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Reikalauja atšaukti atstovą iš Maskvos
Atstovas McCormack pareiškia, Maskva 
siekia kenkti Amerikos nusistatymai

Sako, sovietai neturi teisės 
kištis į U. S. viešąją nuomonę

LIETUVOJE ĮVESTA 
DARBO PRIEVOLE

AVASHINGTON, lapkr. 1. — 
IKongreso žemesniuose rūmuo
se svarstant ginklu embargo 
atšaukimo klausimą, atstovas 
McCormack, detn. iš Mass., iš 
kėlė reikalavimą, kad šalies 
vyriausybė atšaukti) ambasa
dorių iš Maskvos nes, anot jo, 
sovietlj Rusija bando daryti 
savo įtakos Amerikos viešoje 
nuomonėje tikslu ją nukreipti 
prieš prezidentą. Rooseveltų, 
kurs darbuojasi ginklų em
bargo atšaukti.

Sov. Rusijos užs. reikalų 
komisaras Molotovas vakar 
savo kalboje be kitko kritika
vo ir prezidentų Rooseveltą, 
kurs įsikišo į sovietų suomių 
vykdomas derybas. Kaip žino 
ma, prezidentas andai asme
niškai kreipės į sovietų vy
riausybę ją ragindamas nes
pausti Suomijos ir neliesti jos 
nepriklausomybės, nes kitaip 
būtų negarbingas žygis.

Molotovas peikė prezidentą 
dėl jo to “apeliavimo”. Nu> 
rodė, kad A'merikos vyriausy
bė didžiuojasi savo neutralu
mu, o visgi neneutraliniai el
giasi kišdamosi j sovietų suo
mių reikalus. Be to, komisa
ras pažymėjo, kad Amerikos 
neutralumas yra šališkas, nes 
ginklų embargo atšaukimu no

Amerikoniškas prekybas laivas City 
of Flint “saugirn” plaukia i Vokietija

BERLYNAS, lapkr 1. — 
Nacių autoritetai pakartoti
nai pareiškia, kad ameriko
niškas prekybinis laivas City 
of Flint ‘saugiai’ plaukiąs iš 
Norvegijos pakrančių į Vo'kie 
tijos kurį nors artimiausių 
uostų. Laivui vadovauja vo
kiečių įgula. Amerikiečių įgu 
la esanti laive ir su ja viskas 
tvarkoje.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad City of Flint lydi norve
gų karo laivas, o paskiau pa
žymėta, kad du vokiečių karo

RUMUNIJA NENORI
GRĄŽINTI DOBRUŽOS
BUKAREŠTAS, lapkr. 1. 

Bulgarija Rumuniją spaudžia 
grąžinti po pasaulinio karo 
užgrobtų Dobrnžos teritorijų 
išilgai Juodosios jūros. Sov. 
Rusija Bulgarijos reikalavi
mą remia.

Rumunų vyriausybė pareiš
kia, kad šį kartų ji negali ga- 
nadaryti Bulgarijos norams, 
nes daug kas galvotų, kad Ru 
munijos valstybė jau grinvan- 
ti.

Jei sov. Rusija bandytų at- lenkų fabrikus.

ri padėti Anglijai ir Prancū
zijai ir tuo būdu pratęsti be
prasmingų kariavimų Europo
je.

Atstovas McCormack tad iš 
kėlė didžiai rimtų reikalavi- 
tnų. Deja,, jis greitai dingo 
diskusijų bangose ir nežinia, 
ar tas bus pakartota.

Kai kurie šalies administra 
cijos šalininkai atstovai pa
reiškia, kad Maskva negali 
paveikti viešosios nuomonės 
Amerikoje. Priešininkai atrė
žia, kad viešoji nuomonė Ame 
rikoje nereikalinga 'keitimo, 
nes ji yra pagrindiniai stipri 
— priešinga ginklų embargo 
atšaukimui. Kongresas dirba 
prieš viešųjų nuomonę, nes jis 
administracijos spaudžiamas 
ir - liepiamas būtinai atšaukti 
ginklų embargo.

Ginklų embargo šalininkai 
turi tik vienų argumentų. Gir 
di, šiais krizės laikais reika
lingas visų partijų solidaru
mas remti vyriausybę visuose 
jos tarptautiniuose žygiuose, 
nepaisant tų žygių pasėkos. 
Priešininkai atsako, kad Ame
rika, neturi krizės ir vyriau
sybė turi laikytis, neutralumo 
akto ir nesikišti į Europos 
reikalus.

laivai. Tačiau šie pranešimai 
nepatvirtinti.

City of Flint turi perplau
kti britų karo laivų blokadų. 
J. A. Valstybių vyriausybė 
kreipės į Angliju, kad jos ka
ro laivai nepultų amerikoniš
ko laivo. Taip pat nurodyta 
Vokietijai, kad vokiečių įgu
la, susidūrusi su pavojumi, ne 
skandytų laivo.

J. A. Valstybėms nėra svar 
bu laivo likimas. Rūpinimąsi, 
kad kas bloga neįvyktų su lai
vo įgula.

siimti Besarabiją, pareiškia 
rumunai valdininkai, Rumuni
ja vargiai griežtai priešintųsi, 
nes kariuomenė iš kitų pasie
nių negali būti ištraukta ir 
siunčiama Besarabiją ginti.

Rumunija norėtų susitai
kinti su Bulgarija. Dobružos 
bulgarams ji nori pripažinti 
daugiau teisių.

NACIAI ATSTATO 
LENKŲ FABRIKUS

BERLYNAS, lapkr. 1. — 
Atkariautoj Aukštosios Silezi
jos daly naciai skubiai remon 
tuoja, arba atstato buvusius
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State gatvės apačioje, Chicago, kur dirbamas požeminis geležinkelis, susprogo vanden
tiekis ir per du blokus, arti miesto centro, vanduo užliejo gatvę, kaip čia vaizduojama. Van
dentiekis vakar pataisytas ir gatvė nusausinta. (Acme telephoto).

MOLOTOVO KALBA 
IŠJUDINO SUOMIUS

HELSINKIS, lapkr. 1. — 
Vakar išvydus suomių delega
cijai į Maskvą, sov. Rusijos 
premjeras ir užs. reikalų ko
misaras Molotovas savo kal
boje sovietų parlamente tarp 
kitko iškėlė aikštėn savo rei
kalavimus Suomijai. Buvo su 
tarta tų reikalavimų viešu
mon nepaduoti, bet komisaras 
Molotovas paneigė sutarimą.

Šis įvykis išjudino suomius 
ir, kaip vyriausybės sluoks
niuose tvirtinama, sukėlė nau 
jų situacijų. Vyriausybė per 
radijų sulaikė vykstančių Ma
skvon delegacijų ties Rusijos 
siena ir liepė jai telefonu su
sisiekti su Helsinkiu.

Molotovas iškėlė viskų aikš
tėn, kų suomių vyriausybė slė
pė nuo visuomenės ir tikėjosi 
susitarti su Maskva. Dabar 
gi, sakoma, bus kitaip. Suo
mių visuomenė priveTs vyriau

sybę nedaryti Maskvai jokių 
nuolaidų ir griežtai stovėti už 
savo nepriklausomybę ir neu
tralumą.

Sovietai sakosi, kad jiems 
yra svarbu apsaugoti Suomi
jos įlanką, o ypač Leningra
dą. Ir, girdi, turi teisę ir prie 
volę Suomijos reikalauti, kad 
ji pripažintų Maskvos planus. 
Leningrado saugumui .sovie
tai nori, kad Suomijos siena 
toje pusėje keliolikų kilomet
rų toliau būtų nukelta. Sovie
tai už tai Suomijai žada Ka
relijos teritorijos dalį.

Suomių vyriausybė nurodo, 
kad tarp sov. Rusijos ir Suo
mijos gyvuoja nepuolimo su
tartis, 1932 metais padaryta 
Dorpate. Ir ji pastebi, kad so 
vietai tą sutartį turėtų gerb
ti, bet ne reikalauti sienos nu 
kėlimo. Sov. Rusijai juk nėra 
pavojaus iš Suomijos pusės.

SUDARO FONDĄ POLI TI

NEI KAMPANIJAI

AVASHINGTON, lapkr. 1. - 
CIO vadai sudaro kelių mili
jonų dol. fondą politinei kam
panijai ateinančiais metais. 
Vyriausias vadas J. L. Lewis 

' tvirtina, kad organizuoti dar
bininkai yra nusivylę dabrati- 
ne šalies administracija.

NACIAI RUMUNIJAI
SIUNČIA DAUG GINKLŲ
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

lapkr. 1. — Vokietija staiga 
padidino ginklų ir įvairių ka
rinių reikmenų siuntimų į Ru 
munijų. Daugiausia Dunoju
mi siunčiama lėktuvai, artile
rija, sunkvežimiai, amunicija 
ir motorizuoti parengimai.

Rumunų kariniai autoritetai 
tvirtina, kad ^Vokietija tno 
būdu Rumunijai atsimoka už 
aliejų ir kviečius.

Bet svetimšaliai stebėtojai 
yra kitokios nuomonės. Sako, 
naciai ginkluoja Rumuniją, 
kad ji nepakliūtų sov. Rusijai. 
Rumunija reikalinga Vokieti
jai ekonominiu pagrindu.

SOVIETAI AMERIKOJE
NORI ĮSIGYTI GUMOS

AVASHINGTON, lapkr. L —
Sov. Rusijos prekybininkai 
nori Amerikoje pirkti nors 
10,000 tonų gumos. Spėjama, 
kad tai Vokietijai, nes sovie
tams, kiek žinoma, gumos ne
stinga.

ITALIJA SU GRAIKIJA

LONDONAS* lapkr. 1. — 
Žiniomis iš Atėnų, Italija pa
sirengusi pasirašyti nepuoli
mo sutartį su Graikija.

4,000 ŽYDŲ IŠSIŲSTA 
LENKIJON

BERLYNAS, lapkr. 1. — 
Pranešta, kad daugiau kaip 
4,000 žydų iš Vienos (Austri
jos) naciai išsiuntė Lenkijon 
į naują žydams kūriamą re

zervaciją.

i KAUNAS. — Vidaus rei- 
ikalų ministro išleistuoju įsa
kymu Lietuvoje įvedama dar
bo prievolė viešiesiems dar- 

įbalus.

įsakyme nurodyta, kad vie
šuosius darbus vietose orga
nizuoja apskrities viršininkas 
pats ar per vietos savivaldy
bes. Viešieji darbai organi
zuojami: 1) krašto gynimui, 
2) gyventojų gyvybei, sveika
tai bei turtui apsaugoti, 3) 
viešiesiems keliams tiesti, til-i
tams statyti ir remontuoti, 4) 
viešojo naudojimosi trobe
siams bei įrengimams statyti 
ir remontuoti, 5) valstybės ir 
savivaldybių įstaigų bei įmo
nių normaliam veikimui lai
duoti ir 6) atlikti privatinių 
įstaigų, įmonių bei žemės ūkio 
darbams, kurie reikalingi kra
štui būtinomis medžiagomis, 
energija, gaminiais ar maistu 
aprūpinti.

Asmenys darbo prievolei 
šaukiami apskrities viršininko 
įsakymais per vietos savival
dybes ar policijų. Darbo prie
volei atlikti pirmoje eilėje 
šaukiami asmenys, tinkami or 
ganizuojamam darbui ir netu
rį nuolatinio užsiėmimo arba 
darbo. Kai ypatingais atve-

NACIAI ATAKUOJA
VATIKANO LAIKRAŠTĮ
VATIKANAS, lapkr. 1. — 

Vatikano dienraštis “Osser- 
vatore Romano” daug rašo a- 
pie katalikų persekiojimus 
(Vokietijoje ir pačiam Hitle
riui dažnai kerta tiesos žodį.

Sužinota, nacių vyriausybė 
pasiūlė Italijos vyriausybei 
sulaikyti “Osservatore Roma 
no” platinimų Italijoje ir ki
tose valstybėse. Nacių spauda 
nuo seniai puola šį dienrašti.

Bet Italijos vyriausybė at
meta nacių sumanymų varžy
ti Vatikano organo platinimų.

PERUVIEČIAI LAKŪNAI 
BROLIAI ATRASTI

' NEW YORK, lapkr. 1. — 
Du peruviečiai broliai kari
ninkai lakūnai Humberto ir 
Viktor Gailino pereitų sekma
dienį iš čia lėktuvu išskrido į 
Lima, Peru respublikų, pasi
sakę skrisiu be nusileidimo, ir 
dingo.

Iš Ekvatorio gauta žinia, 
kad jie ten atrasti. Nusileidę 
pristigus žibalo.

DAR DAUGIAU STIPRINA 

SIEGFRIEDO LINIJĄ

BERLYNAS, lapkr. 1. — 
Grįžę iš vakarinio karo fron
to karininkai pasakoja, kad 
Hitlerio nurodymais dar dau
giau stiprinama Siegfriedo 
tvirtovių linija. Karininkai 
tvirtina, kad linija nieku bū
du neįlaužiama.

PRANCŪZIJOJE SUMOBI
LIZUOTI DARBININKAI

PARYŽIUS, lapkr. 1. — 
Prancūzijos kariniams fabri
kams darbininkai sumobilizuo 
ti lygiai taip, kaip karo tarny 
bai. Turi pasiduoti karinei 
drausmei ir taisyklėms.

BERLYNAS, lapkr. 1. — 
Nacių autoritetai uždraudė 
Vokietijoje parduoti ir platin
ti atvirukes su taikos šūkiais.

NEUTRALINĖS ŠALYS
PAGEIDAUJA TAIKOS
BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 

1. — Kalbama, neutralinės 
valstybės buriasi krūvon tiks
lu iškelti kampanijų už karo 
nutraukimų.

Nurodoma, kad jau du mė
nesiai karas tęsiasi ir vakari
niam fronte neįvykę jokių 
svarbesnių susirėmimų. Jei to 
kiu būdu karas ir toliau taip 
tęsis, pareiškia belgų laikraš
čiai, ne kas kitas tik Anglija 
ir Prancūzija susilauks pavo
jaus. Tai dėl to, kad sov. Ru
sija gaus progos plačiau įsi
galėti. Santarvė paskiau turės 
suklupti prieš susijungusias 
Vokietijų ir sov. Rusijų. Nuo 
to nukentėtų ir neutralinės 
mažosios valstybės, kurių dar 
neištikusi sovietų letena.

Kampanijų už karo nutrau
kimų norima pradėti šį mėne
sį, kad Kalėdomis sulaukti vi
sų laukiamos taikos.

UŽDARYTA NEW YORKO 
PARODA

NEAV YORK, lapkr. 1. — 
Vakar uždaryta čia pasaulinė 
paroda su dideliu nepritek
lium. Bus atidaryta ateinan
čiais metais gegužės 25 d.

San Francisco pasaulinė pa 
rodą prieš keletą dienų užda
ryta.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

jais darbo prievolei atlikti y- 
ra šaukiami turį nuolatinę 
tarnybų ar darbų, tad, tų prie 
volę atlikę, turi teisę grįžti į 
savo tarnybas ar darlm vie
tas.

! Nuo darbo prievolės atlei
džiami;

1) pašauktieji karo tarny
bai, 2) valstybės pripažintų ti 
kybų dvasininkai, 3) mokslei
viai mokslo metu, 4) valsty
bės, savivaldybių, privatinių 
tų įstaigų ar įmonių dar- 
jai tų įstaigų ar įmonių dar
bo metu, 5) netinkami darbui 
dėl ligų ar kūno trūkumų, 6) 
dirbantieji žemės ūkyje sezo
ninių darini metu, išskyrus 
viešuosius darbus krašto gy
nimui.
Priklausąs atliekantiems dar 

bo: prievolę asmenims nusta
tytasis atlyginimas sumoka
mas per vietos savivaldybes. 
Kai tų atlyginimų turi mokė
ti privatinio ūkio, įstaigos ar 
įmonės savininkas ar valdyto
jas, tai to atlyginimo mokėji
mo tvarką, nustato apskrities 
viršininkas.

i Asmenims, kurie nusižengs 
darbo prievolės nuostatams, ’ 
bus taikomas nepaprastojo 
meto įstatymo 7 str. 5 c punk
to nuostatas.

LUND NURODO ILL.
VALSTYBĖS IŠLAIDUMĄ
Illinois legislatūros atsto

vas Arnold L. Lund (resp. iš 
Riverside) per vienų Cbica
gos laikraštį iškelia aikštėn 
nepaprastų Ulinoiso adminis
tracijos išlaidumą. Lund iš
gvildena valstybės išlaidas ir 
randa, kad per sekančius du 
metus valstybė gali išlaidas 
sumažinti 57 milijonais dole
rių, jei to norėtų gubernato
rius Horneris ir valstybės de 
partamentų viršininkai.

Anot Lund, visi valstybės 
departamentai sausai prikim
šti nereikalingi) tarnautojų, 
kurie reikalingi algų ir tai ne
mažų.

40 KINIEČIŲ ŽUV O SU 
VALTIMI

HONGKONGAS, lapkr. 1.
— Britų teritorijos pakrantė
mis plaukiant srmogusi į po
vandeninę minų susprogo val
tis. 40 kiniečių žuvo.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIK/SKĄ SPAUDĄ

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas ir 
šalta.

Saulė teka 6:24, leidžiasi 
4:43.
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Fašistai “Valosi”
Mussolinis, Italijos diktatorius, pašalimo iš 

savo kabineto visų, eilę Hitlerio šalininkų. 
Šiam jo žygiui politikai daug reikšmės pri
duoda. Manoma, kad tai reišzia aiškesnį fa
šistų politinį persiorientavimų ir pakrypi
mų alijantų (Didžiosios Britanijos ir Pran
cūzijos) pusėn.

Mussolinis keliais atvejais yra pareiškęs, 
kad jis remsiąs visus Hitlerio žygius. Taii 
Hitlerį drąsino. Bet pastarasis, tur būt, be 
Mussolinio žinios padarė sutartis su Rusi
jos bolševikais. Nuo to laiko Italijos dikta
torius pradėjo atsargiau kalbėti apie nacių 
politikų, “atšalti“ ir, pagaliau, pro-nacius 
jau varo lauk iš vyriausybės. Tai reiškia, 
kad tuo tarpu Italija laikysis griežto neu
tralumo, o vėliau gali paskelbti karų... Hit
leriui. Tai būtų kitas pasauliui surpryzas.

RIMTIES VALANDĖLEI 
veuNes
— Man duotąja Dievo ma- siąja valančia ugnimi. Ir Ru

lone, kaip išlnintingas staty- riais pojūčiais ji bus daugiau 
tojas, aš dėjau pamutų; ki- nusikaltus, pasidarius daugiau 
tas ant jo stato. Kiekvienas nukrypimų, tame jai teks dau- i 
težiūri, kaip jis stato. Nes nė giua ir kentėti. Mintys, žod- 
vienas negali dėti kito pama- žiai, darbai ir apsileidimai,

The Light That Mušt Not Fail

Molotovo Kalba

Molotove, Sovietų Rusijos užsienių reika
lų komisaro kalba, pasakyta “.parlamente ’, 
išsklaidė kai kurias abejones apie Stalino 
politikų. Pasirodo, kad Stalinas, visomis ke
turiomis remia Hitlerio imperiaiistiškųjį ka
rų, nes jis iš to sau turi daug naudos: daro 
gerų biznį ir plečia Sovietų Rusijos ribas. 
Kad aiškiau pasakyti apie Stalino politikų, 
bus vietoję priminti senų posakį — kur du 
pešasi, trečias naudojasi. Pešasi Anglija su 
Vokietija — Sovietų Rusija naudojasi. Ne 
be reikalo Stalino buvo įsakyta Molotovui 
pranešti pasauliui, kad Sovietų Rusijos ry
šiai su Vokietija yra draugingi, kad ryšiai 
taip stiprūs, kad jų nieks nepajėgs suardy
ti, kad Sovietai talkininkaus visuose impe- 
rialistiškuose Vokietijos nacių žygiuose.

Matot, kaip didelė atmaina Maskvoje į- 
vyko bėgyje poros mėnesių.

1. Per visų laikų, nuo pat nacių ir jų vado 
Hitlerio įsigalėjimo, Maskva skelbė ir visa
me pasaulyje organizavo bendrus frontus 
mirtinai kovai su nacizmu ir pačiu Hitleriu.

2. Visuose pasaulio kraštuose buvo orga
nizuojamos sųjungos dirbti už “taikų ’, ko
voti už “demokratijų“.

3. Visokiais būdais Maskva rėmė kiniečių 
karų prieš Japoniją.

4. radėjo ir finansavo Ispanijos civilinį 
Karų, kad neleisti įsigalėti nacizmui ir fa
šizmui.

.5. Darė pareiškimus, kad Sovietų Rusija 
stovės už cekoslovakijos ir Lenkijos, nepri
klausomybę.

Molotovo kalba uždėjo antspaudų ant su
laužytų sutarčių ir ant visų veidmainiškų 
fatauno pažadų, ant visų negražių prigaudi- 
nėjimų ir suviliojimų.

1. Stalinas, organizavęs visų pasaulį ko
voti prieš Hitlerį, pats su juo pasibučiavo 
ir pasidarė jo iimperialistiškų žygių įrankiu.

2. šaukę visus kovoti už taikų ir demo
kratijų pasaulyje, bolševikai ne tik užgina 
Hitleno pradėtus karo žygius, bet į pradė
tųjų ugnį pilsto daugiau degamos ir sprog
stamos medžiagos. Taip -pat padeda Hitle
riui triuškinti demokratijų Europoje.

3. Susitaria su japonais, kurie smaugia 
kiniečius.

4. “Pamiršo " apie gelbėjimų Ispanijos iš 
Hitlerio ir Mussolinio nasrų.

5. Maskva padėjo Hitleriui suskaldyti ir 
visai sutremti Čekoslovakiją ir Lenkijų.

Tai vienas iš juodžiausių pasaulio politi
kos gyvenimo rekordų, kuriuo, tačiau Mo
lotovas didžiavosi diktatoriaus Stalino ver
gų akivaizdoje. Vergai buvo priversti katu, 
temis paploti Molotovo kalbai, bet laisvi žmo
nės laisvose šalyse gyvenų jam tikrai ne
plojo.

Molotovas prisipažino, kad Baltijos val
stybės buvo -priverstos pasiduoti Maskvos 
protektoratui, kad Suomija irgi tokiu pat 
būdu yra verčiama pulti jai į glėbį.

Molotovo kalba uždavė antausin ir šio 
krašto prezidentui Rooseveltui, kuris yra 
daug palankumo bolševikams parodęs, kuris 
atnaujino diplomatiškus ryšiuB su Sovietų 
Sųjunga. kokių per daug metų iki pat Roose
velto laikų Jungtinės Valstybės neturėjo. Va
dinas, dar vienam savo geradariui Maskva 
liežuvį parodė.

to, kaip tik tų, kurs padėtas, 
kurs yra Jėzus Kristus.

— O ar kas stato ant to pa
mato auksų, sidabrų, brangius 
augmenis, medžius, šienų, šiau

jei tik buvo nuodSmingi, *tu 
lės būt pirmiau apvalyti, ne- j 
gu siela matys Dievų.

Didesnė yra sielai bausmė | 
už skaistyklos ugnį, tai jos

dus, tai kiekvieno darbas pa-l atitolinimas nuo Dievo. Ji ve- 
aiškės; Viešpaties diena tai ržiasi prie Jo. Bet pati aiškiai 
išaiškins, nes ji apsireikš ug-' supranta, kad savo didžiau- 
nimi, ir, koks yra kiekvieno sios laimės, labiausiai troš-

APŽVALGA
Apie Vilniaus Perėmimu

Apie tų įvykį “Darbininkas“ įdėjo veda
mąjį straipsnį, kurį čia ištisai perspausdi-j 
name: ,

“Pagaliau ilgai laukiamas rytojus atėjo. 
Lietuvių kariuomenė įžengė į Vilnių. įspū
dingas buvo peržengimas laikinos lenkų sie
nos, su kalbomis, paradu ir atitinkamomis 
iškilmėmis. Kariuomenei žengiant į Vilniju, 
žmonės su džiaugsmo ašaromis pasitiko Lie
tuvos kareivėlius. Vilniaus bažnyčios buvo 
pilnos žmonių, karštai dėkojančių Dievuliui 
už išgelbėjimų nuo priespaudos ir vargo, lš 
viso, tai buvo trijumfalis lietuvių tautos žy
gis į senų sostinę.

“Kaip žiūrėjo į tai lenkai? 'Galima vi
saip vaizduotis, bet aprašyti tai tur būt nieks 
nesiimtų. Vos kelios savaitės atgal jie sva
jojo apie didingų valstybę, su Lietuva ir 
Rytprūsiais jos ribose, o dabar... Bet len
kai žiūri į ateitį. Jie optimistingai tiki, kad 
Vilnius vėl bus jų, ir dėlto pasiskubino pa
reikšti protestų dėl grųžinimo jo Lietuvai. 
Neperdaug jaukiai tur būt žiūri ir bolše
vikai į religinį lietuvių tautos nusiteikimų. 
Žmonių pamaldumas ir savo šventovių ger
bimas verčia bezbožnikus susimąstyti — ne
lengva čia bus propaganda. Galima pigiai 
spėlioti, kad, iš viso, bolševikai bus gerokai 
nusivylę. Atrodo, kad, užsimoję palaužti Lie
tuvos nepriklausomybę, sovietai buvo manę, 
duoti lietuvių tautai smorfinos, t. y. paža
dėti Vilnių, kad tų skaudžių operacijų tik 
per pusę pajustų. Paskui, kuomet patrio
tinis {karštis kiek atsiugs ir sovretų įgulos 
bus jau įvesdintos, tai Vilniaus taip ir ne
duoti. Morfinos nė nereiks, užteks vieno pa
žadėjimo. Bet lietuvių tauta nesidavė ap
gauliojama. Čia tuoj pasireiškė tas draus
mingas lietuvių vieningumas, kuriuo taip 
gėrisi latvių spauda. Lietuviai rimtai žiūri 
į padalytas sutartis. Sutartys tam, kad jas 
laikytume, ne laužytume. Sovietai gal ir 
šaipėsi iš tokio lietuvių naivumo, bet prisė
jo nusileisti jų reikalavimams. Tur būt lie
tuvių kariuomenė padarė įspūdžio. Kų gi, 
jei jie pastatys kokį 100,000, o gal ir dau
giau tokių stambių “peštukų“, į juos įsi
žiūrės latviai, estai, finai, tai gali susida
ryti gan nemaloni situacija. Teks ritintai su
sikauti, o ta raudonoji armija, kad ir skait
linga, bet turi nemaža trūkumų, o jos dva
sia — klaustukas. Tnd Stalinas paliko atei
tį — propagandai.

“Lietuviai savo ruožtu greit pastebėjo 
raudonosios armijos trūkumus ir įsidrąsino 
— ar jiems pirmiena kautis su daug skait- 
lingesniais bolševikais? Tiesa, bolševikų kar 
riuomenė jau nebe tokia, kaip buvo 20 metų 
atgal, bet ir ne tokia, kaip apie jų buvo 
garsinama. į mačiusius jų korespondentus 
ji padarė prasto įspūdžio: blogui aprėdyta, 
dar blogiau organizuota, - prasta artilerija, 
dar prastesni motorai — genda, lūžta į pas-, 
įkirtų laikų neatvyksta. Taip bent atrodo 
prisiųstosios į Pabaltijų įgulos.

“Savaime siūlosi išvada, kad įėjom į Vil
nių, pasidėkojant lietuvių tautos vieningu- 
*r:ui ir kariuomenės ryžtingumui, kad ir ko- 
\oje dar neturėjo progos jo parodyti’’.

darbas, ugnis ištirs, — rašo 
šv. Povilas Korintiečiams (1 
Kor. 3, 10-13).

Viešpats Jėzus yra pama
tas visam mūsų gyvenimui. 
Koks yra mūs gyvenimas, kų 
mes statome, pasirodys mir- 
tyj, Viešpaties dienų. Mūs da
rbai bus ištirti ugnimi.

Šv. Augustinas šių šv. Raš
to vietų taip paaiškina:

— Auksas, t. y. mūs gyve
nimas tiek brangus kaip auk
sas, yra Dievo įstabus pažini
mas ir Jo meilė; sidabras — 
artimo meilės darbai; bran
gieji akmenys — gerieji mūs 
darbai. Medis, šienas ir šiau
dai bijo ugnies, sudega ir 
pranyksta, — tai atleidžiamo-

kamos gerovės negali pasiek
ti. Ir tam visam pati siela kal
ta.

Žinom gi, juo labiau ko 
nors trokštame, juo labiau at
jaučiame, kad trokštamo gė
rio neturime. Ir tai sudaro 
mums skausmą. Palaimintos 
sielos, kurios įžengė į amžiny
bę Dievo malonėje, jos aiš
kia’ supranta, kas yra jų auk- 
ščiausis gėris; jų esmės palai
kytojas. gyvenimo teikėjas. 
Ženiės reikalai, nė kūno įgei 
džiai sielos netrukdo verstis 
prie tikrojo gėrio, prie Die 
vo. Ir tas veržimasis sielose 
yra galingiausis. Todėl sie
los atitolinimas nuo Dievo 
jai yra sunkiausia bausmė,

sios nuodėmės, įsiskverbusios1 Mums yra sunku tas škais-

a

{ mūs gyvenimų.
Nuodeinės turės išnykt, su- 

degt iš mūsų gyvenimo pir
ma, negu gausime amžinos 
jaunatvės gyvenimą nesibai
giančio j laimėje.

Tasai gi atleistinųjų nuodė
mių šalinimas iš sielos ir iš 
mūsų praeitie* vyksta žemė-

tvklos bausmes pavaizduoti 
žmogiškais žodžiais. Nieko pa
našaus pasaulyje neturime, ne
matome; neturim todėl ata
tinkamų sąvokų. '

Bet Dievo leidimu protai-1 
piai s atsitinka, kad kai ku- 
i ie gyvieji žmonės dvasinia 
ne matyme patyrė, ką ken-

je, kad nebojęs tikėjimo, bū-, 
damas prie karališkų rūmų j 
Skundėsi, kad per daug atsi- j 
žvelgęs į blogų žmonių nuo- į 

niouę ir, nors būdamas kata
likas, dalyvaudavęs protesto 
nų šventovėse jų pamaldose 
ir tuomi padaręs daug papik 
tinimų savo giminėms. Bet 
ypač gailėjęsis to, kad jis bu
vo vienas 47 narių, karalie
nės Elzbietos paskirtų, pas-' 
merkti mirtin-karalienę Mari
jų Stuart. Savo kaltes išpaži
nęs, baronas tiesė rankas >ii 
šaukėsi gyvųjų šv. Rašto žo 
džiais: “pasigailėkit manę-, 
pasigailėkit manęs, bent jū?į 
mano prieteliai, nes Viešpatie 
ranka ištiko mane“.

— Tėvas Jonas gailiai ver-
___ , A._______  ____ ____ , . . , kė, atpasakodamas tą regėji
je nesmagumų, skausmų, li-. skaistykloje 1 ,Ujl jr meg visi kartu su juu
gos ar persėkiojJmų ugnyje, 
t. y. atgailoje, arba po mir
ties — skaistyklos ugnyje. 
Juo daugiau bus nuodėmių, 
juo daugiau bus degamosios 
medžiagos skaistyklos ugniai, 
juo didesni spaus sielų skaus
mai

kartais, Dievui leidžiant, pa
čios sielos pasirodydavo gy
viesiems regima išvaizda, kad 
pasiprašius maldų, išmaldų ir 
kitų gerų darbų.

G. O. Rossignoli yra surin
kęs i du tomu tokius nuoty-

..._i ir ilgiau juos teks kente- ki“s- Hrnmn’ tome’ 6 8k>,rulJ 
ti. Tarp atleidžiamųjų nuode- mini 
mių yra sunkesnių, sn pilnos- '■»“'>»<> Sturton- Vis,-nuotyki 
niu supratimu bei su laisves- paskelbė mačiusioji garbingos 
ne valia padarytų nusikalti-j s'fc‘!,i0P margina Darata Arun- 

mų ir yra per klaidą, ar ne
kreipiant gana dėmesio į £2-

dele.

Ji-rašo:
— Vienų dienų mano 'moti

na paprašė kun. Jono Korne
lijaus atlaikyti šv. Mišias už 
jos pirmojo vyro barono Jone 
Stniion vėlę. Visa mūsų šei
ni. , apie 80 žmonių, klausė
me tų šv. Mišių. Laike miru
siųjų atmintmo (po pOkvlė 
jimo) tėvas Jenas labai ilgai 
meldėsi. Po Mišių jis prabilo 
į. mus šv. Rašto žodžiais: “Lai 
miiigi mirusieji, kurie miršta 
Vie-pūtyje“. Ir pareiškė jis. 
ką nelauktai pamatęs šv. Mi
šių metu. Jani atrodę, kad 
prieš jį atsivėrė begalinė pra
raja, kaip stebėtinos ugnies 
miškas, o toje ugnyje pama
tęs baroną Sturton. Jis vai
to jęs ir su skausmu sau išmė-

vo pareigas, padaryti nukry
pimai.

Dievo teisybė reikalauja, 
kad nė vienas, neatsiteisęs už 
nuodėmes, ar turėdamas kal
čių neįeitų į dangų. Danguje 
yra tik atsiteisusinji, atgai- 

| Įėjusieji, švarios sielos, žod- 
, žiu — šventieji.
’ Kų kenčia skaistykloje 
i sielos? i

Jas yra ištikusi dviguba 
bausmė: 1) sielos atitolinimas 
nuo Dievo matymo, prie ku
rio ji veržiasi visa savo es
me; 2) pojūčių bausmė, kuri 
sielų apima tikrąja ugnimi.
Kaip žmogaus kūnų su jo po
jūčiais žemėje gaivino siela, 
taip po mirties toji siela skai
stykloje bus sujungta su bai- tinėjęs blogų gyvenimų žeme-

verkėme... Visi, kurie da v 
vavoine tose šv. Mišiose, t ,t» 
valandoje pastebėjome prio- 
šakinėie sienoje, prie kurios 
glaudėki altorius, it būtų ate- 
bėtirr>* gaisras apėmęs visų 
sieną” — .

Išvados

Yra skaistykla. Joje baus
mės sunkios. Skaistykloje e- 

, sančios sielos gali vien skau
smu atsilyginti savo kaltes. 
Bet mes, gyvieji, galim įniru
siems padėti. Galim sumažin
ti jų skolas Dievui, ar įgnu 
darni Bažnyčios skirtus malo 
nėr, būklėj esantiems atlaidus. 
:r juos aukodami už bran 
giu sius mirusius, ar jų in
tencija išklausydami šv. Mi
šių, priimdami šv. Sakramen
tus, ar išmaldų teikdami varg
šams, ar kų gero jų intencija 
darydami.

•Pagelbėkim mūsų Brangie
siems įnirusiems, nes gal ne
užilgo patys būsim reikalingi 
jų ir gyvųjų pašalpos.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC.

Visuomet veide galima ma
tyti Šypsojimosi šešėlį, kuo
met šypsosi savo dvasios ūka- 
moje.

Kodėl Jį Nužudė
l.iu buvo rašyta apie tai, kad bolševikai 

nuž.dė garbingąjį ukrainų vndų metropolitą 
arkivyskupų Šeptyckį. K. V. “Garse” sų 
ryšy su jo mirtimi padarė tokių pastabų:

“Kada laike pirmo Pasaulinio karo, kur-

ka • suvirš 20 metų atgal, cariškoji rusų ka
riuomenė buvo įsibriovus į Lvovą, tai tumu 
žiaurūs satrapai pareikalavo tų, kud Metro
politas fieptidkis atsipalaiduotų nuo vieny
bės su Popiežium ir priėmęs cariškųjų “pra- 
voslaviją” prisijungtų su visais Galicijos 
ukrainiečiais prie jų cerkvinio sinodo. Jam 
tų griežtai atsisakius padaryti, jie jį išvežė 
Maskolijos gilumon ir ten kalėjimuose kan
kino. Bet kų dabar bolševikai nuo jo galėjo 
reikalauti, tai yra žingeidus klausimas. Juk

jo turtų, kokį turėjo, tai ir be jo pritarimo 
galėjo pasiimti, nes jis, kuip 74 metų sene
lis įr suparaližuotas lovoje gulintis ligonis, 
nebegalėjo gi jiems priešintis. Rasi, gal ir 
jie, kaip anksčiau kad caro jiekalikai, pa
geidavo atversti jj prie savo “tikybos“, ra
si, jie geidė to, kHd jis pataptų jų “bez- 
1 /.ninku sojūzo” nariu.

Vargas su tais “durniais” politikais, ku- ' 
rie mėgsta skverbtis į žmonių sųžinės gel
mes!”

LAISVAMANIO
PIRŠLYBOS

Prieš metus ar daugiau, va
sarų, grįždami iš turgaus du 
kaimynai užsuko Skėmių k^ 
Baisogalos valsč. pas vienų 
ūkininkų papiršliauti. Jau įsi
linksminę kaimynai miestely, 
dar pavadinti pas Š-kus, pra
dėjo smarkiai ginčytis ir sa
vo pažiūras reikšti. Jaunikis 

■6-tys griežtai gynė savo lais
vamaniškas pažiūras, nesigai
lėdamas pagiežos ir šmeišto 
žodžių katalikams. Su juo ka
rtu atvykęs G-čius, būdamas 
susipratęs katalikas, negalėjo 
tokios 6-čio kaibos pakęsti ir 
rimtai perspėjo jį, kad jis 
skaitytųsi su žodžiais ir neį
žeidinėtų kitų įsitikinimų. Tuo 
tarpu’'Š-t , 's apsiramino ir tas 
kalba? pertraukė.

Po kiek laikų Š4ys kraipė
si į vifcūę šeimininko dukterų 
OU pasiūlymu, kad ji tekėtų 
už jo. G-čius pastebėjo, kad 
p-lė J. yra katalikė ir kaip 
gi ji tekėsianti už laisvama 
mo. š-tyr- kalbėjo savo, šaky 
damas, jog p-lė J. esanti irgi 
laisvamanė, tik ji neprisira 
šiuši prie laisvamanių drau
gijos.

G-č’mt įrodymui, kad jie 
yra katalikų šeimoje, parodė 
ant komodos stovintį kryžių. 
Tas Š-č-iui lubai nepatiko ir 
jis įniršęs griebė nuo komo
dos kryžių ir trenkė jį į že
mę :r dar savo “žygį” keiks
mo žedžiais palydėjo. To s u si-t 
pratusiam katalikui G-čiui bu-| 
vo perdaug Jis 6-tį privertė 
pakelti kryžių nuo žemės ir 
padėti, kur jis buvo prieš tai 
ir pusakė jdm, kad reiks už 
tokius veiksmus atsakyti teis
me. Š-tys buvo labai nepu- 
tenkir.tas, bet G-bius garbin
gai gynė visur katalikų gar
bę ir ty visų įvykį smulkiai 
aprašė, 'parašė liudytojos, ku
rie visų tai matė,, ir pranešė 
tos vietos policijos nuovados 
viršininkui, Nuovados viršini
nkas pravedė kvotų ir bylų 
»r»Uve Grinkiškio Apylinkės 
1 eismui.

Prieš ?.*ek laiko Apylinkės 
Tebn.as, :5ragrinėjęs šių by
lų, Š-tį n.’iaudė už kryžiaus 
negerbimų ir metimų dviems 
savaitėms t.rešto. S*tys Teis
me neberigyrė savo laisvama
niškuoju ir nebeniekino kata
likų tikybos, tik sakė, kad

(Tęsiąys 3 pusi.)
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Kaip Gyvena Atbėgusieji Iš Lenkijos 
Vilnioje, ■ Nepamirškime Ir Mes Savoju

Į Lietuvos teritoriją parei
nančiu karių įsileidimas vyko 
he jokių nesusipratimų. Len
kų kariai perėję administra
cijos linijų, he jokių ginčų

menimis, kai jų turimoji dan
ga susidėvi,

c) hutais, atskirais nuo ka
reivių, bendrabučių pavidale.

Taip pat nustatytomis nor-
pasidavė mūsų pasienio sargy- - momis teikiama medicinos pa

galba, duodamos susisiekimo 
priemonės, parūpinama pirtis.

Niekas iš internuotųjų al
gos negauna.

.lei internuotų dėl imrios 
nors aplinkybės negalima mai
tinti iš bendros kareivių vir
tuvės, tai jiems mokami nu
statytomis normomis maist
pinigiai.

Visi internuotieji laikomi 
ta'm tikrai parengtose stovyk
lose ir be priežiūros pasiša
linti negali. Stovyklos įreng
tos Palangoje, Birštone, Ku-

uOiua.
Jų vra apie 10,000. Jų tar

pe vra apie 20 lengvai sužeis: 
tų, kurie gydomi Karo ligo
ninėje.

Iš internuotų paimamas šis 
turtas: ginklai, šaudmenys, 
arkliai su pakinktais ir bal
nais, susisiekimo priemonės, 
lauko virtuvės ir kepyklos, 

vių priemonės, žiūronai, ap- 
pos daiktai, dirbtuvių įra-
li ir medžiagos.

Internuotiems paliekama:

October 201 b, I am inclined 
to reason that it is entirely 
premature to make conelu- 
sions, based only on news- 
pąper reports.

I believe that the compli- 
cated problem of refugees i n 
Lithuania will be solved in a 
just and satisfactory manner 
under existing cireumstances. 
A .certain number ot‘ refugees 
vvill voluntnrily return to 
their previous places of resi- 
dence, others, possihly, vvill 
be urged to return, būt there 
is hardly any reason to 'be
lieve that all refugees vvill be 
forced to return to the terri
tories thev came from.

PITTSBURGH LTOtĮ ŽINIOS PORTUGALAI APIE CIVILINĘ METRIKACIJĄ
Lietuvoje esu sukamos gal- ti, matant tūkstančius neini-

North Side
Spalių 26 d. Moterystės Sa- 

kralnentr priėmė Elmer Kor
iui ir Stella Maceikis. Pabro
liais buvo Joseph Seman ir 
Mary Lipay. Jaunavedžiai ap
sigyvens Zelienople, Pa.

Ona Venckienė išvežta į 
Mercy Hospital. laibai pavo-

V. Jėzaus draugija pra
deda rodyti daugiau gyvybės 
— ji rengia “card party” la
pkričio
Slavokų
prašo.

i d. 3:30 po pietų 
svetainėj. Visus nž-

West End

vos, kaip kuo veikiausiai įves
ti civilinę metrikacijų; tačiau 
iš šalies žiūrint, atrodo, jog 
dar pakankamai nesuvokia
ma, kų reiškia toji civilinė 
metrikacija bet kuriai šaliai 
moraliniam gyvenimui.
Kitokiu tonu apie jų kalbama 

Portugalijoj, nes ten jo da- 
l bar aiškiai matoma ojs duo

imų, nesusipratimų, apgaudi
nėjimų, netikusių susituoki
mų, pa leist nvybių ir visokių 
kitokių pasekmių, kurias svei
kus ir šaltas protas gali mums 
atskleiti tokio pragaištingo i- 
statymo akvvniziloje. Dau
giau komentarų nededu, ka- 

port ugnių 
;an gvvai

dangi kasdieniniai 
gyvenimo vaizdai

kepurė (jei neturi, — šalmas),
milinė, munduras, viršutinės j laut u voje, Rokiškyje ir 
kelnės, pirštinės, batai ar pus
bačiai, diržas, du komplektai 
skalbinių, antklodė, priešdu
jinės kaukės, kuprinės, duon- 
maišiai, katiliukas su šaukš
tu ir šakute, puodelis, gertu
vė, rūkalai ir maisto produk
tai, tualetinis maišelis, laips-

Aly-

gar-
gali

t nje.

Karininkai, jei duoda 
bės žodį nepasišalinti, 
būti leidžiami laisvai vaikš
čioti arba ir atskirai apsigy
venti. Taip jie turės būti lai
komi iki karo pabaigos. Ka
rui pasibaigus, jie galės būti

nių ženklai, ordinai, pinigai1 paleisti į savo kraštų. Už
ir kiti grynai asmeninio po
būdžio daiktai.

Internuotieji kariai ar ati
tinkami tarnautojai' aprūpi
nami:

a) paprastu kareivio mais
to daviniu,

išlaikymų valstybės turės tei
sę gauti iš atitinkamos val
stybės atlyginimų. Internuo
tųjų atsineštas ar atsivežtas 
turtas visas turi būti valsty
bės organų žinioje. Pirkimas 
iš internuotųjų jiems nepri-

b) kareiviui pėstininkui nu- klausančio turto yra neteisė- 
statyta danga ir guolio reik- tas.

Amerikos Žydui Rūpinsi Saviškiais
Finansiškai galinga žydų 

organizacija “American Jew- 
ish Joint Distribution Com
mittee”, kurio biuras randa
si New Yorke, kreipėsi į Lie
tuvos Pasiuntinybę Vašingto
ne, kad ir jų atstovui būtų 
leista vykti į Vilnių, drauge j 
su Lietuvos išlaisvinimo ka- 1 
rinomene. Spalių 27 ir 28 die
nomis kada įvyko Vilnijos ir 
Vilniaus miesto atvadavimas, 
tai ir šios organizacijos atsto
vas, drauge su visos Lietuvos 
centralinių šelpimo komitetu, 
turėjo progos ten nuvykti.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad pašalpa reikalinga vie
tos lietuviams — vilniečiams 
nemažiau kaip žydų tautybės

’iečiams ir bėgliams ir iš
It-Gudijos.

Žydų Telegrafo Agentū
ra New Dorke (Jewish Tele- 
grapbic Ageucv, Tnc.) turėjo 
šitokį susirašinėjimų su Lie
tuvos Pasiuntinybe:

Ponas Laminu, Agentūros 
Direktorius buvo pareiškęs su-

Laisvamanio Piršlybos
(Tęsinys iš 2 pusi.)

bnvo visai girtas ir nieko ne
atmenų*, kų daręs.

š-tys nepatenkintas, kad jį 
nubaudė, padavė apeliacinį 
skundų Kauno Apygardos Tei
synui ir prašė, kad jį išteisin
tų. Šiomis dienomis Apygar
dos Teismas A-čio apeliacinį 
skundų atmetė ir patvirtino 
apylinkės teismo sprendimų, 
tik jį nno kalėjimo bausmės 
lygtinai atleido, jei jis per 
vienerius metus nepadarys jo
kio nusikaltimo.

sirūpinimo dėl žydų, ypač. bėg
lių, traktavi'mo Vilniuje. Lie
tuvos Atstovas spalių 21 die
nų jam taip atsakė:

“Dear Mr. Landau: 
ln reply to your letter of

I am also sure that the ci- 
tizenship problem will be sol
ved adeųuately and that we, 
here, are not fully informed. 
of all the cireumstances, there- 
fore, we cannot venture to 
suggest n solution.

jingai serga. Neturėdama kam 
prižiūrėti namie, turijo vyk
ti ligoninėn. Giminių North 
Side neturi. Jos kaiminė Ma- 
sadulskieuė daugiausiai rūpi 
naši ligone
ka prievolė.

Kristaus Karaliaus šventė, 
spalių 29 d., buvo iškilmin
gai paminėta mūsų bažnyčioj.

, , t , Šv. Sakramentas išstatytastake this opportumtv tol . v , . . . ,~ . viešam garbinimui dar priešI
infoi'm you that on October 
14tli I cabled to my Ilome 
Office regarding Mr. Veiner- 
manis. T am sure be vvill havė 
no difficnlty in reacliing Vil
na.

Very trulv vours,
P. žadeikis,

Minister of Lithuania”.

Į tų Lietuvos Ministro laiš
kų p. Landau atsiliepė šitaip:

“May I tliank Your ėxcel- 
lency for your letter of Octo
ber 21 st. I greatly appreciate 
the kind sentiments it be- 
speaks.

Faitbfully yonrs,
Jaeob Landau”.

Po Vilniaus sugrįžimo į 
Lietuvos valdžių, žydų pilie
čių skaitlius žymiai padidėjo. 
Lietuvių-žydų tradicinis drau
giškumas bus vystomas to
liau.

Lietuvos P-bės Žinios

Spalių 29 d. vietiniai iškil-j tieji vaisiai! Įvairių politinių ir aiškiai man yra pažįstami, 
mingai paminėjo Kristaus Ka-| perversimų antplūdžių dvasinį Į Todėl ir mums Lietuvoje 
raliaus šventę. Sv. Sakramen-'ir moralinį gyvenimų sukies- reikėtų gerai apsigalvoti prieš 

tiems portugalų katalikams žengiant pirmyn šioje srityje.tas buvo išstatytas visų die
nų adoracijai. Pamaldūs žmo
nės skaitlingai lankė bažny
tėlę ir maldomis kėlė savo

tai krikščioniš- širdis prie Ramybės Kunigai
kščio, kad teiktųsi grųžinti 
pasauliui tvarkų ir ramybę. 
Šventė baigėsi pamaldomis, 
pamokslu ir palaiminimu.

garbinimui 
pirmąsias šv. Mišias ir pasi
liko išstatytas visų diena. Die 
nos metu žmonės gana skait
lingai lankė bažnyčių ir pa
vedė Kristui Valdovui savo 

į mintis, valių ir širdį. Lankė 
; bažnyčių ne tik lietuviai, bet 

daug ir kitataučių. Pusė po 
septynių vakare įvyko pamal
dos ir procesija. Eisenoj da
lyvavo “Sunday school” vai
kučiai ir Vardo Jėzaus nariai 
su savo vėliava. Sodalicijos 
pastangomis tapo gražiai pa
puošti gėlėmis visi trys alto
riai. Northsaidiečiai mėgsta 
gražias bažnytines iškilmes, 
kas liudija jų gyvų tikėjimų. 
Jie mėgsta ir taip visokius 
parengimus ir pramogas, tik 
tų parengimų negalima atsa
kančiai išvystyti, neturint 
nuosavos svetainės. Reikėtų 
visas abejones mesti šalin ir 
tartis savo svetainės reika 
lais.

Šv. Vincento ir Žengimo 
Dangų chorai ruošiasi prie į 
koncertų mokyklos svetainėje. 
Be abejonės, į konuertų su
plauks daug žmonių vietinių 
ir iš apylinkės, nes chorai pa
kartos maloniai skambančias 
dainas, kurios buvo dainuoja
mos Lietuvių Dienoje. Pelnas 
skiriamas bingo vakarams. 
Koncertas įvyks lapkričio 12 
d., 7:30 popiet, mokyklos sve
tainėje.

Šv. Vincento Lyceum vai
kinai darbuojasi ruošdami 
“kurkinų” vakarų, kuris į- 
vyks lapkričio 21 d., mokyk
los svetainėje.

> Šv. Vincento moterų klū
bas taipgi nemano snausti ir 
žada trumpoje ateityje para
pijos naudai kų nors suruošti.

Džiaugiasi visi, k s d dirb
tuvės pradėjo gerai dirbti. 
Dėl to ir parengimai bus sek- 
mingesni. Vietinis

buvo keleto bedievių įbrukta 
vadinamoji civilinė metrika
cija.

Deja, buvo skaudžiai apsi- 
vilta, suklysta ir nesusilaukta 
tų -— laisvojo gyvenimo — 
žadamųjų vaisių, kurie taip 
moksliškai ir tiesiog idealiai 
buvo nusakomi ir giriami!

Lietuvoje norima išleisti 
civilinės metrikacijos įstaty
mas, o Portugalijoje juo nori-Į 
ma kuo greičiausiai nusikraty i

$HE LOŠT 20 
POUNDS 0F FAT

Feel full of pep and possess <ha 
elender form you erave—you can't 
lf you listen to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sup
ai y sweets — eat more fruit and 
vegetables and take a half teaspoon- 
Ivl of Kruschen Salta in a glass of 
bot water every morning to elimi- 
nate excess w3ste.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
Ibs.—my clothes flt me fine now.” 
r No drastic cathartics—no constl- 
pation->-but blissful daily bowel ac- 
tion when you take your little daily 
dose ct Kruschen

KAS RYTELI. . . KLAUSYKIMĖS. .. KAS RYTELI

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

(1480 Kilocycles)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šunim Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė *
Jonas Rukštala * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Milerintė *

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

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-My MORGIČIŲ

\o .

<1$

DVIGUBAS.‘CELLOPHANE’.. ATSIDARO DVIGUBAI. GREIČIAU!
nuo BANflOMlR k n r nntrndl.n|: "M.lody und Marine*.* ■u Artlo Shnw*a Orkeatra, NBC Network.

Copyright, 1939, by P. Lorlllard Co.

Homestead
Visirtns gerai žinomas V. 

Kraužlvs, savo krautuvę South 
Side visu greitumu įrengė ir 
dabina, kad galėtų tinkamai 
patarnauti visiems.

Įrengė gražų prvšakį ir 
. viduje moderniškai viskų bai- 
J gia įrengti ir neužilgo žada 
Į atidaryti.

Girdėtis, kad Vaizbos Bu- 
1 tas rengia Vincui bankietų pas
Jieznu.

Savas pas savų idėja yra 
graži, ypač patys biznieriai 
privalo tų idėjų praktikuoti, 
kad duoti pavyzdį kitiems.

Mūsų mieste eina moderni
zavimas lietuvių įstaigų.

Dabar varomas darbas po 
bažnytinės salės ištaisyme.

Kontraktorins darbų smar
kiai varo pirmyn.

Lietuvių Klūbas jau pilnai, 
moderniškai ištaisė klūbo vi
dų ir įvedė šilumą. Dabar ne 
gėda užeiti, nes tai yra vie
nas gražiausių klūbų šioj a- 
pvlinkėj. A.

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

OFISO VALANDOS: Antrad. lr Trečiad. nuo 9 v. ryto iki 5 v. v. 
PlrmadlenJ, Ketvirtadieni ir SeStadienJ nuo 9 v. ryto Iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

Naujausios Lieturiškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

Gyvenimas nors tru m paa 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgų, bet blogų.

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji

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

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

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

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini;
vertė Vetusius ............................................................$0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa, M.T.C., Kanifff Senr. Dv. Tėvas... $0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo irĮHA^o * 

įstatymo. Išleido Kauno Arkifyskupi&-Wiįtrr>- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. $4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ -

Parašė Kun. P. Vaitukaitis........................................ $0 25 -

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

nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

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

Remkime tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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BROOKLYNO LIETUVIU ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
30 METŲ SUKAKTĮ MININT

Rašo Kun. K. Paulionis
S'r. Junjiu pat apijau kumjac Klūbas, Lietuvių Darbininkų 

A. a. kun. Antanas P. Ku- jungos KuoP“» sllsp

dis, Parapijos Kūrėjas, Kie 
hunas, 19011-1920 m.

Kun. Norbertas J. Pakal
nis, Klebonas, nuo 1920 m. 
bpalių in., iki 1934 m. Dirže
lio 23 d.

Kun. Kazimieras E. Paulo- 
nis, Klebonas, nuo 1934 m., 
Birželio 23 d.

Kun. Jonas J. Laurynaitis,
Vikaras, nuo 1933 m. Gegu
žės m.,* iki 1934 m.

tverusi 19l.j m., Liepus 20 d. 
i Grynai bažnytines draugi
jos užsimezgė su parapijos už
dėjimu. O tos draugijos kaip 
skruzdėlynai, nes juk ištiki

miausi parapijos šulai, uoliau
si veikėjai, duosmausi rtknė- 
jai, priklauso bei vadovauja 
draugijoms. Ar kų reikia baz- 

' nyčiai įtaisyti, Rų surengti, ar ‘ 

tai vakarienę, ar koncertų, ar 1 
vaidinimų, ar bazarų, prie ko
kreiptis jei ne prie suorgani

Kun. Jonus G. Kartavičius, . , - .
’,zuotų bunų-draugijų f Dvasi 

Vikaras, nuo 19o4 m. Balau-i - , . . .’ . nes draugijos, k. t. Sv. Kozan
džio, iki 1934 m. Birželio m. 

Kun. Antanas S. Petraus
kas, Vikaras, nuo 1934 m. 
Birželio 23 d. iki 1933 m. Bir
želio 20 d.

čiaus, Gyvojo ir Amžinojo, 
111. Ordeno Šv. Pranciškaus, I
Apaštalystės Maldos, dirbda
mos dvasinėje srytyje pana
šios į Mortos seserį, Marijų,

Kun. Vaclovas A. Masiulis, , • , • .’ kuri buvo pasirinkus geresnę 
dalį; jos yra maldos pobūdžio, 
tačiau nepasilieka viešame 

Draugijos veikime parapijoje; jų vaisiai,
Lietuvių Amerikoje gyveni-Į vieni matomi, kaip įtaisyti 

me draugijos pasireiškė net langai bažnyčioje, kiti vien 
anksčiau už parapijas. Mat, , Dievui žinomi, ypač privati- 
lietuviai darbininkai, pajutę I nioje labdarybėje, nesuskaito- 

kad jiems reikia susidurti su mi.
gyvenimo likimu, ypač ligai ir Jaunimui ypatingai pride- 
mirčiai, tuojau po atvykimo ra po parapijos globa įvai- 
šion balin, susibūrus kurion Į rios organizacijos-draugijos; 

nors vieton daugiau gyvento-,šv. Jurgio parapijoje, savo

Vikaras, 
lio 20 d.

nuo 1939 m. Birže-

kare, nuo 7 iki 8 valandos, LIETUVIAI DAKTARAI
Chicagos luiku iš stoties \VII - - ----------------—

i PC, 1420 k. Bus gera akor- Tel, Varde 3146.
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

I’vreitų sekmadienį 
gera ir įvuiri Budriko radio 
programa. Buvo gera niuzi- 

' ka ir gražios dainos. Orkes

tru pagrojo tfntagų maršų, ke-11 DAMflUęi II 
lis gražius valcus ir eilę pol- S ■ AAIVUJrVO 
kų šv. Jurgio parapijos An-|j Kunigai turėtų įsigyti

RADIO
... .. v .. , VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

dijonų muzika, gražios bau ! 2 iki 4 ir 7 iki 9
j dies dainos, asmenų ir iliau- 

buvo k'ij'J pranešimui, juokai ir
svarbesnes 
lio žinios.

tus dienos pasau-
Radio Mėgėjas

titaninis mergaičių .choras, ve- j Vyskupo Petro Pranclš- 
dumas Pociaus, gražiai padai- I Kaus Bučio, MJ.C. para- 

5 šytą
400 puslapių knygų.

Kaina $ 1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

navo “Aš už marių žiemavo- i

Neseniai pabėgusi iš Arizona valstybinės nępilnapročių li
goninės žmogžudė Winnie Ruth Judd sugauta ir atgabenta 
į tų pačių ligoninę. Šiame atvaizde slaugės prievarta veda 
jų į jos kambarį. (Acme telephoto)

jau”, “Oi džium džium”, “Oi 
kas sodai”, “Vilniaus kalne
liai”, “Ausk močiute drobe
les”, “Sakė mane šiokia”, 
“Graži mano mergelė”. P. Žiū 
rono grupė dviem balsais irx 
visu būriu taip pat gražiai 
padainavo. Valančius ir Čiu

pus davė neblogų duetų. Kun. 
Mačiulionis savo kalboj atsi- 

1 liepė į lietuvius biznierius, 
prašydamas paramos savo 
skelbimais “Draugo” 30 me
tų sukakties paminėjimo lai
dai. Žodžiu, visa programa 
buvo įdomi ir gera. Taipgi ne
blogai išėjo padarytos šies pro 
gramos plokštelės.

(Kita Budriko tadio prog
rama bus ketvirtadienio va-

apeigas, Dievų dvigubai gar- nio metų tikėjimo bei lietu- 
bina bei kitus žadina prie vių kalbos pamokas; jos nuo

maldos.

Pirmadieniais • 2 iki 4 ir 7 iki 4 
šv«>utH<lieniai»: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

lt akinius prilaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNA
DANTISTAS

ntt
tt

144b So. 49th Court, Cicero
.tniradieinais, Ketvirtadieniais iz 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 t. A
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

į 2334 So. Oakley, Avė. 1---------------------------------- --
I į TeL OANal 6969 .

OR. WALltR J, PHILLIPi
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Cicero 1484.

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 5l)th Avenue
Tel. Cicero 1484.

DR, A. JENKINS ~i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 VVest Cermak Road1

OFISO VALANDOS:
1 — t ir 6:30 — 8:30 vakar,

ir pagal sutartį.

jų ėmėsi tverti draugijas, pir
miausia pašelpos pobūdžio. To
kios draugijos, paprastai, ir 
darydavo pirmuosius žygius 
kurti parapijas.

Taip ir būta Central Brook
lyne. Cia, dar nesant parapi
jos jau buvo pašelpinių drau
gijų, tarp kurių minėtina D..-

iaiku, ir būta jaunimui drau
gijų atatinkančių visiems, 
pav., Studentų Kuopa, Dia
nos Rateliai, Šv. Jurgio Klū
bas ir 1.1. Apie choro svar

bių parapijai kiekvienas gerai 

supranta: juk tai yra vienin
telė draugija, galima sakyti, 
kuri veikia be jokių pertrau-

L. K. Vytauto Draugija, susi- kimų per visų parapijos gyve- 
kūrusi 1898 m. 26 d. Balan- nimų: ar kitos kų surengs ai
džių; Šv. Antano Draugija, ne, choras nuolat ir nuolat 
vėliau susijungusi su Šv. Vin- kiekvienų sekmadienį per iš- 
vento Draugija; Šv. Kazimie- tisus metus, savo giedojimu 
ro, Šv. Juozapo, Šv. Jurgio ir per Mišias, jau nekalbant per 
Laisvės Draugijos, Piliečių atlaidus ir kitas iškilmingas

THINGS THAT NEVc.it HAPPEv

EXTRA GOST 
VITAMI(CAeoriNfT

SMITH BROS. 
COUGH DROPS
(BLACK OR MRNTHOL-Bt)

I

to laiko labai pasekmingai vą 
dovauja jaunamečių veiki
mui parapijoje. Gaila kad šv. 
Jurgio parapija neįsisteigė 
savųjų parapijinę mokyklų 
(kaimyninėje Šv. Onos para-

Atvykus parapijon Kun 
Masiuliui, be abejonės, ši ru
denį, bus dedamos pastangos 
sulieti visų parapijos jauni
mų į vienų bendrų milžinų, 
jiems ypatingų draugijų, se
kant. su pritaikymais mūsų! ••• x
parapijai, amerikonų tarpe 
jau paplitusį C. Y. O. ar 
Prancūzų, Belgų ir Canadie- 
čių Jocistus.

pasakyti kati susilaukiama 
gražų vaisių iš jaunamečių 
veikimo, ypač mergaičių; jau
nųjų choras juk papuošia gie
dojimu vaikų Mišių pamal
das; o kiek tų smagų vakarė
lių surengtų tų pačių jaiuia- 
miečių pridavusių tiek džiau-

pijos mokykloje 1920 metuo-į gsmo tėveliams bei parapijie- 
se būta net 148 šv. Jurgio pa

im
tas! už prieinamųjų: ir reikia

čiams ir visai publikai. Glo
bokime savo augantį jaunimų: 
tai mūsų ateities viltis.

(Lictuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
N uo X — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal šute/J.
Ofiso teieionas PROspu t 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421

l'HL. YARDS 5567

UR. FRANK G. KWINN
l K V 1-tAJlA ,

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartj.

UR. F. G. W!NSKUNAk
PHYSICIAN AND SŪROKOM
2458 W. CERMAK &0AD

Ofiso tel. Canal 2346 
Ofiso V al. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. Leavitt St.
Res tel. Canal 9402

Ift, CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.

2-tros luboa 
CU1CAGO, LLL.

Telefonas MiDway 2886 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki t 
vai. po pietų ii- nuo 7 iki 8:30 v. V 

Sekmad. uuo 10 iki 12 vai. ryta

Augantis jaunimas, tas atei
ties, žiedas, su ypatingu rū
pesčiu globojamas bei auklėja
mas; nuo pat parapijos pra- = 
džios būta tikėjimo pamokos 
privedimui prie Sakramentų 
ir gilesnio mokymo tikėjimo 
tiesų; prie Gerb. Kun. Pakal
nio būta tokių mokinių, ber- 
niukų-mergaičių, keletas šim
tų; tas klases vesdavo para
pijos suaugusis jaunimas. Nuo 
1934 metų pakviestos seserys 
Pranciškietės vesti mokyki!
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LEO NORKUS, Ir. Į
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

DR. P, J. BEINAR
IKbLNAHALbKASJ 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Odou So. Halsted Street

TELEFONAI:

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. Ii. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2415 VV. MARquette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vai. ryte

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

Susitarius.

VALGIŲ-GAMINIMAS 
IR

NAMįJ PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gamtnimni, 
pyragų pajų ir duonų kept 
mui; {vairių konservų it 
preservų darymai, paukfi

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Bių knygų galim* gauti per paš
tų arba raštinėje:

KAINĄ SU PERSIUNTIMU

$1.10
RABTZMRJN

$1.00
“DRAUGAS”
8334 Bo. Oakley Avė.

CHICAOO, 1LL

f/'.

Ofiso — Wentworth 1612.
Rea. — Yards 3955,

OFISU VALANDOS:
2 iki 4 popie. / iki 9 vakare

Trecia dieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Alt GillRURUAS
4631 So. Ashland Avė.

TeL YAiuL. 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi geria ir mėgsta 5 AMERIKOS LIEI U VIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- = 6968 So. Talmaa Avė.
resnį alų, korį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im- TaL GROvehiU 0617
portuotų pirmos rūšies produktų.

TeL YARda 5921
REN w ood 6107

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

Office TeL HEMlock 4848

Dft. J. J. SIMONAITIS
= GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dft. A. J. BtRTASH
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; uuo 6:30—8:38
756 VVest 35th Street

| 2423 West 64th St. Tel. Hemloek 6240 |
ftiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiuMiNiMHUiMiuiuuiHMjimiimmmiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiięt

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statas visokios rųitee naujos narnos ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė- 
Jimo, ant lengvų oaėaeeuuą iimokėjimų.
(Išgauna geriansį atlyginimų iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo B iki 28 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Tl.- .AST“

» _

Vai. 2-4 iz 7—8 vak. 
Kstv. u Medelio nu* susitaria 

2423 VV. Marąuette Road

DR. STRIKOLIS
' PMYS10UN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal eataztį. 

Offiee Tei. YARd* 4787 
Samų Tek PROspeet 1888

Tel OAEal 6122.

DR

GYDYTOJAS LR OHLRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoe: 1—3 popiet iz 7—8 v. z.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublie 7868

Offiee Phone Ree aad Offioe
PROapect 1028 2368 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. iz 7-0 vak. CANal 0708

DR. J. J. KO WAR
(B0WARSKA8)

GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago
Trečiadieniais ir Kekiuadienuiis

>gai enUrtį.

£;I!» * ' M , ’ t -UTv f a » 1
‘ z*. ■i » '•

' ift-' ' \ • .1 ‘ . *'•.

Ofiso TaL VIRgima 0036 
Residencijos tel BEVerly 8244

Dft. T. UUNUUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

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

Rezidencija
8939 So. Claiamont Avė.

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

Tel CANal 0257
Ree. TeL PROspeet 6669

DR. P. Z. ŽALAI DRĮS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARds 2246

DR. G. ž. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal patarti_____

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafa/et.e 30ub

Antrsdieaiaia K.tnnad leuiAU u

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARd* 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniai* ta

X

NEVc.it


Ketvirtadienis, lapkr. 2, 1939
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DRATTOAS
Jr

KAS GIRDĖT CHICAGOI
J

LRKSA Chicago
Apskritis Judina Žemę

Spalių 29 d., Šv. Mykolo 
purapijos salėj įvyko mene-1 
ainis U&K&A Chicago apskri-J 
ties susirinkimas, kuriame at- 
stovų dalyvavo veik iš visų 
kuopų, gyvuojančių Cliicago 
ir apylinkėje, išėmus Cicero, 
West Pullman ir Dievo Ap
vaizdos parapijoj.

Išklausius atstovų praneši
mų iš kuopų, nutarta daugiau 
kreipti dėmesio į silpniau gy-, 
vuojančias. Apskritis turi iš
rinkęs agitatorių (J. Micke
liūnų, 6747 S. Artesian ave.), 
kuris įpareigotas, jei kuri kuo 
pa reikalaus pagalbos, padė
ti jai didesniuose darbuose, 
k. a. vajuje ir p. Plačiai huvo 
kalbama vajaus reikalu, ku
ris iki šiol Chicago apskrity 
buvo mažai judinamas. Nu
tarta, pradedant lapkričio mė
nesiu, į vajų-talkų išjudinti 
visas kuopas, visus veikėjus 
tam panaudojant gyvųjį žodį, 
spaudi} ir radio. Apskr. įga- 
liavo radio komisijų susitar
ti su viena kuria liet u vii} ra
dio valandų leidinio įstaiga 
dėl penkių minutų kalbos Su- 
sivienymo reikalais. Ryšium 
su vajum, buvo iškeltas net 
toks klausimas — paskelbti 
paieškojimų agentų, kurie, pa
našiai insurance kompanijų a- 
gentams, dirbtų Susivieniji
mui įrašinėdami naujus na-, 
Tius. Tas dalykas pavestas 
apskr. vald. nuodugniau pa
svarstyti ir, atsiradus tokiems 
agentams, juos supažindinti 
su Susivienymo apdraudos po
lisais. LRKSA yra mūsų fra- 
ternalinė organizacija. Jų ga
lima taipgi pavadinti ir lie
tuvių apdraudos korporacija, 
nes yra tvarkoma valstybių i 
apdraudos departamentų įsta
tymais, kaip ir bet kuri ap- 
clraudos kompanija. Dėl to, 
kam lietuviams dėtis prie sve
timtaučių apdraudos kompa
nijų, kad tokių pat turime sa
vų, lietuviškų, kurioj galime 
apsidrausti savo gyvybę net

iki $2,000 keturių rūšių poli 
sais.

Kadangi šių metų Sus-mo 
Chicago apskrities piknikas 
gražiai pavyko ir dalyvavę 
jame .žmonės buvo labai pa
tenkinti, nutarta ir 1940 me
tais surengti dar šaunesnį pi
knikų tame pat Liberty Gro
ve, liepos 7 d.

Susirinkimas, išklausęs sek. 
1. Sakalo pranešimų apie die
nraščio “Draugo” 30 metų 
jubiliejų ir'dengiamų tam ju
biliejui paminėti bankietų, 
piipažino vienbalsiai, kad vie
nintelis mūs dienraštis labai 
daug yra prisidėjęs prie Su
sivienijimo ugdymo ir vykdi- 
nimo visų jo sumanymų, nu
tarė, kad ir neturtingo iždo, 
pasveikinti savo bičiulį su $15 
auka, sykiu jubiliejiniam nu
mery įdėti sveikinimų su vi
sų Chicago apskr. kuopų val
dybų parašais.

Šiam susirinkimui labai gra 
žiai pirmininkavo mergaičių 
117 kuopos (Feminine Fan- 
cies) pinu. Ieva Lukošiūtę 
kuri sekantį apskrities susi
rinkimų pakvietė į savo kuo
pos ribas — Marųuette Park. 
Susirinkimas bus laikomas to
je vietoje, į kuirų pakvies 
mergaičių kuopa, kuri yra vie
na gyviausių Chicago apskri
ty. Po susirinkimo 'mergaičių 
kuopa, kaip užtikrino jos 
pirm. I. Lukošiūtė, suvažia
vusiems atstovams žada iškel
ti surpryzų. Susirinkimo die
na bus paskelbta vėliau.

Apskr. sekr.

Elizabeth Giragosian. 107 metų amžiaus, gyvenanti Ra
cine, Wisc., rodo trečių eilę besikalančių dantų. Yra 11 vaikų 
motina. (Acme telephoto)

Naujienos Iš Stoties 
WXYZ
Neužilgo bus Mr. ir Mrs.

TOWN OF LAKE. — Ži
noma biznierka Veronika Vai
čkienė, užlaikanti -užeigų 4624 
S. Paulina St., spalių 12 d. bu
vo surengus “sliower party” 
savo augintinei Sofijai Molis. 
Susirinko daug žmonių ir gau
ta daug gerų daiktų būsimam 
gyvenimui. Sofija Molis mai
nys savo pavardę su Pranciš
kų Bobak, lapkričio 11 d. 4:30 
p. p., Šv. Kryžiaus bažnyčioj. 
Sofija yra darbšti, dora ir 
tyki mergaitė. Jos tėvelis ir 
sesutės gyvena VVest Sideį 
Viena jos sesučių, Justina, y- 
įa slaugė. Vestuvių puota bus 
V. Vaičkienės salėj. Jaunai 
porelei linkime laimingo gy
venimo.

Trys “Draugo" Naujenybes Prasidės 
Lapkričio Menesy

Pradedant lapkričio mėnesiu 

pradės leisti savo skaitytojams:

Draugas’’ tris naujanybės

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

aues teisti savo sivariykūjams. , y 1_ *** 3 TY
1. Su lapkričio pirmu -pirmadieniu pradės eiti MOTERŲ lapkričio Z Utena

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 

h* 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.

Uršulė Pamiditienė. Velionė 
buvo dievota motina. Priklau
sė prie Tretininkių ir kitų dr-

Mūsų gerb. klebonas da* 
tebesigydo Šv. Kryžiaus ligc- 

, ninėj. Visi parapijonai mel-

Ieškok
Tiksle.

suvo tikslo Dievo

Iš Š. K. A. Rėmėjų 
Veikimo

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų centro “ cardj-bun.ee 
party” įvyks lapkričio 26 d., 
vienuolyno auditorijoje. Rė
mėjų įvykiai esti reti, bet vi
suomet pilni įdomumo. Kiek
vienas parengimas būna tik 
sykį į metus. Taigi ši pramo
ga yra iš eilės metinė ir rė
mėjos nuoširdžiai kviečia vi
sus atsilankyti linksmai laikų 
praleisti ir tuo pačiu parem
ti gerų darbų — Statybos Fo
ndų. Rūta

Vienas CYO jaunimo klūbo 
Stanislovas Jesivičius, 

ima savo gyvenimui draugę 
Lucijų Andrijauskas. Šliūbas 
įvyks lapkričio 18 d., Šv. Kry
žiaus bažnyčioj. St. Jesevičius 
yra pavyzdingas jaunikaitis 
ii gabus muzikantas.

narių,

nys savo pavardę su J. Pet 
rosiu lapkričio 11 d., 4 vai. 
p. p., Šv. Kryžiaus bažnyčioj. 
Jaunom porelėm linkime ge
ros kloties naujame gyveni
me. • - .

Bazaras
Spalių 29 d. mūsų parapi

joj prasidėjo bazaras, kuris 
tęsis per keletu savaičių. Ba
zaras būna sekmadieniais 4 
vai. popiet, antradieniais ir 
ketvirtadieniais vakarais. 
Kviečiame visus lankytis ir 
paremti parapijos reikalus. 
Mirtis

Mirtis ir mūsų kolonijų ne 
pralenkė pasiimdama gerus 
parapijonus.

Spalių 24 d. iškilmingai pa
laidotas a. a. V. Ramanaus
kas. Velionis buvo senas šios 
parap. narys.

Spalių 26 d. iškilmingai pa
laidotas a. a. Adomas Jašiū
nus. Velionis buvo geras pa- 
rapijonas.

Spalių 218 d- iškilmingomis 
pamaldomis palaidota a. a.

jų, kurių narės suteikė jai džiasi, kad Dievas kuo grei- 
paskutinį patarnavimų. Visas ; čiausiai suteiktų sveikatų, 
šermenis labai puikiai tvar-! Laukiame visi sugiįžtant p.it 
kė John F. Eudeikis.

Atmintinės Šv. Mišios
BRIDGEPORT. — Lapkri

čio 3 d., 7:30 vai. ryto šv. 
Jurgio parap. bažnyčioj įvyks 
atmintinės šv. Mišios už a. 
a. Pranciškaus Kazaičio sie
lų. Tai bus dviejų metų mir
ties sukaktuvių paminėjimas. 
Giminės, kaimynai ar pažįsta
mi kviečiami tose pamaldose 
dalyvauti. šeimyna

A. t A.
JUOZAPAS MAROZAS

Mirę spalio 30 d., 1934) m., 
1:00 vai. ryto. sulaukęs 62 me
tų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Ramygalos 
parap. Idikonių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
į moterį Veronikų., (po tėvais 
i: Tomšaltė), 4 dukteris, 3 žen- 
I tus ir 2 anūkus. Lietuvoje pa

liko brolj Aleksandrų ir seserį 
i Lucijų Barauskienę. Amerikoje 

paliko taipgi seserį Adelę.
' Priklausė prie Liet. Piliečių 
į kliūbo.
T Kūnas pašarvotas Scharf ko- 
; plyčioje, 3424 W. 63rd St. 
į Laidotuvės įvyks penktadienį, 

lapkričio 3 d. IA koplyčios 9:3b 
vaj. ryto bus atlydėtas i Saint 
Nicholas par. bažnyčių, (62-ros 
ir Lavvndale Ave.), kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys ir 
Sesuo.

Laidotuvių direktorius Wm. 
Scharf, tel. Grovehill 2020.

Taip pat žinomų veikėjų 
Vaznių dukrelė Rožytė mai-

Į savo pareigų.
stotis wxyz 1 Jk U ė 1 ė s Mylintiems,

I Iv K JI Vestuvėms, Baukie-
UIlUll tams, Laidotuvėms,

Augina kaip kielė gegužutį 
ant savo galvos.

Nebūk prietelis tųjam, kurs 
neturi artime meilės.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Kidneys Muši 
Clean Out Acids

Excecs Acids and polsonous wastes ln your 
blood are removed cniefly thru 9 mllllon tlny 
delicate Kidney tubes or Uiters. And non- 
organlc and non-systemlc disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Nights, Nervousness, Leg Pains, Gireles Un
der Eyes, Dlazlness. Backache. Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many sueh 
cases the dluretlc actlon of the Doctor's pre
scription Cystez helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. Thls plūs the palliative work of 
Cystez may easlly make you feel likę a new 
person ln just a few days. Try Cystez under 
the guarantee of money back unless com
pletely satlsfled. Cyetex costs only Jc a dose 
at druggists and the guarantee proteets you.

DON'T BEGREY
■aha JPOB look old and (aal aM.
Try tha 'klodam* ICathod lor Cot>
«4ng Hair ... CLAIROL. YooTI

man*. M o hloaahhi* raqoirad tn 
aoftao tha hair whao yon nan 
CLAHtOL. YooTI Ieva tho naofca 
on yonr hair—ba
laobtac color that

oanyan NOV^
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= SKOLIN AM PI NIOS 

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ
Kiekvienos ypatoa padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pei = 
Federal Savings and Loan Inaazauea Oorp^ po United States ~ 
Sovanment prihtim*. _

Mokame Ui ^^1 O/
Padėtus Pinigus ®

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

KAZIMIERA ROZELIENĖ
(po tėvais Nadvaraltė, gyv. po 
num. 10613 Kdbrooke Ave.)

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; Juozų ir Bronisl-ovų. 
seserį Uršulę Nadvaras Peter - 
man ir jos vyrų, brolius: Stani
slovų, Jonų ir Petrų ir jų šei
mas, tetų Klementinų Kliorie- 
nę, 4 pusseseres ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 
paliko brolį Povilų.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 44 E. 108th 
St., Roseland. Laidotuvės į- 
vyks penktadieni, lapkričio 3 
d. Iš koplyčios 9 00 vai. ryto 
bus atlydėta J Visų Šventųjų 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūdei. Sesuo ir jos 
Vyras. Broliai. Teta, Pusseserės 
lr vist Giminės.

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

a. Ia
JUOZAPAS VALAITIS

Mirė spal. 30, 1939, 2:30 vai. 
p. p , sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Šakių ap
skr., Kuimelio par., Jakaičių k.

Amerikoje išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Agotų, po tėvais Bace
vičiūte, 2 sūnus; Juozapų ir 
Antanų, dukterį Antaniną, bro
lį l’ranų, brolienę Paulinų, se
serį Pranciškų Valaičiutę, pus
seserę Matildą Kazlauskas ir 
ir jos vyrų Leonų, 2 švogerius: 
Jonų ir Antanų Bacevičius ir 
gimines. ...Lietuvoje paliko 2 
brolius: Kazimierų ir Simonų, 
ir 3 seseris: Marijonų, Onų ir 
Albinų.

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

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

Nuliūdę; Moteris, Sūnai, 
Duktė, Broliai, Seserys, Pusse
serė, švogeriai ir Giminės.

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A M P C patarnavimas AmDULAIlbL dieną ir naktį

DYKAI

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Prea.

| 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0506
^IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII........

•AKY, OTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

PhoM 9000 620 W. lfiti Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
UBIAUSU IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Sa Hermitage Ave.

4447 South Fairfield Avenue
__________ Tel, LAFAYETTE 0727_________

D Y V A T k°p,yeios visose
** * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų radio programo Antradienio lr 
gcžtadlcnlo rytais 10.06 valandų, lė WUIP stoties (1480.) 

ln Povilu fcUtfcnlcni.

Antinų B. Petkos
Lachanficz ir Smai 
1. UnleMS
S. P. Mažeika
flntaias M. PtĮiDips
I. J. Zolp 
Altot V. Petkos 
P. J. Ridikas

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayetto 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419
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Pagerbė Motery Sę-gos 
Garbės Narę

Spalių 29 d., M. S. 21 kp. 
sąjungietės savo kuopos pir
mininkei Jadvygai Čepulienei, 
kuriai M. S. 19 seime Wor- 
cester, Mass., suteikta Garbės 
narystė, snoruošė jos pačios 
naujoj rezidencijoj pagerbti 
bankietu, kuriame dalyvavo 
arti 40 rinktinių svečių.

Jadvyga Čepulienė savo da
rbais mūsų visuomenėje yra 
plačiai žinoma, ypatingai Mo
terų Sąjungai daug nuveiku
si, aukojusi.

Per vakarienę Garbės nare 
sveikino 21 kp. rašt. S. Bart- 
kaitė, buvęs M. S. centro dva
sios vadas kun. A. Linkus, 
'muz. K. Sabonis, B. Cicėnie
nė, kun. Valuekas, M. S. cen
tro daktaras-kvotėjas dr. A. 
Rakauskas, buvusi centro ižd. 
A. Simutienė, kun. A. Valan
čius, “Draugo” red. L. Šimu
tis, IJ. Pivarūnienė ir M. S. 
centro rašt. Al. Vaičūnienė, o 
M. Sudeikienė, 21 kp. vice 
pirm., įteikė nuo sųjungiečių 
ir artimųjų draugų dovanų. 
Taip pat sveikinta telegra- 
mais ir laiškais.

Į visų kalbas ii- sveikinimus 
atsakė vakaro viešnia pabrė
ždama, kad esą, malonu dirb
ti, kuomet matai, kad tiems 
darbams randi talkininkų il
tie darbai esti įvertinami. Dė
kojo visiems už dalyvavimą, 
už dovanų.

Progra'mai vadovavo “M. 
D.” red. S. Sakalienė. Bai
giant programą, Kaštui Sabo
niui vadovaujant sudainuota 
“Ilgiausių metų”.

Kadangi Čepuliai neseniai 
.yra įsigiję gražų nuosavų na
mų, taigi buvo kaip ir įkur
tuvės. Visi kalbėtojai prie 
progos sveikino sykiu ir visų 
Čepulių šeimų.

Viena iš draugių

Federacijos 
Susirinkimas Iškeltas

Iš priežasties Uždūšinės 
dienos, Federacijos Chicago 
apskrities susirinkimas nn'ke-į 
I ininas į sekantį trečiadie
nį, lapkr. 8 d. Visų Federa
cijos skyrių, organizacijų kuo 
,pų ir apskričių atstovai pra
šomi tai įsidėmėti. Valdyba

Metinė Vakarienė
BRIDGEPORT. — Šv. Jur

gio parap. inietinė vakarienė 
įvyksta lapkr. 12 d., 6 vai. 
bak. su labai gražia progra
ma, kuria išpildys parap. cho
ras su orkestrą, vad. viet. va

rgom muziko prof. A. S. Po
ciaus. Vakarienėn įžanga $1.

Vakarienę rengia ARD 2 
skyrius, vad. nenuilstančios 
Katal. Akcijoje darbuotojos 
Ant. Vaišvilienės.

Prie stalų patarnaus Šv. 
Jurgio parap. jaunų moterų 
klubas.

Kaip jau žinoma, šv. Jur
gio parapija turi daug išlai
dų padengimui trūkumų prad
žios ir High School ir vaikų 
darželio. Vaikų darželis, Se
selių Kazimieriečių globoje, 
daug gelbsti vargšėms moti
noms einančioms darban. G 
vaikučiai taip darželį pami
lo, kad vakare su motinėle ne
noriai eina namo. Tai visa 
surišta su nemažomis para
pijai išlaidomis. Tad aišku, 
kad visi parapijonai nuošir
džiai parems šių parap. meti
nę vakarienę, kaip ir praėju
sį parap. bazarų. Kviečia J. 
M. Pralotas, M. L. Krušas it
komitetai. Rap.

Ęrighton Parke 
Dramos Ratelis

Š. K. A. Alumnės
Šv. Kazimiero Akademijos 

aluninių nepaprastas vakaras 
“Monte Carlo Party” įvyiks 
šeštadienį, lapkričio 4 d., 8 
valandų vakare, Great North
ern viešbutyje, vidurmiestv. 
Kiekvienas atsilankęs gaus į- 
vnirių įvairiausių dovanų už 
savo laimę, o, gal, išeis ne
šini ir su “door prize”.

Alumnės kviečia visus atsi
lankyti ir paremti jų darbų, 
nes ir jos nori pasidarbuoti 
Statybos Fondui. Rūta

L. Vyčių vardas 
skamba Brighton Parke, ypa
tingai kai jie veikia ir drų
siai žengia pirmyn. Daugelis 
dar atsimena reikalų “Pilo
to Duktė”, kurį Vyčiai buvo 
gražiai atvaidinę.

Taip pat ir šiemet Dramos 
Ratelis vėl parodys gabumų ir 
kų jis gali nuveikti. Ratelio 
direktorius, I^ce Sutkus deda 
pastangų ruošda'mas veikalų. 
Jess Vilkanskas, menedžeris, 
taip pat dirba Dramos Rate
lio pirmvnžangai.

L. Vyčių 36 kuopa laikys 
susirinkimų pirmadienį, 6 d. 
lapkričio, 8 vai. vak. Visi 
kviečiami įsirašyti Dramos 
Ratelin. Sopbie Gimbutas

garsiai

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

$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 susirinkimas įvyks “Draugo” ofi

se lapkričio 8 d. 8 vai. vakare.

šiuo nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame Katal. 

Akcijos darbe ir ko greičiausiai registruotis į spaudos pla

tininio vajaus kontestininkus.

Tie. kurie negalėsite dalyvauti šiame susirinkime, prašo

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

tumėm smulkiau pranfšti apie kontesto sąlygas.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

“Draugo” administratorius

Išgirskit Tėvynės 
Balsę!

BRIDGEPORT. — Spalių 
26 d. buvusiame Vilniui Va
duoti Sųjungos susirinkime, 
kurio vardas pakeistas į Vil
niui Remti Draugijų, gyvai 
svarstyta, kokiu būdu ši drau
gija turi veikti, kad sutrauk
tų skaitlingų būrelį rėmėjų ir 
toliau tęstų tų darbų, kokio 
laukia mūsų tėvynės nualin
ta širdis — Vilnius, kuris kų 
tik grįžo prie savo tikros mo
čiutės — Lietuvos.

Be tolimesnių planų, kas%
bus veikiama, nutarta ant 
greitųjų rengti pramogėlę su 
šokiais, užkandžiu šeštadienį, 
lapkričio 4 d., 7:30 vai. vak., 
Sandaros svetainėj, 814 W. 
33rd St. Komisija darbuojas 
ir kviečia visus atsilankyti. 
Tuomi paremsim Vilniaus lie
tuvius. Girdėjome prof. K. 
Pakšto kalbų, kokie pavojai 
gręsia mūsų tėvynei. Negręs 
joks pavojus, jei mes rūpin
simės, budėsime jos sargyboj. 
Ne tuščiais žodžiais, ne tuš
čiu džiaugsmu, kad Vilnius 
jau grįžo, bet darbu, nuošir
džiu vieningu darbu.

Tat visi, kam rūpi vilnie
čių likimas, atsilankykite į 
minėtų svetainę. Ten bendrai 
pasidžiaugsime prie geros mu- 
zikis, pasišoksime ir tuo pa- 
remsime savo suvargusius 
brolius, sesutes vilniečius. Pel 
nas bus tuoj pasiųstas į Vil
nių. Reng. Komisija

West Pullmano 
Naujienos

Spalių 29 d., 3 vai. popiet, 
mūsų bažnyčioje iškilmingai 
baigės dviejų savaičių misi
jos.

Žmonių į bažnyčių nebuvo 
galima sutalpinti. Vestpulma
niečiai begalo dėkingi misi- 
jonieriui tėvui Kidykui už 
naudingus paJmokinhnus ir 
dvasinį sustiprinimų.

Lapkr. 5 d., 7 vai. vakare, 
parapijos salėje kalbės prof. 
K. Pakštas. Jo kalba palies 
dabartinę Lietuvos padėtį. 
Prof. K. Pakštas yra moks
lininkas ir gerai susipažinęs 
su Europos politika; taip pal 
labai geras kalbėtojas. Skait
lingai dalyvaukime prakalbo
se ir kitus pakvieskime. Įža
ngos nebus.

^Scratchinr: Relitve 
į ItchFait

____________________ -orMontyBicb
Forąuickrelief from itehing of eezema, pimples, 
athlete’a foot, acabies, rashes and other ez- 
temally caused skin troubles, ūse world-famous, 
cooling. antiseptic, liąuid D.D.D.Prescription. 
Greaselesa. stainless. Soothes irritation and 
ąuiekly stops intense itehing. 35c trial bottle 
proves lt, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.

Frederick Merrifield, kuri 
šiomis dienomis sukėlė nesma
gumų federaliam teisme, Chi
cagoj. Ji buvo viena prisie
kusių teisėjų (jury). Vienoj 
palikimų byloj teisėjui pas
kelbus jury sprendimų, ji pa
reiškė pakeičianti savo nuo
monę. Byla dėl to nebaigta. 
(Acme teleplioto)

Šį Vakarę Marijonų 
Rėmėjų Susirinkimas

CICERO. — šį vakarų, a- 
pie 8 valandų įvyks Marijo
nų Rėmėjų Draugijos 21,-mo 
skyriaus susirinkimas parapi
jos mokyklos kambary. Ma
lonūs Marijonų rėmėjai ir vi
si Kristaus Karaliaus “Lai
vo” skaitytojui ir šiaip no
rintieji tapti Marijonų rėmė
jais, nuoširdžiai prašomi ir 
laukiami atvykti į šį susirin
kimų, kad pasitarti ateities 
darbais. Dabartiniu laiku mū
sų tarpe darbų daug, tat ir 
pageidaujama tiems dariiams 
ir daugiau talkininkų.

Valdyba

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 Pnll- 
mane, 7:30 v. v.

Lapkr. 8 d. Šv. Kryžiaus 
parapijoj, Town 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.
diana.

Indiana Harbor, In-

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos 25 m. sidabrinio jubilie
jaus gražus bankietas bus se-1 
kmadieny, lapkričio 26 d., pa
rap. salėje. Gerb. kleb. kun. 
A. Linkus ir parap. komitetas 
deda daug pastangų, kad ban
kietas būtų gražesnis ir įdo
mesnis už buvusius. Įžanga 
$1.00.
Bažnytinis koncertas

Pirma karta mūsų bažny- 
čioje bus bažnytinis koncer
tas sekmadienį, gruodžio 10 d.

Koncerto programą išpildys 
Chicagos garsusis Sasnausko 
vardo vyrų choras, vadovau
jamas prof. A. S. Pociui. Be 
to, dalyvaus ir parap. choras, 

S. Rai

vo sėkmingi. Bažnytinis kon
certas bus paskutinis šiemet 
parengimas. Gražiu giedoji
mu padėkosime Visagaliam 
Dievui už suteiktas dovanas 
ir pasisekimą, šiais 25 metų 
jubiliejaus metais. Ant galo 
bus palaiminimas Šv. Sakra
mentu ir pirmų kartų varto
jama nauja graži ir brangi
monstrancija. Rap.

Kišeninis

Lietuviškai—Angliškas 

ir

Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

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

Sekančią savaitę (diena bus 
vėliau pranešta) prakalbos į- 
vyks Nekalto Prasid. P. Šv. 
parap. salėj, Brighton Park. 
Taip pat bus vėliau pranešta, 
kuriose dienose prakalbos į- 
vyks AVaukegan, Keno
sha, Racine ir kitose Cbicago 
apylinkės kolonijose. Jei ku
rios, čia neišvardintos kolo
nijos nori surengti prakalbas 
(prof. Pakštas Chicagoj bus 
tik iki 19 d. lapkr.), tuojau 
prašomos pranešti Federaci
jos Cbicago apskr. pirm. I. 
Sakalui, 2334 So. Oakley avė., 
Chicago, III.

Praeitų savaitę naujos mon
strancijos fondan aukojo: A.
Vasiliauskas $10.00, Pr. Bart
kus $10.00, A. Lekavičienė'vadovaujamas muz 
$5.00, (ji ^pirmiau buvo auko-jlos. Bus ir solistų. Šiais jubi- J 
jus $25.00) ir E. Burinskienė liejaus metais turėjome daug
$5.00. Dėkojame aukojusiems.

Parapijos skolų atmokėji- 
mo fondui praeitą savaitę au
koj: Kaz. ir Alberta Alešau- 
skai $25.00, A. Ratkauskas 
ir šeima $25.00, Kaz. ir Mari
jona Šalkauskai $10.00, kitus 
atneš vėliau.

Lapkr. 7 d., 7:30 vai. va
karo, ŠŠ. Petro ir Povilo par. 
bažnyčioje bus teikiamas Su
tvirtinimo - Dirmavonės Sa
kramentas. Mokytojos Šv. Ka
zimiero seselės prie tų iškil
mių vaikučius jau seniai ren
gia.

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midvest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service —
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jnknis, sav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

įvairių parengimų ir visi bu-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Vlslema

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

Tel. Victory 9670

Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti ‘Draugo’ 
knygyne dabar; kaina — 

tik $1.00
“D R A U G A S"’ 

2334 South Oakley Ave„

Chicago, Illinois

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KA8 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
604 WEST SSRD STREET 

CHICAGO, ILL.

Mirė iš Su ‘ audinimo
SKIEMONYS. — Neseniai 

1 Skiemonių miestely mirė ma
lūno sav. lenkas. Jis klausy
damas radio pranešimus apie 
Lenkijos užkariavimą ir pa
dalinimą taip susijaudino, kad 
nesirgęs ir mirė. Buvo jau se
nas, apie 80 metų amžiaus.

Žmogus yra mėgstąs grum
tis gyvulys. — G. Papini

Standard Club

Simmmimiimmmmimmimmiimmmmmmimimiimimmimimmmmiiiits
jTURTAS VIRS--------------£3,500,000.00!
| ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.(X)|
5 Dabar mokam 31/2% už pa- 
| dėtus pinigus. Duodam pa- 
= skolas ant namų 1 iki 20 m.

Istandard
I FEDERAL 
' SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Prea.
5
s
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE" STNCE 1MM

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

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Toki* Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos..

Reikalaukit 
BAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C. PRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribatoriai

4707 8. HALSTED STREET
Pbone Boulevard 0014

$1.60

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS

prie senų drapanų taisymo ir pro- 
sijimo Kuo greičiausiai kreipkitės 
Šiuo adresu: M. Bhidcn, 4540 So. 
California Avė., tel. LAFayette 1312,

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui pilnai Jrengtas tavernas. 
Prie geros transportacijos ir kasamo 
‘subway’. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — liga. Atsišaukite: 
1565 Clyboum Avė., tel MOHatvk 
8266.

TURI BfTI PARDUOTA SI MĖNESI 
Parsiduoda tavernas už nebrangią, 
kainą. įsteigta 6 metai; gerai einasi 
bišnis. Kampinis namas — didelis 
Storas — užpakalyje yra Jrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetaines. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 6550 So. State Street.

IŠPARDAVIMO BARGENAI
Už $6.700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrlnj namą 7315 Princeton Avė. 
Už $8,000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marąuette Road 
šalia Westem Avenue.
Už $6,750 galima gauti patrauklų 6 
kambarių plytų bungalow, Califor
nia Avė., netoli 62nd Street.

LACEY. 5741 LaSaile Street 
Phone Englervood 1680.

PARDAVIMUI NAMAI 
Vienas dviejų-aukštų, 4321 South 
Campbell Avenue: antras taipgi
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Kreipkitės J Tėvas Marijonus, 2384 
Ho. Oakley Avė.. Chicago, Ullnols.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run Iš gelaustų mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau už toną ............................................. 87 65
PETROLEUM CARBON COKE. perkant 5 to
nua ar daugiau, tonas....|7.40. Sales Tax Eksta.


