mano imtis vykdyti. Kas 
atjaučia mūsų brolių, išblaš
kytų po pasaulį sunkių dalia, 
turėtų juos paremti per DU- 
LR.

Kaina 3c

lo Menybė ragina pasali ramyben - 
gražinti patvaria, teisinga taika

CASTELGANDOLFO, spal. 
27. — Šiandien paskelbta 
Šventojo Tėvo Pijaus XII iš
leista pirmoji enciklika, pra
sidedanti žodžiais “Šunimi 
Pontificatus”.

Jo Šventenybė denuncijuo- 
ja komunizmų, totalitarizmų 
ir kitas pasauly iškilusias jė
gas, kas statoma aukščiau 
Dievo ir kas griežtai priešin
ga Kristaus mokinimui ir kri
kščionybei .

Karų nuteriotų ir diktatūrų 
skaudžiai nuvargintų pasaulį 
popiežius ragina ir kviečia iš 
sižadėti savimeilė^ ir grįžti 
prie Dievo.

Popiežius neišvardina nė 
vieno diktatorių, bet ir be to 
kiekvienam suprantama, kad

Penktadienio vakare iš Kau 
no išvažiavo dalis Anglijos 
lietuvių ekskursijos, kurie 
Lietuvoje prabuvo daugiau 
kaip du mėnesius. L-važiavo 
daugiausia tie, kuriuos reika
lai verčia greičiau grįžti. Ke- 

'lionė jfcms sunki j r tolima,

ti per Latviją, Estijų, Švedi- 
jų, Norvegiją ir tik tada pinu 
kti į Angliju. Tiesų, kai kurie 
iŠ jų anksčiau aplinkiniais ke
liais lėktuvais išskrido.

KAUNAS (E). Spalių 9 d. 
“Lietuvos Aidas” išleido Ra- 
vo 5,000 numerį ir “Dešimts 
Centų” — 2,000 numerį.

No. 254

denuncijuojami Rusijos ir Vo-I 
kietijos diktatorių Vienas jų] 
stovi ateizmo, o kitas naujo-, 
vinio pagonizmo priešakyje.

Enciklikos prieraše popie-l 
žius giliai įvertina prezidentų' 
Rooseveltų ir ministrų pirmi
ninkų Mussolinį už jų pastan
gas sulaikyti šiandieninį ka-j 
rų Europoje. Pats popiežius* 
daug darbavosi dėl taikos. 
Bet kaip jo, taip kitų pastan
gos nuėjo niekais. Apgaili 
Lenkijos likimų, kuriam nėra 
lygaus mūsų laikais.

Enciklika ilga ir turininga. ] 
Rytoj per radijų jos sutrauka 1 
bus paskelbta keliomis kalbo
mis ir Chicagoj bus girdima 
1:00 dienų.

ITALIJA TARSIS SU 
GRAIKIJA

ROMA, spal. 27. — Italija 
su Graikija sutarė pradėti de 
rybas padaryti nepuolimo su
tartį.

PAMOKSLAS APIE 
SPAUDĄ

Rytoj Indiana Harbor, Ind., 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje pa 
mokslų apie katalikiškų spau
dų pasakys kun. J. Mačiulio-j 
nis, M.I.C.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šalta.
Saulė teka 6:18, leidžiasi 

4:50.
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pastato vyriausiuoju gyvenimo tikslu, kūne; 
draudžia kreiptis į prigimto galvojimo ir 
krikščioniškojo sąžiningumo dėsnius. Supran
tama, kad tokios dvasios valstybės vyrai 
yra netaikes, visokią nesusipratimą ir ne- 
gerovią įrankiais.

Nukainuotas, pilnas netikrumą ir sulručią 
pasaulis laukė Kataliką Bažnyčios Galvos 
žodžio ir jo sulaukęs džiaugiasi, nes jis tiksr 
liai nurodo visą negerumą šaltinį, pataria, 
kaip negerumus šalinti ir ramina.

Kristaus Karaliaus ŠventėRimties Valandėlei
PASAULIO VALDOVAS

lai buvo Didžiojo Penkta- šokiai tobulybei bei šventu- Nuo pat užgimimo dienos, Jis Kristą Karulių, savo gyvybę 
lienio rytas. Saulė tekėjo ne- n i ui pamatus, jėgos ir galiu- (,UVo sveikinamus, kaipo ka- paaukoja Kristaus Karaliaus

Jėzus Kristus jau karaliau- Milijonas vienuolių — sesu- 
ja šiame pasauly 1939 metus, eių - brolių, kurie, pamylėję

dieniu
linksniai. Jeruzalėje buvo di- gos paramos. - . ralįUs įy įki Šiai dienai svei

dis sumišZuas. Vyriausioji Mes norime savo laisvę iš-1 kinimai siunčiami Jum iš vi- 
Taryba, nakčia sugavusi Aly-j saugoti, — Kristus yra ain-'gų keturių kraštų. Nėra die-
vų darže Jėzų Kristų pasiner- žinosies laisvės aušra ir at-

Neutralumo Klausimas
Einant ginčams Jungtinių Amerikos Val

stybių kongrese dėl pakeitimo neutralumo 
akto, įsikarščiavo ir laikraščių redaktoriai, 
ir visokie agitatoriai. Pradėta reikšti bai
mės, kad Jungtinės Valstybės gali būti į- 
trauktos į Europos karą ir, dėl to, vėl tu
rės mobilizuoti savo vyrus ir siųsti juos į 
Europos karo lauką.

Bet susirūpinusiuosius prezidentas Roo.se 
veltas nuramino savo kalba, pasakyta per ra
dijo praėjusio ketvirtadienio vakare.

Prezidentas pabrėžė, kad Jungtinės Val
stybės į Europos konfliktą nesikiš, kad lai
kysis griežto neutralumo, kad motinos gali 
būti raudos — ją sūnūs nebus siunčiami už 
Atlanto kariauti. Jis pažymėjo ir tai, kad 
sumanymas dabartinį neutralumo aktą pa
keisti nekeičia pačios to akto esmės.

kė Jį mirtin, kadangi prisipa- lyginimas. Mes trokštam mei
nos, nėra valandos, kad kas

taus

Rytoj švenčiame Kristaus Karaliaus šven- 
tęt .

Toji šventė duoda progą, visiems katali
kams atnaujinti savo ištikimumą Kristui, Jo 
Bažnyčiai, ištikimumą savo kraštui ir pra
šyti Kristaus, Taikos Kunigaikščio, grąžinti 
taiką, skausmą ir vargą prislėgtam pasauliui.

Kodėl šiandien liejasi žmonią kraujas? 
Kodėl baisūs karai žudo žmones, naikina 
visokį turtą?

Svarbiausia to priežastis —
TAUTOS IR ATSKIRI ASMENYS UŽ

MIRŠO KRISTŲ, TAIKOS KUNIGAIKŠTĮ.
Tauta, kurios nariai gyvena sulyg Kris- 

mokslo dėsnią, nieko neskriaus, sveti
mą iemią, svetimo turto neieškos, kitą tau- 

I ,tią nepuls ir ją kraujo nelies.
Beveik visi karai, kokie yra buvę ir kokie 

eina, yra surišti su skriaudomis, su 
Bingumais iš vienos ar iš kitos pusės.

Be krikščioniškojo teisingumo, be artimo 
Lmeilės sudarytos tarptautinės sutartys taip 
[pat iššaukia nekaltą žmonią žudynes. Tai 
'veda prie keršto, prie sutarčią laužymo, 

karu.
Kad tą įrodyti, perdaug toli į senovę gi
rtis nereikia. Užtenka pažvelgti į kelerią

/paskutiniąją metą įvykius tarptautinės po
litikos konjunktūroje.

Didžiajam Karui užsibaigus, Versalio su
tartis buvo sudaryta neteisingai, neatsižvel- 
|giant į kitą tautą ir žmonią interesus,, gero- 

f. Ji buvo sudaryta ne krikščioniškais pa
grindais, ne artimo meilės dėsniais remiantis, 
bet neapykanta, gobšumu. Toji sutartis pa

ėjo keršto sėklą ir toji sėkla augo, laužy- 
tarptautinią sutarčią dėsnius, išaugin- 
bedieviškąjį komunizmą, pagoniškąjį 

ir fašizmą ir privesdama Europą 
prie naujos, milžiniškos katastrofos, gręsian- 
ios visą pasaulį uždegti baisaus, kruvino

ro ugnimi.
Pasaulis, rodos, jau turėtą žinoti, kad ne

gali būti pastovios taikos, jei sutartys daro
mos ne prie Kristaus, Taikos Kunigaikščio 
koją.

Kai Kristus karaliaus visą tautą gyveni
me, kai pasaulio ekonominis, socialinis, po
litinis ir šeimyninis gyvenimas, bus grindžia
ma* Kristaus Karaliaus dvasia, tada pasau
lis susilauks pastovios taikos, žmonija ra- 

i mybės ir gerovės pilna ta žodžio prasme.

d*b".

pne

„ — 1,

Pirmoji Pijaus XII Enciklika
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII jau 

į paskelbė pasauliui savo -pirmąją encikliką.
Pirmoje enciklikoje Popiežius kalba apie 

taiką.
Kitaip ir negali būti.
Jis ir popiežius Pijus XI iš visą savo jė- 

gą stengėsi sulaikyti didžiąsias valstybes nuo 
| pasinėrimo į karo gelmes. Bet tautos, per 

V siėmusios šėtoniškai didelio keršto ir impe
rializmo dvasia, Bažnyčios nepaklausė. Pa- 
plukdė Europą kraujuose.

Šventasis Tėvas, matydamas nekaltai lie
jamą žmonią kraują ir ją begalines kančias, 
taip pat gerai suprasdamas, kad karas ne 
tik kad nieko gero neatneš, bet dar giliau 
pastūmės žmoniją į vargą ir skurdą, išnau- 
jo šaukia pasaulį prie taikos, prie susitari
mo, paremto krikščionišku teisingumu, krikš- 
čioniška meile.

Jo Šventenybė nurodė, kad Dievo išsiža
dėjimas, neteisingumai, kitų skriaudos ir 
tarptautinių sutarčią laužymas stumia tautas 
J karo ugnį.

Popiežius nebijojo tarti tiesos žodį ir dik
tatoriams, kurie stato save Dievo vietoje, 
kurie valstybę ar tam tikrą žmonią grupę

žino esąs Dievo Sūnus.
Bet gi nutarimo negalėjo 

įvykinti, kol gaus romėnų at
stovo Piloto pritarimą.

Atsivedė Jėzų prie Piloto 
rūmų ir pakėlė didelį trukš- 
mą. Valdovas išgirdo. Išėjo 
pas juos. Įkopė į teismams 
skirtą vietą.

— Kokį skundą atnešate 
prieš šitą žmogų? — klausia.

— Jei šitas nebūtų piktada
rys, mes nebūtumėm jo tau 
įdavę, — šaukia nepatenkinti 
skundėjai.

lės, — Kristus stebėtinai ga
linga meile prieš amžius pa
milo mus ir paaukojo savo 
gyvybę, kad mūsų meilę įsi
gytų; Jis yra mūsų širdies 
Karalius

Jo Širdis, Kuriam yra duo
ta visa valdžia danguje ir ant 
žemės, yra rami, nuolanki, gai

nors Kristų nepasveikintų. 
Bet Kristaus Karaliaus Šve
ntėje sveikinimai pasipila dar 
gausiau. Milijonai tikinčiųjų 
šioje šventėje eina prie šv. 
Komunijos ir savo gražiau- 

-) sius sveikinimus Kristui sude
da savo sielos šventykloje.

Kristus Karalius vienintė
lis, kuriam žmonės taip išti-lestinga ir visiems mums pne- . . . ., ... ... . . . . 'kiniai ir per ilgus atmziua tar-lanki, draugiška ir kartu ka

rališka širdis; 'kaip magnetas! 
traukia saviesp metalus, taip
Kristaus meilė traukia šim
tus milijonų žmonių. Jis — 
visos žmonijos proto, valios 

— Imkite jį ir jūs patys ir širdies Karalius, juo la-

Marianapolio Kolegijos Rėmėjai
Manome, Kad nėra lietuvio (to gražaus 

vardo verto), kuris nebūtą girdėjęs apie šau
niąją Amerikos lietuvių švietimo įstaigą — 
Marianapolio Kolegiją, esančią Thompson, 
Conn.

Kolegija, gavusi pradžią Marijos. Kalne
liuose (Hinsdale, Dl.), išaugo tikrai į rim
tą įstaigą, į kurią ir kitataučiai atkreipė 
savo dėmesį ir kuri, palyginti trumpu lai
ku, laimėjo kitų aukštųjų mokslo įstaigų ir 
pačios Connecticut ^valstybės pripažinimą.

Kolegiją įsteigti ir ją išauginti daug pa
dėjo dėtuvių katalikų visuomenė. Jos para
ma gaunama tarpininkaujant uoliems, kilnia
dvasiams Marianapolio Kolegijos Rėmėjams, 
kurią draugijos seimas įvyksta rytoj, tos 
kolegijos -patalpose.

teiskite jį, žiūrėdami savo į- 
statymo. —

— Mums nevalia nieko nu
žudyti! —

Taip, jie nori Jėzų nužudy
ti, bet jiems atimta teisė ką į 
nors nužudyti.

Pilotas vėl įėjo į teismo vie
tą, pasišaukė Jėzų.

— Ar tu esi žydų karalius?
— Ar pats iš savęs tai klau

si, ar kiti tau pasakė apie 
mane? — klausia jo Jėzus.

— Ar aš žydas? Tavo tau
ta ir vyriausieji kunigai man 
tave įdavė; ką esi padaręs? —

— Mano karalystė ne iš šio 
pasaulio; jei mano karalystė

biau, kad su Tėvu ir Šv. Dva
sia yra visa ko Kūrėjas, Vi
satos Valdovas ir karalių Ka
ralius bei viešpataujančių 
Viešpats.

Karaliams reikalinga yra 
galybė, garbė ir valdžia. Kri
stus tą visa turi.

Jo galybė siekia visa ne pa
vergimo būdu, ne gudrybės 
keliu įgauta, bet iš esmės, — 
nes per Jį padaryta visa ir be 
Jo nieko nėra padaryta iš to, 
kas tik yra Visatoje.

Kristaus garbė seka iš Jo 
asmens. Jo gi asmuo dieviš-

nauja ir pasiaukoja. Karaliai 
šiomis dienomis virsta dikta
toriais, diktatoriai virs kito
kiais ponais, tik Kristaus ka
rališkas garbingumas nežūna, 
nenyksta, nesikeičia, bet, am
žiams bėgant, Jis kyla aukš
tyn, kaip saulėtekis ir eina 
prie saulės vidudienio skais
tumo.

garbei.
Keturi šimtai milijonų ti

kinčiųjų, kurie, Kristaus Ka
raliaus stebuklingais Sakra
mentais sustiprinti, veda ko
vą su kiekvienu Jo priešu — 
ištvirkimu.

Bet čia, ant žemės, Kris
taus Karaliaus garbingumas 
dar nesibaigia. Jis tik prasi
deda. Kristus Karalius yra 
paveldėjęs ir dangaus gyven
tojus ir ten jam teikiama to
bula garbė. Nė vienas tenai 
ant Kristaus Karaliaus ne- 
spiaudo, neburnoja, nekeikia 
nesipriešina; bet visi, kaip 
vienas, harmoningai gieda: 
“Šventa#, Šventas, šv^tas. 
Dievas Galybių, pilnas yra 
dangus ir žemė Jo garbės”.

Ir mes esame užtikrintų 
jeigu Kristui Karaliui tarnau
sime čia, žemėje, tenai dan
guje su Juomi amžinai links- 
minsi'mės. Ar būta karaliaus, 
kurs didesnius prižadus būtą

Mūsų laikais susilaukėme 
naujos Kristaus Karaliaus 
Šventės, ne tai kad Kristus s*al«6’ Ta,81’ kodal netarn“
tik dabar pradėjo karaliauti, i ti tam, kuris už kiekvieną
bet kad dar daugiau žmonių'Pasiauk°jim« taiP Bausiai aV 

pamatytų Kristaus karaliavi-
mo garbingumą. Ir, štai, kas ' Žūna kareiviai karo laukno- 
įvyksta mūsų dienose. Kara- se. Vadai iškilmingai juos lai
bai dreba, diktatoriai išsigan- doja. Bet po dienos, kitos, po 
dę dairosi kas toliau bus, tik' metų, vargiai kas juos tebe- 
vienas karalius — Kristus atmena. Kristus Karalius sa-
Karalius — sako: “Nebijo
kite, aš pergalėjau pasaulį’ 
Taigi kiekvienas tikintis j

Sis seimas šiemet ypač reikšmingas, nes
kolegijos vadovybė praplėtė įstaigą, įsigy- mano karalystė ne iš čia. 

dama naują savastį, kurią reiks įrengti taip, 

kad ji tiktų mokslo reikalams. Tai yra su

rišta su nemažomis išlaidomis. Beimo daly

viai, patys, pamatę tą naują savastį ir iš

girdę vadovybės naujus puanus ir užsimo

jimus, be abejonės,, nutars didesniu ryžtin

gumu pasidarbuoti, kad būtą galima suma

nymus realizuoti ir dar greitesniu tempu 

pavaryti Marianapolio Kolegijos pažangą.

Mes sveikiname seimą, palinkėdami ge

riausio pasisekimo dirbti kilnų ir išganingą 
lietuviškosios mokslo įstaigos rėmimo darbą 1

•kas. Dievui priklauso visa 
būtų iš šio pasaulio, mano tar-' šlovė, padėka ir vai- Kristaus garbingą 'karaliavi
nai juk kovotų, kad nebūčiau džia.
išduotas žydams.; bet dabar

vo narius kareivius kasdien 
sutinka, kasdien su jais džiau
giasi pergale, kasdien jiem# 
pri mena: ‘ ‘ Buvai ištikimas
kareivis, dabar džiaugkis ma-

Kristus yra tiesos karalius.Strateginė Padėtis Baltijoj
“L. ž.” žinios paduoda, kad Maskvos šviė«

dienraštis “Izvestija , ilgame straipsnyie1 . . i
atpasakojęs, kad Pabaltijų Bosijai užkaria-! "J ^vemmas Kas supranta, 
vo Petras 1, nurodęs Baltijos uostų ir salų; n0’.Pazisa 'T'?’. I**. ne al" 
didelę strateginę reikšmę, kuri buvusi įro
dyta 1853-6 m. ir 1914-18 m., giriasi, kad su 

, Baltijos valstybėmis Sovietų Rusija sudaro 
eilę sutarčių ir tuomi “stiprina draugiškumo 
santykius” ir jas “apsaugoja”. Bet toliau 
aiškiuu paaiškina savo “draugingumo” tiks
lą:

Be to, Jėzus Kristus, išva- 
Tai tu esi karalius? — dav^ mus iš amžinosios ne- 

— Tu pats sakai, aš esu ka-! laim®s, savo gyvybės auka at
radus. Aš tam gimiau ir atė- silyginęs Dievo teisybei už 
jau į pasaulį, kad būdyčiau nulsil laisvos valios kaltes, 
apie tiesą. Kiekvienas, kurs ’^s tapo musų Išgelbėtojas, 
yra iš tiesos, klauso mano bal- Išganytojas, Atpirkėjas, niū- 
so. — sų Auka, — Jam tad priklau-

...Deja, Pilotas nenorėjo ži- so mūsų nieilė, pasitikėjimas 
noti tiesos, nė paklausyti Jė-1 Juomi, mūsų paklusnumas, 
zaus balso, — jis atidavė Jį' mūsų Jam teikiama garbė. Jis 
žiauriai nuplakdinęs, erškė- i yra mūs asmens, šeimos, vi- 
čiais vainikuotą, prikalti prie suomenės ir visos žmonijos 
medinio kryžiaus kaip pikta-! tikrasis Valdovas ir Karalius, 
darį... Į Kristus turi valdžios visiekns

kūriniams danguje ir ant že
mės. Jo noras — visiems įsa
kymas; Jo valia — visą lai

mą nenusimena, bet dar dau 

gįąu Jam aukojasi
Kristaus Karaliaus ...------ .x, r—----------------
eiles ir stebėtinu būdu visų! Tad j Kristaus ka
pasaulį kreipia prie Kristaus; reivijos * neJkįme ų
Karaliaus, j jįnįngaį uždėtų mums Kris

•jasi, stoja į' no Tėvo namuose su manim 
iaus kareivių - per villi/'amžius

Kokia yra Kristaus Kara
liaus kariuomenė? Pusė mi-

taus Karaliaus pasiuntinybę. 
Nebijokim mirties, tik bijo-

lijono kunigų, kurie, įgiję nuo, kim tapti Kristaus Karaliaus 
Kristaus dvasinę galybę, triu-j priešu. Juomi netapsime, jei- 
škina kiekvieną priešą ir nie-( gu Kristų Karalių ištikimai 
kas tos dvasinės galybės ne- garbinsime ir Jį mylėsime, 
pergalės. Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

Ant Garlaivių
Tautines Vėliavos

KAUNAS (E) - - Susisie
kimo 'ministeris nustatė, kad

Tiesa — tai žmonių proto mė; Jo teismas: gyviesiems visi po Lietuvos vėliava karo
-— gailestingumas; mirusiems 
— teisingas atlyginimas.

Nėr kito panašaus Asmens
džioja proto, tamsybėse, tas

apimtose zonose plau'kiojan- 
tieji laivai, geresniam jų pa
žinimui, be įprastų savo ženk-

turinčio savy žmogaus prigim- |ų privalo turėti dar sekan-
gyvena žemėj karališku gy- tį, kuris savo valdžia apim- čius ypatingus atžymėjimus: 
venimu. Kristus mums atne- tų gyvus ir mirusius, kaip 1. Maždaug per laivo vidurį,

Du Nauji Įstatymai
KAUNAS (E) — Npaiių 2 

d. seimas priėmė du svarbius 
įstatymus, liečiančius dide’lj 
Lietuvos gyventojų skaičių 
Pirmuoju įstatymu, pašauktų 
į kariuomenę vyrų šeimų na
riams bus padidintos pašalpų 
normos. Būtent, ligi šiol vie
nas šeimos narys gaudavo 25' 
nuoš. pašauktojo pagrindinės

šė tiesą. Ją skelbė per tris 1 Kristaus Asmuo. Jis yra visų i ant jo abiejų šonų, išilgai lai-1 algos’ kuriQ sis gaudavo prieš

“Sąryšy su tuo ypatingą rolę vaidino 
nekartą kai kurių didžiųjų Europos val
stybių ir jų agentūrų Pabaltijo kraštuose 
pasireiškusios pastangos “užkimšti” mū
sų Baltijos laivyną suomių “klane”. Tik
roji priežastis: “Eželio sala — didžiau
sia iš Baltijos jūros salų po švedų Got
lando salos (turi 2618 kv. km.). Strategi
niu atžvilgiu ji 'kontroliuoja įėjimą į Ry
gos įlanką. Gango sala (960 kv. km.), sau
giai pridengia nurodytą susisiekimo lini
ją iš vakarų. Abiejose salose yra eilė pa
togių jūrą uostų laivams. Lygus abiejų 

salų paviršius leidžia įruošti aerodromus. Di
delė pirmenybė jūros karinių bazių Suo
mių ir Rygos įlankų angose yra tame, kad 
jos įrengiamos neužšalančiuose uostuose, 
kada Kronštadto ir Leningrado uostai di
desnę metų dalį yra užšąlę”.
Tai paaiškina, kodėl Sovietų Rusija ver

žiasi į Baltijos kraštą ir jį militarizuoja.

metus viešu žodžiu, stebėtinu 
mokslu, be galo dideliais ste
buklais patvirtindamas tai, 
ką sakė. Kristaus žodis — pa
ti tiesa.

— Dangus ir-žemė praeis, 
bet mano žodis' nepraeis, — 
pasakė Jis nekartą.

teisėjas, atlygintojas ir bau 
dejas. Iš jo teismo nė vienas 
nepabėgs, neissisuks, nepri
gaus Jo. Jo ištarmė yra galu
tinė ir jai nėr pakeitimo.

vo turi būti išdažyta kiek gu
lima didesnė tautinė vėliava 
ir greta vėliavos, iš laivo prie
šakio pusės, didelėmis raidė
mis užrašytas laivo pa vadini-

Tikrai, Kristaus Karalystė mas, o iš užpakalio — “Lie- 
nėra iš šio pasaulio imta, nors tuva”. 2. Ant laivo denio, ga- 
Jis teisia ir valdo šj pasaulį limai geriausiai matomoje vie- 

Kaip skaidrini šviesai spin-t— žmoniją. Kol kas Jis vai- toje, turi būti ištiesta dideiė
duliuojant, sveika akis ją ma
to, taip Kristaus apreikštoji 
tiesa apima žmogaus protą, jį 
praturtina, jei tik jis ieško 
tiesos.

Deja, būna nesveikų akių 
būna ir nesveikų protų, ku
rie atsisako pripažinti tiesą. 
Vargšai jie. Mums Kristus — 
tiesos Karalius!

Jis — mūsų troškimas ir 
gyveni mas 1

Pažangos, tobulybės esam

do apie 400 milijonų sielų,1 tautinė vėliava. 3. Nakties
ištikimų. Jo įkurtąjai Baž
nyčiai Reikia, kad visi su
prastų visagalintį savo gera- 
dėją ir kad Jį pamiltų neveid
maininga meile. Kas pripažį
sta Kristaus valdžią ir laiko-

metu, kiek leis aplinkybės, pi
rmajame ir antrajame punk
to išvardintieji ypatingi atžy- 
įnėjimai turi būti apšviesti.

stodamas į kariuomenę. Dabar 
bus mokoma vienam šeimos 
nariui ne 25, bet 40 nuošim
čių pašauktojo pagrindinės a- 
lgos. Prie pašauktojo šeimos 
narių skaičiaus priskaitomi ir 
jo seneliai, jei tokius jis pir
ma išlaikydavo. — Antruoju 
įstatymu nurašomos (išbrau
kiamos) skolos, kuriomis Lie 
tuvos žemė prieškariniais lai 
kais buvo apsunkinta įva» 
riems Rusijos bankams irkrr, 

dito įstaigezis, kaip tai Ba
jorų Žemės Bankui, Valstiečių 
Žemės Bankui, Petrogrado Tū
los Bankui, Vilniaus Žemės

šviesą, laimę ir gyvenimą
si Jo paskelbtųjų gyvenimui Tad, — Amžių Karaliui, ne-i 
įsakymų, — tas turės nesi- mariam, neregimam, vienam 
baigiantį gyvenimą laimėje. Dievui šlovė ir garbė teesie ~ ^ar^u su Rusįjo’
Kas Jį viešai išpažins prieš per amžius! I bankais iš viso apie ;>0,2 nu-
žmones, tas bus amžiais pa
gerbtas dangaus angelą. Jo

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

pasiilgę, — Kristus duoda vi-! įstatymai neša mums laisvę, SKELBKITE^ “DRAUGE“

lijonų rublių.

Nebūk greitas pykti, nes 
rūstybė ilsisi paikojo antyje.



Šeštadienis, spalių 98 d., 1939 DRAUGAS
KAS NAUJO KLAIPĖDOJE

KI.AIPftDA (E) — Liftu-j 
vių bet koks veikimas dabar
tinėmis sąlygomis yra visiš
kai neįmanomas. Iš visų pas-1 
langų atgauti lietuvių mokyk-Į 
las ir gimnazijų, bent kulkas,' 
nieko neišėjo. Iš lietuviškų ! 
laikraščių taip pat nieko ne-} 
įsileidžiama ir nė vieno Klai-: 
pėdoje ėjusio neleista atsteig-' 
ti. Kioskuose par duodamas] 
tik pačių vokiečių leidžiamas j 
“Lietuviška Ceitunga” ir pa
skutiniu laiku įsileidžiamas iš 
'l’ilžės “Naujasis Tilžės Ke-t 
leivis”. Norinčiųjų gauti Lie-1 
tuvos pasus Klaipėdos mies
te esama apie 6000 žmonių 
ir dar apie pora tūkstančių 
pačiame krašte. Prie Lietuvos 
bonsulato pasų prašančiųjų 
kasdien susidaro ilgos eilės. 
Šiaip lietuviai nebepersekio- 
jami. Pastaruoju metu į juos 
žiūrima su didesne pagarba, 
negu seniau. Buvę garsūs Klai
pėdos vokiečių vadai yra visi
škai pritilę. Neumanas yra

mobilizuotas ir randasi fron
te batarejos vadu, Bertulaiu< 
taip pat mobilizuotas, bet tik 
paprastu kareiviu, buvęs sei
melio pirmininkas stambus 
dvarininkus Dressleris nusišo
vė, kitas vokiečių vadas dva
rininkas Guna pabėgo į Vo
kietijų, savo laiku buvęs di
rektorijos pirm. dr. Šreiberis 
yra paprastu prekybos rūmų 
didiku ir važinėjasi gatvėmis 
dviračiu, buv. prekybos rūmų 
pirm. Šarfeteris buvo suimtas 
ir dabar laikosi nuošaliai. Vi
sos svarbesnės vietos yra už
imtos iš reicho gilumos at
keltų valdininkų ir pareigū
nų, 'kurie yra 'mandagūs ir lie
tuviams nuoširdūs. Vyrų mie
ste ir krašte labai nedaug be
likę, tik maži ir seni ir mo
terys, kiti visi mobilizuoti. Iš 
vokiečių keli žymesni yra jau 
žuvę ir atgabenti į Klaipėdų 
•kukliai palaidoti. Ne vienas 
ir lietuvių jau žuvęs, bet žy
mesnių veikėjų žuvusių negir-

Šio keleivinio lėktuvo bagažo skyriuje kilus gaisrui, jo vairininkas, nieko nelaukdamas, 
pasuko lėktuvų į žemę ir, laimingai nusileidus ant išartų dirvų netoli Memiphis, Tenn., gais
rų likvidavo. Be įgulos, lėktuve buvo penki keleiviai ir visi išliko nesužeisti. (Acme teleph.)

dėti. Lietuvai skirtoji neu
tralioji zona jau baigiama 
tvarkyti ir būsianti perduota 
lietuviams, spalių 15 d. Lie
tuvių didžiosioms įmonėms li
kviduotis duota termino iki 
pustrečių metų. Šiuo metu 
Klaipėdoje dar yra likusi da
lis jų tarnautojų. Didesniuo
se fabrikuose tebedirba dide
snė pusė lietuvių darbininkų.

KAS RYTELJ. • • KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKU RAD|Q PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šunim Buruin Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peeiukaitė *
Jonas RukStala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

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

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed1 rai Savings and Loan Insuriuicc Corp., Washington, D. C.
OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trediad. nuo 9 v. ryto Iki 6 v. v. 

Pirmadienj. Ketvirtadieni ir šeštadien) nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Kariuomenes Vado
Padėka Ūkininkams

KAUNAS (E) — Kariuo
menės vadas brig. gen. Raš
tikis savo padėkoje ūkinin
kams ir kitiems savininkams 
pareiškė; “Tarptautiniai įvy
kiai pareikalavo iš mūsų val
stybės atatinkamo atsargumo 
ir budėjimo. Tam reikalui bu
vo pašaukta dalis atsarginių 
ir paimta iš gyventojų ark
lių, vežimų ir kitų susisieki
mo priemonių. Man yra malo
nu viešai pažymėti, kad 'visi, 
ypatingai ūkininkai, vienaip 
ar kitaip turto prievolės pa
liesti, gerai suprato gyvena
mo laiko uždavinį ir kariuo
menės reikalus ir sųžiningai 
atliko tai, kas iš jų buvo rei
kalaujama”.

Lietuva-Latvija Oru
KAUNAS (E) — Susitarus 

su Latvija nuo spalių 11 d. 
pradedamas nuolatinis oi o su
sisiekimas tarp Kauno ir Ry
gos. Susisiekimų palaikys Lie
tuvos keleiviniai lėktuvai.

Lėktuvai Darius ir 
Girėnas tarp 
Kaunas-Ryga

KAUNAS (B) — Atatinka
mų įstaigų susitarta nuo spa
lių 9 d. pradėti Kauno-Rygos 
oro susisiekimų, kurį palai
kys Lietuvos keleiviniai lėk
tuvai “Stepas Darius ir Sta
sys Girėnas”. Lėktuvai skrai
dys pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais taip, 
kad pataikytų atskridę į Rygų 
perduoti keleivius ir paštų į 
Maskvos ir Stockholmo lini
jų lėktuvus.

Steigia Kultūros 
Fondą

KAUNAS (E) — Spalių v 
d. rašytojų, dailininku, muzi
kų ir aktorių organizacijų at
stovai su Švietimo Ministeri
jos kultūros departamento di
rektorium aptarė meno tary
bos sudarymo reikalų. Tai jau 
bus vienas konkretus žvgis 
į Kultūros Fondo pradžių, nes 
K. F. įstatymo projektas nu
mato meno sričių atstovavimų 
Kultūros Fondo taryboje.

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

7 t»s Metinis Rudeninis Didelis
IŠPARDAVIMAS

Sumažintos kainos ant šio sezono prekių — 

PEČIŲ, KALDRŲ, BLANKETŲ MATRACŲ, ETC.

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 LIŪDININKAI f Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Oiovanni Papini; 

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

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50

ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 
įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas .Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,. ..$4.00

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —

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

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

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

Kaipo Toksai. '‘Draugas’" Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos 
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas

Iš Lietuvos
Ūkininkų Gyveninio

KAUNAS (E) — Nežiūrint 
Klaipėdos netekimo ir įvai
rių neramumų Europoje, mū
sų ūkininkai šiemet užaugino 
ir pristatė parduoti 30 nuo
šimčių daugiau kiaulių (laši
ninių ir bekono) kaip pernai 
tuo pačiu lai'ku. Taip pat ra
guočių šiemet daugiau pri
auginta pardavimui. Be to 
kai kurių sričių (ypatingai 
Biržų, Rokiškio ir Kretingos), 
kur daugiau ūkiai nukentėjo 
nuo vasaros sausrų, daugiai: 
gyvulių parduodama. “Mais
tas” pataria ūkininkams ra
guočius prieš parduodant eks
portui daugiau nupenėti, nes 
už tokius kainos yra geros, o 
paskutiniu laiku dar kyla. Vi
daus rinkoje gyvulių kainos 
taip pat gerokai pakilusios.

Lietuvos Rašytojai 
Rašo

KAUNAS (E) — Rašytojas 
Liudas Dovydėnas įteikė Val
stybės Teatrui naujai parašy
tų veikalų “Mūsų miesto žmo
gus”. Be to rašytojas Kazys 
Binkis baigia rašyti dar vie
nų veikalų, kurį netrukus į- 
teiks repertuaro komisijai. 
Kaip žinoma, Binkio veikalas 
iš jaunimo gyvenimo “Atža
lynas” turi labai didelį pasi
sekimų. Komisija yra gavusi 
keletu naujų dramos veikalų 
ir iš daugiau autorių, kurių 
dalis visai naujų rašytojų.

Lietuvoj Nekalba 
3,223 Žmonės

KAUNAS (E) — Patirta, 
kad Lietuvoje šiuo metu yra 
įregistruota 3223 nebyliai (iš 
1000 gyventojų 1-2 nebyliai) 
ir 3129 aklieji (taip pat 1-2 
iš tūkstančio gyv.).

GARSINKITE “DRAI UK

Pasiskirkite dabar alyva kūrenamą šildomą pečių, 
Progress Krautuvėje rasite didžiausį pasirinkimą 

mažiausiomis kainomis — OIL HEATERS.

AMERICAN AUTOCRAT 
ALCAZAR QUAKER
MOORE ETC.

FLORENCE
Kainos nepaprastai mažos:
2- jų iki 3-jų rūmų Oil Heaters nuo....................$29-50
3- jų iki 4-rių rūmų Oil Heaters nuo....................$39 50
4- rių iki 5-kių rūmų Oil Heaters nuo....................$47 50

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Kantros »Jt) f 1)3.

Blanketai 
Matracai
Siūloma specialiai Uumažinttfm Kainom.
$3.00 pilnos mieros vatinės kaldros po.................... $1-69
$5.00 pilnos mieros vilnom išpildytos kaldros po... .$2-95
$7.00 vatiniai matracai po......................................$3 95
$15.00 springsiniai matracai po.............................. $7-75

Tel. CANai 9535

WEST SIDE VIEŠBUTIS
Vfalter Neffas, sav.

Kambariai Rendon, Dienai 
Ar Savaitei

Salė Rendon Dėl Visų Parengi
mų — Veselėms, Šokiams, Baliams. 
Virtuvė Ir Sidabriniai Tndai Dykai.

2435 So. Leavitt St.
Chicago, Illinois

Didelis pasirinkimas puikiausių 
blanketų. Dideli sutaupymai. 
$3.00 vertės 70x80 dvigubo dį- 
džio, dalinai vilnoniai blanke
tai, minkšti ir šilti —

po £1.98
$8.00 vertės 100% vilnoniai 
blanketai, 70x80 dįdžio —

£5.95

ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiihJiiiiiniiiia

LEO NORKUS, lr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Obicagoj. Viai Kena ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį u/,vardino NECTAR. šia Alna yra pagamintas ii im 
portnotų pirmos rfiSies produktų.

Urmo (arholeaale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkite* pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar 
navimą

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

She’s pretty as 
a pieture,

būt...........................

No one can tolerate halitoaia (bad breath). 
It can ruin almont any girl’a popularity 
... her elosest friendshlpn.

Food (ermentation in the mouth ia naid 
by some authoritiea to be a major caune of 
halitoaia. And the inaidioua thing about 
this offensive condition ia that anyone 
may have it and never realize it. Frienda 
know, of courae .. . only too weil. Būt, un- 
fortunately, it ia auch a delicate aubject 
they won’t tell.

So don’t gamble with your sodai oppor- 
tunities and your happineea by taking un- 
neceasary chancee. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleaaant- 
taating Listerine Antiaeptic—mouth fer- 
mentatlon ia quickly checked and its 
odora are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. ūse 
it . . . morning and night, and before all 
im portą nt engagementa. Lambert Phar
macal Company, St. Louit, Miuouri,

LISTERINE 
for HALITOSIS

• (BAD BBZATB) »

Lovų nutfitai už steliėtinai že
mas kainas. $20. vertės 3 šmo
tų autfitai — Steel bed, eoil 
springsai su hellical viršais ir 
45 sv. vatos matracas — viskas

'A Si 0 95
$32.00 vertės 3 šmotų Moder
niški Lovų Autfitai — pilna 
Plieninė Panel Lova, Dvigubi 
Coil Springsai ir inner spring 
Matracas — Išpardavimo kaina

£17.95
PROGRESS KRAUTUVĖ GERIAUSIA KRAUTUVĖ 

PIRKTI PEČIŲ IR KITUS NAMŲ REIKMENIS
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

3222-24-26 South Halsted Street
Prie 32-roa Gatvės, Bridgeporte.

Jurgis Nakrošis, vedėjas
Telefonas; VlCtory 4226 Chicago, III.

Paklausykit mfisų gražaus Lietuviško Programo rytoj, Nedėlioj, 
11 vai ryte, li stoties WGES, 1360 kilocycles.

J
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Teisių Skyrius
ltašo Chas Kai, 6322 S. Western Avė., Chicago

KLAUSIMAS. Važiavau sa- rikos piliečiu. 4. Gauti mi ru- 
ro automobiliu. Pradėjus va- šio vyro certifikatų, jei jis y- 
iuot skersai gatvę, pasigirdo ra miręs. Tada, Imigracijos 
markiai atvažiuojantis gaiš- Biuras, suradęs, kokiais me- 

rinin'kų autoknobilius. Norėda-J tais vyras paliko Amerikos 
mas išvengti katastroios, sma piliečiu, išduos paliudijimų, 
rkiai stojau ant savo automo-j kad esi Amerikos pilietė. Jei 
jilio stabdžių (brukęs), bet Imigracijos Biuras nesuras 
lž tai kitas automobilius, kurs , vyro pilietybės rekordų, tuo- 
fažiavo paskui mane, smogė. met būsite priversta papras- 

mano automobilių, padary- ta procedūra, tapti Amerikos
lamas nuostolių daugiau 100! piliete.
lol. Kų turiu daryti! Ar ga
ru skųsti miestų!

ATSAKYMAS. “City Ordi- 
nance” yra pasakyta, kad, 
jasigirdus atvažiuojant gais
rininkų automobiliui, kiekvie- 
įas privatus automobilistas 
turi sustoti ir laukti kol gais
rininkai pravažiuos. Kitaip 
Uis ima ant savęs atsakomy- 
>ę. Tamsta turi teisę reika
laut atlyginimo iš to žmo- 

us, 'kuris įvažiavo į auto
mobilių, nes abu turėjote gir
dėti gaisrininkų automobilio 
signalų ir abu turėjote susto
ti.

KLAUSIMAS. Vienas žmo
gus man skolingas $400.00. 
Jis visų laikų dirba, bet sko
los negrųžina. Žmonės
kad jis turi daug pinigų. Be 
tc, turi ir automobilių. Ar ga
liu atimti iš jo automobilių!

t ..
Jungtinėse \ alstvbėse daugely vietų žmonės džiaugiasi lengvu spalių 
is net panašu į vasarų. Šiomis dienomis Chieagoj net buvo lietus su 

sako, nadoj jau žiema. Vietomis per 36 valandas sniego iškrito iki 12 colių, č'ia matome Kana
dos provincijos Alberta parlamento rūmus Edmon|one. (Acme telephoto) ,

I mis
mėnesio oru. Vieto- 

griaustiniu. Bet Ka-

■ PFICIKNT
Ui* only en* lavai taa- 
tpoonful te a eup of aifted 

fleur fer neit racipei.

BAKING
HVP0WDERj

Šame price today 
as 48 years a jo
25 ounces for 254
Manafactured by kaltint p«wder 
specialiais wk« malta n«lking bui■ ...m. — “.d.raaavver lupainiar., i

I af taperi cbamiits tf natienall

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEtN 
USEO BY OUR GOVERKMENT

LltlUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Tardė 3140.
VALANDOM: Nno 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais * 2 iki ( ir 7 ik' I 

Aventadieniaia: 11 iki Ut

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IE CHIRURGĄ*

<r akini na pritaiko
3343 S. Halsted Street

nOR. P. ATKOČIŪNA
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicesr
Aatradieniaia, Ketvirtadieniai* i> 

Penktadieniai*
' Valandoe.* 10-12 ryte. 2-0. 7-9 P. A
j 3147 S. Halsted St, Chicago
, Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir 

Aettadieniai*
; Valandos: 3—8 P. M.Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat ir 49th Ct.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 j>opiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutartį.

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

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — t ir 6:30 — 8:30 vakaa,
ir pagal sutartį.

kun. Kodj j tų kolonijų orga
nizuoti lietuvius prie parapi- 

ATSAKYMAS. Siųsdamas jOg kfirvbįnįo darbo. Pirmiau- 
klausimų nepažymėjai, ar tu- sia glaustasi prie Onos
ii vadinamų Judgement parapijos banžyčios, Frontir
Note’’, arba kitų kokį raštų, lGold gatvgse. Cia rflsvje, per 
liudijantį, kad tikrai tam žmo-j keri8 met nuo 1909 iki
gui esi paskolinęs pinigų. Jei ... , . . . . 11914 m., laikytos pamaldosto neturi, tada kaip gali įro-i,. . . ... . . _

(dyti, kad jis yra skolingas! 1,etu™ras- TaI yr“ Sv- 
1 $400.00! Prašau prisiųsti dau-!Jur«'" P“™P'j°s užuomazga. 
I • • . • j Paties vyskupo ranka rašy

tame laiške 1909 m., spalių 
30 d. skaitome:

pabaigos kun. Kodis gyveno 
Angelų Karalienės parapijos 
klebonijoje, o nuo lapkričio

30 <1. jau apsigyveno Central 
Brooklyne.

• (Bus daugiau)

j giau informacijų, arba pasi 
teirauk pas savo advokatų.
Apie atominių automobilio 

apsivedžiau su Amerikos pi-j siu0 tarpUj kaip Wausimas 
liečiu ir per daug met,, bai-1 gtovi nega|iu at„akyiu 
savau. Dabar reikalauja, kad Į ____
parodyčiau savo vyro popie-
ras. Aš vyro pilietybės popie- 1 KLAUSIMAS. Man žinomi

KLAUSIMAS. 1919 metais

rų nesurandu, net tikrai ne
žinau, ar jis turėjo pilietybės

BISHOPS HOUSE
367 Clermont Avenue, 
Brooklyn, N. Y. '

Oct. 3f , 1909

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
aud crackers ... andeompany 
rcfreahments are all ready! 
These Spreads are grand for 
eandwichea, appetizera and 
Balade, too. Notice the smart 
new circle-dot deeign on the 
Swankyswig glaaaea Kraft 
Spreads come in. •

AKIŲ GYDYTOJAS

popieras. 
dyt, kad 
tė!

Kaip aš galiu įro- 
esu Amerikos pilie-

ATSAKYMAS. Atsakymas 
yra labai komplikuotas. Jei 
susituokėt su Amerikos pilie
čiu 1919 metais, esate pilietė 
vadinamu “act of Congress’’. 
Bet įrodymas yra būtinai rei
kalingas. O tai galima tuo 
būdu: L Gauk leidinio susi
tuokti dublikatų. 2. Paliudiji
mų iš tos bažnyčios, kur ėmė
te šliūbų, jei tai buvo Bažny
čioj. O jei buvo teisme (court) 
tai apsivedimo dublikatų. 3. 
Reikia įrodyti, kada ir kokia-

žmonės gyvena kaip veuę, bet 
žinau, kad jie nėra legaliai
vedę. Kaip galima sužinoti, Į Kev. dear Er. A arnagiris: 
ar jie tikrai vedę ir kur susi-j Father Kuodis may announ- 
tuokė ? Man tai reikalinga, ka- ce tomorrow at Mass at St. j 
dangi tai paliečia mano gi- Anne’s Cliurch that he will; 
nanę. t i x Itake up his- residence in tbatl*

l’l • !neighborhood in the course of1,
, ,. , , . , . . the week. He įs to continuelabiau tinka detektyvui, o ne . . <-.A . , , , ., , . Services ir St. Anne s and bisadvokatui. Kas ir kur susi- . . tnnnistry įs exclusively to thetuokia, sunku yra sužinoti. 
Jie gali būt vedę New Yorke, 
Kalifornijoj, arba net kitoje 
šalyje. Tokiu būdu, teisių at
žvilgiu, negaliu atsakyti į šį 
klausimų. Jei tamstai tai bus 
labai reikalinga ir svarbu, 
praneškite man, o aš asme- 
niai atsakysiu, bet ne ,per

1 Lithuanian people. He 
applv himself to learn 
lish.

mušt
Eng

ine teisme vyras paliko Ame-1 spaudų.

BROOKLYNO LIETUVIO ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
30 METŲ SUKAKTĮ MININT

Rašo Kun. K. Paulionls

(Tęsinys)

Atskira parapija Central 
Brooklyne

Galima spėti, kad visi Broo
klyno lietuviai katalikai būrė
si prie Angelų Karalienės pa
rapijos, kai ji nuo 1894 metų 
susiorganizavo vietoj senos 
Sv. Jurgio parapijos. Tačiau 
iš senų gyventojų teko išgirs
ti, kad po 1903 metų, kai New 
Yorke, pirmiausia prie Kapu
cinų bažnyčios, Ktanton St. 
(dabartinėj žvdijoj, “East 
Side”), kun. Šeštokas įsteigė 
New Yorko lietuviams para
pijų, esant patogiam susisieki 
mui per Fulton Street “Fe- 
rry” ir naujų tiltu, daugel 
Central Brooklyno lietuvių 
ten lankydavosi ir net priklau 
sydaro prie parapijos.

Didėjant lietuvių skaičiui, 
pačiame Central Brooklyne 
kilo sumanymas steigti atski
rų parapijų.

Yours very truly in Xt.,
Charles E. McDonell, 

Bishop of Brooklyn.

Kadangi matėme, kad pir
mas krikštas naujoje Šv. Jur
gio parapijoje, Šv. Onos baž
nyčioje, buvo 1909 m., gegu
žės 30 d., tad iš paduoto laiš
ko spėjame, kad nuo 1909 m. 
gegužės mėnesio iki lapkričio

A. a. kun. Antanas P. Kadis. 
Šv. Jurgio parapijos kūrėjas

A. a. kun. Antano I’. Ro
džio asmenyje, Central Broo
klyno lietuviams katalikams 
prašvito Dievo palaima. Iki 
1909 metų visame didžiuliame 
Brooklyne (kur šiandien skai- 
čiuoj.Cna 14 lietuvių kunigų) 
būnant tiktai vienam lietuviui 
kunigui, a. a. Kun. Vincui 
Varnagiriui, prie Angelų Ka
ralienės parapijos (Maspetho 
parapija suorganizuota 1908 
m.), nebuvo galima svajoti 
apie steigimų kitų parapijų, 
kol nauji lietuviai kunigai iš 
Lietuvos atvažiavo.

3909 m. Angelų Karalienės 
parapijoje kaip tik buvo vi
karas, kun. Antanas P. Kodis, 
neseniai (1905 m., spalių 28 
d.) įšventintas. Brooklyno 
Vyskupas J. E. Charles E. 
McDonell pats matė reikalų 
Central Brooklyne turėti ats
kirų parapijų, tad ir pasiuntė

JUOZAS BANCEVICIUS, rie- 
tikas pasirodys rytoj “Rūtos” 
darže su kitais stipruoliais.

DR. VAITUSH, OPI.
SPKCIALISTAS 

OPTOMETKICAIJA AKI V
LIETUVIS

Suvirš 20 ruetų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaud&jimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose- egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias kiai 
das. SpecialS atyda atkreipiama j 
mokyklos valku* Kreivos skys atl 
taisomo*

Valandos: tuo 10 ikt 8 va) vak
Nedėlloj nuo 10 iki 12 vai.

Daugel, uUH.iu.iiuu akys atitaiso
mos lie akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Telefonas YARda 1*»75

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.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal sutar.j- 
Ofiso telefonas PROspeol 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

OR. F. G. WINSKUNM
rHYSICIAN AND SURGRO* 
2158 W. CERMAK &0AD

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

Res. 2305 S. Leavitt St 
Res teL Canal 0402

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

2-tros luboe
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288b
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryt*

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
( K V 1±AJLN >kAf į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.
.. . ■ — — .. . ■ -

OR. P. J. BEINAR
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612.
Res. — Yards 3955. 

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare

Trečiadieniai* ir Sekmadieniai*
pagal sutartį.

Telefoną* HEMlock 6886

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

Ofi*o valandos: i
10—12 vaL ryte

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieniai* 

Susitarius.

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.

DR. A. J. MANIKAS
GlDVTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgima 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrų* Serede

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rytoj Rūtos darže, 4 vai. 
popiet, šis sportas drutuolis 
susikips su drapežnu dzūku 
Juozu Baneevičium. Pamaty
sime.

Re*. 6968 So. Talman Ava. 
cįea. TaL GROvehiU 0617 
Offioe Tet HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 3—4 ir 7—9 
Ketv. ir Nedėliomis susitaria

2423 W. Marąuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 Sa Ashland Avenue

OFISO VALANDOS i 
Kuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutarti,
Offlee TeL YARda 4787 
damų TaL PROspeet 18M

■ NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųėiee naujo* namas ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Daran vi 
šokį taisymo darbų be Jokio cash (mokė 
Jimo, snt lengvų mėnesinių iimokėjimų 
(Iigannn geriantį atlyginimų ii Fire In 
rarance Companijų dėl taisymo apdegu 
lių namų). Daran paskola* ant nanjų lr 
•enų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 6 Iki 90 metų. Reikale kreip 
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westeni Avė. Phone Grovehill 0306

M OANal 6188.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v-

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonae REPablic 7168

X*L VAMė 6981 
Rea.: KENwood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos tsl BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<107 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Resideaflija
8939 So. Claremont Ava 

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel OANal 0867
• Rea TeL PROspeet 06M

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Residencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

ls

Offiee Phone Ree aad Offioe
PROspeet 1028 8369 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
____ pagal ratartį.

TaL YARda 8846

OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Reredoi pacal autartį

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieniais. Ketvirtndieniaia b

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniai*, Trečiadieniaia b >
laitadieeiaie /



Šeštadienis, spalių 28 d., 1939 DRiraiš
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FILATELISTU KAMPELIS
Redaguoja Ig. Sakalas

AUKŠČIAUSIOJI ESYBE 
PAŠTO ŽENKLUOSE

Pastaraisiais metais krikš
čioniškų valstybių išleistuose 
pašto ženkluose daug yra at
vaizdų ne tik bažnyčių, šven
tovių, bet ir šventųjų. Dau
giausia pašto ženklų su šven
tųjų atvaizdais yra išleidusi 
Vengrija ir Italija, neskaitant 
Romos valstybės, kurios žen
kluose yra popiežių atvaizdas 
bei šiaip brangios katalikų pa
sauliui vietos. Bet Bolivia val- 

vbė (Pietų Amerikoj) bus 
Inkus visas, nes Eucha-

Ktiniani kongresui atminti y- 
ra išleidus pašto ženklus trijų 
rūšių, kurių viename yra Sal
džiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus paveikslas, antram —

tis vis didėja ir didėja, 
bartiniu metu pasaulyje 
inilionai p. ž. rinkikų. P. ž, 
rinkikų eilėse yra įvairiausių 
profesijų žmonės pradedant 
jaunu moksleiviu ir baigiant 
prezidentais, karaliais ir t. t. 
Kaikurie užsilikę senesni p. ž. 
yra laitai aukštai vertinami 
pavyzdžiui 1 cento Britų Gvi- 
anos p. ž. iš 1853 m. dabarti
niu metu yra a. a. kolekcionie
riaus Artūro Įlindo rinkinyje. 
Tų ženklų A. Mindas nupirko 
Į1872 m. už 40,000 dolerių.

Dabartiniu metu beveik ne
praeinama nei vieno žymes
nio valstybės paminėjimo, kad 
tam paminėjimui Įamžinti ne
būtų išleisti pašto ženklai. Di
dėja p. ž, rinkikų eilės. Ka-

monstrancija, trečiam paveik- daugi visų p. ž. nei vienas 
slas — Panelės Švenč. iš tau- rinkikas surinkti nebeįstengs, 
tos šventovės (pan. mūsų Pa- tai dauguma rinkikų renka 
nelė Šv. Aušros Vartuose). tam tikros rūšies p. ž. arba 

Seniau išleistuose pašto tiktai gražesnius.
ženkluose nieko net panašaus 
tam nebūdavo.

Kitaip tariant jeigu karpytų 
p. ž. uždėti ant dantuoto p. ž, 
kraštai turi dengti dantis; jei
gu kraštai dantų nedengia, tai 
yra pavojus gauti falsifikatų 
kuriam dantys tyčia nukirpti, 
(tas praktikuojama tada, kai 

pilna karpytų p. ž. kaina yra dides- 
p. ž. nė už dantuotų p. ž. kaina).

! Pašto ženklų rinkimas lieka 
'be vertės jeigu jie renkami
pripuolamai ir nesutvarkomi.

Ir Lietuva neturėtų atsilikti yra yai.to.

Po devyniolikos metų ver- ti ir nevartoti. Nevartoti paš- 
guvės, atgauta Lietuvos sos- to ženklai turi būti labai šva- 
tinė Vilnius. Tokiems įvy-'rūs l>e jokio sužalojimo ir tu- 
kiams atminti, paprastai, vai-: ri turėti antroj pusėj 
stybės išleidžia specialius paš- klijų sluoksnį. Vartoti p. z
to ženklus. Savo senųjų sosti-jirgi turi būti švarūs, gražiai Karpyti p. ž: įvertinami šiaip; 
nę atgauti, be aliejonės, daug užantspaudoti, kad paveikslas , Karpytas p. ž. su pilnais virš 
padėjo nepaprastas lietuvių1 būtų aiškiai matomas ir netu- 2mm kraštais — 100%; 1

ir ri būti sužeistas. Kadangi kai 
ir kurių p. ž. kaina yra didoka, 

pinigų kapšys neleidžia tokį

prisirišimas prie Vilniaus 
tikinčiųjų didelė pagarba 
maldingumas Panelei Šv. Au
šros Vartuose. Todėl‘gera bū
tų, kad Lietuva, perėmus ir 
susitvarkius su Vilniaus kraš
tu, išleistų serijų naujų pašto

kraštas nukirptas daugiau 2 
mm — 80%, 2—3 kraštai nu
kirpti virš 2 mm — 50-60%,

brangų p. ž. įsigyti, tai atsi-(visi kraštai nukirpti virš 2 
randa reikalas įsigyti, kad ir intm — 20-30%. Be minėtų į- 
nevisai geroje tvarkoje kad ir kainavimų nešvarūs p. ž. 
kiek sužeistų p. ž. ir jį į albu-' štampas sumažina jo vertę

ženklų Vilniaus atgavimui pa-\iuą priimti. Kadangi sužeis- 
mineti su Vilniaus vaizdais, o'tas p. ž. yru nustojęs dalį sa-
pirmoje vietoj turėtų būti pil- vo leidimo ypatybės, tai jis '10—20%, nublukęs p. ž
nas atvaizdas Aušros Var- turi būti pigiau vertinamas. 
lų. Tiesa, okupavus Vilnių, Filatelijoje praktikuojami to

drbi vertinamas 10—20% jo 
katalogo vertės nuo kitų įver- ,

Lenkija buvo išleidus keletu kie įvertinamai, būtent geras j tinimo sumos. Rašalu bei che- 
serijų pašto ženklų (Srodko- p. ž. vertinamas sulig katalo- (mišku paišeliu padaryti užra- 
wa IJtwa) su Vilniaus vaiz-'go 100%; 1—3 danties nėra— jšai padaro p. ž. beverčiu ir 
dais ir Aušros Vartais, bet 70 80%; 1 kampinio danties į tokio p. ž. kaina nukrinta iki 
Aušros Vartų paveikslas įdė-įnėra — 50 50%, vienas dan- 0. Todėl atminkite: švarūs ir
tas iš kitos pusės — mūras j r tuntas kraštas nukirptas —
daugiau nieko, lyg kokios tvir 
tovės siena, netraukianti į sa
ve dėmesio.

Iki šiol išleistuose Lietuvos 
pašto ženkluose iš Vilniaus

tizdų yra tiktai kai kuriuose' 
prastuose ir oro pašto)' 
liinino kalnas ir Trakų pi

lies griuvėsiai.

20%; Karpytų p. ž. kraštai 
turi būti platesni nei 2 mm. mas ir jo vertybė.

PAŠTO ŽENKLŲ 
RINKIMAS

Beveik KM) metų atgal t. y. 
1840 m. Anglijoje buvo išleis
ti apyvarton pirmieji p. ž. 
Greit atsirado mėgėjų kurie 
'pradėjo vartotus p. ž. rinkti. 
Pradžioje p. ž. rinkimu užsiė
mė moksleiviai. Rimtesni 
žmonės žiūrėjo, j p. ž. rinkimų 
kaip į mados žaislų ir prana
šavo, kad toji mada greitu lai
ku išnyks. Bet įvyko visai 
priešingai, p. ž. rinkimo įkarš-

mnia.is pasirink imas lik- 
tuvtM paMo tinklų įvairių rOžlų 
vartotų lr nevartotų, pavieniui Ii 
pilnomia ecrijomla. Ženklai parsi
duoda už pusę ir žemiau katalo
go kainos. Filatelistams didžiau
sias pasirinkimas. Į kitus miestus 
ženklus siunčiame parodymui bei 
pasirinkimui (approval). Naudoki
tės proga. I. Sakalu*, 2317 So. 
Hoyar Are., Chk-ago, Illinois.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Intcr-nnt’l Cartoon Co., N. Y.

Ft-V

v

Armouro Instituto Fondacijos lėšomis padirbdintas šis milžiniškas sunkvežimis, vadinamas “sniego kreiseriu”, kuriuo 
pagarsėjusio adm. R. E. Byrdo ekspedicija tirs pietinį žemės ašigalį. Nuotrauka padaryta sunkvežimį išbandant kalvotuo
se smėlynuose netoli Gary, Ind. Dr. Thomas C. Puolter, kuris padirbo šiam milžinui planus, pareiškė pasitenkinimo jo 
veikimu. Neužilgo sunkvežimis bus nugabentas į Bostono uos tų ir įkeltas į laivų, kuriuo adm. Byrdo ekspedicija plauks 
į žemės ašigalį. (Aeme telephoto) »

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Kronika 
Susirinkimai

...................-
Iena Zalecki. Apeigas atliko 
kun. P. Cinikas, MIC.

Antradienio vakare, spalių 
31 d. 7:30 vai., visų draugijų 
Vienybės.

Penktadienio vakare, lap
kričio 3 d., 7:30 vai. Apašta
lystės Maldos draugijos. 
Įvairumai

Bazaras 
spalių 28

dar 10— 50%. Adatos perkū
rimas numuša p. ž. vertę dar 

ber

Kristaus Karaliaus šventėj, 
spalių 29 d., pirmos šv. Mi
šios bus Apaštalystės Maldos 
dr-jos intencija. Visi nariai 
bendrai priims šv. Komuni
ją

Lapkričio 1 d. Visų Šven
įvyks šeštadienį, tųjų šventė. Tų dienų pirmos 
d. ir sekmadienį,' šv. Mišios bus 5:30; antros —

spalių 29 d. Tai paskutinės giedotos 9 vai. ir paskutinės 
bazaro dienos. Visi 'kviečiami 12:10. Vakare pamaldos ir pa- 
per tas dienas atsilankyti, kad laiminimas.
gražiai bazarų užbaigtūmėm.
Sekmadienio vakare bus lai
mėjimas didesnių dovanų.
Nash kompanija jau pradėjo 
dirbti, tad tikimės paskutinį 
vakarų susilaukti daug žmo
nių.

Spalių 21 d. klebonas kun.

nesužeisti p. ž. rinkiniai yra 
kiekvieno filatelisto džiaugs-

Uždūšinėj dienoj šv. Mišios 
bus 8, 8:30 ir 9 vai. Vakare 
pamaldos už sielas.
Šv. Vardo Bowling Lyga

Sparco Bubble Up rinktine 
padarė 805-762-845 taškus 
prieš Ben’s tavern 798-787- 
750.

Mockus Bakery rinktinė pu
P. Skrodenis, MIC., Moterys-, 751.753.747 taškns prieį 
es Sakramentu surišo Jom, vid>s ,avern 676.717.740 

Crbaitį iš Wankeg«n( III. sn vir>s Barber
Stanislava Kaminskaite iš 
šios parapijos. Lifldytojais —

padaro 754-8,3-857 taškus
_ _T , ... , prieš Jakutis Food Sbop 781- ii 

pirma pora buvo: S. Urbaitis, yg^
ir 0. Kaminskaitė. Pietūs ir \ m . , .. .Bitautas Tavern rinktine 

829-839B54 taškusvakarienė buvo 
rnerican hall. •

Italian - A- padarė __ * -- ---- (
______  prieš Simo Paint Shop 817-

Joseph Buchinan ir Onos! F74-840.
Venckaitės dukrelė pakriks-Į Wall St. Tavern rinktinė 
tyta spalių 22 d. vardu Roza- padarė 777-846-786 taškus
lija-Marijona. Krikšto tėvais prieš Lith. Business Men 766
buvo Simonas Venckus ir E- 698-761.

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS
Šiandie Baigiasi Misijos K. Matulaičio, MIC. pamoks-j

lais, nepraleiskite ir pasku
tinio vakaro, tai yra šeštadie
nio, spalių 28 d. Pasinaudo

GARY, IND. — Broliai, se
serys, lietuviai. Per visas die
nas naudojomės Misijomis —
gražiais misijonieriau? kun. kime tomis malonėmis, kurias J

0H, J0Y!
• caM.Gatit wrth Santb Braa Cougn Drop*. 
Made or M«rtw4. 5r. Bo«* taite delicmu*.

Smith Irm. CMgh Dropt the
VITAMMi A

: ■ tay to ger rrltef fmm a cough due to
I. (St i ------ ~ ~

Vitamin A (Caroten.) raito toe rmote.icr of 
mucoui membranai of nota vnd throat to 

cold infection*. a hen lnck of mist- ,
ono* r, doa tu ViduMo A 1. MAUK

Sėkmingas Vakaras
GARY, IND. — ARD skyr. 

'-u'engė gražių pramogų, spa
lių 22 d., parapijos svet. ir 
pakvietė atvykti pakalbėti ce
ntro pirm. A. Nausėdienę. Pra 
moga gražiai pavyko. Svetai
nėje prisirinko pilna žmonių. 
Po prakalbų į ARD įsirašė 
12 naujų narių: 11 moterų ir 
vienas, ar du, vyrai. Vakarui 
vadovavo kun. dr. K. Matu
laitis, 'kurs laiko ten misijas. 
Skyr. pirm. Juraitienė paske
lbė aukotojų vardus. Aukų 

j gauta suvirš $60.00. Brazaus
kai, dideli seserų mokytojų 
re nėjai, gražiai pavaišino vie
šnia?: A. Nausėdienę ir jos 
dukterį Feliciją, kuri pasvei
kino gariečius svetainėj nuo 
5v. Kazimiero alumnių dr-
jos.

Basčiai, neseniai grįžę iš 
Lietuvos (chicagiečiai) savo 
automobiliu viešnias nuvežė 
ir parvežė, dalyvaudami sykiu 
ir vakarėlyje! Bastis yra di
delis patriotas, jų duktė Aldo
na lanko Šv. Kazimiero aka
demijų. Jis Lietuvos Ginklų 
f ondui neseniai aukojo $100.

Gary, Ind., žmonės begalo 
nuoširdūs, vaišingi ir dideli 
lėmėjai seserį; Kazimieriečių, 
'kilios ten mokytojauja.

Ten buvęs

Dievas suteiks per misijonie- 
rio lūpas bei rankas.
Parapijos balius

Spalių 29 d., ant rytojaus 
po Misijų įvyks parapijos ba
lius. Tikimosi, kad susirinks
visi gariečiai smagiai vakarų Nesitenkink tuo, kų jautu- 
praleisti. Bus gera muzika,• liais pagauni, nes mirtis jau- 
žaidimai, visokie pamargini-; tūlį ir grožį nuskins, ir visa 
mai ir šokiai. Įėjimas tiktai pranyks iš pasaulio atmin- 
35 centai. A. Kastutė ties.

ANGLIMS IR ALIEJŲ 
ŠILDOMI PEČIAI

Aliejų Kūrenami Pečiai dėl 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tiktai

$17.50
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ PEČIŲ

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois . Tel. SEEley 8760d
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BAIGIAMA STATYTI DARIAUS-GIRĖNO SALĖ

B. R. Pietkiewicz, Darius- 
Ciiėnas Memorial Hali staty
mo komiteto pirmininkas.

W. B. Sebastian, komanderis, 
kuris daug dirba salės staty
mo reikaluose.

Vieša Padėka
Spalių 22 d. buvo “Rū

tos” daržo piknikij sezono 
užbaigtuvės ir vartų uždary
mas, tų pačia proga paminė
ta ir Br. Vlado Cibulskio 25 
metų sukaktis nuo atvykimo 
į Chicago. Parengimui gra
žios paramos susilaukta iš 
visų Chicago lietuvių koloni
jų. Pil ;!\c pelnas, kaip jau 
buvo s ir piniginės do
vanos, paskirtos į fondų nu- 
pirkitnui naujos adresų ma
šinėlės. Fonde jau yra apie 
$300.; nauja mašinėlė kainuo
ja iki $500.

Šiuomi noriu nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie tik 
prisidėjo: žodžiu, darbu ar

aukomis prie šio mano suma
nyto parengimo. Ačiū lietu
vių restoranams: Julės, 4056 
S. Western Avė.; Peoples,

Wm. J. Kareiva, finance 
officer ir žymus veikėjas.

J. A. Mickeliūnas, pirmasis 
komanderis ir uolus veikėjas.

pasirodymu darže ir salėj 
per programų; E. Petrulai- 
tienei, kuri pasirūpino jų at
vykimu. Ačiū visiems atsi-

1628 W. 47 St.; Jučus Sis- j lankusiems, darbininkams, 
terš, 1608 W. 47 St., už ska- j šeimininkėms. Ačiū visiems 
nius keptus kumpius; pikni- 'biznieriams prisidėjusiems su 
ke dalyvavusiems chorams: Į dovanomis: Wm. Kareivai, 
Šakar-Makar, Šurum-Burum, į j Atkočiūnui, W. Neffui, B. 
solistei Jėvutei Širvaitei ir j Beluns'kui ir visiems kitiems, 
k.; visiems šokėjams ir ki- i kurįe tik kokiu būdu prisidė
tiems. Ačiū Darius-Girėno
post American Legion 271
pareigūnams: W'm. Sebastian, 
Wm. Kareivai, J. Mickeliu- 
nui ir B. R. Pietkiewicz, ku
rių nuoširdžiu pritarimu pik 
niko dalyviai gėrėjosi posto 
Druni and Bugle corps (ber
niukų ir mergaičių) gražiu

jo prie parengimo.

Sidabro dovani) dar auko-

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 1 I Lietuvą

Klebono Žodis ,
*

Brangieji parapijonai ir 'ko
lonijos lietuviai katalikai!

Šiame sekmadienyje įvyks
ta Kristaus Karaliaus šventė.
Nuoširdžiai raginu visus šios 
kolonijos lietuvius katalikus 
eiti prie Dievo Stalo priimti 
šv. Komunijų. Tegul Kristus 
Karalius apsigyvena — vieš
patauja mūsų sielose ir visa
me mūsų gyvenimo darbe.
Mes daug šioje kolonijoj nau
dingų ir gražių darbų pada
rėme todėl, kad vadovavomės 
Dievo ir artimo meile. Dabar 
dar labiau persiimkime Jė
zaus Širdies meile, nes šiame munijų: tėvai, vaikučiai, jau- Kun. J. Vaičūnas, klebonai

laike susitinkame daugiau 
Dievo ir artimo meilės prie
šų. šv. Povilas sako: “Die
vuje viskų galiu, nes Jis stip
rina mane; be Jo gi nieko’'.

Ypač noriu kreipti dėmes) 
šios kolonijos 'katalikų vyrų: 
Broliai! pradėkime daugiau 
budėti ir persiimti savo šie

KELIAUKITE VIKINGŲ 
LAIVAIS

Per Gothenburgą, Švediją
I^ilvų Išplaukimai

Iš New York Iš Gothenburg
Lapkr. 2 .. Drottningholiu Lupk r. 21 
Gruod. U .. Drottningholiu Gruod. 22

Tamstos kelionei niekas nepa- 
ta niaus Kėliau prisireiiKtl, kaip 
Tamstos vietinis laivakorčių agen
tas, arba:

SVVEDISH AMERICAN LINE
los darbuose. Visur eikime 181 N- Avc> Chicago, lll.
ir dirbkime Viešpaties var
dan. Nugalėsime viskų, jeigu 
Kristus Karalius mumyse ir 
mūsų gyvenimo eigoje vieš
pataus — Anus ves.

Todėl ypač šiame sekmadie
nyje, Kristaus Karaliaus šven

nimas, šeimynos, draugijos, 
visi puotaukime prie Dievo 
Stalo. Šv. Mišios 7:30 rytų 
bus su įstatymu Šv. Sakra
mento, visų dalyvii) intenci
ja. Taip darydami būsim ge»

tėje, visi priimkime šv. Ko- r* Dievo ir tėvynės piliečiai.

Florence Marozas, Mildred I 
Misareg, Micky Mickelson, i 
Marcella Pažėra, Patsy Pa
žėra, Marcella Petrauskas, i 
Geraldine Precin, Helen Si- 
nfon, Elaine Sebastian, Do- 
rotliy Zapolsky, Helen Ile- 
denblut, Jun e Violet Mūrys.

.Vadas Eduard Masey. Ber
niukų pir. Mr. Račkus, mer
gaičių pirm. Mrs. Petrolaitis.

SPECIALI KAINA UŽ 122 ŠMOTŲ TIKTAI | 

Si 2 95 BUDRIKO 28 METŲ BIZNIO ■ 
RUDENINIAME IŠPARDAVIME
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... Clairol is to the hair!
And your hair is most important of alll For it’s your 
hair that makes or marš your looks. Let’s look at your 
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?— 
flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s 
Modem* Method will correct these defects as noth- 
ing else can . . . shampooing, reconditioning and 
riNTING in one triple-action treatment without 
preliminary bleąching . . . adding natural-looking 
color and glamorous highlights . . . making a more 
youthful YOU. See your hairdreaser or send this 
coupon NOW

Naturally... with

IRI
•• «w« to loolr for rii/r morir o# 
GfNU/Nf aant M tb. bottlo.I i

• TM parfaet conbinatioa at rtth all, Sim tam ant talkata 
dut caa't ba caplad ... a bland tbat aaJy Clairal caa

JOAN CLAIR, CtAi'Ol, IM 
13? We«t 46th Su Mow Verk. N. Y. 

S« J l .»oht t. advfes and aaaljrafe

Name..

Address.. 

City-------

■r

jo Kavaliauskų šeima ($4.) 
V. ir O. Paukščiai ($2.50), 
Elena Danikiutė ($1.), E. 
Kilikevičienė du gabalus si
dabro vertės $1. Kitų dova
nos jau buvo anksčiau pa
skelbtos.

Br. Vladas Cibulskis.

Darius - Girėnas post 271 
American Legion Drum and 
Bugle corp sudaro šie vaiku
čiai: berniukai — Arthur Ma

Ristynės ir Politinis Lošimas

Spalių 29 d., “Rūtos” dar
žo šokių salėj bus kum
štynės, ristynės ir “politiš
kas lošimas.” Lygiai 4 vai. 
popiet į salę [maršuos Chain- 
berlaino, Daladiero, Musoli
nio, Hitlerio ir Stalino “at
stovai.” Ristynėse dalyvaus 
kelios poros: Juozas Bance- 
vičius, vadinamas Drapiežnu 
dziiku, risis su Etiopijos juo
dukų “karalium.” Risty- 

nėms vadovaus ir “politi-
tikus” perstatinės biznieriai

rozas, R. Linkus, Gilbert Mic- Dulskis ir P. Rainis, 1858 
AV. 14 St. Referee bus biz. j 
M. Vertelka, 4406 S. Talman 
Avė.

šokius pašoks

keliunas, Robert Račkus, Leo 
nard Chase, Charlie Misaveg,
Paul Pažėra, Thomas Zapol
sky, Casimir Pažėra, Euge- 
nie Precin, Roland Samkus, j Klesiškus
Norman Samkus, Raymond J 
Chapman, AVillian Sebastian,' te Brazaitytė. Seni ir jauni 
Eddie Sebastian, Fred Kriok kviečiami. Visus palinksmins 
rolm, Edvard Brasus, Rich- ™vajskinė orkestrą V. Rad- 
ard Mason, Stanley Marger, zev ’<’aus'
Edmund Trust ir Alphonse 
Montvid. Mergaitės — Do!o- 
res Petrolaitis, Evelyn Pet- Nebūk prietelis tųjam, kun 
rolaitis, Dorothy Mason, An- neturi artime meilės.

i Edvardas Oksas ir Genovai-

na Mavvyok, Marie Guido, 
Alfreda Blazevicz, Beatriče

Rengėjai Eks-kareiviai

Gyvenimas nors trumpais 
bet doras yra daug geresni'

Krickholm, Dolores Langert,1 už ilgų, bet blogų.

"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllinilllllllHlIllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIlK H
Į INTERNATIONAL LIOUOR CO. Į ■

Sav. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias degti- 
S nės ir vyno sandėlis. Užlaikė 
S geriausią amerikonišką ir im- 
S portuotą degtinę ir vyną.

*
SCHENLEY

Iš 150 wholesalers liko tik 
35 Sehenley Distributors, jų 
tarpe ir International Liųuor 
Co. Jei negalite gauti iš sa
vo wholesaler Sehenley Pro 
dūktų, pašaukite mus.

Trijų m. senumo 4Cream 
of Kentucky’ galite pirkti už 
tą pačią kainą, kaip pirmiau 
buvo.

6246-48 S. California av.

Chicago, Illinois 
Tel. Republic 1538—1539

B

■■■

■

B

■

Pirkėjai gaus tų gražų 122 šmotų stalo setų dykai, pirkdami Radijų, Refrigera- j 
torių, Pečių, Karpetų, Parlor Setų, Bedroom Setų, Dining Rookn Setų $45.00 vertės 
ar viršaus, cash ar išmokėjimais.

Ė JOS. F. BUDRIK Į
FURNITURE HOUSE

3409,-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088. ♦

Pasiklausykite Budriko žymaus oro teat ro nedėlios vakarais nuo 5:30 iki 6:30 

vai. Chicagos laiku iš stoties WCFL, — 970 k.
_ ■ 

iiiiiimiiiimiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiir& a.aaaaaaaaaaaaat*-



ŠeStadienis, spalių 28 d., 1939 7

Jr

KAS GIRDĖT CHICAGOJ
r?

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Praeitų sekmadienį užsibai
gė parap. bazaras. Užbaiga 
buvo tikrai triukšminga. Žmo
nių prikimšta salė, kurie sma
giai praleido laikų ir apvaini
kavo viso bazaro darbų. Pa
sekmės buvo geriausios, iš ko 
galima spręsti ekonominė bū
klė yra pagerėjusi. Gerb. kle
bonas dėkoja visiems bazaro 
rėmėjams. Sekantis par. pa
rengimas bus metinė vakarie
nė, kuri įvyks gruodžio 3 d.

•K
^TIS t

as klebonų svečiuojasi
. prof. dr. K. Pakštas, ku

ls šiuo laiku Čikagos lietu
vius savo turiningoms prakal
boms stengiasi supažindinti 
su paskutiniais įvykiais Lie
tuvoje. Aštuoniolikiečiai turė
tų nepraleisti progos pasiklau
syti gerb. mokslininko atei
nantį sekmadienį savo para
pijos salėje 3:30 vai. p. p.

Ruošiamasi iškilmingai švę
sti Kristaus Valdovo šventę, 
taip pat Visų Šventųjų šventę 
bei Vėlines. Bus didinga dva
sios puota. Per Vėlines kata
likai ypatingu būdu raginami 
prisiminti savo brangius mi
rusius.

Paremkime Kilnias 
Draugijas

MARQUETTE PARK. — 

Šv. Ražančiaus ir Altorių Puo 
Šimo draugijos rengia šaunių 
vakarienę, paminėjimui.12 me
tų draugijų gyvavimo. Tar bus 
spalių 29 d., 6:30 vai. vaka
re, parapijos salėje. Po vaka
rienės bus šokiai.

Reikia priminti, kad drau- ( 
gijos daug darbuojasi, kad 
kuo geriausiai publikų pavai
šinti valgiu ir gėrimu.

Kas met draugijos rengia 
vakarienes ir visada prieina 
pilna svetainė rėmėjų ir gera
širdžių vyrų ir moterų. Įžan
ga 50c.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir paremti dr-jas, kurios daug 
padeda parapijai.

Prie šių dr-jų gali prigu
lėti vyrai ir moterys. Mokes
tis 10c į mėnesį, arba metams

.00.
ias nori daugiau žinoti a- 

pie šias draugijas, prašomi 
klausti valdybos per vakarie
nę, arba mūsų gerb. klebone 
kun. A. P. Baltučio bei vika
rų.

Atsilankusiems į vakarienę 
užtikrinama patenkinimas.

Valdyba

Aukos Vilniaus
Atstatymui

Per Federacijos Chicago 
apskr. suruoštas prof. K. Pa
kštui prakalbas Vilniaus klau 
simui nušviesti, susirinkusie
ji Vilniaus krašto atstatymui 
aukojo sekančiai:

Po $10: Pranas Gudas (au
ksu), M. Šveikauskas ir A. 
Kasparas.

K. Zaromskas $5.
Po $3.: P. Zalatorienė ir E. 

Saiman.
Po $2: dr. A. Rakauskas,

O. Šukienė, kun. I. Albavi
čius, L. Šimutis, kun. H. Vai
čūnas, J. Žadeikis, O. Aleliū
nienė, A, Budris, A. Astraus
kienė.

$1.50 — O. Davidonis.
Po $1.00: S. Šimulis, M. Žal- 

dokas, J. dulkaita, U. Kazvil, 
J. Petrauskas, A. Pocius, S. 
Petrauskas, K. Sabonis, A. 
Bacevičius, Z. Petrauskas, L. 
Abaravičius, A. Bubnis, S. Me 
reckienė, O. Eiscienė, V. Me- 
reckis, S. Mikšis, J. Puišys,
L. Vilkas, T. Naudžiūnienė, 

N. Puidokienė, M. Varkalie- 
nė, J. Kriščiūnas, V. Miller,
M. Karlavičienė, B. Nenarto- 
nis, S. Melinis, Mr. Mažeika,
P. Čižauskas, P. Bružas, Iz. 
Pupauskas, J. Klimas, V. Jo- 
delis, J. Bložis, A. Norbutas,
N. N., M. Meiris, J. Vilimas, 
V. Bernotas, A. Beinoraitė, P. 
Saudargas, A. Uksas, B. lvi- 
levičius, J. Mazeliauskas. Ki 
tos smulkesniais. Viso $132.- 
05.

Jadvyga
Čepulienė

Moterų Sųjungos jubilieji-, 
niame seime Worcester, Mass., 
už didelius nuopelnus sųjun- 
gai, be jokių rekomendacijų,' 
pakelta į Garbes nares, šia 
proga M. S. 21 kp. Chicago, 
III., rengia bankietu jai pa
gerbti spalių 29 d., jos pačios 
rezidencijoj.

Jadvyga Čepulienė yra vie
na žymiųjų, kupina iniciaty
vos, veikėjų Moterų Sųjungo- 
je. Nuo 1933 iki 1937 metų 
ėjo centro iždininkės parei
gas, dviem atvejais buvo iš
rinkta centro iždo globėja, du 
metus ėjo Illinois valstybės 
direktorės pareigas ir taipgi

centro finansų kom. pareigas, t 
Jau 12 metų, kai pirinininkau-! 
ja Moterų Sųjurfgos 21 kuo
pai. Visalnie veikime, ar tai i 
būtų parapijos naudai, ar la-' 
bdaringiems bei kitokiems! 
tikslams randa laiko nuošir
džiai pasidarbuoti. Jai vado
vaujant, viskas seLasi, tat ir 
atlieka daug gražių darbų. 
Begalo nuoširdaus ir malo
naus būdo. Chicagos sųjungie- 
tės ja didžiuojasi.

Užsipelniusių Moterų Sa
gos Garbės narės vardo nuo
širdžiai sveikiname ir linkime 
dar daug, daug metų darbuo
tis mūsų brangios organizaci
jos naudai.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS
PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 
MINTYS

U angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 28 Diena
Mylėtinis ligosi nuošalumo, 

lr iškeliavo gyventi vienų 
vienas, kad galėtų turėti jo 
Mylimojo draugystę, nes tarp 
daugybės žmonių jis buvo vie
nų vienas.

Spalių 29 Diena
“Tu, o mano Mylimasis! esi 

tokia didelė Čielybė, kad gali 
skelsti, ir gali būti čielai kie-j 
kvieno kurs save Tau čielai | 
atsiduoda.

lingai suvažiuoti. Dabar eina 
Susivienijimo naujų narių va
jus. Kai kurios kuopos nu 
siskundžia, jog turimomis kuo
poj jėgomis negali išjudinti 
veikimo. Apskritys ateis į pa
galbų, tik reikia į jį 'kreip
tis, jo pagalbos reikalauti. 
Tam ir yra apskritis, kad kie
kvienai kuopai pagelbėtų. Ap
skritis turi organizatorių, ku
ris pasiruošęs vykti į bet ku
rių kuopų, jei pakvies Susi
vienijimo reikalais.

AlA
JURGIO ŠAŠKO

Jau praėjo vieni ilgai slenkanti melai, kai užmigo Vieš
patyje spalio 3l-ntų d., 1938 metais, brangus ir mylimas 
vyras Jurgis šaškas.

Ilgu ir skaudu gyventi gyvenimo bangose be tavęs, ma
no numylėtas vyre.

Nors Gailestingasis tave pas save pasišaukė, bet Jūs pa
liekate mano mintyj ant visados. Vis, rodos, dar laukiu su
grįžtant tavęs, bet mano laukimas veltui.

Tam liūdnam atminimui užprašiau šventas Mišias už jo 
sielą antradienį, spalio 31-mą dieną, 1939 m., Nekalto Prasi
dėjimo Švenčiausios Panelės parapijoje, Brighton Parke, 
8 valandą ryte.

Kviečiu visus gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as da
lyvauti pamaldose ir pasimelsti už jo sielą.

Pasilieku liūdinti moteris:

ONA ŠAŠKAS.

J.
A. f A.

KAZIMIERAS

REGASHUS

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Sekmadienio vakare visų 
valandų (nuo 5:30 iki 6:30) 
bus graži ir įdomi Budriko 
radio programa iš stoties WC 
FL, 970 k. Programoj daly
vaus didžiulė simfonijos or
kestrą iš 14 instrumentų, Šv. 
Jurgio parapijos antifoninis 
choras, vedamas prof. A. Po
ciaus, ir artistas Juozas Žiū
ronas su savo vyrų choru. Vi
si programos numeriai bus 
parinkti iš geros muzikos ir 
gražių dairių^ Be to, kalbės 
kun. J. Mačiulionis, M.I.C., 
apie svarbius dienos ir mūsų 
visuomenės reikalus. Taigi, ši 
Budriko radio valanda bus 
įdomi ir svarbi visais atžvil
giais. Todėl nepamirškite pa
siklausyti.

Čia taipgi tenka priminti, 
kad Budriko krautuvėj dabar 
eina didelis išpardavimas pa
minėjimui 28 metų Budriko 
biznio sukakties ir taim tiks

lui bus išdalinta kostume- 
riams dešimts tūkstančių do
lerių vertės dovanų. Kiekvie
nas, kas tik ateis išpardavi
mo laiku į Budriko krautuvę, 
gaus gražių ir naudingų do
vanų — termometrų su baro
metru, vis viena, ar jis pirks 
kų, ar ne.

Taip pat, kas iš lietuvių 
norėtų pamatyti, kaip yra lei
džiamos radio programos, te
gul ateina nedėlios vakare, 
tarp 5:30 ir 6:30 vai., į Natio
nal Broadcasting stotį, WCF 
L., kuri randasi Furniture 
Mart trioboj, 666 Lake St. ne
toli tilto Navy Pier, 20 aukš
te. Bus įleidžiama nedaugiau 
kaip 25 asmenys kiekvienų ne- 
dėldienį. Pranešėjas

tyti. Reikės išrinkti atstovus 
į Labdarių metinį seimų, 'ku
ris įvyks lapkričio 5 d. Die
vo Apvaizdos parapijos sve
tainėje. Valdyba

Marųuette Park Lietuvių 
Piliečių Klūbo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 29 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos salėj. Visi nariai kvie
čiami susirinkti, nes turime 
daug svarbių dalykų svarsty
ti. Dažnai mes rūgo jame, kad 
politinis vėjas pučia priešais 
mus. Dėl to neapsileiskime. 
Lankykime susirinkimus, vei
kime, tuomet nereiks skųstis. 
Taigi visi dalyvau'kit šiame; 
susirinkime. E. Birgelis, sekr.

HiimmiiiimiiiiiiHiiiiKiNiimimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiHimiiiHiiiHiiiiiiis'

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

i

DAINUOS ST. RIMKUS; 

ŠAUNI MUZIKA,

VISOKIOS ĮDOMYBĖS

Svarbu priminti radio klau- 
sytojaJms, kad rytoj 11 va
landų prieš piet girdėsis oro 
bangose graži ir įdomi regu
liarė nedėldienio radio prog
rama, kurių leidiniu rūpinas 
Progress bendrovės krautuvė, 
3224 So, Halsted St. Ryt die
nos programa bns išpildyta 
Stasio Rimkaus, '“Gyvenimo 
Drama” lošėjų. Jie patieks 
gražių dainų, dramų, įdomių 
patarimų, svarbių pranešimų 
ir kitų įvairenybių, kas kiek
vienam naudinga girdėti it 
žinoti. Prie to, pirkėjai viso 
kių naniahns reikmenų girdės 
gerų žinių iš Progress krau
tuvės, nes šiomis dienomis 
čia eina 7-tas metinis, rude
ninis išpardavimas su nepa
prastu pasiūlymu naujausių 
prekių už žemas kainas. Pa
siklausykite. Rap. J.

LRKSA Chicago 
Apskrities Susirinkimas

Chicagoj ir apylinkėse gy
vuojančioms Liet. R. K. Su
sivienijimo Amerikoj kuopo
ms primenu, kad sekmadienį 
spalių 29 d., šaukiamas Chi
cago apskrities susirinkimas. 
Prasidės 2 vai. popiet. Visų 
kuopų atstovai, taip pat kuo
pų valdybos, kviečiami skait-

= Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti Od $6000.00 pm 
| Federal Savings and Loan Inanraaoe Oorp., po United States 
s Oovemneut priedi&rn.

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus 31%B

! Ofiao vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais. Ketvirta- 
E dieniais ir Seėtadieniaie iki 8:00 vak.

( CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAREL Pres.

| 6816 S. Westem Avc. Phone GRO. 0306
ūmumu UIII>illUMlUIUIlUIUIiUUUUUUUUillllUllUiUUUllliliiUiUilllllJIIUIIUIlll

Pranešimai
MARQUETTE PARK. - 

Labdarių Sąjungos 23 kuopa 
laikys susirinkimų sekmadie
nį, spalių 29 d., parapijos 
svetainėje, 1:30 valandų po
piet. Visi nariai, Labdarybės'' 
rėmėjai ir darbuotojai, pra
šomi laiku susirinkti, nes yra 
labai svarbių reikalų svara-

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

......... . — ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

DON'T BE GREY
gray hair. Gray hab 

■alma yoa look old and feal aldL 
Try tha 'Modern* lfathod for CoL 
erine Hair .. . CLAIROL. YouTI 
appncfate Gte ąuick, pi—trea> 
■ant. Mo bleaching reęolred tn 
aoften the hair aHn yoa aan 
CLAIROL. YoaTI kva tha rante 
«n yoar hair—beautiful. natūrai, 
laoking that defiaa datactioB 
•aa yaoraalf as yoa woaM Bha tn 
fe too yoar halrdresaar today Ot

Sutiko nelaimingų, mirtį ge 
gūžės 11 d., 1939 m.

Gimęs Sheboygan, VVisconsin 
l’aliko dideliame nuliūdime: 

mylimus tėvelius: Margaretų ir 
Kazimierų Regasliius, tris se
seris: Julių, Margaret ir Jose- 
piiine, du brolius: Antbony ir 
VVililam ir daug kitų giminių,
draugų, ir pažįstamų.

Velionis gyveni po num. 8024 
Muskegon Avenue, telefonas — 
South Sbore 92 36.

Pirmadienį, spalio 30 dienų, 
1939 m., gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielų bus atlaikytos 
švento Juozapo parapijos (So. 
Chicago) bažnyčioje, 8 valandų 
ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
lamus-as dalyvauti šiose pa
maldose. Po pamaldų kviečia
me visus nuvykti į Šv. Kazi
miero kapines, kur velionio 
kūnas bus perkeltas į šeimynos 
lotų.

Nuliūdę: Tėveliai, Seserys,
Broliai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

A. f A.
URŠULĖ ŽALPIENĖ

(po tsvais Klcboulu.ė)

4:15 v. ryto, sulaukus 25 metų 
amžiaus.

Gimus Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Vytautų, motinų ir tėvų — 
Onų ir Jonų Klebonus, seserį 
Onų Stumbns ir jos šeimynų, 
brolį Juozapų ir jo šeimų, uoš
vius: Aleksandrų ir Onų Žal
pius ir gimines.

Kūnas pašarvotas S. M. Sku- 
do koplyčioje, 717 West 18th 
Street.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
spalio 30 d. Iš koplyčios 8.30 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų, l’o pa
maldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Motina, Tė
vas, Sesuo, Brolis, Uošviai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas, tei. MONroe 3377.

iMaatiaa «t < ten 
that oa* ka «eM

X

UUDOTUViy DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

* U DIII A M P C patarnavimas AmDULANut DIENĄ IR NAKTĮ
Fk V V A T koplyčios VISOSE U I K 1 MIESTO DALYSE

•ABY, oru. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI 
KELNER —PRUZIN

Authony B. Petkus
6834 So. Western Avė. 

GROvehiU 0142 

1410 S. 49th Court 

CICero 2109

PhoM 9000 080 W. lBtS At*. Lethamcz ir Sunai
2314 West 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PULhnan 1270

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis s-p-
KZVIAUBIA IB DIDHAU8IA LAIDOJIMO I8TAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue 
___________ Tel LAFAYETTE 0727_________

TA V V Ą T koplyčios visose 
” * A Chicagos dalyse

Klausykite mflsų radio programo Antradienio tr 
ftcžtadlmlo rytais 10.(H valandų, IS WIIIIb stotim (1480.) 

Bu Povilu šaitlmleru.

I. Liolen 4348 So. California Ąve. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 

l’hone YAJtds 1138-1139

Auto M. PlėHies
3307 Lituanica Avė. 

Phone YADds 4908

1.1. Zelp
1646 We8t 46th Street 

Phone YAKds 0781-0782

Alhert V. Petkus 4704 S. Western Avė. 

Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas
3354 So. Halsted St 

Telefonas YAKds 1419

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite. 
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”



JI DHIUOIB ft> Studlpnis, spalių 2l8 d.f 1939
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TRYS DRAUGIJOS SVEIKINA 
“DRAUGĄ” SU $20.00

Kiekvienas mūsų aiškiai su-į 
prantUme geros spaudos ver
tę ir reikalingumų ir kiekvie
nas sųmoningai susipratęs 'ka
talikas jų nuoširdžiai remia 
ir palaiko. Tai mūsų pareiga.

ftj'inet lapkričio 19d. “Drau 
gas’’ švenčia katalikiškai tau
tinio spaudos 30 metų darbo 
sukaktį. Ta proga jis susilau
kia malonios ne tik moralės, 
bet ir materijalės paramos.

Štai dar trys katalikų lie
tuvių draugijos sukakties pro 
ga su sveikinimais prisiuntė 
$20.00 dovanų.

Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų centras, 'kuris nuola
tiniai jaučia reikalų ir visa
dos remia visų katalikiškai 
lietuviškų kultūrinį darbų, ne
pamiršo ir “Draugo’’ ir svei
kindamos prisiuntė dešimties 
dolerių dovanų.

Taip pat grynai lietuviškos

katalikiškos draugijos: Šv. A- 

ntano Statybos ir Paskolų, 
draugija (St. Anthony’s Buil
ding and Loan Ase.), Cicero,' 
lll. ir Labdarių Sų gos Cent-Į 

ras su sveikinimais prisiuntė [ 
po penkinę.

Už linkėjimus ir dovanas 
“Draugas” nuoširdžiai dėko
ju.

Ryt Žaisime Kauliukais
\VEST SIDE. — Dr-ja Au

šros Vartų vyrų ir moterų 
rengia kauliukais ir kortomis 
lošima sekmadienį, 29 d. spa
lių, M. Jasnausko salėj, prie 
Oakley avė. ir Cermak Rd. 
Vakaras prasidės 4 vai. po
piet. Prašoma visų nesivėluo
ti.

Dr-jos nariai būtinai turi 
atsilankyti. Nariams privalo
mas 'mokestis 25c.

Rengimo komisija

Trys “Daugo” Naujenybes Prasidės 
Lapkričio Mėnesy

Pradedant lapkričio mėnesiu “Draugas” tris naujanybes 

pradės leisti savo skaitytojams:

,1. 3u lapkričio pirmu pirmadieniu pradės eiti MOTERŲ 

SKYRIUS ir eis kas pirmadienį.

2. Su lapkričio pirmu antradieniu pradėsime leisti oro ban

gomis iš WGES (1360 kil.) 7:30 vai. vakare radio programų 

ir leisime kas antradienį.

3. Su lapkričio pirmu penktadieniu pradės eiti JAUNIMO- 

SPORTO SKYRIUS ir eis kas penktadienį.

Nepamirškite, kad mūsų dienraščio 30 metų sukaktuvių 

bankietas įvyks lapkričio 19 d., Shoreland Hotel.

Lapkričio 18 d. išleisime istorinį 32 puslapių numerį. Pra

šom biznierių šia proga pasinaudoti ir priduoti savo skelbi

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

Vilnius - sunki bet miela pareiga Lietuvai
Iš prof. K. Pakšto kalbos

žmogaus bestijališkumas

jai tus kųsnelis žemės, kų reiš
kia jai milijonas gyventojų? 
Bet pagailo jai to kųsnelio že
mės ir to milijono žmonių sa
vo mažesniaku ir draugingam 
kaimynui, kuriam ji prieš ke
letu metų buvo sutartimi pa-

us.

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 atidaromas 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 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 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.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne

mažiau $1.00.

6. Bankieto ttikietas $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.

Gyvename XX amžiuje, kai 
žmogaus civilizacija pasiekė 
aukščiausio laipsnio. Deja, to
ji aukštoji civilizacija, tas 
mašinų amžius neišlaisvino 
žmogaus, bet pavergė jo dva
sių, sumechanino ir sugyvuli- 
no.

Bnvo laikai, kai Lietuva ga
lėjo su Lenkija susitarti, ypač 
prieš 1934 metus, tačiau Ru
sija visados patarė nesitarti, 
nes ji anksčiau ar vėliau Vil
niju iš Lenkijos atimsianti ir 
priklausomas .pagal sutartį že
mes atiduosianti Lietuvai. Lie
tuva tikėjo savo milžiniško 

i kaimyno pažadams ir geriems
Šiandie žmogaus besti jališ-1 noramg h. laukg>

Negana, kad Rusija pasilai
kė sau didesnę dalį Vilnijos 
krašto, ji gražino Lietuvai tas 
kiašto dalis, kurios labiausiai 
suienkintos, sau pasilikdama 
lietuviškiausias Švenčionių, 
Tverečių ir Dzūkijos sritis.

Pats Vilnius atsidūrė tokioj 
bjaurioj strateginėj padėtyj, 
kad Lietuvai perkelti į jį sos
tinę neįmanoma. Tuo būdu 
Vilniui ir jo apylinkei gręsia 
skurdas ir vargas, nes jis su 
Švenčionimis ir Dzūkija ne
teko rinkų, o naujų neįsigijo. 
Ir Vilniaus atlietuvini’mo klau
simas dabartinėj padėtyj bus 
sunku išspręsti, nes jo apy
linkė nelabai lietuviška ir lie
tuviukų elementų teks impor
tuoti iš vakarų Lietuvos. Tuo 
gairina sukelti vietos gvves 
tojų nepasitenkinimų.

Lietuva nereikalavo ir ne
reikalauja žemių, kurios jai

kadaise jos didybės laikais 
priklausė. Ne. Ji tereiškia pre
tenzijas į tas žemes, kurios ir 
dabar dar tebėra lietuviškos.

Šiandie Lietuva atgaudama 
Vilnių be lietuviškųjų kraštų 
ima didžių atsakomybę atsta
tyti jį ekonomiškai ir tauti
niai. Gręsia didelis suiručių 
ir nepasitenkinimų pavojus, 
juo labiau, kad nuo dabar j- 
vai tinusi komunizmo skleidė
jai drųsiai galės eiti į Lietu
vos žmones, nes už jų nugarų 
stovės ginklo jėga. Iškilus ko
kiam nesusipratimui Sov. Ru
sija lengvai gali pareikšt pie- 
tenrijų palaikyti krašte tvar
kai. Tada Lietuvos likimas 
susilauktų labai liūdnos va
landos.

Laiškai
Bendradarbiams

A. Nastutei (Gary, Ind.). 
Apie ARD skyriaus surengtų 
vakarų korespondencija jau 
tilpo “Drauge”, taigi tams
tos atsiųstoji lieka nesunau
dota.

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

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

« 24 Hours
Happy Daya Ahead for Yon
Thlnk of lt—how thla old world 

does make progress—now eomes a 
prescription whlch ls known to phar- 
maelsts as Allenru and wlthln 48 
bours after you start to take this 
fcwlft acting formula pain, agony and 
Inflammation caused by excess urlo 
ncld has started to depart.
•Allenru does Just what this notice 
Bays It wlll do—lt ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and lf lt doesn’t brlng the Joy- 
ous results you ezpect—your money 
irhole heartedly raturned.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 348(5
604 WEST SSRD STREET 

CHIOAGO, ILL. 4
CLASSIFIED

kuino simptomai slankioja vi
sam pasaulyj. JKaip tik dėl 
to žmogaus sugyvulėjimo ne
galima pasitikėti žmogaus pa
žadais, nė sutartimis. Kiek gi 
šiuo laiku sulaužyta sutarčių 
kurios pasirašytos prie didin
go būgnų trenksmo ir ratifi
kuotos iškilmingais atstovi] 
kalbų pasikeitimais. Tačiau 
prabėgo metai kiti ir jau tos

Vyksta didysis apiplėšimas

1934 metais Lenkija pasie-1 
kė savo didybęs aukščiausį 
laipsnį padarydama su Vokie
tija dešimčiai metų nepuoli
mo sutartį. Ir štai, nebematy- 
dama reikalo su Lietuva tar
tis, 1933 m. pasiunčia Lietu
vai ultimatumų, kuriuo rei
kalauja normalių santykių.

sutartys lieka bevertės, nes LįPtuva sutiko, bet nenustojo 
kartais nebėra pasaulio žemė- j vįĮ(jes atgahti .Vilnių, nes ji 
lapyj vienos pasirašiusiųjų vįs ^ar tikėjo Rusijos paža- 
valstybių. Šių įvykių akvvaiz-
doj ypač mažosios valstybės 
labai atsargiai tegali pasitikė
ti savo didžiųjų kaimynų pa
žadais, nes dažnai tie pažadai 
daromi tam tikrais politiniais 
ir strateginiais sumetimais ir

dais.
Pasitikėdama sutartimi 

Vokietija Lenkija daugiausia 
dėmesio kreipė savo sienų plė
timui, o ne vidujinei tvarkai 
ir krašto gynimui. Prabėgo

su

Listen to and Advertise over

PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and M ašie 
Tambaritza Orchestra

Btation* WwAE, Every Sunday* 1 te 1
BM S. Clark St., Chieago — Har. SOM

Standard M

jų temanoma laikytis tik tol, •' Pen^i sn viršum metai ir Len- 
kol to reikalaus pasaulinė po- kijos jau nėra. Jų pasidalino

MACARONI-
AND-CHEESE

READY IN 9 MINUTES

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.a« A A 
4-8 Kvortos... •»&"

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

PARDAVIMUI BARGENAI
16 fietų kampinis mūrinis namas f 
mėnesinė renda virš $500.2 Kaina 
tiktai $15,000.00. Ant šio namo tik 
tie tegali gauti paskolą. kurie jį 
nori pirkti lr neturi pinigų.
Kitas 2 fietų gražus kampinis mū
rinis namas, po 5 ir 6 kambarius 
apšildomas, mūrinis garadžius, arti 
Marųuette Parkės, vertas $12,000., 
parsiduoda už $8,500.
2 fietų medinis po 5 ir 5 kamba
rius, pirmas fletas apšildomas; ce
mentinis beismontas. 2 karų gara
džius, arti parkės ir bulvaro, kai
na tiktai $3,000.
Per mane pirkdami pirksite iš Re- 
ceiverių forklozerlų -savininkų. Ir 
taip nupirksite daug pigiau ir turė
site pelningą pirkinį. Teisingas pa
tarnavimas.

Chas. Umlch (Vrnlkas)
2500 W. 63rd St., 2 aukštas 

Room 4, Rytais.

PARDAVIMUI GROŽIO SALIONAS
Pardavimui grožio salionas (Beauty 
Shop). Visi vėliausi įrengimai. Gera 
vieta. Pigi renda. Parduosiu už že
mą kainą. Atsišaukite po 6 valandos 
vakare: 0758 So. Elizabeth Street.

litika, o ne teisingumas 
žmoniškumas.

ir

AL£X ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

i //•roR V0VR

i eVes

Night and Morning I
Dėl aklu pavargusių nno Saulė*.
Vėąo ar Dulkių, vartokite kelis la
šus Marine: Palengvina nu vargia 
-las akis.
Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems, 
▼įsose Vaistinėse.

j Write for Free Book 1
1 "A W»rW e» Co<"»or» »of Vouf lyo»" | MURINĘ COMPANY

Remkime tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge” 
Skelbimai “Drauge” CLASSIFIED Skvriuje

Sov. Rusijos ir Lietuvos 

sutartys

Dar taip rodos neseniai, lie
pos 12 d. 1920 metais, sietu
va pasirašė su Sov. Rusija 
sutartį, kuria Lietuvos sienos 
nustatytos perleidžiant mums 
32,000 kvadratinių kilometrų 
Vilnijos krašto. Toji sutarti?

Vokietija ir Rusija.

Nudžiugo lietuviai. Jie ne
sidžiaugė savojo kaimyno ne
laime, bet tikėjosi dabar tik
rai atgausiu tai kas jiems pri
klauso. Deja, čia kaik tik ir 
pasireiškė visam nuogume šių- 
dienis žmogaus gyvuliškumas. 
Sov. Rusija patogiu momentu 
pamiršo 1920 metų sutartį ir 
vietoj 32,000 sq. kilometrų

buvo ratifikuota ir Rusija pi- pasiūlė 6,880 sq. k., vietoj 1,- 
rmoji kartkartėmis primygti-1 500,000 gyventojų — 460,000. 
nai kartodavo jos laikytis. Kų gi reiškia didžiulei Rusi-

UNIVERSAL
RESTAURANT•

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksma* Patarnavimai Visiems

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

Tel. Victory 9670

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

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

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Mi dwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS 012UL 3764

RENDON KAMBARIAI
Rendon 2 pagyvenimai po 3 kam
barius. Gesas, elektra, maudynės, šil
tas vanduo ir šilima ir visi patogu
mai randasi. Su rakandais ar be 
rakandu. Renda $25.00 J mėnesį ir 
aukščiau. Kas nori gyventi gražioj 
vietoj prie parkų, atsišaukite; 530 
So. Uaurndale Avnue.
TURI BŪTI PARDUOTA Sf MĖNESI 
Parsiduoda tavernas už nebrangią 
kainą. įsteigta 6 metai: gerai einasi 
bišnis. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 0556 So. State Street.

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Už $6.700 galima nupirkti 2 fietų 
mūrinį namą 7315 Princeton Avė. 
Už $8.000 galima nupirkti gražų 2 
fietų plytų namą Marąuette Road 
šalia Western Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklų 8 
kambarių plytų bungalow, Califor
nia Avė., netoli 62nd Street.

LACEY, 5741 LaSalle Street 
Phone Eng1ewood 1080.

š,iiimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii2

|turtas virs- - - - - - - - - - - č3,5oo,ooo.ooj
I ATSARGOS KAPITALAS - $25O,OOO.OO|
5 Dabar mokam 31/2% Pa'

| dėtus pinigus. Duodam pa-

= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
I FEDERAL’ “
| SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHIOAGO
ttlIimimmilimillllllllllllllimilllllllllllllllimimilllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

4192 ARCHER AVENUE |
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS I HM O K ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” BINCE 1804

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

RENDAI
8 dideli kambariai, naujai įrengta. 
Galima gauti su aliejaus pečium ar 
be. Tinkamas advokato ar dakta
ro ofisui f«r mažai firmai. 2366 
Blue įsland Avė., tel. Canal 2338.

RENDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė ir 4 kambariai. 
Krautuvė tinkama bile kokiam biz
niui. Atsišaukite: 4148 So. Campbell 
Avenne, telefonas Lafayette 8480.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dviejų-aukštų, 4321 Sol 
Campbell Avenue; antras tail 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės į Tėvus Marijonus. 2334 
So, Oakley Avė.. Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS
Už $3950.00 nupirksite grosernę į- 
Rtelgta 30 metų Ir mūrinį namą. 2 
kambariai užpakaly krautuvės lr B 
kambariai virš krautuvės. Telefonas 
Lafayette 4832. adresas 3948 South 
Westem Avenne.

PARDAVIMUI
Parsiduoda tavernas West Engle- 
wood’e su keturiais kambariais pa
gyvenimui. Karštu vandeniu apšildo
mas. Gera vieta. Atsišaukite telefo
nu: GROvehlU 3768. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui tavernas, gražioj apie
linkėje. Vienintėlis tavernas per 8 
blokus. Kampinis namas su 4 kam
bariais pagyvenimui. Atsišaukite: 858 
West 71st Street.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fietų gražus mūrinis namas. 2 po 
4 Ir 2 po 3 kambarius, arti Mar- 
ąuette Parko. SenatvB lr Ilgos verčia 
parduoti už $11,950. Įmokėt reikia 
$5000. Likusius valdžiai Išmokėsite 
kas mėnesį. 7207 So. Franclsco Avė. 
Savininkas A. Slratov*ch, tel. Pros
nect 3140.

PARDAVIMUI ANGLYS 
Genuine West Vlrgtnla Pocahanfaa 
Mine Run — $7.30; Illinois Egg or 
Nut — $5.25.

2 tonu loadals.
Telefonas DREcvel 6277.

POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
daug dulkių Išimta Perkane 6 tonus ar dau
giau už toną ........................................................ $7.6*
PETROLEUM CARBON COKE. perkant B to
nus ar daugiau, tonas... .$7.40. Sales Tai E ksta.

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


