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SOVIETAI NEPASIMES SU VOKIETIJA
UŽ TOLESNĮ KARIAVIMĄ 
KALTINAMA BRITANIJA

Molotovas sako, kad nesąmonė 
siekti Lenkijos atsteigimo

komisaro Molotovo kalbos 
klausėsi ypač britai, prancū
zai ir vokiečiai diplomatai.

Buvo diktatorius Stalinas, 
karo komisaras Vorošilovas, 
stambiosios pramonės komisą 
ras Kaganovičius, komisarų 
tarybos prezidentas Kalininai 
ir kiti.

Molotovas tarp kitko sakė, 
kad nepaisant užsienyje skel
biami} įvairių spėliojimų apie 
sovietų su Vokietija santy
kius, šie santykiai yra dra 
gingi ir jų niekas negali pa
laužti.

Anot Molotovo, Lenkija bu 
vo Versalio sutarties biaurus 
padaras. Valstybė buvo suda
ryta iš vienų tautinių mažu
mų, kurias lenkai spaudė. Tad 
ir nesąmonė yra karu siekti 
lų tautinių mažumų Lenkijų 
atsteigti. Tas neįvykdoma, sa 
kė Molotovas. Dėlto Britani
jos tolesnis kariavimas yra 
betikslis, nes siekiama neat- 
siekiamų dalykų.

MASKVA, spal. 31. 
Premjeras ir užs. reikalų ko-1 
misaras Molotovas šiandien' 
kalbėjo vyriausios sovietų ta
rybos nepaprastoje sesijoje. 
Jis Britanijų pavadino agre
sore (užpuolėją). Pareiškė, 
kad sov. Rusija šiame Euro
pos kare laikysis “neutralu
mo”. Sakė, kad sovietai nepa- 
simes su Vokietija ir Maskvos 
su Berlynu draugingumas ne
palaužiamas. Bet jis nutylėjo, 
ar sovietai Vokietijai teiks 
karinę paramų.

“Karo tęsimas tikslu atstei 
gti buvusių Lenkijos valstybę 
yra nesįmonė”, pareiškė Mo
lotovas. “Vokietija siekia tai
kos, liet Britanija tai neigia. 
Tad Britanija, ne kas kitas, 
yra agresyvė valstybe ir už 
tolesnį karų ji yra atsako- 
minga”.

Į sesijų šiandien buvo su
sirinkę kone visi Maskvoje e- 
santieji svetimų šalių diplo
matai. Su giliausiu dėmėsiu

General Motors Corporation direktoriai J. J. Raskob

EXTENSION MAGAZINE
PEIKIA GINKLU
EMBARGO ATŠAUKIMĄ
Katalikų Bažnyčios Platini

mo draugijos leidžiamas mė
nesinis žurnalas “The Exten- 
sion Magazine” už lapkričio 
mėnesį aštriais žodžiais pei
kia šalies administracijos pa
stangas atšaukti ginklų em
bargo — uždraudimų parduo

di ginklus ir karo reikmenis 
kariaujančioms valstybėms.

Žurnalas pareiškia, kad tai 
aiškiai vienšalis nusistatymas, 
neturįs nieko bendra su Ame
rikos plačiai skelbiamuoju

MUSSOLINI NUSIKRATO 
PRONACIAIS VADAIS

Matyt, pasitvarko Italiją 
išlaikyti pilnam neutralume

x u t- j i • r j v neutralumu. Atšaukti embar-(kaireje), ir Donaldson Brown. Jiedu pakviesti į tederamų . . .
teismų South Bend, Ind., kur nagrinėjama byla, iškelta prieš re,s*<ia paneigti neutraiu- 
šia korporacijų. Kaltinama prieštrustinio įstatymo peržengi-|inų.
mu. (Acme telephoto).

ROMA, sal. 31. — Premje
ras Mussolini Italijos valdžios 
viršūnėse įveda žymias at
mainas. Kone visus savo ka
bineto narius pronacius jis 
pakeitė naujaisiais fašistais, 
daugiau atsidavusiais Italijos 
valstybės reikalams.

Be kitko pakeistas faš'stų 
partijos sekretorius Achide 
Staraee. Jo vietoje paskirtas 
Ettore Muti. Generalinio šta
bo viršininkas gen. Alberto

PaOani pakeistas maršalu Ro 
dolfo Graziani. Visoje vyriau
sybėje padaryta eilė žymių at 
mainų. To priežastis nepasa
kyta.

Žinovai tvirtina, kad Mu
ssolini tuo būdu vis daugiau 
nutolsta nuo Hitlerio ir pasi
tvarko griežtesniam Italijos 
neutralumui. To nebuvo gali
ma atsiekti turint pronacius 
valdininkus ir viršininkus. 
Tad ir atlikti svarbūs pakei
timai vyriausybės viršūnėse.

Suomiu misija vyksta Maskvon 
so galutinais Helsinkio siūlymais

VIENI KITUS IŠDUODA, 
VADINA BARBARAIS

LONDONAS, spal. 31. — tie kaliniai, ypač žydai, kan- 
Vokietijos naciai per radijų kinami, plakami ir sušaudo-

vvkdo propagandų prieš An- mi.
glijų. Iškelia aikštėn britų) Kaip naciai, taip britai iš- 
žiaurumus buvusiuose jos ka- kelia aikštėn tai visa, kas nuo 
ruošė su boerais Afrikoje, visuomenės yra slepiama, ko 
kaip tie žmonės buvo kankina- j visuomenė nežinojusi ir net 
mi, jiems kovojant už laisvę, negirdėjusi.
kad nepakliūti britų verguvėn. 

Dabar Anglija naciams at-

“The Extension Magazine” 
negali suprasti paties prezi-
dento Roosevelto nusistatymo* «
keistybių. Prezidentas visados 
pareiškia, kad jis karus smer
kia, kad jis nusistatęs už tai
kų — pastovių pasaulio taikų. 
Savo rėžtu dirba už embargo 
atšaukimų tikslu padėti Angį i 
jai ir Prancūzijai karų vesti. 
Žurnalas randa, kad toks gel
bėjimas yra pirmasis žingsnis 
įsikišti karan. Ginklų embar
go atšaukimas negali pasitar

Pasauliui žinoma, kad nacių |nautį taikai, bet tik karui, 
valdomoj Vokietijoj yra tikro.

KARUI REIKALINGAS 
GILUS PASIRENGIMAS

ei AVASHINGTON. — J. A.

gamybą ir imtis gaminti karo 
reikmenis — ginklus, ajnuni- 
cijų ir kitokius karui reikalin 
gus daiktus.

Pramonės mobilizacijos pla
Valstybėms karas nenumato- jjaį pagaminti, tik reikalinga, 
mas ir pačiose aukščiausiose kad kongresas juos patvirtin- 
vyriausybės viršūnėse išsigi- !tų. Kongresas gi, kiek žino- 
nama karan polinkio. Nepai-ijna, mielai sutiks tai priimti,' 
sant to, karas valstybę gali kad kilus karui būtų mažiau 
kartais užklupti kaip vagis.<vargo ir painiavos.
Vargas Imtu, jei valstybė nė šiais nerimo laikais čia kaibūtų pasirengusi atremti prie , . . ..„ * r 1 bamas pasirengimas yra reik
'šų šmingas ir didžiai naudingas.

HELSINKIS, spal. 31. -- 
Suomių misijos du nariui 
Šiandien vakare išvyksta į 
Maskvų su Suomijos atsaky
mu sovietams ir galutinais 
siūlymais. Matyt, Suomijos 
vyriausybė atsisako pripažin-i 
ti kai kuriuos svarbesniuo-Į 
sius Maskvos reikalavimus,) 
nes suomių tauta yra prireng
ta nepaprastiems įvykiams, 
nors sovietų užpuolimas nenu 
matomas.

Kai kas galvoja, kad Suo
mijai griežtai nusistačius, 
Maskva darys daugiau nusi
leidimų.

AUSTRŲ REŽIMAS 

PRANCŪZIJOJE

PARYŽIUS, spal. 31.

ANGLIJA TURI VARGO
SU INDIJA
NEW DELHI, Indija, spal. 

30. — Indijos nacionalistų 
partija surengė suvažiavimų 
svarstyti Anglijos kvietimų 
prisidėti prie vedamo karo 
Europoje Anglijos pusėje. An 
glija už tai žadėjo po karo In
dijai pripažinti dominijos ti
tulų, su kuriuo surišta autono 
mija.

Nacionalistų suvažiavimas 
atmetė Anglijos kvietimų iri 
žadėjimus reikalaudamas ne
laukiant karo galo pripažinti 
dominijos privilegijas.

rėžia tokiais pat žiaurumų ji verguvė. Bet ir britų valdo- 
priekaištais. Anglijos vyriau- muose kraštuose su žiburiu 
sybė išleido vadinamų “baltų- nerastum demokratijos. Vis- 
jų knygų” — dokumentų rin- gi Anglija vadinama “demo- 
kinį. Skelbia, kaip naciai žiau kratiška” šalimi ir Britani- 
riai elgiasi su kaliniais kon- jos imperija — “laisvės” at- 
centracijos stovyklose, kaip vaizdu.

Anglija nesutinka. Ir turi
... vilties, kad jai pasiseks indie-

Pmncfeijoje .k. I.ol sadary- nacionalist va(lus jtildn.
tos čekoslovakų ir Menkų vy- .. . , y. . , . , •. # J ti, kad siais nepaprastais lai-nausybės ir organizuojamos*. . .. ... .. .» .. . * kais negalima reikalauti is An
armijos santarvei padėti nu- ... ., . , . _ , . glijos didelio užsimojimo.galėti Hitlerį. Dabar ir aus-1 T ... . , ,.* _ ... Indijos vicekaralius tuo titrai tremtiniai Prancūzijoje , . , •** * kslu čia į savo riunus sukvie- 
sumanę sudaryti vyriausybę .. • ... ...v J J . čia nacionalistų partijos va-
.r organizuoti sav, arm.j,. |dn8 su jaia aamenUtei pasi.

tarti Britanijos imperijos gy- 
MASKVA, spal. 30. — Bol-Į vaisiais reikalais. Tarp kitų 

ševikų laikraščiai puola J. A. pakviestas ir garsusis nacio-
Valstybes dėl jų administraci 
jos pastangų atšaukti ginklų 
embargo. Sako, AVall gatvė to 
reikalauja, nes tikisi iš gink- Įsitiki 
lu pardavimo gerai pasipelny 
ti. Girdi, iŠ buržujų valdomos 
valstybės ko geresnio negali
ma nė tikėtis.

nalistų vadas už laisvę kovo
tojas M. Gandhi, kurs Angli
jos žadėjimais daugiau nepa-

Gyvenimas nors trumpas, 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgą, bet blogą.

Paskutinio pasaulinio karo^Nes, kaip sakyta, karas yra 
laiku J. A. Valstybės puikiai < lyg koks vagis, kurs netikėtai 
pasimokė, kų reiškia vąlsty-! valstybę užklumpa, 
bei būti nepasirengiusiai ka- J. A. Valstybės, tiesa, neu- 
ran. Tai buvo paprastas daly- tralios, visomis priemonėmis 
kas: karo nesitikėta, nenuma- vengia karo. Bet jos negali ty 
tyta ir jin išanksto nesireng- lėti ir ramiai būti, jei joms

KAS METAI PARUOŠ 

25,000 LAKŪNŲ

OTTAAVA, Ont., Kanada, 
spal. 31. — Kanados vyriau
sybė nusprendė britų imperi
jai kas metai paruošti po 25,- 
000 lakūnų.

Ryšium su tuo čia atvyksta 
Australijos ir Naujosios Ze- 
Jandijos aviacijų misijos.

ta. Kitas dalykas — perdaug kas ant sprando liptų, arba

AUSTRŲ KORIUOMENĖ
SUKĖLUSI MAIŠIUS
PARYŽIUS, spal. 31. -

Prancūzų žinių agentūra pra- ~~
„ , , ... dziotojus tikslu padidintinesą, kad nacių valdoma aus-. .

trų kariuomenė Vienoj, Grąže į tv u ’ » i z.. ' .... ... Fieldmarsalas Goen..B„„,. --------....
ir Klaeenfnrte šukele maištus.'^ medžiotoja8 ^cnlpijo_i 5akinės sargybos daliniai Mo-

Sakoma, kareiviai iškėlę nu nas, medžiotojus įpareigojo, M?lle upės bare, vakariniam 
siskundimus, kad su jais pra- vykti į užkariautos Lenkijos fronte, įsiveržė į Prancūzijos 
štai apsieinama, kad austrų teritorijas ir į vakarinės Prū- teritorijų. Kol prancūzai susi- 
kariuomenė nuolat siuntinėja- sijos miškus ir tenai šaudyti orientavo, vokiečiai su dide-
ma tai į Lenkijos teritorijas, 
tai į vakarinį frontų ir dėl to 
kariuomenėje žymiai padidė
jęs mirimų skaičius.

Sužinoma, kad maštininkai 
šimtais šaudomi.

RUMUNIJOJ AREŠTUOTA 

PRINCESĖ

BUKAREŠTAS, spal. 31. 
— Rumunijos policiniai auto
ritetai iš naujo susimetė gau
dyti “geležinės sargybos” na 
rius, šį kartą Transylvanijoje. 
Vyksta areštavimai.

Tarp kitų areštuota ir prin 
cesė Aleksandrina Cantucuze- 
ne, princo A. Cantucuzene mo 
tina. Princas sušaudytas po 
premjero 'Calineseu nužudy
mo.

MEDŽIOTOJAI PADfiS 
MAITINTI NACIUS

BERLYNAS, spal. 31. —j 
Vokietijos nacių autoritetai 
sumobilizavo visus šalies me- VOKIEČIAI ĮSIVERŽĖ 

PRANCŪZIJON

BERLYNAS, spal. 31. —
Goeringas, Vokietijos kariuomenės prie-

mai-

paukščius, kiškius ir kitų mai
stui naudojamų gyvūnijų.

Medžiotojams apmokamos 
kelionės išlaidos ir kiekvie
nai dienai po 2 dol. 80 centų 
kitų išlaidų.

pasitikėta savimi. Sakyta, kad < jas provokuotų, arba su j'o- 
kilus karui nebus sunkumų mis nenorėti} skaitytis. Dėl to, 
gausingus regimentus sudary-’ karan pasirengimas turi būti 
ti, juos įrengti ir pasiųsti kau visų giliai įvertinamas;
tvniu laukan. Tik tuo būdu šalies laisvė

Šiuo ir kitais pasitiksji- ir gerovS gali ba,i "ž’'krinta- 
mais skaudžiai nusivilta, kai 
valstybė suprovokuota ir į- 
traukta karan. Kiek tai turė
ta vargo sudaryti kariuome
nę ir skubiai ginkluotis. Tas 
prarijo milžiniškas sumas, už-Į 
trauktos nepaprastos 
los.

ŽYDAI SIUNČIAMI 
LENKŲ GALICIJON
BELGRADAS, spal. 30. —
Iš patikimų šaltinių sužino- 

pjisko- mft, j.aj pereit^ savaitę Mae- 
risch-Ostrau miesto (Bohemi
jos Moravijos protektorate) 
nacių autoritetai sukvietė vi
sus to miesto žydus, 17 iki 70 
metų amž., nurodyton vieton. 
Ten patikrino jų sveikatų ir 
fizinį stovį ir pranešė, kad jie 
siunčiami į lenkų Galiciją, kur 
prieš gegužės mėnesį 'bus į- 
kūrta nauja žydams kolonija.

Paskiau | ten bus išsiųstos 
likusios jų žmonos, o vaikai 
bus palikti žydų bendruome
nės prieglaudose, kurios stato 
mos.

Valstybė pasimokiusi šian- 
iais kariniais grobiais pas-į^en .lau išanksto rūpinasi pa- 
pruko į savo pusę. , sitvarkyti taip, kad nelemta-

__________ _ sis nepasirengimas neposikar-
ŠVEICARIJOJE TEISIAMI totų. Po pasaulinio karo šalis

4 ŠNIPAI palaipsniui ėmėsi tvarkytis,
- plačiau budėti. Šis budėjimas

^padidintas vienur ir kitur pa
sauly iškilus perversmams, di
ktatūroms ir, apskritai, poli
tiniam nerimui.

ŽENEVA, spal. 31. 
carijos federaliniam teisme 
teisiami keturi šnipai, kurių 
tarpe yra viena šokėja Nina 
— Virginia Capt. Rota. Sako-

PRIPAŽĮSTA ALBANIJOS 
UŽGROBIMĄ

LONDONAS, spal. 31. —
Anglijos vyriausybė nuspren-'ma, ji esanti tarptautinių šni- 
dė paskirti savo konsulą Tirą pų^ grupės vadovė. , 
noje, Albanijoje. Tuo būdu
Anglija pripažįsta Italijai Al
banijos užgrobimą.

Teko sužinoti, kad Ameri
kos kariniai organai pagaliau 
yra sudarę planus šalies pra
monę pastatyti karinėn tarny

NACIŲ AMBASADORIUS 

PAKVIESTAS BERLYNAN

ROMA, spal. 31. — Vokie
tijos ambasadorius Italijai 
skubotai pakviestas Berlynan 
kokiais tai svarbiais reikalais.

ITAUJOkS.S.TATcYMAS bo" *«»« «>">'• K»ro departa 
NEKEIČIAMAS !mentas turj keleto (la5fm{iy

BERLYNAS, spal. 31. — tūkstančių fabrikų sąrašus, 
Propagandos ministras prane kurie karo laiku galės būti su 
ša, kad, nepaisant italų vy- mobilizuoti ir jiems skirti į- 
riausybėje vykdomų atmainų, vairiausi kariniai darbai. Su- 
Italijos nusistatymas Vokieti- regimentuoti fabrikai turėtų 
jos žvilgsniu nekeičiamas. nutraukti visą savo normalią

SKELBKITĖS “DRAUGE“

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Nu

matoma giedra ir šalčiau.
Saulė teka 6:23, leidžiasi 

4:45.
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kiškai Rusijai, iš ten gavę ir moralinės ir 
medžiaginės paramcs, ir taip svarbiu mū 
sų tautos gyvenime momentu negali persi 
laužti ir nors kartų už savo tautų stovėti.

Taigi, lietuviškieji bolševikai dabar dar v
aiškiau ..parodė savo veidų — jiems rūpi Širdie, Ko Liūdi? 
Sovietų Rusija, bet ne Lietuva.

Iš “Mm Sitbs Atgaraai"
MIRTIS BE 

DIEVO

Jubiliejinis Vajus
Nepaprasta, brutali jėga, 

smutras šoka pragaro šokį. 
Jiems diriguoja mirtis, kuri 
džiaugiasi šokio aukų skai
čium. Jie šoka, džiūgauja, o

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

Želigovskis Vilniuje
Prieš porų savaičių, buvo pranešta, kad ge

nerolas Želigovskis žuvo kovoje su bolševi

kais ir kad Prystor, buvęs Lenkijos minis

tras pirmininkas, nusižudė.

Pasirodo, kad ir vienas ir antras tebėra 
gyvi. Abudu gyvena Vilniuje. Apie tai pra
nešama lenkų laikraščiams.

Kaip gerai žinom, 1920 m. spalių 9 d. 
lenkų kariuomenė, vadov. gen. Želigovskio, at 
plėšė nuo Lietuvos Vilniaus kraštų, kuris 
buvo prijungtas prie Lietuves. Tuo būdu Že
ligovskis buvo to didžiojo smurto ir skau
džiosios mūsų tautai skriaudos įrankiu. Jis 
buvo vienas iš tų lenkų ponų, koris lipdė 
' didelę Lenkijų” kitų tautų sųskaiton, da
rydamas kitiems skriaudas, norėdamas kiek 
galima daugiau apžioti.

Bet šiandien tos Želigovskio ir jam pana
šių imperialistų sulipdytos ‘ didelės” Lenki
jos ant žemėlapio jau nebėr. Ji suskaldyta į 
šmotelius. Lenkų tauta dabar kenčia baisų. 
vargų ir pažeminimų už savo vadų kaltes. 
Kenčia, be abejonės, toks Želigovskis ir ki- 
M. Spėjame, kad jam šiandien nelengva yra 
būti Lietuvos prieglaudoje ir misti iš jos 
rankų, kurias pneš devyniolikų metų kru- 
Vuicu suKanuaiojo ir pačių Lietuvų norėjo 
visai sunaikinti.

Lietuvis nėra kerštininkas. Jis greit atlei
džia. JvriKšciomšKOsios artimo meilės vado
vaujamas, jis atleido ir tokiems, kurie jum 
mirties trosno. Atleido ir Želigovskiui, su- 
teiKuamas jam prieglaudų net tame mieste 
{vnuiujej, Kurį jis buvo atplėšęs.

šia proga nebus pro šalį priminti, kad 
ivuKdj. puumoja atstatyti savo valstybę. Ir 
gerai, mes jiems to ne tik nepavydim, bet 
iimame geriausio pasisekimo. Tik patariame 
nestatyti savo tautos priešakyje įmperiaiis- 
lskus dvasios žmonių, nesvajoti apie didelę 
Aieiuajų, sulipdytų iš svetimų teritorijų, iš 
neiciiKisKo elemento. Tokia Lenkija ir vėl 
Lugbų. urojuktoiniškumas, kitiems daromos 
skriaudos niekam į gerų nėra išėję ir neiš
eis.

skaudus lenkų tautos likimas, liūdna ir 
jos buvusių vadų padėtis, turėtų būti stip
riu perspėjimu svetimo turto netrokšti, kitų 
tautų nepersekioti ir neskriausti.

Mūsų dienraščio administratorius gerb. 

kun. J. Mačiulionis, MIC., skelbia, kad su 

sukaktuviniu ••Draugo” bankietų (lapkri- . . 

čio 19 d.) prasidės naujų skaitytojų talka išsigandę, nebtekę iš niekur 

— vajus. Vfl.jininkams skiriamos brangios pagalbos, nusiminę, žmonės 

dovanos, kurios, be abejojimo, bus geru jiems laukia, patys nebžinodami ko, 

p anksti ni m n Į Ne vienetos tik, bet ištisos

Tačiau, religinės ir tautinės krypties spau- žmonių grupės ir tautos gul- 

dos platinimo darbas yra taip svarbus, kad1 do savo galvas įšėlusių šokė- 

jį dirbti reikia kiekvienam sąmoningam lie- jų užmačioms, štai, rodos, tos 

tuviui katalikui. Visi, tiesa, į vajų nega-, trijukės vaikai, sykiu ir drau- 

lėsime įstoti, tačiau savo geru žodžiu, savo gaį — {įu Apokalipinio pavy- 

patarimais daug galime padėti dirbantiems. jaj0 įvarys. Jie paskučiausio-
Reikia neužnuršti, kad .panda labiausia j puol8

rėmiau mūs, religinis ir tautoms spūdis. S11V()
Jei ji bus stipresne, plačiau skaitoma, tas F

sąjūdis eis daug platesne vaga. Ypač svar- , . . . ...

bu, kad šiuo tikrai kritišku mūsų tautos sko 1 ksPsnellus> Jai besant 
gyvenimo momentu turėtume stiprių spau

dų, kuri mus tinkamai informuotų ir vado

vautų.

“Jeronymai... ei... Jerony -
......... =i/r niai, kur esi !.. Ar ir tau patai-

šu ir tik karžygiškumas ir sa- kė, Jeronymai f... Tark bent 
vęs pasiaukojitnas tegalės ta- žodį... Ar «nrdif”‘ 
ve išgelbėti. Laukia tavęs Sunkiai pakilo sužeistas E- 
skaudūs vaizdai, į kuliuos milijus. Nuo kaktos per įde- 
turėsi žiūrėti, nors širdis iš gūsius skruostus varva krau- 
skausmo alptų. Į jas jįs teka per fcaįjQ j at.

Taip, jeigu bolševikai šiuo segtus, įplyšusius marški- 
momentu laimėtų, ir Lietu- Į n^us- Kur dingo jo gražus, 
voj užviešpatautų, beliktų
mums kova. kova iki mirties

Pasitikime, kad kiekvienoj lietuvių koloni
joj atsiras tokių pasišventusių asimenų, ku
rie įstos į mūsų dienraščio jubiliejinį vajų 
ir kad lietuvių katalikų visuomenė dirban
tiems teiks visokeriopų paramą.

APŽVALGA

Baltija ir Komunistai
Estijoj komunistai buvo pradėję triukš

mauti. Estų valdžia jų vadus areštavo. Mask
va tokiam estų žygiui pritaria.

“N-nos” pastebi, kad jie, komunistai ma
nė: ‘‘kad Raudonoji arini ja atneš jiems iš 
Maskvos ragaišį ar kokių kitų dovanų, už 
jų ištikimų tarnavimų Stalinui, fš čia M 
vietoje ragaišio, gauna “pakutavoti” kalė
jime. Ir aršiausia, kad tai daroma su pa
ties sovietų diktatoriaus pritarimu”.

Toliau tas pats laikraštis paduoda New 
York Times korespondento Otto D. Tolischus 
pranešimų apie tai, kad Stalinas pataręs Pa- 
baltijos valstybių vyriausybėms nedaryti su 
saviškiais komunistais jokių ceremonijų. De
rybų metu Maskvoje Stalinas pareiškęs:

gyvai; geria jos kraujų, kaip 
tikri vampirai. Ji dar gyva, 
bet jie, lyg kokį gyvulį, sker
džia ir sako: šia tau už norų 
priešintis ir gyventi savo gy 
veniniu. Mes tavo vidurius iš- 
imsim, įdėsim mechaniškus, 
savo dvasios pripusim ir ga
lėsi gyventi. Tavo širdį iš
plėšėm, o jos vietoj liiks tuš
tuma, kad nieko nebenorėtum 
ir nieko neilgėtumei.

Drasko, džiūgauja keršto 
neapykantos džiaugsmu. Į pa
galbų nieks neateina, tik žiū
rima ir laukiama.

Širdis verkia, kai artimas

už savo idealus, savo tėvynę
Lietuvi, kuris Dievų myli. 

statai Jam gražias bažnyčias, 
jose Jam garbę duodi, pama
tysi jas, jei nedeginamas, tai 
sandėliais, tvartais, daržinė
mis paverstas.

Močiutės, kurios augino sa
vo vaikelius Dievo baimėj, 
juos pavedėt Jo globai, pa
matysit auginusios ne sau. 
bet Dievui aukų, ar pragarui 
praryti.

Kunigai ir tikintieji bus 
žudotmi, žmogžudžių jie bus 
puolami, ne vien naktimis, bet 
ir dienomis, dienos šviesoje.

Mokyklos, meno įstaigos 
taps vietomis propagandai be
dievybės.

Bus laisvė visokioms pikty
bėms, tik nebus laisvės Die
vų garbinti.

Pranyks šventos viešai gie
damos giesmės, nutils lietu-

naujas švarkas! “Jerony
mai...!” Bet, Jeronynias nie
ko neatsako. Visur tylu. Jau 
užstojo vidurdienis, saulė ke
pina be pasigailėjimo.

O, kad jis žinotų, kur nu
ėjo Jeronymas, tas gerasis, 
linksmasis draugas!

“Kad tave velniai nuneštų, 
Jeronymai”, ištarė Emilijus

George Mink, tardomas Di
es komiteto svetimtaučių vei-! 
kiai Amerikoj tyrinėti, prisi
pažino, buvęs komunistu ir

ir nukrito vėl ant žemės. O, ‘ viršininku Sov. Rusijos sni- 
kad jis tik galėtų pajudinti !pų Amerikoj. (Acme telepb.) 
dešinę kojų! Kad pasiutiškai
neskaudėtų sužeista galva ir 
nugara!

Pulkininkas taip pat krito.
Kaieivis Emilijus aiškiai ma- 
tė, kaip jis krito. Dešimtį me
trų priešais jį, tik dešimtį 
metrų. Jei pulkininkas gaie- 
jo kristi, tai kų bekalbėti apie 
paprastų kareivį Emilijų...
Bet gal pulkininkas valiau 
pakilo! To jis nežino. Jis ži
no tik, kad niekuomet nebe
atsikels kareivis Emilijus — 
granata sudrask® kojų nuga
rų, galvų ir kaktų...

Dievas ir velnias yra tas pats. 
Jei jau reikia paminėti vieno 
kurio vardų, tai geriau vel
nio.

“Jeronymai, velne!” 
Kareivis Emilijus staiga 

j pradeda verkti. Jis guli taip 
visų apleistas. Jokio žmogaus, 
jokio garso. Tik kepinanti 
kaitra. Jokio vandens lašo, 
jokio vyno lašelio — o sopu
liai varsto kojų, ėda,. degina 
visų kūnų...

“Jeronymai, tu buvai geras 
draugas! Bet tikras velnias!!”

“Jeronymai...” šaukia jis. suklykė Emilijus. O, kad kas 
nežmonišku balsus vidurdie- • nors pasigailėtų... Dieve, koks

kenčia. Skaudu, mūsų kaimy- višk°s važios dienos, už tat, nio tyloj. “Jeronymai..!” Da- sopulys!.
nei baisiai kenčiant. Skaudu, 
nors mūsų su ja sąskaitos ne
baigtos. •

Širdis dreba jaudinama ne 
vien kaimynės likimu, bet ir 
baime tų pačių priešų, kurie, 
sudraskę vienų kūnų, žiūri ka
trų sekantį pagauti. Patekom 
prieš norų į globų to, kuris 
tykoja mus praryti. Jo mums 

—tai vilko globa gire-globa
‘Kų jūs darysite su komunistais, tai —1 liui. 

jūsų reikalas. Jie vistiek yra troekistai. Į Ir tu, mylimoji tėvyne, ar 
Jeigu reikia, šaudykite juos, o jeigu ne- žinai, ar nujauti, kas tavęs 
galėsite jų suvaldyti, tai aš jums padėsiu”., laukia, kokios kovos, kokios 
Be to, Stalinas ir tai priminęs, kad komu- kančios?

nizmas ir Sovietų Rusijoj ne taip jau gerai Laukia tavęs tamsi naktis 
prigijęs. . r . .

uždainuos mums 
“raudonųjų” dainas.

Pateksim komisarų vergi- 
jon, kuri bus daiig žiauresnė 
užsenelių baudžiavos vergiją

Tik nežinoma, ar teks mums 
kentėti daugiau, ar mažiau, 
negu kentėta Meksikoj ir Is
panijoj.

Nežinia, trumpai, ar ilgai 
kankins Lietuvų bolševizmas. 
1939-N-27. Meškuitis

Mano minutės jau suskai
tytos. Danguje nei mano mei-

svetimas bar jį pradeda apimti nusi-1 Spjauk, Emilijau! Spjauk 
vyliuias! “Jeronymai, velne!” greitai! neminėk daugiau Die- 
Iš ugnies ištraukė jį draugas vo! Velnių, velnių privalai 
Jeronimas, už rankų nutem- minėti, jei nori kų panašaus 
pė te Ii, toli — iki pat šio go- sakyti!
jelio, kur nesigirdi paukščių “Jeronymai... vandens...! 
giedojimo. Bet dabar Jerony- vandens!” užkimusiu balsu 
mas kaž kur pražuvo. Velnias' šaukia Emilijus.
žino, kur jis bėra. Gal nuėjo { Gražiai nuaugęs jaunuolis 
su kitais draugais, gal nusi- jis buvę! Kaip jį mylėjo varg- 
vijo priešų! O gal pabėgo* to- šė motina — pamaldi, dora 
Ii į kalnus. ’ moteriškai Septynis vaikus

Ak, kaip jis negaii pasiju-itavo P^žiusi. Du jauni
dinli...! “Dieve...!” Spjauk,1 "umlr5- L,kus'“'i Penkl tu,ė' 

Dievų” išta-N0 būtl 308 senatv<>s pasidid-

Parodė Savo Veidą
Lietuva iš Sovietų Rusijos teatgavo tik 

apie ketvirtų Vilniaus krašto dalį. Bolševi
kai sau pasiliko pačias lietuviškiausias sri
tis — švenčionius, Marcinkonius ir kitas. 
Mes neabejojame, kad Lietuvos vyriausybė 
darė didžiausių pastangų atgauti tas sritis. 
Patriotiškoji Amerikos lietuvių visuomenė 
per savo organizacijas ir masiniuose susi
rinkimuose taip pat siuntė prašymus, kad 
tos lietuviais apgyventos Vilniaus krašto sri
tys būtų grąžintos Lietuvai. Tuo žygiu no
rėta sustiprinti Lietuvos vyriausybės pozi
cija.

Visai kitaip elgėsi Amerikos lietuviai bol-

Dėl to “N.” daro tokių pastabų:
“Jeigu bolševikų “voždius” šitaip kal

bėjo, tai jisai buvo pusėtinai atviras su 
Pabaltijo respublikų diplomatais. Jisai ga
lėjo pasakyti ir daugiau, būtent: kad Ru
sijoje jokio komunizmo seniai nebėra. Tai, 
kų apmokami Maskvos propagandistai va
dina “komunizmu”, yra militarizmu ir te
roru paremtas biurokratijos viešpatavimas. 
Rusijos pramonę, žemės ūkį ir visus tur
tus valdo ne visuomenė (kuri juk neturi 
jokių teisių!), bet valdininkija, kurių kon-| 
troliuoja diktatorius Stalinas”.
J tai turėtų atkreipti savo dėmesį “Vii-' 

nies” ir “Laisvės” ponai, kurie taip smar
kiai gina Sovietų Rusijos pozicijų ir men
kai prigijusį komunizmų.

Kardinolas Apie Karą

Emilijau! Kas -----, ---- ,
lė, nei mano garbė, nei garbė, rė# tas turi tris kartus nusi- ^avl^u* Emilijus buvo vy- 
kurią turėsiu duoti Kristui ir spjauti. Tpfu, trissyk tpfu! “au8ias* 
savo Dievui, jau nebedidės... Emilijus kerta sustingusius Emilijus... kareivis Emilijus
O, kaip brangus yra laikas! nagus į karštų smėlį... Jero-|'arto ak‘8, B‘ni,|ju -ii šauk- 

sunki kova siį nelygiu prie-' Kardinolas Mercier. nymas jam kalbėdavo, kad (HX0 inotina lr

ir tik dangiškos žvaigždės ro
dys tau kelių] Laukia baisi,

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

(KSB) Iškilmingai pašventinant kertinį 
akmenį naujai šv. Patriko katedrai, kard.

! Mac Rory be kitko pasakė: “Kartų aš lai
kau civilizacijos dėme ir gėda valstybės vy- 

j rų ir valdovų, nes visada priežastis pradėti 
karą būna arba jų veržimasis į dar platesnį 

ševikai. Visomis keturiomis jie stojo stip- į valdymų, godumas užimti naujas nuosavybes, 
rinti ne Lietuvos, beit Sovietų Rusijos -pozi- keršto troškulys, ur kombinacija visų tų da-J 
ciją. Jie išanksto pasmerkė visas lietuvių lykų kartu. Aš prašau Viešpatį, kad gpit 
pastangas daugiau iš Sovietų išsiderėti, lie- , ateitų diena, kada paprastieji įvairių kraštų 
tuviškas sritis atgauti. Sovietų Rusijos vy- žhnonės, 'kurie patys turi valdovų parkelb-
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riausybę, sulaužusią savo pažadus, grąžinu
sią Lietuvai tik dalelę to, kas Lietuvai pri
klauso, ir už tai įkėlusią į Lietuvos žemę sa
vo imperiabstišką koją, kelia į padanges.

Mat, miške augęs, į mišką ir žiūri — sa
ko priežodis. Visą laiką dirbę tik bolševi-

tus karus pravesti ir karui pasibaign« ilgus 
metus su savo vargšuis vaikais ir žmonėmis 
neturto duonų valgyti, kurios skonio valdo
vai paprastai nepažįsta, galėtų reikalauti ki
tokių būdų išspręsti tarptautinius ginčus 
kaip kad dabartinis būdas — karas”.

1
FOR IT 
SERlOUSLY 

ENOANGER5

jaunesnieji 
broliai. Emilijų jj vadindavo 
ir draugas Jeronynias. Taip 
tų dviejų reikėjo jam pasi
skirti... Ir išsirinko jis Jero- 
nymų. Jeronymų, kuris jį iš
mokė, kad Dievas ir velnias 
yra vienas ir tas pats. Būtent, 
niekas...

“Jeronymai...!” mirtinai su 
žeistas šaukia Emilijus — dru 
gio krečiamas — pragariš
kame skausme. Jei dabar a- 
teitų mirtis! Štai! Štai ji a- 
teina! Štai atšliaužia tamsūs 
šešėliai! Tai ji! Tai ji — mir
tis!

“Jercnymai, mirtis!” pašo
ka nuo žemės kareivis Emili
jus. Jo išverstose akyse ma
tytis siaubas. Jo kūnu teka 
'kruvinas prakaitas, suvilgy- 
damas baltinius ir juos prili
pydamas prie kūno... Bet kur 
dingo jo švarkas, naujas, žy
dras švarkas! —

“Jeronymai! Švarkų! Švar
kų! Velne, tu pavogei mano 
švarkų! Drauge, grąžink man 
švarkų! Mirtis ateina...!” Ir 
dabar pravirksta Emilijus, 
kaip kūdikis. Taip jis nenori 
mirti. Gyvenimas toks gražus!

(Tęsinys 3 pusi.)
t 5*
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:hester, n. y., lietuvių
GYVENIMO

Teatrališkas Ratelis - Laukiama prof. 
K. Pakšto su paskaita. - Graži parama Ar
gentinos lietuviams

ROCHESTER, N. Y. — Spa prnvcr, greetcd tlie Litliiuini-

NAPPY
^HE

CAMPAkįM OF
GENTUEMEN, 
PUH-LEASE.'
C E AGE THIS 
ŪGLY DlSPLMė 
OF BRUTE 

FORCEf.'/ C'MON?

HEY.YOUSE GUYS 
LEMME GIT 
JES' ONE MORE 
SOCK AT 'iMf

By Irv Tirman

lių 22 d. kleb. kun. J. Bak- 
švs bažnyčioje ragino sekantį 
penktadienį susirinkti j para
pijos svetainę įsteigimui Te
atrališko ratelio. Tai gražus 
žingsnis prie meniškos veik
los Rochesterio lietuvių tar
pe, nes per paskutinius 10 m. 
mūsų kolonijoje tame dalyke 
buvo nepaprastas jaunimo ap
sileidimas. Kol iš Lietuvos at 
važiavusių jaunuolių ir vyres
niųjų rankose visoks veiki
mas >’ivo, kad ir vos šiek 
-k parašyti ir paskaityti ga

linčių. Kiekviena pašalpinė 
draugija kasmet po 1 ar 2 
tearėliu sulošdavo, o idėjinės, 
kaip vyčių kp., Šv. Cecilijos 

c.iBiras po pustuzinį lošįmėlių

an troops vlio niarcbed. Reiš
kia, spalių L’S d.., 193!) iii. Vil
nijos lietuviai, bei Lietuvai 
ištikimi miesto ir apylinkės 
gyventojai, pajutę savo širdy
je tikrų džiaugsmų prisijun
giant prie tėvynės Lietuvos, 
verkdami puolė aut kelių Die
vui ir Lietuvos kariuomenei 
padėkoti, (ii Švenčionių, Mar- 
cirkonių, Lydos, Gardino, Sei
nų, Snmlėnų, Punsko, Vižai
nio ir kitų apylinkių lieta
viai tuo pačiu laiku, sugelto
mis širdimis, puolė veidais 
ant žemės, kad jie dar pasi
lieka svetimų Rusijos ir Vo
kietijos kieta jungų vilkti. Au ; 
gašlavo giružė ypatingu liūd
numu šiandien ošia, kad Su-

oncertėlių kas žiomų per- • valkijos, lietuvybės atgijimo 
opšio, varguoliais lietuvius pa

HAS NOT BEEN 
RUNNING ALONG 
VERY SMOOTHLY 
DUE TO THE CON 
CENTRATED EFFORTS 
OF ONE ''TUFFY* 
MSLEAN AND HIS 
henchmen.^J/e FINO 
MR,G0N6LE \WREST- 
LINGWITH A VERY 
, PERPLEXING 

• PROBLEM. <
____

I AIN'T EVEN 
HAD A 

iCHANCE*T, 
AT 'IM? J

teh

bet
statyrdavo. Ci dabar mūsų ko
lonijoje čion augusio jaunimo 
tarpt 600 ir 700 baigusių Migli 
School,

šių j College per visų žiemų 

vienų koncertėlį šiaip taip iš
pildo Šv. Cecilijos choras. Tai 
ir viskas. Nuo dabar, gal, jau 

suspindės/ Rochesterio lie
tuvių padaugėję švelnioji me
no žvaigždutė.

Vakar, parapijos svetainėje, 
iiuvo parapijos naudai pirmu
tinė vakarienė. Žmonių netil- '•
I j stalus. Šv. Cecilijos clio- 
aas padainavo keletu daine
lių, vadovaujant K. Rovaitei. 
I\!eb. Bakšys garsino atvyki
mų prof. K. Pakšto su., pas-j 
kaita į Rochesterj. Dar neži- Į 
nona, kada jis pas mus bus, j 

o jau išgarsinimas kuo ge
riausias. Mes manom tarp 
500-600 žmonių turėti prakal
bose. Prakalbas rengsim ne 
vien kad pasidžiaugti Vil
niaus atgavimu ir padėkoti 
Rusijos vyriausybei kad ati.

■avė, bet ir ryštingai pareikš- 
,i i tai pačiai Rusijos ir Vokie
tijos vyriausybėms, kad ir 

kusios Lietuvos dalys, sulyg 
l*?*pos 12 d., 1920 m., su Ru

sija padaryta sutartim nepa- 
si’įekant nei vienos pėdos Lie
tuvos žemių. Anot vietinio 
amerikoniško didžiausio dien
raščio “Rocbester Deinocrat 
and Cbronide” pranešimo: 

.Cheering erowds, with kere 
nd there old men and wo- 

fnen weeping and kneeling i n
--------------------------------------------------- (

Mirtis be Dievo
(Tęsinys iš 2 pusi.)

“Močiute! Geroji močiute! 
Bet kas yra mirtis? Tu sakai,' 
kad niekas ? Aš bijau nieko. 
kuo»met dabar jį matau..!” I 
Kareivis Emilijus sukaupia 
paskutines jėgas. — “Gyven- į 
ti! Gyventi!” Jis raitosi ant 
smėlio, raitosi kaip kirminas 
—* mirtinai sužeistas, sieloje' 
kentėdamas, bijodamas mir
ties — tos berib's tuštumos.

Vakare jį rado — nebegyvų 
kareivį Emilijų. Jaunas, gra
žus jo veidas buvo baisiai iš
kleiptas, nebepažįstamas.

Tų naktį iš dangaus nukri
ko viena žvaigždeP ir ieškojo 

ršės, paklydusios sielos... 

lip liūdna mirti be Die

guosti. Taigi, ir mes, Ameri
koje gyvenantieji, lietuviai, 

daugiau tuzino baigų- j kad greičiau suvienijus Lietu

vos žemes, nešaukim tuščiais 
žodžiais, bet parodykim auko
mis, jog tikrai tėvynę mylim, 
federacijos centras jau pa
aukojo $1000 Vilnijos šelpi
mui, kun. J. Balkūnas, ant 
greitųjų, prie bažnyčios durų 
vilriečishns surinko $104. Tai 
labai garbingi darbai. Bet at
tik Federacijos centralinėje 
vyriausybėje ir pas kun. Bai
lumų tėvynės nteilė širdyse de
ga? Kur gi kiti? Pagalios, 
kur gi tie garsieji tautinin
kai, kurių tarpe dikčiai teisi
ninkų, gydytojų, pasiturinčių 
verslininkų? Kur ir tie lietu
viai darbininkai, kurie nuo 
$30 iki -40 ir daugiau į sa
vaitę uždirba? Argi tai sunku 
visiems Amerikos lietuviams 
surinkti ners $1,000,000? Ne 
visi galim aukoti po $1, bet

$5, $10, $25, 50 ir 100. O kur 
gi jie? Tat, ir priseina pasa
kyti: “Širdys jų turtams gi
lios, o nuo tėvynės meilės tai 
labai toli”.

Spalių 29 d. čionai du pa
mokslus sakė gerb. kun. J. Ja
kaitis. Jis čionai rinko aukas 
Argentinos lietuvių bažnyčiai 
statyti. Jis sakė, kad Roches
terio lietuviuose suradęs ne
mažai gražių širdžių. Jo pa-
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IT LOOKS 
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JUS' IN 

TIME f 
LOOK AT 
THOSE GUYS 
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Sesers Vargas Su Doleriu
Visiems, tur būt, žinoma, 

jog vienuoliams ir vienuolėms 
nevalia pinigų nei turėti, nei 
laikyti pas save; jie yra pa
žadėję Dievui neturtų.

Buvo vienoj parapijoj iš
važiavimas, toj pačioj para
pijoj ir seserų namai. Vyres
nioji sesuo leidžia kitoms se
serims išvažiavime dalyvauti 
ir duoda katrai vienai po vie
nų dolerį, kurį leista sulygmokslai ne tik giliai religi

niai moksliški, bet nepapras-1 savo noru ir valia suvartoti, 
tai švelnūs, nuoseklūs. Žiūrint Pasitaikė negraži ir lietinga

į jo darbuotę ir prisiklausant 
pamokslų matosi didis pasi
šventimas, skaidrus idealiz
mas. Nėra mažiausios abejo
nės, kad jis įvykdys sau pa
siimta darbų.

Ant. Žiemys

diena, tai išvažiavimas nekaip 
pasisekė. Tačiau, kai kurios 
seserys visų dolerį išleido, ki
tos tik jo dalį, seselė gi Pris-

— Pirk, kas tau tinka — 
atsako sesuo.

Nuėjo mergaitė į miestų, nu 
pirko gerokai saldainių (ken- 
džių) ir tris bonkutės Coca- 
Cola užsigerti ir parneša sesu
tei. Bet vargšei seserei saldai
niai nepatiko, gerti gi netroš
ko ir negėrė, už tat dolerio 
nebeliko, su juo ir rūpesčio, 
kuris jų taip ilgai kamavo. 
Sesele padėkojo Dievui už vi
skų ir pasiryžo daugiau nebe- 
priiminėti pinigų, kad išven
gus vargo su jais.

Ne vienam minėtos sesers 
rūpestis atrodys juokingu dai 
ktu. Pamanys kas: bu«’<« ko

PHILA, PA., LIETUVIU KRONIKA
Grįžo iš Lietuvos į

Spalių 26 d. grįžo iš Lietu
vos vienuolė pranciškietė se-

,, .. .. . Kiekviename darbe ir nnn-
suo Marija-Knstina (po te- . x ...... .

. . , . ___ T. tyje turi užsilaikyti, lygvais Adele Ginkeviciute). Lie-|'J _ .
. . ., ,, šiandien turėtumei mirti,

tuvoj išbuvo metus laiko. Į t
Amerikų grįžo dėl to, kad 
Amerikos atstovybė, dėl karo

cila jį parsivežė į savo na- iūpintis! Duok man ne dolerį,

rikos piliečiams apleisti st 
najį pasaulį — Europų. K. 'V

kad

Laimingas, kurs atmeta nuo 
savęs visa, kas gali jo sųžinę

Europoje, įsakė visiems Ame sutepti arba apsunkinti.

KAS RYTELĮ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELĮ

ŠALTIMIERO UETUVIŠKy RADIO PROGRAMŲ

Kooperatinės
Organizacijos
Šelpia Vargšus

KAUNAS (E) — Koopera
tinės ir joms artimos organi
zacijos: “Lietūkis”, Koopera
cijos Bankas, “Lietuvos Cuk-

mus sveikutėlį, nieko nenusi- 
pirkus.

Dabar jai atsirado rūpesti® 
ir galvojimas, kas daryti su 
tuo doleriu, kų nusipirkti. Te
ko jai nuvykti į didesnį mies
tų, tenai pavaikščioti gatvė
mis žiūrėti kad ir nežymiai į 
langus, kad radus kų sau nu
sipirkti, bet nieko nerado tin
kamo ir reikalingo; taip ir

rus” “Fienccen. Pavažiavo namo su savo do-
tins”'”, Lietuvos Baltijos '*"«• Su d»le™ Pal,eka 

Lloydas, Ekonominė Karių
Bendrovė, akc. b-vė “Koope
racija”, “Lietuvos Muilas”, 
“Parama”, “Sodyba”, Spau
dos Fondas ir a. b. ‘Valgis’
vietoje vainikų ant a. a. J. 

Įžymi dalis galėtų lengvai po| Tūbelio kapQ suau,kojo 9>150

pestis, kas daryti su juo. Ne
begalėdama nieko gero sugal
voti, duoda savo mokyklos 
mokinei dolerį ir sako: — 

— Eik į miestų ir nupirk 
kų norint.

— Kų? — klausia mokinė.

’lt. vargštJ.ns šelpti ir dar 4,- 
600 litų stipendijoms netur- 
tisgiems studentams sušelpti.

Neseniai du Amerikos lakūnai, lengvu lėktuvu skraidyda
mi virš Springfield, III., buvo padarę naujų ore išsilaikymo 
rekordų. Dabar pranešama, kad šiame atvaizde matdmi ame
rikiečiai lakūnai: Ciyde Scklieper ir Wes Carroll iš Long 
Beacb, Calif., lėktuvu išsilaikė ore 726 valandas, tai yra 30 
dienų. Po tiek valandų sėdėjimo jų žmonos “mokina” juodu

W. H. | vaikščioti. (?cmc teleplioto)

Let tūkstančius jų, aš žino
siu, kas su jais* daryti.

Be abejonės, taip pasakys 
tūkstančiai žmonių. Tačiau pi
niguose yra kaž. kas ir nei
giamo, kas neša žmogui ne 
retai, jam nejuntant, vargų, 
nekartų ir mirtį. Meškuitis

LUSTER-TOAM OI VES1 
TEETH THE MOST

| MARVELOUS LUSTER 
AND SPARKLE.

Reaches decay-rldden “Blind Spots" 
that ordinary pastas, powders . . . 

even water .. . may not enter
It's here! The most dellgbtfully different 
tooth pašte jou ever hoard of. W lien saliva 
and brush touch the NEW formula Listerine 
Tooth Pašte, suųercharged with Luster- 
Foam detergent, it instantly springs into 
an antazing "bubbla bath” that makos your 
mouth tingle with lifo. So fine it surges into 
and cleans danger spots that ordinary den- 
tifricesjnay never o ven have reached. Cleans 
and polishes arpas where some oxpcrts say 
up to 98 % of decay starts.

Get the big 25^ tube, or better štili, tho 
doubie-size 4W tube containing more than 

pound of tooth pašte. At any drug coun
ter. Lambert Pharmacal Co.. St. Louis, Mo.

THI NEW IOKMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE

0H, JOY!
T»

What a joy to get relief from a cough due ro 
a cold Get it with Smith Bros. Cuu' i Krops. 
Black or Menthol, 5(. Both uste ueliuous.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

rnucous membranes of nose and throai to
cold fnfec-ions. svben I v*: er M a. R >-

“THINGS THAT NEVEB HAPPEN”
rrW0VlD Y0U AKAJO

A LITTCE 
T

CElLTAiMLY MOT! YOU
FOUSHT FOt Att 0F U3-JU5T 

FOllOU) ToyMY^FHC^JVF 
(SOT A 6000 POSIT1OM

EX-
SOIOIFC

X

UJAITIMO F0€ YOU.

/■

mTEUMATlOMAU CAfcTOOM C0 M Y

n

10 vai. ryto... W H I P...
(1480 Kilocycles)

10 vai. ryto

Kaimiečių Kapelija ♦ Aidų Aidai Kvartetas ♦
Pipirai * Šurum Buruin Sesutės * Trys Lietuvaitė? *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė * 
Jonas Rukštala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

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

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ
INSURED

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas, ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fe<lr rai Savings and I.oan Insurance Corp., Waslitngton, D. C.

OFISO VAI.ANDOS: Antrad. ir Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
PirmadienĮ, Ketvirtadienj ir šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building 8C Loan Association

Joseph F. Gribaiiskas, See’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiški j ai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS JR EVANGELIJOS — Antroji

pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais.....................................$2.25

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai

syta laida, su kietais viršeliais....................................................................$1.50

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida-

navičius. Autoriaus leidinys ............................................................................$1.00

KANČIŲ LIŪDININKAI (Septynios Evangeli

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini;

vertė Vetusius ................................................... ..................................................................................$0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

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

ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 

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

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —

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

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo

nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

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

Remkime tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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SPORTO ŽINIOS
V. Bowling League 

Stovis
L. P.

Marųuette — 112 kp. 8 4 
West Side — 24 kp. 10 5 
Marųuette “B” 9 6
Brighton — 36 kp. 6 9 
North Side — 5 kp. 5 10 
K of L Press 4 8
Praeitos savaitės žaidimuo

se Marųuette kuopos rinkti
nės laimėjo visus žaidimus. 
Trys rinktinės viso žaidė 12 
žaidimų ir visus laimėjo. Mar- 
ąuette “B” rinktinė sumušė 
K of L Press per visus 3 žai
dimus, taipgi ir Brighton Pk. 
3 kartus. Marųuette Park ‘A’ 
rinktinė sumušė pirmaviečius 
West Side 3 žaidimuose ir 
užėmė pirmų vietų Lygos sto
vyje. Marųuette Park mergi
nų rinktinė taipgi laimėjo 3 
žaidimus su L'. V. Chieagos 
apskr. choro rinktine. Kituo
se žaidimuose North Side pra
laimėjo du, laimėdami vienų 
su Vyčių spaustuvės rinktine.

Trijų žaidimų series geriau
siai pasirodė iš vyrų: Al. Ba

džius, VVest Side su 560, o iš 
merginų Margaret Kazlaus
kas, Marųuette, su 350. Did
žiausį skaičių vienam žaidi
me padarė VValter Neffas, Ki 
of L Press — 201, iš merginų, 
Margaret Kaz auskas — 147.

Merginų Bcwling Lygos 
Stovis

L. P.
Marųuette — 112 kp. 3 0 
Bridgeport — 16 kp. 3 0 
Brighton — 36 kp. 2 1
AVest Side — 24 kp. 1 2 
Cicero — 14 k p. 0 3 
K of L Choir Distriet 0 3 
North Side — 5 kp. 0 0

Trečiadienį, lapkričio 1 d. 
žaidimai:

Merginos: North Side su 
Brighton Park.

Vyrai: Marųuette “A” su
K of L Press; Brighton Park 
su AVest Side; Marųuette ‘B’ 
su North Side.

Visi žaidimai įvyksta 8:30 
vai. vak., McCormick Club. 
house, prie 26tb St. ir Oak
ley Avė. Publika.gali atsilan
kyti. J. L. Juozaitis

Musu Finansines Įstaigos
z

Keistučio Bendrove 
Auga ir Progresuoja

BRIDGEPORT. — Praėju
sį penktadienį spalių 24 d. 
Lietuvių Auditorijos salėj į- 
vyko metinis Keistučio Tau- 
py’mo ir Skolinimo b-vės šė- 
rininkų susirinkimas. Susirin
ko pusėtinas šėrininku 'būry.., 
o kiti šėrininkai buvo pridavę 
“proxes”. Susirinkusiųjų ta
rpe buvo vyrų, moterų ir jau

nimo — vaikinų ir merginų 
Todėl jaunoji karta šioje ben
drovėje jau aktyviai dalyvau
ja. Bendrovės sekretorius, J. 
Mozeris yra Amerikoj gimęs 
ir augęs; Bendrovės advoka
tas p-lė Irena Kuchinskas taip 
p«t; šiame susirinkime direk
torių skaičiun įtrauktas jau
nas bridgeportietis Bruno Bu- 
drick. Tai gera jaunimo re
prezentacija.

Susirinkimų atidarė pirm.

B

m

’KIDS' HIS" FIRST LOVE AFFAIR
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minė ir apie senųjų tėvynę 
Sakė, 'kad ten apskritai i- 
mant viskas yra geriau, negu 
buvo prie caro.

Dabar Keistučio Taupymo 
ir Skolinimo bendrovei suėjo' 
44 metai. Ji yra seniausia A- 
merikos lietuvių finansinė į- 
staiga ir turi federalės vy
riausybės depozitų apdraudų.

Naujasis jos vedėjas arba 
raštininkas J. Mozeris paro
dė, kad pilnai atsako savo pa
reigoms. Tai vietai jį direk
toriams rekomendavo Illinois 
va,stybės auditoriai. Taigi be
ndrovės ateitis vra šviesi. Be
ndrovės adresas: 3236 So. Hal
sted St. šėrininkas

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKI V 
LIETUVIS

Suvlrfi SO metų praktikavimo 
Mano Uarautat lnuu,

Palengvina akių (tempimą, kas es
ti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių (tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių kardų, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromos su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus, kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: tuo IU Iki 8 vai. vak. 
Nedčlioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsilikimų akys sutaiso
mos Ik akintų, hainie pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARda 1375

LltlUVIAI DAKTARAI
Tel. Cicero 1481.

DR. S. R. PALUTSIS

Naujas būdas vėžiui gydyti užšaldant vėžio apimtų vietų. 
Nuotrauka iš Pryor, Okla., ligoninės vėžiui gydyti. (Acme 
telephoto)

Tanias Janulis, p'ačiai žino- jo, kad nieko panašaus nebu- 
mas visuomenės veikėjas. Pa- vo. Jau po savaitės laiko au- 
aiškino, kad nežiūrint į vieną ditoriai paknatė ir įsitikino, 
stambių ir r>mtų kliūtį ben
drovė per praėjusius meįus

Didele Statyba 
Lietuvoje

KAUNAS (E) — Penkiuo
se didesniuose Lietuvos mies
tuose (Kaune, Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Marijampolėj ir Uk
mergėje) per šių metų pir
muosius 8 mėnesius duoti lei
dimai statyti 1,679 trobesius

paaugo ant $60,000. O ta mi
nėta stambi ir rimta kliūtis 
buvo tai staigi ir netikėta bu
vusio b-vės sekretoriaus Jono 
Evaldo mirtis.

Pirm. T. Janulis aiškino, 
kad tuoj po tragiškos sekre
toriaus mirties bendrovę už
klupo ir valstybės ir federa-

Trečiadienis, lapkr. IĮ

, LIETUVIAI DAR?

I---------------------
' Tel. Yards 8146.

VALANDOS: Nno 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki I 9

I Pirmadieniais * 2 iki 4 lr 7 iki fe 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

ir akinioa pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNA
DANTISTAS

nT

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. Ji-
3147 Š. Halsted S t, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais v 
Se&tadienisis 

Valandos:' 3—8 P. M.

TeL OANal 5969

OR, VVALTER J. PHILLIPa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — t ir 6:30 — 8:30 vokai* 
ir pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ------------------------------------------------- *

Kamp;Ct' DR-F- C- WINSKDNAS,
Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue

Tel. Cicero 1484.

kad bendrovės finansai tvar 
koj ir leido išmokėjimus da- su 927,000 metrų kubatūros.'
ryti. Taigi geras vardas, žmo
nių pasitikėjimas dėl staigios 
buvusio sekretoriaus mirties 
nenukentėjo ir bendrovė po 
senovei auga ir progresuoja.'

Sekretorius J. Mozeris sa
vo raporte skaitlinėmis įrodė, 
kad per praėjusius metus be
ndrovė visais atžvilgiais pa-

lės valdžios auditoriai, kurie au»°' Paai5kino’ kad P«>' «■»» 
metus forklozuotų namų par
duota už apie $50,000. l)ai

manė, kad bendrovės stovis 
esųs tikrai netvarkoj. Audi
toriai tuoj ėmė knistis po be
ndrovės knygas ir kartu su
laikė išmokėjimus. Auditoriai 
manė, kad šėrininkai su pa
čiomis ir vaikais užplūsių ben
drovės ofisų. Bet nusistebė-

Per tų patį laikų pernai bu
vo duota leidimų 1,266 tro
besiams su 472,000 metrų ku- į 
batūros. Atskirai: Kaune lei
sta statyti 297 mūriniai gy
venamieji namai (pernai 172), 
135 mūriniai negyvenamieji ii 
132 mediniai negyvenamieji 
trobesiai; Šiauliuose 67 mūri
niai gyvenamieji (pernai 25), 
84 mediniai gyvenamieji ir 46 
mūriniai bei 89 mediniai ne-

J

DR, A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutar.į.
Ofiso telefonas PROsput 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

TEL. YARDS 3667

DR. FRANK C, KWINN
(RV1EO1AM1A&.)

gydytojas ir chirurgas 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagai Sutartį.

DR. P. J. BEINAR
(BE1NAKALSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth 1612.
Res. — Yards 3955.

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

PHYSICIAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK &0AD 1

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

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

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILK 

Telefonas MIDway 288b 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki fe 
vai. jio pietų ir nuo 7 iki rf:30 v. V 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

Telefonas HEMloek 6286

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

Ofiso valandos: i
10—12 vai. ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

VALGiy GAMINIMAS " 
IR

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

Didelė 223 puslapių knyga 
eu naujausiais receptais į- 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mą*, ir tt Taipgi yra vi- 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms, 
ftių knygą galima ganti per p*4- 
tų arba raktinėje:

bendrovė turinti keletu tokių { gyvenamieji; Panevėžyje 28’ 
namų, kurie yra gerame sto- uiūr. gyv. (pernai 9) ir 121 
cyje ir už prieinamų kainų
parduodami.

Raportai kitų bendrovės di
rektorių rodė, kad visi rini
tai veikė bendrovės labui. Di
rektorius Izidorius Pupaus- 
ka.1-, kurs neseniai grįžo iš
Lietuvos, savo raporte užsi-f ji trobesiai

O
mediniai ir 125 med. negy
vėli. trobesiai; Ukmergėje 15 
mūrinių ir 34 med. gyb. ir 16 
mūr. ir 41 medinių negyvena
mų, ir Marijampolėje 24 mūr. 
ir 49 med. gyvenamieji ir 52 
mūr. ir 42 med. negyvenamie-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ree. 6958 So. Talman Arą.
Bes, ToL GROvehiU 0617 
Office ToL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ii 7-9 vak.
Kstv. ir Nedėliomia

2423 W. Marųuette Road
i .Ti

TeL VARds 5921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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. STRIKOL’IS
PlYSIOIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal ratartį. 
Offiee Tei. YARu 4787 
Namų TeL PROsptet IMG

Ofiso TeL VlRginia 0086 
Residencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideneija
8989 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

=■=

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RASTINĖJE

$1.00
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.
CmCAOO, ILL

an e

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųilee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iftmokėjimų. Darau vi 
•okj taisymo darbų be Jokio cash Jmokė 
jimo, ant lengvų mėnesinių iftmokėjimų 
(Iigannu geriansį atlyginimų ii Fire In 
surance Companijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Darau paskolas ant naujų b 
senų namų, ant lengvų mėnesinių Ūme 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
kitėa prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

=n=:

M OANal 810.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

REBIDFNCLIA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnbiic 7868

Tsl OANal 0267
Res. TeL PROspect 665G

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

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

6 iki 9 vakare , ..

Office Phone
PROtpect 1028

Ree aad Offioe 
8369 8. Leavitt Bt 

Vai: 2-4 pp. ir 7-G raL CANat 0708

OR. J. J. KO WAR
(KOWAR8KAS)

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Chicago

Trečiadieniais ii Sekmadieniai^
pagal ntartį.

TeL YARda 2246

. OR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Reredoj peeal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Av< 
Telefonas Lafayette 1860

Antradieaiais, Ketvirtadieniais J 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Av< 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais IBsfttAdibniAiA

. -Jk'i., 4 {Lb • i< -. i - 2 - č
I
i
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LABDARIŲ DIRVA]

Seimas Jau Čia Pat
Sekmadienį, lapkričio 5 

renkasi į svarbų metinį sei
mų Lietuvių R. K. Labdarių 
Sųjungos kuopų atstovai. Lab- 
larių Sųjunga taip pat pa
kvietė į seimų šimtus Chica
gos ir apylinkių draugijų. I 
kuopų, klubų ir daug mūsų 
profesijonalų, biznierių ir vvi-' 
kėjų. Girdėti, kad didelė pa
kviestųjų dauguma nutarė -#i- 
me dalyvauti ir dėl to lau
kiama, kad šiemetinis seimas 
bus vienas iš gausingiausių ir 
įdomiausių. Tik svarbu, kad 
išrinktieji draugijų atstovai 
nepamirštų savo pareigos ir į 
seimų atvyktų.

Seimas prasidės su pamal
domis Dievo Apvaizdos gra
žioje bažnyčioje, kurios kle
bonu yra mūsų sųjungos gerb. 
dvasios vadas ir iždininką.-, 
kun. Ig. Albavičius. Bus pa
sakotas ir pamokslas šiai pro
gai pritaikintas. Tuoj po pa
maldų bus bendri atstovų ir 
svečių pietūs parap. salėj. 
Juos ruošia vietinė kuopa.

Seimo posėdžiai prasidės 
lygiai 2 valandų po pietų. Po
sėdžiausime erdvioj Dievo Ap
vaizdos par. salėj, kur bus 
gražios vietos ir delegatams 
ir svečiams.

Seime paskaitų apie sųjun
gų ir jos aktualiuosius dar
bus skaitys dr. Jonas Poška, 
kuriam labdarių darbai ir rei
kalai yra ir artimi ir gerai 
žinomi, nes jis juos seka ir 
pats darbuojasi. Girdėsime 
kalbant ir kun. A. Luiku. Jis 
smulkmeniškiau raportuos a- 
pie planuojamos statyti sene
lių prieglaudos reikalus. Be 
abejojimo, girdėsime žodį ki
tų ir iš kitų prieglaudos ko
misijos narių.

Pas sųjungos dvasios vada 
kun. Ig. Albavičių vieši gerb. 
dr. K. Pakštas, Lietuvos Uni
versiteto profesorius. Jis yra 
vienas iš pirmaeilių ir vadų 
organizuotosios Lietuvos ka
talikų visuomenės. Jam gera’ 
žinomi ir Lietuvos labdarybė*- 
reikalai. Ne svetimi jam n 
mūsų sųjungos reikalai, nes 
pradžioje sųjungos gyvavimo 
prof. Pakštas yra buvęs jos 
centro sekretorium. Tikimės, 
kad gerb. svečias į seimų a. 
vyks ir kad pasakys kalbų 
Tai tikrai laukiamas ir bra
ngus svečias.

Tikimės susilaukti dar vio- 
no brangaus svečio. Jei ap
linkybės leis, į labdarių sei
mą atvyks gerb. kun. dr. Ka
zimieras Matulaitis, MIC., Lo
ndono lietuvių par. klebonas. 
Tikrai būtų malonu 'matyti ji 
labdarių tarpe bent porai va
landų. Prieš šešerius metus 
kun. dr. Matulaitis buvo lab 
darių sųjungos centro valdy 
bos narys, kurio patarimais 
ir darbu sųjunga daug kartų 
yra pasinaudojusi.

Be aukščiau suminėtųjų gu
lbės svečių, neabejojama, tu- 
rė.-ime malonumo seime pasi 
matyti su visais garbinga;-, 
siais mūsų visuomenės veikė
jais, kurie visada labdarių ge
ri* ms darbams ir pritariu ir 
padeda.

Šietmet minime Lietuvių B. 
K. Labdarių Sųjungos gyva-

d.

vimo sidabrinį jubiliejų. To 
dėl ir šis seimas bus svarbea 
uis negu visi kiti — jis bus 
jubiliejinis. Dėl to ir džiau
giamės, kad seimas žada būti 
gausingas ir kad turėsime ja
me tuviai retų, brangių ir ga
rbingų svečių.

Paskutinis žodis — visus 
nuoširdžiai kviečiame į jubi
liejinį Lietuvių R. lv. Labda
rių seimų. Lb.

Labdaringos Sąjungos 
Apyskaita Nuo 
19-to Seimo
Pajamos

1. kp. Town of Lake $194.39
2 kp. Roseland 30.45
3 kp. Cicero, 111. 368.2ti
4 kp. Dievo Apv. par. 81.61

Trys “Draugo” Naujenybes Prasidės 
Lapkričio Mėnesy

Pradedant lapkričio mėnesiu “Draugas” tris naujenybes 
pradės leisti savo skaitytojams:

1. Su 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 programą 
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.

Prof. K. Pakšto 
Prakalbos

Kitose Chicago lietuvių ko
lonijose prof. K. Pakšto pra
kalbos įvyks šiomis dienomis:

Lapkr. 5 d. ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus parapijoj, AVest Pull- 
mane, 7:30 v. v.

Lapkr. S d. Šv. Kryžiaus 
parapijoj, Tcwn of Lake. Pra 
kalbos įvyks gražioje Davis 
Sąuare park salėj, prie 45 ir 
S. Paulina gatvių, 7:30 vai. 
bak.
Lapkr. 6 d. Šv. Kazimiero par. 
salėj, Gary, Ind.

Lapkr. 7 d. Šv. Pranciškaus 
par. salėj, Indiana Harbor, In
diana.

Lapkr. 12 d. AuSros Vartų 
parapijos salėj, 6 vai. vakare

Sekančių savaitę (diena bu» 
vėliau pranešta) prakalbos į-
vyks Nekalto Prasid. P. šv.' Lapkričio 1 Diena 

salėj, Brighton Park ‘

PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 

MINTYS

Iš angliško vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

parap.
Taip pat bus vėliau pranešta, 
kuriose dienose prakalbos j- 
vyks Indiana Harbor, Ind., 
Gary, Ind., Waukegan, Keno- 
slia, Racine ir kitose Chicago 
apylinkės kolonijose. Jei ku
rios, čia neišvardintos kolo
nijos nori surengti prakalbas 
(prof. Pakštas Chicagoj bus 
tik iki 19 d. lapkr.), tuojau 

kinti įdomia prof. K. Pakšto1 prašomos pranešti Federaci-

Jei Dievas šiame pasauly
je duoda tavo kūnui tų gen- 
damų ir laikinų daiktų pa
laiminimus kurie nėra garbe, 
nė neturi garbės savyje, kiek 
daug daugiau, o sūnau, Gar
bės Karalius, Kurs yra Pats 
garbė, garbės duos Danguje 
tiems kurie Jį myli.

5 kp. Bridgeport 333.58
6 kp. North Side 85.83
7 kp. West Side 132.96
8 kp. Brighton Pk. 390.82
10 kp. West Pullman 90.00 
23 kp. Marąuette Pk. 39.07 
Šv. Kazimiero kapinėse

kunigų surinkta 185.97
Ūkio nuoma 240.43
Procentai už notas 96.25
19-to seimo aukos 687.93
Iš Lietuvos spulkos

gauta 174.00
Special Assessment mo

kesčių grųžinta 63.87 
Dar pikniko pelnas

Vytauto darže 811.50

Visų pajamų 
Išlaidos

$4,067.12

Sekretoriaus alga $ 18.00 
Spaudos darbai 28.00 
Kampelio vedėjui 

“Drauge” 140.00
Pavargėlių šelpimui 

išleista 544.50
Paveikslai 16.00
Ūkio mokesčiai 412.33
Ūkyje taisymai 174.18
Šulinio iškasimas 175.00
Apdraudą 51J84
Įvairios išlaidos 16.00

Visų išlaidų 
Pajamų 
Išlaidų

Lieka
Balansas 19 seimo 6,422.72

PAVYKUSIOS VILNIAUS KLAUSIMU 
PRAKALBOS

Prof. K. Pakštas pasakė nepaprastai turiningą,
ir įdomią kalbą

•
Spalių 25 d. parapijos sve j Baltaduonis, Ig. Albodas, O. 

tąinėj mūsų didž. gerb. kle- Antanaitienė, V. -Boskas, P. 
benas atidarė susirinkimų tru- Taurozas, A. Armonas, J. šu- 
mpai paaiškindamas jo tiks- kis, J. Valaitis, J. česokas, 
lų ir pakvietė kalbėti prof. K P. Baltaduonienė, dr. P. At-
Pakštų, kuris nušvietė dabar
tinę Lietuvos padėtį ir Vil
niaus klausinių. Po kalbos bu
vo paduota ir klausimų. į ku
riuos aiškiai atsakė.

Mes, ciceriečiai, dėkojam 
gerb. prof. K. Pakštui už tu
riningų kalbų. Girdėję žmo
nės niekados nepamirš.

Cicero lietuviai visados bu-

koči finas, K. Šūkis, P. Ūselis, 
S. Raudonis, S. Petkienė, K. 
Juozaitienė, O. Rašinskienė, i 
P. Mockaitis, Arlauskienė, 
Vaišvilaitė, Ona Gierutis.

Jeigu būtų kokia klaida,, 
prašau atsišaukti į A. Valan
čių, 1226 So. 50 Avė. Viskas 
bus pataisyta.

Salukas dar pažadėjo $5.00 
atnešti į Federacijos 12 skyr.

kalba. Ir dabar dar žmones 
kalba apie to vakaro įspū
džius. Patartina ir kitoms ko
lonijoms kviesti prof. K. Pak
štų kalbėti apie Lietuvų.

A. Valančius

DON’T BE GREY
Dart temt* grty bate. Ony bato 
■■kaa yw look old and b«l olA 
Try tha ilodam* Method (or CoL 
•rinc Hair . .. CLAIROL. YooTI

B«nt No bleaching raęolrod ta 
•often tha hair «han yna oaa 
CLAIROL. YooU Ieva tha raarin 
an yoar hair—beautiful. natūrai 
looldng color that defies datarrinat 
Soa yoaraelf aa you «SoM Bka ta 
te Saa yoar htfrdreeeer taday • 
■ate tbte aeagoa NOML

jos Chicago apskr. pirm. I. 
Sakalui, 2334 So. Oakley avė., 
Chicago, 111,

Laikykis drausmės, nepa
mesk jos; sergėk jų, nes ji ta
vo gyvybė. — Put. 4, 13.

AA

Gėlė a Mylintiema, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

Z ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

vo susipratę pabijotai, to
kiais ir bus. Visados, reika' ui susirinkimų.
atėjus, darys, kas yia nau- Susirinkimas nutarė pasių- 
dinga lietuvių tautai, ir Kata- stį rezoliucij^ kad visas Vil- 
likų Bažnyčiai. Drįstu paša- nįaus krašto lietuviais apgy- 
kyti, kad pas mus yia gerų ventos sritys būtų grąžinamos
veikėjų ir visi vieningai dar
buojas, ypatingai draugijos, 
ar jos katalikiškos, ar tau 
tiškos; visos dirba vienodų 
utrbų. Jeigu yra koks atsi
šaukimas, tai visos stoja Į 
veikimų ir nuo aukų niekados g 
neatsisako. Valio, Cicero drau g
g’joms ir jų valdyboms.

Lietuvai.
Susirinkusieji buvo paten-

KAZIMIERA ROZELIENe
(po tėvais Nadvaraitė, gyv. po 
num. 10613 Edbrook“ Avė.)

Mirė spal. 29, 1939, 5:50 v. 
ryto, sulaukus 47 m. amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Panevėžio 
apskr.. Naujamiesčio valsč., 
Gustainių kaime.

Amerikoje išgyveno 27 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sūnus; Juozą Ir Bronislovą, 
seserį Uršulę Nadvaras Peter - 
man ir jos vyrą, brolius: Stani
slovą, Joną ir Petrą ir jų šei
mas, tetą Klementiną Kliorie- 
nę, 4 pusbrolius ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių, Lietuvoje 
paliko brolį Povilą.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 44 E. 108th 
St., Roseland. Laidotuvės {- 
vyks penktadienį, lapkričio 3 
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Visų Šventųjų 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnai, Sesuo ir jos 
Vyras, BnoUai, Teta, Pusbroliai 
lr visi Giminės.

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

JUOZAPAS VALAITIS
Mirė spal. 30, 1939, 2:30 vai. 

p. p , sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, šakių ap

skr., Kaimelio par., Jakaičių k.
Amerikoje išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Agotą, po tėvais Bace
vičiūtė, 2 sūnus; Juozapą ir 
Antaną, dukterį Antaniną, bro
lį Praną, brolienę Pauliną, se
serį Prancišką Valaičiutę, pus
seserę Matildą Kazlauskas ir 
ir jos vyrą Leoną, 2 švogerlus: 
Joną ir Antaną Bacevičius ir 
gimines. Lietuvoje paliko 2 
brolius: Kazimierą ir Simoną, 
ir 3 seseris: Marijoną, Oną ir 
Albiną.

Kūnas pašarvotas 1850 Wa- 
bansia Avenue. tel. Armitage 
8372. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, lapkričio 4 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Moteris, Sūnai, 
Duktė), Broliai, Seserys, Pusse
sere, švogeriai lr Giminės.

Laid. direktoriai Lachawicz 
ir Sūnai, tel. Canal 2 515.

INSURED

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

Kiekvienom ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 paa = 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United State = 
Oonrnaut priattten.

Mokame Ui 
Padėtus Pinigus

Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Seėtadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

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

lr šiame susirinkime neina 
ža aukų sudėta Lietuvos įti 
kalams, būtent $52.00. Dar y- 

$1,575.85 ra pasižadėjusiij savo aukų 
priduoti Federacijos susirin
kime. Per prakalbas aukojo:

Kun. H. J. Vaičūnas $10.00. 
$2,491.27! p. Maseliūnas $4.00. Po $2.00:

$4,067.12
1,575.85

Iš viso $8,913.99
Sųjungos turtas:
Banke $2,413.99
Arkivyskup. notos 6,500.00

K. Šūkis ir P. Mišlaičius.
Po $1.00: P. Zūbavičius, S.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
YOU1 LOU'T AklUb TELLIMt»v

oupAcoaperiToit

A____Z2

SO'

I
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ncrnmtno.Ai. c*«toow co "

Kitos notos 1,145.00
Lietuvos spulk. bonas 522.00 
Kun. Ig. Albavičius, iždin.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M P C PATARNAVIMAS HmDULANbL DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSEDYKAI

Anthony B. Petkų
6834 So. Western Avė. 
GBOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

bchawicz ir Smai
2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULiman 1270

I. LMendE 4348 So. Califomia Avė. 
Phone LAFayette 3572

John F. Eudeikis ■ i ba tei 'iir
MNIAUBIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

rv VZ lf A T koplyčios visose 

** * Chicagos dalyse

Klausykite mfl.ių nulio programo Antradienio Ir 
gegtadlcnlo ryteli 10.M valandą, U WIIIP stot Irs (HSO.) 

Sn Povilu Aaltimiera.

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARda 1138-1139

Aite M. PI 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1646 Weat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Albert V. Petkos 4704 S. Wėstera Avė. 
Tel. LAFayetto 8024

P. ]. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419

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

-
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ALRK SUSIVIENIJIMO CENTRAS 
SVEIKINA “DRAUGĄ” SU #25.00

Šiomis dienomis “Draugas” 
savo 30 metų sukakties pro
ga susilaukė malonaus A. L. 
lt. K. Susivienijimo, kurio 
“Draugas” pirmiau yra bu
vęs oficialiu organu, sveiki
nimo kartu su $25.00 dova
na.

Šis sveikinimas juo bran
gesnis, kad mus sveikina vie
na didžiausių Amerikos lietu
vių fraternalių apdraudos or
ganizacijų. kurios- nariai skai

toma dešimtimis tūkstančių ir 
kuri 1936 metais atšventė sa
vo gvveni'mo auksinį jubilie
jų.

šia proga “Drangas” gali 
nuo savęs tik palinkėti Susi
vienijimui augti ir dirbti lie
tuvių kultūrinimo darbą. Te
nebūna nė vienos lietuviškos 
katalikiškos šeimos, kur: 13 
nariai nepriklausytų A. L. R 
K. Susivienijimui.

CHICAGOS VYČIŲ CHORO ŽINIOS 
Žodis mylintiems dainę

“Jūs, kurie dainuojate, at
liekate gerą, darbą. Jus my
liu, gerbiu, adoruoju, nes auk
lėjate meną. Užkariaukite A- 
merikos erdves dainomis, Jus 
pamils Amerika ir didžiuosis 
jumis lietuvių tauta” — tai 
ugningi prof. K. Pakšto žo
džiai, tarti šią vasarą chori} 
seime Brooklyne.

Vyčių plioro vedėjas muzi
kas Sauris ii' valdyba prašo 
Chicagos visų lietuvių — jau
nų ir seni) — vyrų ir mergai
čių suprasti šias mintis, įver
tinti lietuvių tautos didžiau
sią turtą — dainą ii- stoti į 
šį gražų darbą. Chieagos Vy
čių choras jau yra gražiai pa

sirodęs daug kartų, tačiau ka
smet jo veikimas vis plečia
mas. Dabar jau pradėjome mo 
kytis naujų dainų. Kviečiame 
visus lietuvius, mylinčius dai
nos meną, įstoti į mūsų cho
rą dar šią savaitę, nes su šia 
savaite baigsis naujų narių va 
jus. Atvykite šį ketvirtadie
nį 8 vai. vakare į West Side 
Hali, 2244 W. 23 PI., kur į- 
vvks choro praktika ir naujų 
narfų priėmimas.

Su daina gyvenimas daug 
pilnesnis, turiningesnis ir lin
ksmesnis. Tad mokykimės dai
nos meno ir dainuokime!

A. Sk.

DRAUGO” SUKAKTIES BANKIETE DALYVAUJA 

PROF ANTANAS S. POCIUS

Be jau anksčiau paskelbtų E. Kandrataitės, muz. K. Sa
bonio ir muz. L. Sabonienės, “Draugo” 30 metų sukaktuvių 
bankiete,lapkričio 19 d. Shoreland Hotel, pasižadėjo daly
vauti žinomas ne tik Chicagoj, bet ir visiems Amerikos lie
tuviams prof. muz. Antanas S. Pocius. Muz. Pociaus daly
vavimas dar labiau praturtins jau ir taip turtingą meninę 
bankieto programų.

$1,500.00 Dovanu Kontestininkams
Lapkričio 19 d. pradedamas “Draugo“ skaitytojų vajus, 

kurio pabaigoj “Draugas” duoda $1,500 DOVANŲ vajaus 

kontesto dalyviams. Dovanos skiriamos pagal surinktų skai

tytojų skaičių.

Pirmoji dovana .............................................................................................. $500.00

Antroji dovana .............................................................................................. $400.00

Trečioji dovana .............................................................................................. $300.00

Ketvirtoji dovana.................................................................................... $200.00

Penktoji dovana....................................................................................................$100.00

Bus ir kitų įvairių dovanų.

Konteste gali dalyvauti visi lietuviai.

Kontestininkų pirmasis susiiinkimas įvyks “Draugo” ofi

se lapkričio 8 d. 8 vai. vakare.

šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal. 

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į s-paudos pla 

tinimo vajaus kontestininkus.

Tie, kurie negalėsite dalyvauti šiame susirinkime, prašo

mi prisiųsti savo vardus ir adresus “Draugui”, kad galė

tumėm smulkiau pranešti apie kontesto sųlygas.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

“Draugo” administratorius

Pramoga Gražiai 
Pavyko

WEST SIDE. — Praeitą 
sekmadienį Aušros Vartų vy

rų ir moterų dr-ja turėjo bu
nco ir kortomis lošimą Jas- 
nausko salėj. Vakaras gražiai 
pavyko, nes žmonių prisirin
ko pilna svetainė. Atsilankę 
buvo patenkinti. Vieni lošė 
kortomis, kiti kauliukais. Bai
gus lošti visi gavo dovanas, 
kurių išteko visiems atsilan
kusiems. Dr-jai paliko nema
žai pelno.

Reikia padėkoti Jasnauska- 
rris, kurie taip gražiai priėmė, 
davė svetaine dykai ir bran- 
gią dovaną. M. Jasnauskai 
priklauso prie dr-jos, yra vi
siems gerai ži nulini seni West 
Side gyventojai.

Ačiū ir visiems, kurie atsi
lankė ir atnešė dovanų. Ačiū 
ir darbininkams.

Rengimo Komisija

Kas atidaro langą tinginys
tei, tas kausto savo dvasines 
pajėgas ir prannšauja jos gi 
lų sustingimą.

Metinis Bazaras
Metinis parapijos bazaras 

jau čia pat: lapkr. 5 d. Pra
sidės tuojau po mišparų. Ba
zaras tęsis šiomis dienomis: 
lapkr. 12, 19, 25 ir 26. Kiek
vieną dieną bazare bus lai
mėjimas dovanų pinigais, ku
rių paskirta $50. Bazaro ruo
šime darbuojasi ne tik para
pijos komitetas, bet ir drau
gijų darbuotojai. Daugiausiai 
yra pasidarbavus O. Šmitie
nė. Ji viena jau pridavė $102. 
Nemažai ir aukų vra suaukoję 
lietuviai ir svetimtaučiai. 
Kviečiame ir toliau gyvenan
čius, ir kitų kolonijų lietu
vius, nepamiršti atsilankyti į 
mūsų parapijos bazarą.

Kvieslys

Redakcijos Laiškai
Keistučio klūbo komisijos 

nariui. Lapkr. 19 didelė dien. 
“Draugo” šventė, jubiliejinis 
bankietas.

Kcresp. (Bridgeport) Lap
kričio 19 d. dienr. “Draugo” 
diena — jo jubiliejinis ban
kietas.

Šv. Jurgio Parapijos 
Bažnyčioje Naujas Ir 
Brangus Kryžius

Kristaus Karaliaus šventė
je pralotas M. L. Krušas iš
kilmingai pašventino labai 
gražų ir brangų kryžių sank- 
tuariume kairiame bažnyčios 
šone.

Už kryžių mokėta $400. Jo 
tikra vertė $500. Kryžius 16 
pėdų aukščio. Kristaus kan
čia 6 pėdų aukščio. Kryžių 
apkabinusi Kristaus Motina 
Marija merdėjanti taipgi žmo
gaus — moteries didumo. To
kio kryžiaus Chicagoje nete
ko matyti. Kryžių aukojo at
minčiai savo tėvelių, (rodos, 
mirusių) Pūkelių ir Stankų 
šeimynos.

Pūkeliai yra aukoję ir kitų 
daug brangių daiktų Šv. Jur
gio bažnyčiai, seserų Pran
ciškiečių vienuolynui ir ki
toms katalikų įstaigoms. Tai 
šeimos, kurių pavyzdis sekti
nas visiems. Jų namų nelan
ko bedieviškoji spauda. Už 
tai jų namus ir Dievas laimi
na. Džiaugiasi jais Bažnyčia, 
džiaugiasi ir tauta. Rap.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Tauta Įvertina Savo 
Sūnų Darbus

9
Štai, ir vėl vienas Ameri

kos lietuvių darbuotojas, lie
tuvybės gaivintojas ir palai
kytojas, dr. Jonas P. Poška, 
už nuopelnus Lietuvai Lietu
vos vyriausybės apdovanotas 
Gedimino ordinu. Kas gi ne
žino dr. Poškos, kaipo pra- 
kalbininko, veikėjo, organiza
toriaus, vadovo bei laikrašti
ninko, kuris savo plunksna 
ir žodžiu daug Lietuvai nusi
pelnė, ypač jai atgimstant ir 
kylant iš po karo griuvėsių. 
Dr. Poška tada pasakė daug 
kalbų, per kurias sudėta Lie
tuvai tūkstančiai dolerių.

Įteikimui ordino rengiamas 
bankietas gruodžio 2 d., Sher- 
ry viešbutyje, 1725 East 53rd 
St. Tuo tikslu praėjusį penk
tadienį Al. Kumskio buvo su
šauktas darbuotojų susirinki
mas komitetui sudaryti. Susi
rinkimui vadovavo Al. Kums
kis, rašt. V. Rėkus. Rengimo

CUTS-BURNS-SCALDS
should be ųuickly treated to pievent bad after- 
effects aa well as relieve pain. tise OIL-of-SALT. 
Wonderful too for tore. tired feet. At your 
druggist't—money back if not satiafied. For 
freesample ivrite Mosso Laboratories, 215South 
Leavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf

komisijos valdybą sudaro: 
pirm. Al. Kumskis, vice pirm. 
dr. K. Drangelis, Pužauskie- 
nė ir P. Kvietkienė, sekr. V. 
Rėkus, iždin. B. Jakaitis, fin. 
sekr. F. Paulis. Spaudos ko- 
misijon Ivinskaitė. Valdybai 
palikta pakviesti kitus tinka
mus asmenis tam darbui.

Taip pat nutarta kreiptis į 
visus lietuviškų radio valan
dų leidėjus prašant, kad jie 
pagarsintu. Bankieto kalbėto
jais bei garbės svečiais nutar
ta. kviesti majorą E. Kelly, 
teisėją J. Zūrį ir bent po vie
ną iš dvasiškių, daktarų ir 
advokatų. Programai prireng
ti nutarta pakviesti prof. A. 
Pocių. Tikietų randasi pas 
kiekvienos kolonijos veikėjus- 
jas, kurių vardai bus paskel
bti spaudoje. Kaina $2.00 as
meniui. Lietuvytis

Kas idealiai myli, tas nori 
meilės objektą visuomet tu
rėti prieš akis; todėl lieka 
visai suprantama, kodėl nors 
neilgas atsisveikinimas gimdo 
daug sielos skausmų ir dva
sios kankynių.

Augina kaip kielė gegužutį 
ant savo galvos.

Marijonų Rėmėjų 
21-mo Skyr. Sus-mas

CICERO. — Lapkričio 2 
d- parapijos mokyklos kam
bary įvyks Marijonų Rėmėjų 
Draugijos 21-mo skyriaus su
sirinkimas apie 8 valandą va
karo, į knrį maloniai prašo
mi visi rėmėjai ir “Laivo” 
skaitytojai nepatingėti susiri
nkti. Būtų labai gražu, kad* 
į šį susirink toną rėmėjai atsi
vestų po naują narį, kas ro
dytų daugiau gyvumo ir atei
tyj našesnių darbų. Susirin
kimas bus trumpas, bet svar
bus, prašomi nepamiršti ir 
laiku būti. Valdyba

| PAMOKSLŲ
Kunigai turėtų įsigyti į

| Vyskupo Petro Pranciš- j 
J kaus Bučio, M.I.C. para-Į
{šytą

400 puslapių knygą.

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

Chicago, III.
I

neuritis^;
Rheumatism Minutes

To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuriti9, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work quickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, i n few minutes or 
your money back. Don’t suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee.

tyla/us/nctuA&eC 
luf TLaJcisuj TbintleAs 

SpecialiAtt, -us/urmaJce,
rud/usuj 

L rourdtA. „ConttoUulbu

for ECONOMY and 

SATISFACTION ust 
Dou bie lėsted!Doub/eAction!

BAKING IVV POWDER
Šame Price Today as 45 >earsAqo 

25 ou neės for 254 J
Full Pack ••• No Slack Filling

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Standard CH

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimu.
t .inkam aa Patarnavimaa Visiems

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

Tel. Victory 9670

Švelni Degtinė—100 Proo 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Gereanės Degtinei

nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT *4 Qn 
4-5 Kvortog .vliOU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKES

TAVERNOJ

nJ

' Club
E

Ližs-
IhC. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 8. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

Litten to and Advertite over

MUHDECH’S YUGBStAVRADIB
Folk Songa and Mane 
Tambaritza Orchestra 

■tetiea’WWAE, Bvary Buda *1 t* 1 

FSS S. Clark St., Chicago — Har. 300*

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

J. SELEMONAVICH 
8VETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENA — IR VAKA
RAIS JB SEKMA

DIENIAIS 
Telefonaa 

VICTORY 3485
504 WEST SSRD STREET 

CHICAOO, Tlili.

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS

prie senų drapanų taisymo ir pro- 
sijimo Kuo greičiausiai kreipkitės 
Šiuo adresu: M. Bluden, 4540 So. 
Callfornla Ave., tel. LAFayetle 1312.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui pilnai jrengtas tavernas. 
Prie geros transportacljos ir kasamo 
*subway'. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — liga. Atsišaukite: 
1565 Clyboum Ave.. tel MOHavk 
3266.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station

Siiiimimimiiimiiiiiimmiimiimiiiiiiiiimiiimiimiiiiimiiiiimimmimiimiiimg
ĮjTURTAS VIRS--------------#3,500,000.001
| ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00|
s Dabar mokam 31/2% už pa- 
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
I FEDERAL

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Westev*n Avenue
REPUBLIC 6051

' PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South Westei*n Avenue
TELEFONAS OANAL 3764

SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. =
LOAN ASSOCIATION 

OP CHIOAGO

ttlllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IHIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllll$g

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LKMGVAIS MMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THM HOME or PINK FURNITITRE” STNCB l«O4

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

PARDAVIMUI BARGENAI
16 fletų kampinis mūrinis namas; 
m&nesinė renda virš 1500. Kaina 
tiktai $15,000.00. Si narni gali pirkti 
ir neturintis pinigų, nes gali gauti 
tiek paskolos, už kiek namas parsi
duoda.
Kitas 2 fletų gražus kampinis mū
rinis namas, po 5 ir 6 kambarius 
apšildomas, mūrinis garadžius, arti 
Marąuette ParkSs, vertas $12,000, 
parsiduoda už $$,500.

i 2 fletų medinis po 5 ir 5 kamba
rius, pirmas fletas apšildomas: ce
mentinis beismontas. 2 karų gara
džius. arti parkSs ir bulvaro, kai
na tiktai $3.000.
Per mane pirkdami pirkaite iš Re- 
celverių forklozerių -savininkų. Ir 
taip nuplrkslte daug pigiau lr tur8- 
site pelningą, pirkinį. Teisingas pa
tarnavimas.

Chas. Urnlch (Urnikas)
2500 W. 63rd St., 2 aukštas 

Room 4, Rytais.

Tirui BŪTI PARDUOTA fti MftNESJ 
Parsiduoda tavernas už nebrangią 
kainą. Jsteigta 6 metai; gerai einasi 
bišnis. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra (rengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetaines. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 6556 So. State Street.

ISPARDAVTMO BARGENAI 
Už $6,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrinj namą 7315 Princeton Ave. 
Už $8,000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marąuette Road 
Salia Westem Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalow, Callfor
nla Ave.. netoli 62nd Street

LACEY, 5741 LaSalIe Rlreet 
Phone Englewood 1680.

PARDAVIMIV NAMAI 
Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Ave. 
Kreipkitės j Tėvus Marijonus. 2334 
So. Oakley Ave.. Chicago. Dllnols.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run Iš geiauslų mainų* 
daug dulkių išimta. Perkane 5 tonua ar dan-
giau už toną .................................................... >7 ns
PETROLEUM CARBON COKE, perkant’ R to- 
nua ar daugiau, tonas... .*7.40. Sales Tax Eksta.


